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Ост
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зни/
Избор
ни
О/И

Тип предмета

ПРВА ГОДИНА
1.

19ИВМ00001О001

Биологија

1

2

2

4

О

2.

19ИВМ00001О002

Биофизика

1

2

2

3

О

3.

19ИВМ00001О003

Медицинска хемија

1

2

3

4

О

4.

19ИВМ00001О004

Анатомија I

1

4

4

8

О

5.

19ИВМ00001О005

Ветеринарска етика

1

1

1

2

О

1

2

1

3

И

1

2

2

4

И

2

3

2

7

О

2

4

6

9

О

1

3

О

Предмет изборног
блока I
Предмет изборног
блока II

6.
7.
8.

19ИВМ00002О006

Биохемија

9.

19ИВМ00002О007

Анатомија II

10.

19ИВМ00002О008

Статистика

2

1

11.

19ИВМ00002О009

Крмне и отровне биљке

2

1

1

2

О

2

2

5

О

2

1

3

И

2

2

3

И

450

60

Хистологија са
12.
19ИВМ00002О010
2
емриологијом I
Предмет изборног
13.
2
блока III
Предмет изборног
14.
2
блока IV
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и
ЕСПБ на години
Укупно часова активне наставе на години

450
900

академскоопштеобразовни
академскоопштеобразовни
академскоопштеобразовни
научно–стручни
теоријскометодолошки
академскоопштеобразовни
академскоопштеобразовни
академскоопштеобразовни
научно–стручни
академскоопштеобразовни
академскоопштеобразовни
научно–стручни
академскоопштеобразовни
академскоопштеобразовни

60

ДРУГА ГОДИНА
1.

19ИВМ00003О011

2.

19ИВМ00003О012

3.

19ИВМ00003О013

Ветеринарска
физиологија I
Хистологија са
ембриологијом II
Микробиологија

4.

19ИВМ00003О014

Ветеринарска генетика

5.

19ИВМ00003О015

3

3

3

6

О

научно–стручни

3

3

3

6

О

научно–стручни

3

4

3

6

О

научно–стручни

3

2

1

4

О

научно–стручни

3

1

1

3

О

научно–стручни

3

2

2

3

И

научно–стручни

3

1

1

2

И

научно–стручни

4

3

3

7

О

научно–стручни

4

2

2

4

О

научно–стручни

2

2

4

8.

19ИВМ00004О016

9.

19ИВМ00004О017

Топографска анатомија
Предмет изборног
блока V
Предмет изборног
блока VI
Ветеринарска
физиологија II
Имунологија

10.

19ИВМ00004О018

Паразитологија

4

О

научно–стручни

11.

19ИВМ00004О019

Сточарство

4

2

2

4

О

12.

19ИВМ00004О020

Етологија

4

1

1

2

О

13.

19ИВМ00004О021

Зоохигијена

4

2

2

3

О

научно–стручни
теоријскометодолошки
стручноапликативни

4

1

1

2

И

научно–стручни

4

2

2

4

И

теоријско-

6.
7.

14.
15.

Предмет изборног
блока VII
Предмет изборног

блока VIII

методолошки

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и
ЕСПБ на години
Укупно часова активне наставе на години

465

435

900

60
60

ТРЕЋА ГОДИНА
1.

19ИВМ00005О022

2.

19ИВМ00005О023

3.

19ИВМ00005О024

4.

19ИВМ00005О025

5.
6.
7.

19ИВМ00006О026

8.

19ИВМ00006О027

9.

19ИВМ00006О028

10.

19ИВМ00006О029

11.

19ИВМ00006О030

12.

Фармакологија и
токсикологија I
Општа патолошка
физиологија
Општа патолошка
морфологија
Исхрана животиња
Предмет изборног
блока IX
Предмет изборног
блока X
Специјална патолошка
морфологија
Фармакологија и
токсикологија II
Специјална патолошка
физиологија
Општа клиничка
дијагностика
Паразитске болести

5

3

2

6

О

5

2

3

4

О

5

3

3

6

О

5

3

3

5

О

5

2

2

4

И

5

2

2

4

И

6

4

4

7

О

6

3

2

6

О

6

2

2

6

О

6

3

4

6

О

6

2

2

4

О

1

1

2

И

450

450

60

Предмет изборног
6
блока XI
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и
ЕСПБ на години
Укупно часова активне наставе на години

900

научно–стручни
научно–стручни
научно–стручни
теоријскометодолошки
теоријскометодолошки
научно–стручни
научно–стручни
научно–стручни
научно–стручни
научно–стручни
стручноапликативни
теоријскометодолошки

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА
1.

19ИВМ00007О031

Болести паса и мачака I

7

2

2

4

О

стручноапликативни

2.

19ИВМ00007О032

Радиолошка и
ултразвучна
дијагностика

7

2

1

3

О

стручноапликативни

3.

19ИВМ00007О033

Болести копитара I

7

2

1

4

О

4.

19ИВМ00007О034

Болести преживара I

7

3

3

5

О

7

3

2

6

О

7

3

2

4

О

7

2

2

5

И

5.

19ИВМ00007О035

6.

19ИВМ00007О036

7.

Репродукција домаћих
животиња
Ветеринарска
епидемиологија
Предмет изборног
блока XII

8.

19ИВМ00008О037

Болести копитара II

8

1

2

3

О

9.

19ИВМ00008О038

Болести паса и мачака
II

8

2

2

4

О

10.

19ИВМ00008О039

Болести преживара II

8

2

2

4

О

11.

19ИВМ00008О040

Болести свиња

8

3

3

5

О

12.

19ИВМ00008О041

Породиљство и
патологија
репродукције домаћих
животиња

8

3

3

5

О

13.

19ИВМ00008О042

Болести пчела

8

2

2

4

О

1

2

4

И

465

435

14.

Предмет изборног
8
блока XIII
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и
ЕСПБ на години

стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
теоријскометодолошки
научно–стручни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни

Укупно часова активне наставе на години

900

60

ПЕТА ГОДИНА
1.

19ИВМ00009О043

2.

19ИВМ00009О044

3.

19ИВМ00009О045

4.

Болести риба и
акватичних организама
Болести дивљих
животиња

9

2

2

3

О

9

1

1

2

О

Болести живине

9

3

2

3

О

19ИВМ00009О046

Општа хирургија са
анестезиологијом

9

2

3

4

О

5.

19ИВМ00009О047

Хигијена меса I

9

3

2

6

О

6.

19ИВМ00009О048

9

3

2

5

О

9

2

2

5

И

10

3

4

6

О

7.

Инфективне болести
животиња I
Предмет изборног
блока XIV
Специјална хирургија
са ортопедијом и
офталмологијом

8.

19ИВМ00010О049

9.

19ИВМ00010О050

Хигијена меса II

10

2

3

5

О

10.

19ИВМ00010О051

Инфективне болести
животиња II

10

3

2

6

О

11.

19ИВМ00010О052

Хигијена млека

10

2

2

5

О

2

1

2

О

2

2

5

И

1

1

3

И

465

435

60

Радиобиологија и
10
12.
19ИВМ00010О053
радијациона хигијена
Предмет изборног
10
13.
блока XV
Предмет изборног
10
14.
блока XVI
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и
ЕСПБ на години
Укупно часова активне наставе на години

900

стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
теоријскометодолошки
стручноапликативни
стручноапликативни

60

ШЕСТА ГОДИНА
1.

19ИВМ00011О054

2.

19ИВМ00011О055

3.

19ИВМ00011О056

4.

19ИВМ00011О057

5.

19ИВМ00011О058

6.

19ИВМ00011О059

7.

19ИВМИМ111О060

8.

19ИВМИМ111О061

9.

19ИВМИМ111О062

10.

19ИВМИМ111О063

Законски прописи
Судска ветеринарска
медицина
Економика у
ветеринарској
медицини
Ветеринарска
легислатива и званичне
контроле у безбедности
хране
Методе научног рада
Организација
ветеринарске службе
Изборни модул 1:
Безбедност хране
Анализа ризика у
безбедности хране
Алиментарна обољења
људи
Технологија меса и
производа од меса
Технологија млека и
производа од млека

теоријскометодолошки
теоријскометодолошки

11

1

1

3

О

11

3

3

6

О

11

1

1

2

О

теоријскометодолошки

11

1

1

2

О

теоријскометодолошки

11

1

1

3

О

11

1

1

2

О

11

2

1

3

О

11

1

1

2

О

11

1

2

3

О

11

1

1

2

О

теоријскометодолошки
теоријскометодолошки

11

11.

Изборни предмет 1

11

1

1

2

И

12.

Изборни предмет 2

11

1

1

2

И

Изборни модул 2:
Клиничка патологија и

11

стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни

терапија фармских
животиња и коња
13.

19ИВМИМ211О064

14.

19ИВМИМ211О065

15.

19ИВМИМ211О066

16.

19ИВМИМ211О067

17.

19ИВМИМ211О068

Спортска медицина
коња
Здравствени статус
крава у раној лактацији
Анестезиологија и
оперативне технике
код фармских
животиња и коња
Клиничка хематологија
и биохемија фармских
животиња и коња
Лабораторијска
дијагностика
инфективних обољења
фармских животиња и
коња

стручноапликативни
стручноапликативни

11

1

1

2

О

11

1

1

2

О

11

1

1

2

О

стручноапликативни

11

1

1

2

О

стручноапликативни

11

1

1

2

О

стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни

18.

Изборни предмет 1

11

1

1

2

И

19.

Изборни предмет 2

11

1

1

2

И

Изборни модул 3:
Клиничка патологија и
терапија кућних
љубимаца

11

11

2

2

4

О

стручноапликативни

11

1

1

2

О

стручноапликативни

11

1

1

2

О

стручноапликативни

11

1

1

2

О

20.

19ИВМИМ311О069

21.

19ИВМИМ311О070

22.

19ИВМИМ311О071

23.

19ИВМИМ311О072

Интерна медицина паса
и мачака са аспекта
симптома пацијента
Клиничка хематологија
и биохемија кућних
љубимаца
Лабораторијска
дијагностика
инфективних обољења
кућних љубимаца
Репродукција паса и
мачака

24.

Изборни предмет 1

11

1

1

2

И

25.

Изборни предмет 2

11

1

1

2

И

26.

19ИВМ00121О074

СИР-предмет завршног
рада

12

0

0

10

О

27.

19ИВМ00121О073

Стручна пракса

12

0

0

5

8

О

28.

19ИВМ00121О075

Дипломски рад

12

0

0

5

10

О

20

стручноапликативни
стручноапликативни
стручноапликативни
теоријско
методолошки
стручно апликативни
стручно апликативни

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР, остали часови)
225
225
300
150
60
и ЕСПБ на години
Укупно часова активне наставе на години 750
60
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све
5400
360
године студија
Напомена:
1. Број година зависи од трајања студија: 5 , 6 године
2. Остали часови су обавезни за стручну праксу али нису активна настава. Стручна пракса се предвиђа у складу са упутству
Стандарда за мастер студије по пољима. Остали часови имају бодове који се сабирају са активним бодовима. Остали
часови се могу навести по предметима и за завршни рад.
3. ДОН није обавезан али ако је предвиђен сабира се са вежбама
4. Активна настава по годинама има најмање 20 а највише 30 часова недељно или 600-900 часова годишње.
5.
Сем завршне године на свим годинама студија од 600 часова 50% до 60% су предавања, а остало су вежбе и други облици
активне наставе.
6. На завршној години интегрисаних студија, највише 50 % је студијски истраживачки рад, а остало су предавања, вежбе и
други облици активне наставе. Ако у завршној години има само један семестар, као завршна година рачунају се последња
два семестра студијског програма.
7. СИР могу бити саставни део предмета или завршног рада.
Техничко технолошке науке
Саставни део курикулума студијских програма је стручна пракса у трајању од најмање 90 часова, која се реализује у одговарајућим

научноистраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање
инфраструктурне подршке иновационој делатности, у привредним друштвима и јавним установама.
У области биотехничких наука, у подручју пољопривреде и шумарства, студенти током основних студија (прве четири године
студија) реализују радну праксу у трајању од најмање 90 часова, производну праксу у трајању од најмање 90 часова и технолошкоорганизациону праксу у трајању од најмање 90 часова.
Природно-математичке науке: На четвртој и петој години студија имају стручну праксу од по 90 сати и 3 ЕСПБ
Друштвено-хуманистичке науке : На четвртој и петој години студија имају стручну праксу од по 90 сати и 3 ЕСПБ бода.
Медицинске науке
Курикулум студијског програма за академске студије из одговарајућих научних области у оквиру образовног научно-поља
медицинских наука мора да садржи обавезне заједничке основе и могућности за специјалне студијске модуле, уколико је предвиђено
да их курикулум садржи. Специјални студијски модули треба да буду из предметâ непосредно везаних за медицину, било да су
лабораторијски или клинички, биолошки или бихејвиорални, оријентисани на истраживања или дескриптивни. Курикулум студијског
програма треба да садржи најмање 10 % изборних предмета.
Трајање и реализација педагошке праксе
Високошколске установе које реализују педагошке студијске програме морају обезбедити педагошку праксу у II, III и IV години
студија од минимум 90 сати годишње. На петој години студија педагошка пракса је 180 сати и 6 ЕСПБ бодова. Педагошке праксе се
изводе у педагошким установама.
За високошколске установе које у оквиру студијских програма немају педагошка образовања, а чији би свршени студенти требало да
буду наставници стручних предмета у средњим школама, морају, сходно Закону о основама система образовања и васпитања, имати
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 ЕСПБ бодова праксе у педагошким установама.
Остали часови су обавезни за стручну праксу, али нису активна настава. Стручна пракса има бодове. Остали часови могу се дати по
предметима и за завршни рад
ДОН није обавезан, али ако је предвиђен сабира се са вежбама Активна настава по годинама има најмање 20 часова недељно или 600
часова годишњеи то: 50% до 60% су предавања, а остало су вежбе и други облици активне наставе
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ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму

Табела 5.3. Изборна настава на студијском програму
Из електронског формулара за студијски програм
Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете
Фактор изборности према додатним (алтернативним) предметима које обезбеђује институција

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

П

В

ДОН

32,22
23,33

Остал
и час.

ЕСПБ

Предмети изборног блока I
1.
2.

19ИВМ0001И001

Историја ветеринарске медицине

1

2

1

3

19ИВМ0001И002

Функционална храна

1

2

1

3

Предмети изборног блока II
3.

19ИВМ0001И003

Енглески језик

1

2

2

4

4.

19ИВМ0001И004

Принципи ћелијске биологије

1

2

2

4

Предмети изборног блока III
5.

19ИВМ0002И005

Екологија и примењена зоологија у
ветеринарској медицини

2

2

1

3

6.

19ИВМ0002И006

Социологија

2

2

1

3

19ИВМ0002И007

Информатика

2

2

2

3

19ИВМ0002И008

Примењена информатика

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

Гајење и нега спортских коња
Гајење и нега оваца и коза

3

1

1

2

3

1

1

2

Предмети изборног блока IV
7.
8.

Предмети изборног блока V
9.

19ИВМ0003И009

10.

19ИВМ0003И010

11.

19ИВМ0003И011

Основи лабораторијске технике у
морфологији
Узгој и брига о лабораторијским
животињама
Пољопривредно саветодавство

Предмети изборног блока VI
12.

19ИВМ0003И012

13.

19ИВМ0003И013

Предмети изборног блока VII
14.

19ИВМ0004И014

Гајење и нега пчела

4

1

1

2

15.

19ИВМ0004И015

4

1

1

2

16.

19ИВМ0004И016

Гајење и нега фармских животиња
Хигијенско технолошки аспекти
уклањања органског отпада

4

1

1

2

4
4

Предмети изборног блока VIII
17.

19ИВМ0004И017

Квалитет хране за животиње

4

2

2

18.

19ИВМ0004И018

4

2

2

19.

19ИВМ0004И019

Фармакогнозија
Основе молекуларне дијагностике у
микробиологији

4

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

4

Предмети изборног блока IX
20.

19ИВМ0005И020

21.

19ИВМ0005И021

Лабораторијске технике у патолошкој
физиологији
Заштита животне средине од
последица интензивне анималне
производње

4
4

Предмети изборног блока X
22.

19ИВМ0005И022

Нутритивна патологија

4

23.

19ИВМ0006И023

Интензивна производња у аквакултури

5

2

2

4

Физиологија животиња у зоовртовима
Лабораторијске технике у
паразитологији

6

1

1

2

6

1

1

2

7

2

2

5

7

2

2

5

Предмети изборног блока XI
24.

19ИВМ0006И024

25.

19ИВМ0006И025

Предмети изборног блока XII
26.

19ИВМ0007И026

27.

19ИВМ0007И027

Клиничка патолошка физиологија и
лабораторијска дијагностика
Имунолошке технике у
лабораторијској дијагностици

Предмети изборног блока XIII
28.

19ИВМ0008И028

Имунопрофилакса

8

1

2

4

29.

19ИВМ0008И029

Поремећаји понашања паса и мачака

8

1

2

4

Болести подмлатка преживара
Репродукција дивљих животиња

9

2

2

5

9

2

2

5

Предмети изборног блока XIV
30.

19ИВМ0009И030

31.

19ИВМ0009И031

Предмети изборног блока XV
32.

19ИВМ0010И032

Вектори и зоонозе

10

2

2

5

33.

19ИВМ0010И033

Тропске болести животиња

10

2

2

5

Предмети изборног блока XVI
34.

19ИВМ0010И034

Поремећаји функције млечне жлезде

10

1

1

3

35.

19ИВМ0010И035

Стоматологија

10

1

1

3

Предмети изборног блока XVII и XVIII из модула „Безбедност хране“, (бирају се два предмета)
Методе испитивања хране анималног
36.
19ИВМИБ1711И036
11
1
1
порекла
Осигурање квалитета у фармској
37.
19ИВМИБ1711И037
11
1
1
производњи
Квалитет намирница анималног
38.
19ИВМИБ1811И038 порекла
11
1
1
39.

19ИВМИБ1811И039

Лонгитудинално и интегрисано
осигурање безбедности меса

11

1

1

2
2
2
2

Предмети изборног блока XVII и XVIII из модула „Клиничка патологија и терапија фармских животиња и коња“, (бирају се
два предмета)
40.
19ИВМИБ1711И040 Хромост код говеда и коња
11
1
1
2
Биотехнологија у репродукцији
41.
19ИВМИБ1711И041
11
1
1
2
фармских животиња и коња
Клиничка дијететика фармских
42.
19ИВМИБ1811И042
11
1
1
2
животиња и коња
Основи клиничке фармакологије и
43.
19ИВМИБ1811И043 токсикологије фармских животиња и
11
1
1
2
коња
Лабораторијска дијагностика болести
44.
19ИВМИБ1811И044 пчела
11
1
1
2
Предмети изборног блока XVII и XVIII из модула „Клиничка патологија и терапија кућних љубимаца“ (бирају се два
предмета)
Анестезиологија и оперативне технике
45.
19ИВМИБ1711И045
11
1
1
кућних љубимаца
46.
19ИВМИБ1711И046 Болести егзотичних кућних љубимаца
11
1
1
47.

19ИВМИБ1811И047

48.

19ИВМИБ1811И048

Ветеринарска онкологија
Основи клиничке фармакологије и
токсикологије кућних љубимаца

2
2

11

1

1

2

11

1

1

2
62
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Табела 5.2. Спецификација предмета

ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

Студијски програм: Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Биологија - Biology
Наставник: Проф. др Александар Д. Јуришић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ:4
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну: 1. Знања о еколошким, генетичким и биолошким појмовима, 2. Вештине за примену
одговарајућих метода приликом обраде биолошког материјала у лабораторији и 3. способност за самосталну детерминацију одређених
врста употребом кључева за детерминацију
Исход предмета
Након положеног испита очекују се следећи исходи 1. студент ће имати изграђена знања која представљају базу из области биологије за
наставак образовања, 2. Студент ће имати могућност стручне комуникације из области биологије и других сродних дисциплина, 3
студент ће моћи да изврши практично препознавање и детерминацију неких животиња у пракси, 4. студент ће моћи да формира научно
–засноване научне чинјенице од значаја у ветеринарској медицини, 5. студент ће имати изграђена знања која представљају базу из
области генетике, 6. студент ће моћи стручно да упореди и прикаже резултате рада
Садржај предмета
Теоријска настава:Биологаја и нивои биолошке организације. Молекуларне основе и јединство живота. Ацелуларни облици,
прокариотски и еукариотски организми. Ћелијске органеле. Ћелијски циклус, митоза, мејоза и смрт ћелије, апоптоза. Преембрионални
и ембрионални период развић кичмењака. Елементи цитогенетике. Размножавање и раст животиња. Типови регулаторних и контролних
система и њихове интеракције.Биолошка хомеостаза. Фактори и контрола раста. Основи генетике. Структура хромозома, хомологи
хромозоми и алелни гени, хомозигот и хетерозигот, доминантност и рецесивност, моно и дихибридно укрштање. Везано наслеђивање.
Механизми рекомбинације гена. Интеракција гена. Плејотропија, полигенија, епистаза и летални гени. Мултипли алели и избалансиран
полиморфизам гена. Генетика популација. Мутације и индуковане мутације. Генопатије и хромозомопатије. Биологија, грађа, развиће и
екологија медоносне пчеле. Биологија, грађа, развиће и екологија риба.
Практична настава :Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Микроскоп и микроскопирање. Облик и величина
ћелије. Деоба ћелија. Грађа хромозома. Ткиво као виши структурни ниво у односу на ћелију. Менделова правила наслеђивања
(монохибридно и дихибридно наслеђивање. Посматрање животињских таксона од значаја за ветеринарску медицину: Platyhelminthes,
Nematoda, Annelida, Acarina, Insecta Mollusca, Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves и Mammalia

Литература
1.Ђукић, Н., Хорватовић, А., Катарановски, Д., Малетин, С., Матавуљ, М., Пујин, В., Секулић, Р., Јуришић, А. (2018): Пољопривредна
зоологија, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду.
2. Анђелковић, З., Сомер, Љ., Матавуљ, М., Лачковић, В., Лалошевић, Д., Николић, И., Милосављевић, З., Даниловић, В. (2002): Ћелија
и ткива. Бонафидес
3. Краљевић-Балалић, М., Петровић С., Вапа Љ. (1991): Генетика: теоријске основе са задацима. Универзитет у Новом Саду,
Пољопривредни и Природно-математички факултет
4. Bowman D.D. (1999): Georgis Parasitology for Veterinarians 7th edition. W.B. Saunders Company
5. Hickman, Jr. C.P., Roberts, L.S., Keen, S.L., Larson, A., I’Anson, H., Eisenhour, D.J. (2008): Integrated Principles Of Zoology, 14th Ed.
McGrawHill, New York, USA

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација и илустрација на табли и
применом рачунара. Практичне лабораторијске и експерименталне методе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит -тест

15-30

Активност у току вежби

3-5

усмени испт

15-30

Практични испит

15-30

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм :Ветеринарска медицина
Назив предмета: Биофизика
Наставник: проф. др Илија Арсенић, проф. др Бранислава Лалић, доц. др Игор Балаж
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: не
Циљ предмета
Циљ је да студенти овладају основним појмовима из следецих области: Биомеханика, Осцилације и таласи, Акустика, Термодинамика,
Електрицитет и магнетизам, Транспортне појаве, Основи атомске и молекулске биофизике, Електроматнетно зрачење, Радијација и
Основи оптике.
Исход предмета
Студенти ће имати знање о основним појмовима опште физике и биофизике и на тај начин ће стећи боље разумевање основа многих
биолошких процеса као и дијагностичких инструмената са којима ће се сретати у ветеринарској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основи системологије и теорије информација (2); Дефиниција и класификација система. Биометрика (4); Основи акустике (2);
Термодинамика (4); Електрицитет и магнетизам (3); Транспортне појаве (2); Основи молекулске биофизике (3); Електромагнетно
зрачење (5); Радијациона биофизика (5).
Практична настава
Увод. Мерење. Системи јединица, обрада и приказивање резултата мерења. Карактеристике мерних инструмената (4); Мерење дужине
и запремине тела (2); Мерење масе тела (2); Одређивање густине тела (2); Одређивање коефицијента трења (2); Одређивање
коефицијента површинског напона (2); Одређивање коефицијента вискозности течности (2); Одређивање термичког коефицијента
запреминског ширења за ваздух.(2); Одређивање специфичне топлоте тела (2); Оптичка мерења. (2); Електрична мерења. Отпор чврстог
проводника (2); Апсорпција гама зрачења у олову (2) Рачунске вежбе (4).
Литература
1. Михаиловић, Д., Капор, Д.: Биофизика, 2017
2. Поповић, Д., Стефанчић, В.: Основи Биофизике, 2006

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, лабораторијско-експериментална.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15-30

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испит

15-30

колоквијум-и

5-10

..........

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА, Medicinal chemistry
Наставник: проф. др Борис Поповић, доц.др Ружица Ждеро Павловић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Циљ предмета: Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о најзначајнијим принципима, теоријама и законима хемије, 2)
вештину примене лабораторијских техника и рачунања за припрему раствора и вршење хемијских анализа и 3) способност коришћења
општих знања хемије за стицање других знања из области биохемије, физиологије и фармакологије.
Исход предмета: Након завршеног курса Медицинске хемије очекујемо следеће исходе: 1) студент ће моћи да укратко искаже и
објасни основне законе хемије, 2) студент ће умети да повеже знања стечена у Медицинској хемији са знањима из други области, 3)
студент ће бити оспособљен за примену теоријских и практичних знања из Медицинске хемије како у животу тако и приликом
стицања знања из других предмета, 4) студент ће бити способан да изведе закључак који је суштински, хемијски узрок неког
комплекснијег физиолошког или медицинског феномена, 5) студент ће бити у стању да схвати деловање различитих лекова повезујући
механизам деловања за хемијском структуром. У погледу практичних знања и вештина студенти ће бити оспособљени за рачунање у
хемији, руковање основним лабораторијским прибором и хемикалијама и извођење основних волуметријских одређивања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Структура атома и молекула и ПСЕ. Електронска конфигурација атома и ПСЕ. Хемијске везе и међумолекулске силе. Термохемија
и хемијска кинетика. Tоплотни ефекат хемијске реакције. Брзина реакције и закон о дејству маса. Хемијска равнотежа и хомеостаза.
Раствори. Растварање и производ растворљивости. Колигативне особине раствора. Осмоза и дијализа. Електролитичка дисоцијација.
Хидролиза и пуфери. pH вредност. Колоиди. Редокс потенцијал и биоелектрицитет. Биогени елементи. Улога појединих биогених
елемената у животним процесима животиња (микро- и макро-елементи). Метаболички поремећаји животиња везани за недостатак
појединих микро-елемената Органска хемија. Структура и номенклатура органских једињења. Функционалне групе. Подела
угљоводоника. Основни типови реакција у органској хемији. Хемијски сигнали-феромони и алелохемикалије. Органохлорна једињења.
Анестетици на бази хлора. Органска једињења са кисеоником. Процеси оксидације и редукције у органској хемији и биохемији.
Алкохоли, феноли, алдехиди, кетони и карбоксилне киселине. Деривати карбоксилних киселина. Органска једињења са азотом.
Подела орг. једињења са азотом. Подела амина и њихове особине. Базни карактер азотних орг. једињења. Биолошки важни амини.
Неуротрансмитери. Најважнији представници хетероциклуса и њихов значај у живом свету. Психоактивне супстанце. Биомолекули.
Угљени-хидрати. Више масне киселине, масти, уља и сапуни. Фосфолипиди. Биолошке мембране. Аминокиселине и протеини.
Нуклеозиди, нуклеотиди и ATP. Нуклеинске киселине. Хемија лекова. Подела, структура и механизам деловања најважнијих
представника антибиотика, антивирусних лекова и цитостатика.
Практична настава
1. Лабораторијски прибор и методе раздвајања супстанци. 2. Задаци у вези са масом и количином супстанце. 3. Мерење масе и
запремине. Растварање и квантитативно изражавање састава раствора. 4. Задаци из области раствора. Разблажење раствора. 5.
Припремање раствора одређеног квантитативног састава. 6. Задаци из области киселина и база 7. Ацидиметрија - Одређивање NaOH
стандардним раствором HCl. 8. Редокс-реакције. 9. Перманганометрија 10. Угљоводоници 11. Органска једињења са кисеоником. 12.
Органска једињења са азотом и биомолекули.
Литература:
Б. М. Поповић, Д. Штајнер, Р. Ждеро Павловић, Б. Благојевић, Н. Мићић: Практикум из хемије са теоријским основама и
збирком питања и задатака, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2008.
2. Д. Штајнер, С. Кеврешан, Хемија, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2006.
3. С. Мирковић, М. Чорбић, Општа хемија, Наука, Београд, 2004.
4. Д. Амић, Органска хемија, Школска књига, Загреб, 2008.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
1.

Методе извођења наставе: Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична
настава подразумева упознавање са лабораторијским прибором и хемикалијама, основним лабораторијским техникама мерења масе и
запремине и техникама квалитативне и квантитативне анализе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
активност у току предавања

10

писмени испит

колоквијуми

15-30

усмени испт-по потреби

31-60

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: АНАТОМИЈА 1 / ANATOMY 1
Наставник: Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услов
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања из области основне грађе тела животиња (остеологија, миологија, артрологија, статика
и динамика животињског тела) и основних анатомских термина; 2. вештинe препознавања карактеристичних анатомских делова
(истакнути делови у грађи костију, мишића,...) на анатомским моделима као и на материјалу донетом са кланице и анатомским
препаратима који су студенти самостално правили; 3. способности разумевања међусобних веза између појединих делова поменутих
система органа (веза између костију, костију и мишића,...)
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета и положеног испита, студент треба да буде способан да: 1. укратко опише анатомске појмове из
области остеологије, миологије, артрологије, статике и динамике животињског тела; 2. кости, мишиће, зглобове и друге анатомске
карактеристике једног региона тала повеже у функционалну целину; 3. примени научене анатомске термине приликом описа костију,
мишића, зглобова и др.; 4. изведе закључак о припадности костију, мишића, зглобова и др. одређеним топографским и функционалним
групама; 5. упореди и повеже сличности и разлике између одређених костију, мишића, зглобова и др.; 6. разликује кости, мишиће,
зглобове и др. између појединих животињских врста, као и да се одлучи за употребу адекватних анатомских термина за њихово
дефинисање.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у предмет, Oргански састав животињског тела, Кости главе, кичме и трупа, Мишићи главе и трупа, Кости и
зглобови предњих екстремитета, Мишићи предњих екстремитета, Кости и зглобови задњих екстремитета, Мишићи задњих
екстремитета, Статика и динамика животињског тела.
Практична настава: Nomina anatomica veterinaria, Кости главе, Кости трупа и њихове међусобне везе, Мишићи главе, врата и трупа,
Кости и зглобови предњих екстремитета, Мишићи предњих екстремитета, Кости и зглобови задњих екстремитета, Мишићи задњих
екстремитета.
Литература
1. Konig, H.E., Liebich, H.G. (2009) Ветеринарска анатомија домаћих сисаваца. Наклада Слап. Загреб.
2. Петер Попеско(2004) : Атлас топографске анатомије домаћих животиња, Медицинска наклада, Загреб.
3. Јанковић, Ж., Поповић, С. (1993) Анатомија домаћих животиња – Остеологија и Миологија, Универзитет у Београду, Ветеринарски
факултет, Београд.
4. Лозанче, О., Ђелич, Д. (1999) Анатомија домаћих животиња: Анатомски термини и изрази. Научна књига, Београд.
5. Жикић, Д., Ушћебрка, Г., Стојановић, С. (2016) Морфологија животиња. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет.
Нови Сад.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 4
Практична настава: 4
Методе извођења наставе
На предавањима се користе припремљене презентације наставних јединица, уз примену свих доступних аудио-визуелних уређаја.
Практичан рад обухвата бежбање на моделима и свежим узорцима донетим са кланице из редовног процеса производње.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

3-5

писмени испит

тестови

20-40

усмени испт

поена

28-55

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: ВЕТЕРИНАРСКA ЕТИКА – Veterinary etics
Наставник: Проф. др Зденко Каначки, Доц. др Марија Пајић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о појединим елементима ветеринарско медицинске етике (правно-етичким проблемима
и одговорности, етичким и деонтолошким принципима, заштити права и добробити животиња, етолошким принципима, еколошким
принципима); 2. вештина примене етичких норми у свакодневној ветеринарској пракси и истраживачком раду; 3. способност процене
етичког аспекта различитих питања у ветеринарској медицини.
Исход предмета
По завршетку курса из предмета Ветеринарска етика студент треба да буде способан да: 1. дефинише и објасни појмове везане за
етику у ветеринарској медицини; 2. опише и критички оцени етичка питања у ветеринарској пракси и истраживачком раду; 3. установи
етичку оправданост употребе животиња у различитим огледима и укаже на примере њихове злоупотребе; 4. оцени одговорност
ветеринара у различитим ситуацијама на основу Кодекса професионалне етике у ветеринарској медицини; 5. учествује у развијању
опште еколошке свести и еколошког морала; објасни значај примене добре ветеринарске праксе у различитим ветеринарским
организацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Етика – општи термини и етичке теорије. Етика у ветеринарској медицини - историјски и савремени аспекти; Професионална
деонтологија; Ветеринарска деонтологија кроз историју и данас; Деонтологија и етика у ветеринарској медицини; Стручност и
савесност; Кодекс професионалне етике у ветеринарској медицини развијање и поштовање Кодекса; Моралност у раду:
Професионална етика; Улога ветеринара у спречавању злоупотребе животиња и права животиња; Односи између ветеринара; Стручне
професионалне и друге организације ветеринара у друштву; Проблем огледа на животињама – етичке и неетичке огледне процедуре;
Етика дијагностичких и научних истраживања и спровођења здравствене заштите животиња; Етички аспекти нових технологија у
ветеринарској медицини; Улога ветеринара у развијању еколошке свести и еколошког морала; Добра ветеринарска пракса.
Практична настава
Вежбе се одвијају кроз семинарске радове, активно учешће студената у дискусијама о одабраним темама, путем рада у групама и у
виду радионица.
Литература
1. Каначки З., Пајић М.: Ветеринарска етика, УНС, Пољопривредни факултет у Новом Саду, 2019.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 15
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
Предавања уз примену аудио-визуелне технике. Практична настава у виду дискусија о одабраним темама и путем рада у групама и у
виду радионица уз обавезну израду и одбрану семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

активност у току предавања

3-5

практична настава

3-5

семинар-и

10-20

Завршни испит

поена

писмени испит

35-70

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Биохемија
Наставник: Проф. др Дејан Првуловић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Циљ предмета
(1) Да студентима пружи фундаментална знањa о основним ћелијским биомолекулима, њиховој структури и функцији, које је
неопходно за више курсеве из биохемијских предмета и разумевање биохемији сродних области. (2) Да омогући студентима да
разумеју везу између биолошке активности и структуре биомолекула. (3) Развијање практичних вештина и способности примене
стандардних експерименталних хемијских и биохемијских метода у анализи биолошког материјала.
Исход предмета
Након успешног завршетка овог курса студент је у стању да: (1) Демонстрира познавање кључних елемената грађе и структуре
ћелијских биомолекула, од простих миолекула до сложених макромолекула и супраћелијских структура. (2) Користи стручну и научну
терминологију која ће му омогућити да успешно прати и разуме биохемијске информације. (3) Опише структуру и хемијске
карактеристике основних група биомолекула (угљених хидрата, протеина, липида и нуклеотида) и њихове функције у организму, и
покаже на примерима како тродимензионална структура биолошких макромолекула одређује њихову биолошку функцију. (4)
Претражује биохемијску литературу (књиге, часописе и ресурсе са интернета) и самостално пише једноставније текстове на одабрану
тему из области биохемије. (5) Примењује експерименталне хемијске и биохемијске методе приликом решавања задатих практичних
проблема из биохемије и интерпретира експерименталне резултате.
Садржај предмета
Теоријска настава
I ДЕО: Структура и функција примарних биомолекула (аминокиселине, пептиди и протеини; ензими, коензими, витамини и хормони;
угљени хидрати, липиди и нуклеинске киселине).
II ДЕО: Метаболизам примарних биомолекула и биоенергетика (метаболизам аминокиселина и протеина; метаболизам угљених
хидрата, липида и нуклеинских киселина – експресија и трансмисија генетичких информација). Међусобно претварање хранљивих
материја. Биолошке мембране и транспорт метаболита. Респираторни ланац и оксидативне фосфорилација. Специфичност енергетском
метаболизма у појединим ткивима. Метаболизам минералних материја.
Практична настава
Протеини (квалитативне, бојене и таложне реакције на протеине, денатурација и коагулација протеина, одређивање садржаја протеина,
одређивање изоелектричне тачке); Ензими (утицај рН, температуре, концентрације ензима и супстрата на брзину ензимских реакција,
одређивање активности ензима дигестивног тракта); Угљени хидрати (квалитативне реакције на угљене хидрате); Липиди (раздвајање
липида хроматографским методама, квалитативне реакције на лецитине, изоловаље холестерола из мозга и квалитативне реакције на
холестерол, одређиваље јодног и сапонификационог броја липида); Хормони (квантитативно одређивање нивоа адреналина);
Витамини и провитамини (одређивање садржаја витамина Д у болошким материјалима); Метаболизам (гликолиза и алкохолно врење).
Литература
1. Поповић Т.М.: Биохемија животиња, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, 2008.
2. Михаиловић Б.М.: Биохемија, Научна књига, Београд, 2000.
3. Првуловић Д, Маленчић Ђ., Шућур Ј.: Практикум из биохемије животиња, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2017.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева
лабораторијско одређивање најзначајнијих класа биомолекула.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

1-5

колоквијум-и

16-30

практична настава

1-5

усмени испт

32-60

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: АНАТОМИЈА 2 / ANATOMY 2
Наставник: Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 9
Услов: положена Анатомија 1
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања из области макроскопске грађе органа и дупљи тела животиња (спланхологија – општи
термини и системи органа – дигестивни, респираторни, уринарни, полни, кардиоваскуларни, имуни, нервни, ендокрини, чула, кожа)
као и специјалне анатомије птица; 2. вештине препознавања карактеристичних анатомских делова (истакнути делови у грађи
појединих органа) на анатомским моделима као и на материјалу донетом са кланице и моделима које су самостално правили студенти;
3. способности разумевања међусобних веза између појединих органа једног система, као и између поменутих органских система
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета и положеног испита, студент треба да буде способан да: 1. укратко опише основне анатомске
појмове из области спланхологије (општи појмови и системи органа); 2. повеже органе једног органског система у функционалну
целину; 3. примени адекватне анатомске термине приликом описа органа; 4. изведе закључак о утицају одређених анатомских
карактеристика на функционалност органа; 5. упореди и повеже сличности и разлике анатомских карактеристика органа код
различитих животиљских врста; 6. разликује основне анатомске карактеристике органа код одређених система органа и код одређених
животињских врста и да се одлучи за примну адекватних термина приликом њиховог описивања
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у предмет, Телесне шупљине и утроба, Дигестивни систем, Респираторни систем, Уринарни систем, Полни
органи мужјака, Полни органи женки, Кардиоваскуларни систем, Имуни систем, Нервни систем, Ендокрини систем, Чула, Кожа,
Макроскопска грађа птица.
Практична настава:Дигестивни систем, Респираторни систем, Уринарни систем, Мушки полни органи, Женски полни органи,
Кардиоваскуларни систем, Имуни систем, Нервни систем, Ендокрини систем, Чула и кожа., Анатомија птица.
Литература
6. Konig, H.E., Liebich, H.G. (2009) Ветеринарска анатомија домаћих сисаваца. Наклада Слап. Загреб.
7. Петер Попеско (2004) : Атлас топографске анатомије домаћих животиња, Медицинска наклада, Загреб.
8. Симић, В., Јанковић, Ж. (1990) Анатомија домаћих животиња – Splanshologia. Универзитет у Београду, Ветеринарски факултет,
Београд.
9. Лозанче, О., Ђелич, Д. (1999) Анатомија домаћих животиња: Анатомски термини и изрази. Научна књига, Београд.
10.
Жикић, Д., Ушћебрка, Г., Стојановић, С. (2016) Морфологија животиња. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни
факултет. Нови Сад.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 4
Практична настава: 6
Методе извођења наставе
На предавањима се користе припремљене презентације наставних јединица, уз помоћ свих доступних аудио-визуелних уређаја.
Практичан рад обухвата бежбање на моделима и свежим узорцима донетим са кланице из редовног процеса производње.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

3-5

писмени испит

тестови

20-40

усмени испт

поена

28-55

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : ИАС
Назив предмета: Статистика
Наставник: Доц др Беба С. Мутавџић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну знање потребно за примену савремених статистичких метода у домену пољопривредних и
биолошких наука. Програм из овог предмета омогућава студентима упознавање са дескриптивним методама, као и методама анализе
резултата огледа. Стечене способности употребе и адекватног коришћења статистике и њених метода омогућиће студентима успешно
решавање проблема у даљем раду који се тичу прикупљања и обраде података, као и интерпретације добијених резултата.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекују се следећи исходи: 1) студент ће умети да препозна врсту и тип података који
описују посматрану појаву; 2) студент ће умети да на адекватан начин опише посматрану појаву ослањајући се на методе
дескриптивне статистике; 3) студент ће умети да примени одговарајући статистички метод у циљу оцене непознатих параметара
основног скупа на основу узорка; 4) студент ће умети да изведе закључак на основу статистичких тестова аритметичких средина и
пропорција; 5) студент ће умети да објасни добијене резултате статистичке анализе и повеже их са анализираном проблематиком; 6)
студент ће умети да разликује статистичке методе и одлучиће се за одговарајући поступак у складу са циљем статистичке анализе
података.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе статистике. Појам и значај статистике. Статистички скуп. Јединице и обележја посматрања.Статистичке серије. Врсте
статистичких серија. Начини приказивања статистичких података. Формирање дистрибуције фреквенција. Показатељи централне
тенденције. Показатељи варијације. Показатељи облика дистрибуције.Теоријске дистрибуције. Прекидне и непрекидне дистрибуције.
Метод узорка. Основни скуп и узорак. Избор јединица у узорак. Основни планови узорака. Особине дистрибуције параметара узорака.
Принципи оцене параметара. Размак поверења. Одређивање величине узорка. Тестирање хипотеза. Принципи тестирања. Тестови
аритметичке средине и пропорције. Анализа варијансе и претпоставке за њену примену. Основни принципи постављања огледа у
пољопривреди. Линеарна регресија и корелација. Основни појмови. Дијаграм растурања. Избор регресионе функције и метод анализе.
Корелација.
Практична настава
Анализа нумеричких серија. Теоријске расподеле. Расподела параметара узорка. Статистичко закључивање. Тачкасто и интервално
оцењивање аритметичке средине и пропорције основног скупа. Тестирање хипотеза. Регресија и корелација.
Литература
1.Хаџивуковић, С., Статистички методи, Пољопривредни факултет, Нови Сад,1991.
2.Лозанов-Црвенковић З., Статистика, ПМФ Нови Сад, 2002.
3. Чобановић К., Примери за вежбање из Статистике, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2003.
4. Ман С.П., Увод у статистику, девето издање, John Wiley & Sons, 2017.
5.Мутавџић,Б., Николић-Ђорић, Е., Статистика, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2018.
Број часова активне наставе 30

Теоријска настава: 1×15

Практична настава: 1×15

Методе извођења наставе
Предавање и вежбе, упознавање са статистичким софтвером, тестови провере знања, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит (1+2 тест)

20-40

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

Тест 1

10-20

..........

Тест 2

10-20

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Крмне и отровне биљке
Наставник: др Ђорђе Крстић, ванредни професор, др Бранко Ћупина, редовни професор, Светлана Вујић; доцент
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Циљ предмета
Упознавање студената са теоретским и практичним аспектима производње квалитетне сточне хране (крме) на ораницама и
травњацима. Упознавање са штетним и отровним биљкама самоникле вегетације.
Исход предмета
Стицање потребног знања као основе за производњу здравствено-безбедне сточне хране као основе за квалитетну исхрану домаћих
животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава
Крмне биљке: I Увод. Подела, ботаничка припадност, облици и начини гајења биљака за производњу сточне хране; II Гајење,
искоришћавање и квалитет најважнијих крмних биљака: Једногодишње крмне махунарке, Вишегодишње крмне биљке, Коренасто кртоласте крмне биљке, Остале једногодишње њивске крмне биљке, Травњаштво III Сремање, конзервисање и чување крме IV
Хранљива вредност кабастих хранива.
Отровне биљке: Значај познавања важнијих својства отровних биљака природне вегетације и најзначајније групе отровних органских
једињења.
Практична настава
Упознавање са морфолошким и биолошким својствима крмних и отровних биљака (лабораторијске и теренске вежбе).
Литература
Ђукић Д. (2002): Биљке за производњу сточне хране. Пољопривредни факултет, Нови Сад, 421. стр.
Ђукић Д., Moisuc A., Јањић В., Кишгеци Ј. (2004): Крмне, коровске, отровне и лековите биљке. Пољопривредни факултет, Нови Сад,
426. стр.
Ђукић Д., Стевовић В., Јањић В. (2006): Крмне и отровне биљке. Пољопривредни факултет, Нови Сад и Агрономски факултет, Чачак,
215. стр.
Ерић П., Ћупина Б., Крстић Ђ. (2011): Крмно биље (практикум, 2. измењено и допуњено издање). Пољопривредни факултет, Нови Сад,
196. стр.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 1(15)

Практична настава: 1(15)

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе (упознавање са хербаријским материјалом и семеном), групни и индивидуални рад, тестови, и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена

Завршни испит

активност у току предавања

3-5

писмени испит

тест

5-10

усмени испт

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

3-5

Предиспитне обавезе

поена
30-60

Студијски програм : Ветеринарска медицина (Интегрисане студије)
Назив предмета: ХИСТОЛОГИЈА СА ЕМБРИОЛОГИЈОМ 1 / HISTOLOGY WITH EMBRIOLOGY 1
Наставник: Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положена Биологија
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања из области функционалне организације ћелије еукариота и микроскопске грађе ткива
(епителног, везивног, мишићног, нервног); 2. вештине препознавања карактеристичних хистолошких структура ћелије и ткива
микроскопирањем; 3. способност разумевања међусобних веза између ћелијских органела, као и између поменутих ткива и органа
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета и положеног испита, студент треба да буде способан да: 1. укратко опише основне хистолошке
карактеристике грађе ћелије и ткива у животињском организму; 2. повеже специфишности у грађи ћелије са ткивима које граде; 3.
примени одговарајуће хистолошке карактеристике у анализи појединих ћелија и ткива; 4. изведе закључак о функционалним
специфичностима одређених ћелија и ткива; 5. упореди и повеже сличности и разлике појединих ткива која се налазе у животињском
организму; 6. разликује специфичности одређених ткива код појединих врста животиња и да се одлучи за правилну употребу
хистолошких термина за њихову спецификацију
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у предмет, Мембране ћелије, Цитоплазма, Ћелијске органеле, Цитоскелет, Подела ткива, Епителна ткива,
Везивна ткива, Мишићно ткиво, Нервно ткиво.
Практична настава: Микроскоп, Хистолошка техника, Ћелија, Ћелијске органеле, Епителна ткива, Везивна ткива, Мишићно ткиво,
Нервно ткиво.
Литература
1. Гледић, Д. (2012) Ветеринарска хистологија. Ветеринарска комора Србије. Београд.
2. Junqueira, L., C. Carneiro, J.: Основи хистологије. Дата Статус, Београд, 2005.
3. Пантић, В. (1995) Ембриологија. Савремена администрација, Медицинска књига, Београд.
4. Пантић, В. (1991) Хистологија. Научна кљига, Београд.
5. Жикић, Д., Ушћебрка, Г., Стојановић, С. (2016) Морфологија животиња. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет.
Нови Сад.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
На предавањима се користе припремљене презентације наставних јединица, уз примену свих доступних аудио-визуелних уређаја.
Практичан рад обухвата вежбање на трајним хистолошким препаратима у циљу посматрања грађе ткива и органа помоћу микроскопа,
као и коришћење флеш-камере и микрофотографија ултраструктуре ћелија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

3-5

писмени испит

тестови

20-40

усмени испт

поена

28-55

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: ВЕТЕРИНАРСКА ФИЗИОЛОГИЈА 1 и 2 – VETERINARY PHYSIOLOGY 1 and 2
(двосеместрално, завршни испит после другог дела)
Наставник: Проф. др Зденко Каначки
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 13 (6 +7)
Услов: Хемија, Биохемија, Анатомија 1 и Анатомија 2
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о физиолошким процесима у организму животиња, механизмима њихове регулације и
интеграције у јединствену целину организма; 2. вештина примене метода и техника за утврђивање основних физиолошких параметара;
3. способности решавања конкретних задатака из области ветеринарске физиологије и успешног праћења наставе из стручноапликативних предмета.
Исход предмета
По завршетку курса из предмета Ветеринарска физиологија 1 и 2 студент треба да буде способан да: 1. дефинише, објасни и повеже
појмове везане за животне процесе у организму животиња; 2. опише, протумачи и анализира физиолошке процесе у појединим
органским системима и организму као целини; 3. примени методе и технике за утврђивање основних физиолошких параметара
појединих органских система; 4. решава конкретне задатаке из области ветеринарске физиологије; 5. изводи закључке о физиолошким
процесима који ће му омогућити успешно праћење наставе на стручно-апликативним предметима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод и значај физиологије у ветеринарској медицини. Физиологија ћелије. Хомеостаза и хомеостатски механизми. Општи принципи
физиолошких регулација. Физиологија крви. Имуни систем и физиологија антитела. Физиологија срца и циркулације. Физиологија
лимфе и лимфотока. Физиологија дисања. Физиологија мишића и кретања. Физиологија варења. Физиологија јетре. Физиологија
екскреције. Метаболизам воде, макро и микроелемената и витамина. Енергетски метаболизам и биланс исхране. Терморегулација.
Физиологија коже и млечне жлезде. Физиологија ендокриног система. Физиологија нервног система. Физиологија чула.
Практична настава
Транспорт материја кроз ћелијску мембрану. Физиологија крви. Физиологија срца и циркулације. Физиологија дисања. Физиологија
мишића. Физиологија варења. Физиологија јетре. Физиологија екскреције. Терморегулација. Физиологија ендокриног система.
Физиологија нервног система и чула.
Литература
1. Стојић В.: Ветеринарска физиологија, Научна, Београд, 2007.
2. Каначки З.: Практикум из Физиологије 1, УНС, Пољопривредни факултет у Новом Саду, 2014.
3. Каначки З.: Практикум из Физиологије 2, УНС, Пољопривредни факултет у Новом Саду, 2015.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 90 (45+45)

Практична настава: 90 (45+45)

Методе извођења наставе
Теоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудио-визуелних метода. Пракична насава се састоји из лабораторијских
вежби и вежби уз примену експерименталних модела и интерактивних компијутерских симулација. Обавезна израда и одбрана
семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

5-10

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и

10-20

семинар-и

5-10

Студијски програм : Ветеринарска медицина (Интегрисане студије)
Назив предмета: ХИСТОЛОГИЈА СА ЕМБРИОЛОГИЈОМ 2 / HISTOLOGY WITH EMBRIOLOGY 2
Наставник: Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положена Анатомија 1, Анатомија 2 и Хистологија са ембриологијом 1
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања из области микроскопске грађе органа и развоја организма од зачећа до момента
рађања; 2. вештине препознавања карактеристичних хистолошких структура система органа микроскопирањем (циркулаторног,
дигестивног, респираторног, уринарног, ендокриног, репродуктивног, коже, чула); 3. способност разумевања међусобних веза између
органа појединих органских система, између органских система, као и утицаја ембрионалног развоја јединке на њене постнаталне
карактеристике.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета и положеног испита, студент треба да буде способан да: 1. укратко опише основне хистолошке
карактеристике органа у телу животиње; 2. повеже хистолошке карактеристике органа са њиховом функцијом; 3. примени
одговарајуће хистолошке термине приликом описа карактеристика органа; 4. изведе закључак о хистолошким сличностима и
разликама органа унутар једног органског система; 5. упореди и повеже сличности и разлике органа и система органа код различитих
животињских врста; 6. разликује основне хистолошке карактеристике различитих органа и органских система, као и њихове
специфичности код различитих животињских врста, као и да се одлучи за правилне хистолошке термине за опис њихове структуре
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у предмет, Циркулаторни систем, Лимфни систем, Дигестивни систем, Респираторни систем, Уринарни
систем, Ендокрини систем, Репродуктивни систем мужјака, Репродуктивни систем женки, Кожа, Чула, Општа ембриологија, Посебна
ембриологија.
Практична настава: Циркулаторни систем, Лимфни систем, Дигестивни систем, Респираторни систем, Уринарни систем, Ендокрини
систем, Репродуктивни систем мужјака, Репродуктивни систем женки, Кожа, Чула.
Литература
1. Гледић, Д. (2012) Ветеринарска хистологија. Ветеринарска комора Србије. Београд.
2. Junqueira, L., C. Carneiro, J.: Основи хистологије. Дата Статус, Београд, 2005.
3. Пантић, В. (1995) Ембриологија. Савремена администрација, Медицинска књига, Београд.
4. Пантић, В. (1991) Хистологија. Научна кљига, Београд.
5. Жикић, Д., Ушћебрка, Г., Стојановић, С. (2016) Морфологија животиња. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет.
Нови Сад.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
На предавањима се користе припремљене презентације наставних јединица, уз употребу свих доступних аудио-видео уређаја.
Практичан рад обухвата вежбање на трајним хистолошким препаратима у циљу посматрања грађе ткива и органа помоћу микроскопа,
као и коришћење флеш-камере и микрофотографија ултраструктуре ћелија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

3-5

писмени испит

тестови

20-40

усмени испт

поена

28-55

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: МИКРОБИОЛОГИЈА
Наставник: Лалошевић Весна, Драган Роган
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положени предмети из прве године студија
Циљ предмета
Стицање 1. знања о узрочницима заразних болести,2. вештине примене бактериолошке технике у области микробиологије 3.
способност да одаберу одговарајући узорак за микробиолошко испитивање, подлоге и метод за култивацију као и тестове неопходне за
постављање бактериолошке дијагнозе најважнијих родова и врста бактерија и гљивица као и вируса од значаја за ветеринарску
медицину.
Исход предмета
Стечена знања и вештине омогућавају да студент 1. Именује најважније узрочнике заразних болести 2 да класификује најважније
микроорганизме 3. Одабере и примени одговарајући узорак и подлогу за изолацију микроорганизма, 4. Анализира добијени резултат
лабораторијског прегледа 5. Критички просуди добијени налаз 6. Да дизајнира протокол микробиолошког испитивања најважнијих
узрочника заразних болести.
Садржај предмета
Теоријска настава
Бактериологија и микологија: Историјат микробиологије, Облик, величина и грађа бактерија, Исхрана и метаболизам бактерија,
Генетика, Раст и размножавање, Антибиотици и хемиотерапеутици, Дезинфекција и стерилизација, G. Staphylococcus, G. Streptococcus,
G. Enterococcus, G. Bacillus, G. Actinomyces, G. Corynebacterium, G. Nocardia, G. . Rhodococcus, G. Listeria, G. Erisipelotrix, G.
Mycobacterium, Enterobakterije, G. Salmonella, E. coli, G. Yersinia, uslovno patogene enterobakterije, G. Campylobacter, G. Helicobacter, G.
Leptospira, G. Borrelia, G. Bordetella, G. Neisseria, G. Moraxella, G. Haemophylus,G. Actinobacillus, G. Pseudomonas, G. Aeromonas,
Plesiomonas, Vibrio, G. Brucella, G. Pasteurella, G. Manhaimia, G. Francisella Анаеробне бактерије, G. Clostridium, G. Mycoplasma, G.
Chlamidia, Гљивице од значаја за ветеринарску медицину
Практична настава
Микроскопско испитивање бактерија, Бојење бактерија, Културелно испитивање бактерија, Биохемијско и физиолошко испитивање
бактерија, Испитивање осетљивости бактерија на антимикробне лекове, Лабораторијско доказивање:G. Staphylococcus, G. Streptococcus,
G. Bacillus, G. Mycobacterium, Enterobakterije, E.coli, G. Clostridium, Изолација и идентификација гљивица
Вирусологија: Морфолошке и биолошке карактеристике вируса, Грађа вируса, Реакција организма на вирусне инфекције, Подела
вируса, Антивирусна заштита, Доказивање вируса, Биолошке карактеристике најзначајнијих фамилија вируса, са њиховим
представницима, за ветеринарску недицину (Adenoviridae, Arteriviridae, Asfarviridae, Birnaviridae, Circoviridae, Coronaviridae,
Flaviviridae, Herpesviridae, Ortomyxoviridae, Paramyxoviridae, Parvoviridae, Picornaviridae, Poxviridae, Retroviridae, Reoviridae и
Rhabdoviridae
Практична настава
Узорковање и обрада материјала за вирусолошка испитивања, Поступци изолације вируса: културе ћелија (примарне, секундарне и
континуиране), ембрионирана јаја, лабораторијске животиње, Поступци доказивања вирусних антигена и вирусних антитела,
Молекуларнобиолошке технике за доказивање вируса
Литература
1. Лалошевић Весна, и сар. (2011) Микробиологија за студенте ветеринарске медицине, Пољопривредни факулте Нови Сад, Иѕдавач
„Мала књига“ Нови Сад
2.

Frederik A. Murphy, E. Paul J. Gibbs, Marian C. Horzinek, Michael J. Studdert, Veterinary Virology, Academic Press, 1999

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 4

Практична настава: 3

Методе извођења наставе
Теоријска настава се одвија у предаваоницама употребом савремене аудиовизуелне технике, од стране предавача укључујући и активно
учешће студената кроз питања и дискусију. Практична настава се одвија у вежбаоници уз упознавање употребе основног
лабораториског прибора и опреме у лабораторији за бактериолошка и миколошка испитивања. Упознавање са тинторијелним,
културелним, биохемијским и физиолошким испитивањем бактерија и гљивица и вируса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

16-30

практична настава

3-5

усмени испт

20-40

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА (интегрисане студије)
Назив предмета: ВЕТЕРИНАРСКА ГЕНЕТИКА - Veterinary genetics
Наставник: Др Снежана Ј. Тривуновић, редовни професор; др Љуба Штрбац, доцент
Сарадници: M.Sc. Момчило Шаран, асистент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти стекну: 1) знања о основним принципима и законитостима наслеђивања квантитативних,
квалитативних и праг својстава животиња, на молекуларном, цитогенетичком и популационом нивоу; 2) вештине примене основних
молекуларно-генетичких метода; 3) способности да самостално решавају проблеме везане за наслеђивање особина и аномалија
животиња и доносе одговарајуће закључке.
Исход предмета
Након што студент положи испит из овог предмета очекекују се следећи исходи: 1) студент ће моћи да укратко опише законитости
наслеђивања особина и да дефинише узроке настајања аномалија код домаћих животиња, 2) студент ће моћи да разликује принципе
наслеђивања квантитативних и квалитативних особина, 3) студент ће знати да на основу података о генетичкој конституцији родитеља
предвиди генотип и фенотип потомака, израчуна коефицијент сродства и инбриднига 4) студент ће моћи да утврди и анализира
генотип животиње помоћу молекуларно-генетичких аналитичких метода, 5) студент ће моћи да објасни везу између промене структуре
ДНК и броја и структуре хромозома, са једне стране, и насталих промена везаних за фенотип и виталност, са друге стране, 6) студент
ће моћи да на основу података о генетичкој конституцији изабере животиње које треба задржати, а које треба искључити из даљег
приплода.
Садржај предмета
Теоријска настава
Грађа ћелије и хромозома. Ћелијски циклус. Структура и функција гена. Менделове законитости наслеђивања. Одступање од
менделових односа наслеђивања. Мултипли алели и интеракција гена. Везани гени и crossing-over. Детерминација пола и полно везана
својства. Генске мутације. Структурне и нумеричке аберације хромозома. Наслеђивање квантитативних својстава. Генетика
популације. Генетички ижењеринг. Еволуциона генетика. Наслеђивање аномалија, болести, и резистентности на болести.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Грађа ћелије и хромозома. Структура и функција генетичког материјала. Менделове законитости наслеђивања. Деоба ћелије. Стварање
и одређивање гамета. Одступање од менделових односа наслеђивања. Мултипли алели и интеракција гена. Везани гени и crossing-over.
Детерминација пола и полно везана својства. Структурне и нумеричке аберације хромозома. Вероватноћа и χ² тест. Генетика
популације.
Литература
1. Ђелић Н., Станимировић З. (2004): Принципи генетике. Ветеринарски факултет, Београд
2. Ђедовић Радица (2011): Генетика домаћих и гајених животиња. Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.
3. Краљевић-Балалић Марија, Петровић С., Вапа Љиљана (1991): Генетика, теоријске основе са задацима. Пољопривредни и Природноматематички факултет, Нови Сад.
4. Tamarin, R. H. (2002): Principles of Genetics. MeGrow-Hill Higher Education
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Теоријски део наставе се изводи уз примену презентација које су припремљене тако да студенти имају визуелни приказ наставних
јединица. На крају предавања студенти као увод у наредну наставну јединицу презентују семинарски рад. Практична настава се
састоји из решавања задатака везаних за наслеђивање особина и аномалија и лабораторијских генетичких анализа којима се утврђује
генотип животиње.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

1-6

писмени испит

12-20

активност у току вежби

1-4

усмени испт

16-30

колоквијум-и

16-30

семинарски рад

5-10

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА / TOPOGRAPHIC ANATOMY
Наставник: Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положена Анатомија 1 и Анатомија 2
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања из области положаја органа домаћих животиња и њихових међусобних односа; 2.
вештинe препознавања карактеристичних регија и њихових делова на телу животиња коришћењем анатомских модела и материјала
донетог са кланице; 3. способности разумевања међусобних веза и односа између свих органа и органских система у организму, као и
њихов просторни расоред
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета и положеног испита, студент треба да буде способан да: 1. укратко опише основне топографске
појмове појединих регија у телу животиње; 2. повеже органе једне топографске регије у одговарајућу целину; 3. примени одговарајуће
топографске карактеристике у опису једне регије у телу животиње; 4. изведе закључак о међусобној функционалној повезаности
органа једне топографске регије; 5. упореди и повеже сличности и разлике појединих топографских регија код одређених
животињских врста; 6. разликује специфичне топографске карактеристике појединих регија код одређених животињских врста и да се
одлучи за адекватне топографске термине за њихово описивање
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у предмет, Топографска анатомија главе, Топографска анатомија врата, Топографска анатомија грудног
коша, Топографска анатомија абдомена, Топографска анатомија предњих екстремитета, Топографска анатомија задњих екстремитета
Практична настава: Топографска анатомија главе, Топографска анатомија врата, Топографска анатомија грудног коша, Топографска
анатомија абдомена, Топографска анатомија предњих екстремитета, Топографска анатомија задњих екстремитета.
Литература
11.
Konig, H.E., Liebich, H.G. (2009) Ветеринарска анатомија домаћих сисаваца. Наклада Слап. Загреб.
12.
Петер Попеско (2004) : Атлас топографске анатомије домаћих животиња, Медицинска наклада, Загреб.
Симић, В., Јанковић, Ж. (1990) Анатомија домаћих животиња – Splanchologia. Универзитет у Београду, Ветеринарски
факултет, Београд.
14.
Лозанче, О., Ђелич, Д. (1999) Анатомија домаћих животиња: Анатомски термини и изрази. Научна књига, Београд.
15.
Жикић, Д., Ушћебрка, Г., Стојановић, С. (2016) Морфологија животиња. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни
факултет. Нови Сад.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
13.

Методе извођења наставе
На предавањима се користе припремљене презентације наставних јединица уз употребу свих доступних аудио и видео уређаја.
Практичан рад обухвата бежбање на моделима и свежим узорцима донетим са кланице из редовног процеса производње.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

3-5

писмени испит

тестови

20-40

усмени испт

поена

28-55

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Имунологија
Наставник: Весна Лалошевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ:4
Услов: положени предмети из прве године студија
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о функцији и значају имуног система 2) вештине одабира лабораторијске методе
за процену здравља животња 3) способности да на основу серолошких метода донесу закључак о поремећају који постоји код
животиње.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1. Основна знања о морфологији и физиологији органа и ткива
имунолошког система као и механизме настанка аутоимуних и алергијских појава 2. Студент ће имати способност да одабере
одговарајући узорак за испитивање као и метод за извођење серолошког испитивања 3. да упореди и повеже сличности и разлике
лабораторијских анализа код различитих врста поремећаја 4. студент ће моћи да изведе закључак о значају добијеног серолошког
налаза
Садржај предмета
Теоријска настава
Историјски развој базичне имунологије, Инфекција и одбрана организма од инфекције, Неспецифична отпорност, фагоцитоза,
интерферон, Антигени, Имунски систем, централни и периферни лимфни органи, ћелије имуног система, медијатори имунолошке
реакције, двојност имуног система, Хуморални имунитет, Антитела, врсте, грађа, динамика стварања, активација, Целуларни
имунитет, Т-лимфоцити, лимфокини, Систем комплемента, Антигени ткивне подударности, кооперација ћелија у имнуном одговору,
Стечени имунитет, активни, пасивни имунитет, Имунитет према бактеријским, вирусним и паразитским болестима, Инфламација и
имунитет, Имунизација, вакцинација, Вакцине и адјуванси у ветеринарској медицини, Преосетљивост, Трансплантациона
имунологија, Туморски имунитет, Аутоимунитет и аутоимуне болести
Практична настава:
Серолошке методе, Аглутинација, Преципитација, Реакција везивања комплемента, Имунофлуоресцентни тест, ELISA,
Неутрализацини тест
Литература
3.

Abass A., Lichtman A., Pillai A. Osnovna imunologija, Redaktor izdanja na srpskom jeziku dr Zorica Ramić, Data Status, Beograd, 2013

Број часова активне наставе

Теоријска настава:2

Практична настава:2

Методе извођења наставе
Теоријска настава се одвија у предаваоницама употребом савремене аудиовизуелне технике од стране предавача укључујући и активно
учешће студената кроз питања и дискусију. Практична настава се одвија у вежбаоници са употребом савремене аудиовизуелне
технике, пуштање филмова о серолошким тестовима и демонстрацију основних серолошких метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена

Завршни испит

поена

3-5

писмени испит

15-30

семинарски рад

10-20

практични испит

5-10

колоквијум-и

--------

усмени испит

16-30

активност у току предавања

3-5

писмени испит

15-30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина (Интегрисане студије)
Назив предмета: Паразитологија
Наставник: Весна Лалошевић, Станислав Симин
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положени предмети из прве године студија
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о таксономији, морфологији, биолошком циклусу развоја и патогеном значају
најважнијих родова и врста паразита од значаја за ветеринарску медицину 2) вештине препознавања узрочника паразитске етиологије
на основу њихових макроскопских и микроскопских карактеристика, 3) способности да на основу информација о паразитима донесу
закључак о томе како се они могу контролисати.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) студент ће умети да наброји и укратко опише морфолошке
карактеристике најважнијих паразита животиња, 2) студент ће бити у стању да опише биолошки циклус развоја најважнијих родова и
врста паразита, 3) студент ће умети да објасни патогени значај паразита тако што ће моћи да повеже стечена знања о узрочницима
паразитске етиологије и њиховом биолошком циклусу развоја, 4) студент ће умети да примени стечена знања у програмима контроле
паразита животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у паразитологију, историјски развој, Протозое, Rizopodea, Flagellata, Коло Apicomplexa, Eimeria, Isospora, Toxoplasma gondii,
Neospora caninum, Cryptosporidium, Sarcocystis, Кокцидије крви и ткива, Класа Trematoda, Fasciola, Dicrocelium, Paraphistomum, Alaria
alata, Opistorchis felineus, Metilji ptica, Shistosoma, Billharziella, Класа Cestodа, Diphyllobotrium, Tenidae, Mesocestoides, Dipylidium,
Anoplocephalidae, Hymenolepidiodae, Класа Nematoda, Strongyloides, Strongylus, Chabertia, Oesophagostomum, Syngamus, Ancylostoma,
Uncinaria, Trichostrongylus, Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Dictyocaulus, Metastrongylus, Protostrongylus,
Angyostrongylus, Aelurostrongylus, Crenosoma, Habronema, Dirofilaria, Thelazia, Oxyuris, Ascarididae, Arthropoda, Класа Insecta.
Практична настава:
Узимање и слање материјала на преглед, лабораторијско посуђе и прибор, методе копролошког прегледа, морфолошке карактеристике
и дијагностика целих паразита и развoјних облика: Protozoa, Trematoda, Cestoda, Nematoda и Arthropoda.
Литература
Лалошевић Весна и сар. (2005). Паразитологија, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Издавач „Мала
књига“ Нови Сад, уџбеник
2. Лалошевић Весна (2008) Паразитолошки практикум, Пољопривредни факулте Нови Сад, Издавач „Мала књига“ Нови Сад
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
1.

Методе извођења наставе
Теоријска настава се одвија на предавањима употребом савремених аудио и видео уређаја од стране предавача укључујући и активно
учешће студената кроз питања и дискусију и презентацију семинарских радова.
Практична настава се одвија у вежбаоници и подразумева употребу савремених аудио и видео уређаја, употребу трајних препарата
различитих паразита као и употребу лабораторијске опреме намењене паразитолошкој дијагностици у циљу упознавања са основним
макроскопским и микроскопским морфолошким карактеристикама најважнијих паразитских врста.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

15-30

семинарски рад

10-20

практични испит

5-10

колоквијум-и

--------

усмени испит

16-30

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије) – Veterinary medicine
Назив предмета: СТОЧАРСТВО - Farm Animal Husbandry
Наставник/наставници: др Иван И. Пихлер, ванредни професор
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са савременим трендовима узгоја домаћих животиња, стицање знања о могућностима сточарске производње,
стицање вештина у препознавању различитих раса домаћих животиња, стицање способности да на основу препознавања расе дају
савет у примењеном производном правцу.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) студент ће умети да укратко опише најважније аспекте
сточарске производње, 2) студент ће умети да повеже поједине расе животиња са правцем производње, 3) студент ће умети да примени
научену методе у оцењивању домаћих животиња, 4) студент ће моћи да изведе закључак о томе који производни правац применити у
различитим ситуацијама, 5) студент ће моћи да упореди и повеже сличности и разлике у различитим технолошким процесима
производње, та да на основу тога примени или препоручи најадекватнији систем производње.
Садржај предмета
Теоријска настава
Постанак, еволуција и доместикација животиња, раса и расне особине, конституција и кондиција, екстеријер, обележавање домаћих
животиња и матична евиденција, испитивање производних способности, технологија гајења говеда, технологија гајења свиња,
технологија гајења оваца и коза, технологија гајења живине.
Практична настава
Порекло и доместикација, расе домаћих животиња, конституција и кондиција домаћих животиња, мерење екстеријера домаћих
животиња, обележавање домаћих животиња, матична евиденција, одређивање старости домаћих животиња, испитивање производних
својстава домаћих животиња, технологија гајења говеда, технологија гајења свиња, технологија гајења оваца и коза, технологија гајења
живине.
Литература
1. Крајиновић М., Чобић Т., Ћинкулов Мирјана: Опште сточарство. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет,
Нови Сад, 2000
2. Николић Д., Симовић С.: Опште Сточарство. Научна књига, Београд, 1985
3. Петровић Милица: Сточарство. Пољопривредни факултет Земун, 2000.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:2
Практична настава:2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавању применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева тумачење
лабораторијских налаза из случајева доступних у литератури и пракси, и лабораторијско одређивање параметара млечности,
практично екстеријерно оцењивање домаћих животиња
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

0-6

писмени испит

практична настава

4-8

усмени испт

колоквијум-и

19-38

..........

семинар-и

0-8

поена

20-40

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: ЕТОЛОГИЈА - Etology
Наставник: др Марија Ј. Пајић, доцент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 2,5
Услов:
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: знања/разумевања основних категорија, система, облика и стратегија понашања домаћих
животиња, етограма, поремећаја у понашању и добробити појединих врста домаћих животиња и проблема у вези добробити животиња;
вештина сагледавања и утврђивања значаја основних категорија, система, облика и стратегија понашања домаћих животиња,
утврђивања односа понашања, добробити и производног статуса домаћих животиња, сагледавања и утврђивања основних елемената у
планирању обезбеђења минималних стандарда заштите добробити домаћих животиња; способности анализе и примене програма
општих мера за спречавање појаве поремећаја понашања и проблема добробити животиња.
Исход предмета
Студент треба да буде способан да: дефинише и објасни основне категорије, системе, облике и стратегије понашања појединих врста
домаћих животиња, као и њихову сврху, етограме, поремећаје у понашању, добробит и проблеме у вези добробити животиња;
препозна и разликује типично понашање од поремећеног понашања животиња; оцени услове смештаја и транспорта животиња; да
приступи животињама и њиховим власницима на професионалан и одговоран начин; припреми и примењује програме општих мера за
спречавање појаве поремећаја понашања и обезбеђивање добробити животиња; укаже на постојање конкретних проблема и пропуста у
обезбеђивању адекватних услова за гајење и негу животиња, као и да учествује у решавању и превазилажењу истих у циљу очувања
добробити и заштите права животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у етологију. Урођено и стечено понашање. Темперамент. Основи понашања животиња (групе животиња).
Понашање у вези са узимањем хране. Основи понашања у репродукцији. Утицај фактора животне средине на понашање животиња.
Стрес и адаптација, добробит животиња и индикатори добробити. Етологија, добробит и продуктивност животиња. Социјални и
смештајни простор, транспорт и понашање животиња. Поремећено понашање животиња и стања супротна добробити. Понашање
болесних животиња, однос доктора ветеринарске медицине према власнику животиња. Законска регулатива у вези са добробити
животиња. Најзначајнији проблеми добробити животиња.
Практична настава: Презентација студентских семинарских радова на тему понашања и добробити животиња, дискусија, вежбање
стратегија у комуникацији са колегама и власницима животиња, анализа понашања животиња у различитим околностима (посета зоо
вртовима, фармама, узгајивачницама и прихватилиштима за животиње)
Литература
1. Маријана Вучинић: Понашање, добробит и заштита животиње. ФВМ, Београд, 2006.
2. Жељко Павичић: Опћа етологија. Ветеринарски факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2006.
3. Антун Асај: Хигијена на фарми и у околишу (Поглавље 3), Медицинска наклада, Загреб, 2003.
4. Власта Херак-Перковић, Жељко Грабаревић, Јосип Кос: Ветеринарски приручник (Поглавље 4), Медицинска наклада,
Загреб, 2012.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1 (15)
Практична настава: 1 (15)
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања са дискусијом уз примену аудио-визуелних помоћних средстава; Презентација студентских семинарских
радова, посета зоо вртовима, фармама, узгајивачницама и прихватилиштима за животиње, дискусија о запажањима и ставовима
студената, примена (вежбање) различитих стратегија у комуникацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Испитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
усмени испит
4-8
до 25-50
активност на вежбама
4-8
колоквијум (тест)
11 - 20
израда и презентација сем. рада
7 - 14

Назив предмета: Зоохигијена - Zoohygiene
Наставник: др Нада П. Плавша, редовни професор
Статус предмета: : Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о хигијени животне средине уопште и факторима који је нарушавају, о климатским
променама, хигијени тела, о хигијени смештаја и држања појединих врста домаћих животиња, основама биосигурности на фармама; 2)
вештину примене метода за утврђивање микроклиматских, просторних и хигијенских услова гајења, препознавања индикатора
добробити и стресне реакције, оцењивања услова смештаја, транспорта животиња и примене ДДД мера, 3) способности да на основу
познавања микроклиматских услова и задатих биосигурносних мера донесу закључак о статусу и добробити животиња на фарми.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета студент треба да буде способан: 1) да овлада и дефинише основне појмове из хигијене животне
средине, климатских промена и њиховог утицаја на здравље и понашање животиња, 2) да опише и анализира поступке примене
хигијенских мера и одржавања хигијене тела, 3)да уочи пропусте у смештају и држању појединих врста и категорија животиња, 4) да
примени методе и инструменте за утврђивање микроклиматских, хигијенских и просторних услова смештаја животиња, да утврди
индикаторе стреса који утичу на добробит животиња и факторе који угрожавају здраву животну средину а потичу са фарме, 5) да
оцени услове смештаја, транспорт животиња и примену хигијенских мера, 6) дa упрaвљa мeдицинским oтпaдoм и oтпaдoм aнимaлнoг
пoрeклa, 7) да кроз тимски рад учествује у решавању проблема из области утицаја амбијеталних услова на квалитет и здравствено
стање животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава Увод, Основе хигијене животне средине: историјски развоj зоохигијене, нова концепција здравља и болести;
Хихијена ваздуха: природни састав ваздуха, загађења ваздуха, терморегулација и биолошки значај појединих компоненти микроклиме;
Хигијена земљиште: хемијске и биолошке функције земљишта; Хигијена воде: извори и објекти за снабдевање водом, хемијске
материје у води; Хигијена хране за животиње: исхрана као морбогени фактор; Хигијена пашњака; Хигијена смештаја и држања свиња;
Хигијена смештаја и држања живине; Хигијена смештаја и држања говеда; Хигијена смештаја и држања оваца и коза; Хигијена у
рибњацима; Хигијена у пчелињацима; Дезинфекција, дезинсекција и дератизација: преживљавање патогених микроорганизама и избор
дезинфекционог средства, Хигијена уклањања екскремената и коришћења стајњака; Хигијена и нега тела животиња: хигијена и нега
тела, хигијена млечне жлезде и муже, хигијена гравидних и новорођених животиња и биосигурносне мере на фармама животиња.
Практична настава
Упознавање са опремом за лабораторијско испитивање ваздуха, земљишта, воде и хране; Одређивање бактерија у ваздуху;
Одређивање санитарног броја земљишта; Бактериолошке и хелминтолошке методе испитивања загађености земљишта; Дезинфекција
воде; Хигијена држања и смештаја свиња, говеда, коња, живине; Припрема и извођење дезинфекције у теренским условима; Припрема
и извођење дезинсекције у теренским условима; Припрема и извођење дератизације у теренским условима.
Препоручена литература
1. Плавша Н.: Хигијена и превентива болести, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2012.
2. Асај, А.: Хигијена на фарми и околишу. Свеучилиште,Загреб, 2003.
3. Христов, С.:Зоохигијена. Пољопривреднифакултет, Београд, 2002.
4. Раденковић, Б..: Практикум и з зоохигијене. Факултет ветеринарске медицине, Београд,1998.
5. Савићевић, М. и сар.:Хигијена. Медицински факултет, Београд,1997.
Број часова активне наставе

Теоријска настава:

Практична настава:

15 x2=30

15x2=30

Методе извођења наставе Усмена предавања уз примену аудио-визуелних помоћних средстава, пп презентације; Вежбе у
вежбаоници, на фармама и у кафилеријама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

Практични испит

8-15

активност у току вежби

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и

5-10

/

семинар-и

8-15

/

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд...)
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Фармакологија и токсикологија 1 и 2 – Pharmacology and toxicology 1 and 2
Наставници: др Драгица Стојановић, редовни професор; др Зорана Ковачевић, доцент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6+6
Услов: Ветеринарска физиологија 1 и 2
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о фармацеутским облицима лекова, месту и начину деловања лекова на организам
животиња и судбини лека у организму животиња, прописима у области рада ветеринарских апотека, као и знања о пореклу и врстама
отрова, степену токсичности, токсикокинетици и токсикодинамици отрова, 2) вештине прописивања лекова и препознавања
нежељених дејстава лекова и вештинa препознавања клиничке слике тровања, 3) способности предлагања адекватне терапије зависно
од патофизиолошког стања животиња, као и способност примене адекватне терапије код отрованих животиња.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекивани су следећи исходи: 1) студент ће умети да дефинише и опише порекло лекова,
врсте и облике лекова и начине апликације лекова, као и порекло и врсте отрова и тровања, 2) студент ће умети да израчуна и одреди
дозу лека у зависности од броја животиња и начина апликације лекова, 3) студент ће умети да примени правила за прописивања
лекова и основне прописе у области рада ветеринарских апотека, 4) студент ће моћи да анализира и процени фармакокинетику и
фармакодинамику лекова, као и токсикокинетику и токсикодинамику отрова, 5) студент ће моћи да упореди, разликује и анализира
појаву нежељених ефеката лекова, 6) студент ће умети да разликује синергистичке и антагонистичке интеракције између лекова.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод, предклиничка и клиничка испитивања лекова. Дозе и дозирање лекова. Транспорт лекова кроз телесне
баријере, фармакокинетика. Фармакодинамика лекова. Интеракције лекова, нежељена деловања лекова. Фармакологија органских
система, крви и средстава за рехидрацију итд. Увод, подела, антибактеријских, антивирусних и антигљивичних лекова, антисептика и
дезинфицијенса. Цитостатици и имуномодулатори. Антипаразитски лекови. Увод и значај токсикологије у ветеринарској медицини,
класификација отрова и тровања. Токсикокинетика, токсикодинамика. Тровања животиња пестицидима, тешким металима, токсинима
пореклом од биљака, животиња и микроорганизама и начин лечења отрованих животиња.
Практична настава: Делови рецепта, принципи, правила и примери прописивања чврстих, меких и течних магистралних, галенских
и готових лекова. Инкомпатибилитет и интеракције лекова, биолошке варијације. Ексцитанси ЦНС-а и антиконвулзивни лекови.
Ефекти седатива и хипнотика и антагонизовање ових дејстава. Општа и локална анестезија. Законска регулатива у производњи и
промету отровних материја, органотоксикологија, механизми деловања отрова. Законска регулатива у области рада ветеринарских
апотека. Принципи рада у ветеринарској апотеци и магистралној лабораторији.
Литература
1. Траиловић C, Миловановић М., Пејчић З., Ветеринарска рецептура, 2. издање, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2012.
2. Јездимировић M., Ветеринарска фармакологија, 4. издање, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2010.
3. Јездимировић M., Основи фармакотерапије и готови лекови ad us vet, , треће, измењено и допуњено издање, Факултет ветеринарске
медицине, Београд, 2009.
4. Jim E. Riviere, Mark G. Papich, Wiley-Blackwell, Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 9th Ed., 2009.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе Теоријска настава се изводи на предавањима применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична
настава подразумева фармакографију (правилно прописивање лекова на рецепт), компјутерску симулацију, приказ случајева
отрованих животиња.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
3-5
активност у току вежби
практични испит
3-5
колоквијум-и
усмени испит
10-20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције:
*максимална дужна 1 страница А4 формата

15-30
5-10
15-30

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Општа патолошка физиологија / General pathophysiology
Наставник: Бранислава М. Белић, Марко Р. Цинцовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:4
Услов: Физиологија 1, Биохемија, Имунологија
Циљ предмета
Предмет омогућава да студенти стекну: 1) знања о механизмима патолошког деловања различитих етиолошких фактора i
karakteristikama општих поремећаја хомеостазе, метаболизма и адаптације који настају у организму и који су заједничи за поремећај
здравља различитих органских система; 2) вештине примене основних лабораторијских метода у патолошкој физиологији; 3)
способност тумачења патофизиолошких резултата и тумачења општег поремећаја здравља животиња.
Исход предмета
После савладаног градива и положеног испита студент ће: 1) моћи да препозна, групише, наброји и објасни опште етиолошке чиниоце
и адаптационе процесе приликом постојања поремећаја здравља, 2) да објасни и повеже везу између деловања етиолошких чинилаца и
здравља животиња, 3) да примени одговарајуће лабораторијске стандарде у циљу правилне дијагностике општих поремећаја здравља,
4) да на основу задатих случајева врши анализу лабораторијских резултата и изведе закључак о типу општег здравственог поремећаја
који постоји, 5) да организује и прикупи све релевантне податке о деловању етиолошких чинилаца и типовима промене које у
организму изазивају, 6) да оцени степен нарушености здравља животиња у складу са налазима и јачином деловања нокси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефиниција и место патолошке физиологије, Патофизиологија деловања етиолошких фактора, Патофизиологија хомеостазе – општа
разматрања, Патофизиологија стреса и општег адаптационог синдрома код животиња, Патофизиологија инфламације, имуног одговора
и септичног шока, Патофизиологија туморске пролиферације, Патофизиологија поремећаја метабол воде, Патофизиологија ацидобазне рабнотеже, Патофизиологија поремећаја метаболизма масти, протеина, угљених хидрата и јона, Поремећај енергетског
метаболизма животиња.
Практична настава
Методе лабораторијског рада у патолошкој физиологији; Преглед и анализа лабораторијских налаза код експерименталних модела
опекотина, смрзавања, јонизујућег зрачења, акутног стреса;Одређивање показатзеља инфламације; Одређивање параметара у
септичном шоку; Главни лабораторијски налази у паранеопластичном синдрому; Дијагностика поремећаја метаболизма масти,
протеина, угљених хидрата и јона.
Литература
Белић Б., Цинцовић Р.М.: Практикум из патолошке физиологије. Нови Сад, 2012.
Белић Б., Цинцовић Р.М.: Радна свеска са приручником за полагање испита из патолошке физиологије. Нови Сад, 2012.
Белић, Цинцовић: Патолошка физиологија. Уџбеник, 2016.
Божић Т.: Патолошка физиологија домаћих животиња. Београд, 2007.
Ковач З. и сар.: Патофизиологија – задаци за проблемске семинаре. Медицинска наклада Загреб, 2011.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:1
Практична настава:1
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева тумачење
лабораторијских налаза из случајева доступних у литератури и пракси, лабораторијско одређивање појединих параметара значајних за
патофизиолошку процену одређеног болесног процеса односно стања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

5

усмени испт

30

колоквијум-и

20

Практични испит

20

Студијски програм: Ветеринарска медицина-Veterinary medicine
Назив предмета: Општа патолошка морфологија- General pathomorphology
Наставник: др Ивана Н. Давидов
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Биохемија, Анатомија I и II, Топографска анатомија, Хистологија са ембриологијом I и II, Ветеринарска физиологија I и II,
Микробиологија, Паразитологија, Имунологија, Општа патолошка физиологија
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о морфолошким и хистолошким карактеристикама патолошких процеса код домаћих
животиња, 2. вештину примене метода и инструмената за утврђивање морфолошких и хистолошких промена на/у органу и ткиву и 3.
способност решавања проблема из области предмета ветеринарске патологије.
Исход предмета
По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу најчешћих обољења домаћих
животиња, 2. повеже, објасни, разврста, разликује и уради неопходне дијагностичке процедуре, 3. открије, конструјише и протумачи
насатале промене у/на ткиву и органу, 4. анализира и утврди диференцијалну дијагнозу најчешћих патолошких промена у/на ткиву и
органу, 5. прикупи, организује и састави прецизну хистолошку и морфолошку дијагнозу патолошких промена прегледаног узорка, 6.
приложи адекватене резултате и закључке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у патологију. Општа етиологија. Ћелијско оштећење и функционални поремећаји. Општа и локална смрт. Циркулаторни
поремећаји. Упални процеси. Регенерација и зарастање рана. Поремећај раста. Малформације. Тумори. Патологија имунолошког
система.
Практична настава
Макроскопско постављање патолошке дијагнозе. Микроскопске вежбе из патолошке хистологије по областима: ћелијско оштећење и
функционални поремећаји, локална смрт, циркулаторни поремећаји, упални процеси, тумори.
Литература

1. Кнежевић М., Јовановић М. Општа патологија. Макарије, Београд 1999.
2. Прашовић С., Кадрић М., Лалошевић Д., Бешировић Х., Алић А. Општа ветеринарска патологија. Фојница, Сарајево 2010.
3. Лалошевић Д., Прашовић С., Давидов И., Путић С., Васић И. Практикум патолошке хистологије. Мостарт, Нови Сад 2011.
4. Давидов И., Меселџић С. Општа патолошка морфологија-помоћни уџбеник. Пољопривредни факултет Нови Сад, Нови Сад
2018.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3(45)

Практична настава: 3(45)

Методе извођења наставе
Методе усменог излагања и разговора. Метода презентације, демонстрације и илустрације на рачунару и микроскопу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

15-30

практична настава

3-5

усмени испт

20-40

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Исхрана животиња / Animal nutrition
Наставник: др Драган М. Гламочић, ред. проф., др Мирко М. Ивковић, доцент
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о хранљивим материјама, хранивима и исхрани различитих врста и категорија
животиња, 2. вештина састављања смеша и оброка за исхрану животиња и 3. способности управљања исхраном животиња.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. наведе хранљиве материје важне за исхрану појединих
врста и категорија и објасни њихов значај; 2. наведе хранива која се користе у исхрани појединих врста и категорија, опише њихов
састав и образложи њихову примену у исхрани; 3. опише и објасни савремену технологију исхране појединих врста и категорија; 4.
уочи и образложи недостатке и грешке у исхрани животиња 5. уради органолептичку оцену хранива; 6. протумачи резултате
хемијских анализа хранива и смеша и 7. израчуна нутритивне потребе животиња и припреми рецептуру за смешу или оброк.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основи исхране животиња, хранљиве материје, енергија. Хранива за исхрану преживара. Исхрана крава, метаболичка обољења крава.
Исхрана телади, јуница и товне јунади. Исхрана оваца и коза. Хранива за исхрану непреживара. Исхрана приплодних свиња. Исхрана
прасади и свиња у тову. Исхрана живине. Исхрана кунића. Исхрана коња. Исхрана паса и мачака. Исхрана дивљачи. Исхрана риба.
Исхрана лабораторијских животиња.
Практична настава
Органолептичка оцена хранива. Прорачунавање нутритивних потреба животиња. Састављање смеша за исхрану различитих врста и
категорија домаћих животиња. Састављање оброка за исхрану преживара. Симулација исхране крава.
Литература
Гламочић Д., Јајић И., Ивковић М. (2019): Основи исхране животиња. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови
Сад.
Гламочић Д. (2002): Исхрана преживара – практикум. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад.
Грубић Г., Адамовић М. (2003): Исхрана високопроизводних крава. Институт ПКБ Агроекономик, Београд.
Јовановић Р., Дујић Д., Гламочић Д. (2001): Исхрана домаћих животиња. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови
Сад.
Jокић Ж., Ковчин С., Јоксимовић-Тодоровић М. (2004): Исхрана живине. Пољопривредни факултет, Земун.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 45

Практична настава: 45

Методе извођења наставе
Усмено излагање, презентације, дискусија, рад у програму за табеларне прорачуне, рачунарска симулација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

присуство

7-10

писмени испит

20-40

тестови

15-30

задаци

10-20

Студијски програм: Ветеринарска медицина-Veterinary medicine
Назив предмета: Специјална патолошка морфологија- Special pathomorphology
Наставник: др Ивана Н. Давидов, ванр. проф.
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Општа патолошка морфологија, Специјална патолошка физиологија
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о морфолошким и хистолошким карактеристикама патолошких процеса код домаћих
животиња по органским системима, 2. вештину примене метода и инструмената за утврђивање патоморфолошких и патохистолошких
промена на/у органу и ткиву и 3. способност решавања проблема из области предмета специјалне ветеринарске патологије.
Исход предмета
По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу најчешћих обољења система органа
домаћих животиња, 2. повеже, објасни, разврста, разликује и уради неопходне дијагностичке процедуре, 3. открије, конструјише и
протумачи насатале промене у/на ткиву и органу, 4. анализира и утврди диференцијалну дијагнозу најчешћих патолошких промена
у/на ткиву и органу, 5. прикупи, организује и састави прецизну хистолошку и морфолошку дијагнозу патолошких промена
прегледаног узорка, 6. приложи адекватене резултате и закључке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Специјална патологија домаћих сисара и птица по органским системима: дигестивни систем, респираторни систем, циркулаторни
систем, хематопотски ситем, уринарни систем, ендокрини систем, локомоторни ситем, нервни ситем, репродуктивни систем, кожа и
чула.
Практична настава
Обдукциона техника на домаћим сисарима и птицама. Комплетна и парцијална обдукција. Узимање узорака за хистолошко претрагу.
Постављање тачне и прецизне макроскопске и микроскопске дијагнозе.
Литература

1. Јовановић М., Алексић-Ковачевић С., Кнежевић М. Специјална ветеринарска патологија. Макарије, Београд 2012.
2. Давидов И. Специјална патолошка морфологија-практикум. Пољоприредни факултет Нови Сад, Нови Сад 2018.
3. McGavin M., Zachary J. Tompson`s Special Veterinary Pathology. 4th Edition W.B. Saunders Company 2008.
4. Прашовић С., Кадрић М., Бешировић Х., Алић А. Основи ветеринарске обдукционе технике и макроскопске патоморфолошке
дијагностике. Фојница, Сарајево 2012.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 4 (60)

Практична настава: 4 (60)

Методе извођења наставе
Методе усменог излагања и разговора. Метода презентације, демонстрације и илустрације на рачунару. Практичне методе извођења
обдукције у сали за обдукцију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

15-30

практична настава

3-5

усмени испт

20-40

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Специјална патолошка физиологија / Special pathophysiology
Наставник: Бранислава М. Белић, Марко Р. Цинцовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов: Положенa Физиологија II и Општа патолошка физиологија
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о патофизиолошким процесима који постоје код болесних стања и процеса
специфичних за различите органске системе, 2) вештине примене лабораторијске методе и скрининг панеле за порцену здравља
појединих органиских система, 3) способности да на основу патофизиолошких метода донесу закључак о врсти функционалног
поремећаја који постоји код животиње.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) студент ће умети да укратко опише и утврди најважније
поремећаје функционалног статуса појединих органа и органских система, 2) студент ће умети да повеже промене у функционалном
статусу органа са њиховим узроцима и знацима који говоре у прилог постојања поремећаја, 3) студент ће умети да примени
лабораторијске методе у дијагностици поремећаја функционалног статуса појединих органа и система, 4) студент ће моћи да изведе
закључак о типу и интензитету поремећаја функционалног стања на основу лабораторијских налаза пацијента, 5) студент ће моћи да
упореди и повеже сличности и разлике лабораторијских анализа код различитих врста поремећаја, 6) студент ће умети да разликује
основне поремећаје функције органа и система и одлучиће се за правилне процедуре за њихово доказивање
Садржај предмета
Теоријска настава
Патофизиологија поремећаја црвене и беле крвне лозе и тромбоцита; Патофизиологија поремећаја дигестивног тубуса, преджелудаца
преживара, егзокриног панкреаса и јетре; Патофизиологија поремећаја респиратрног система; Патофизиологија поремећаја
кардиоваскуларног система; Патофизиологија поремећаја уринарног система, Патофизиологија поремећаја ендокриног система;
Патофизиологија поремећаја нервног система, чула и понашања животиња; Патофизиологија поремећаја локомоторног система
животиња.
Практична настава
Алгоритам дијагностике појединих органиских система – лабораторијски скрининг панели; Лабораторијско одређивање важнијих
параметара из дијагностичких панела за сваки органски систем; Анализа резултата добијених у лабораторијском раду или резултата из
случајева доступних из праксе или литературе.
Литература
Белић Б., Цинцовић Р.М.: Практикум из патолошке физиологије. Нови Сад, 2012.
Белић Б., Цинцовић Р.М.: Радна свеска са приручником за полагање испита из патолошке физиологије. Нови Сад, 2012.
Божић Т.: Патолошка физиологија домаћих животиња. Београд, 2007.
Ковач З. и сар.: Патофизиологија – задаци за проблемске семинаре. Медицинска наклада Загреб, 2011.
Belić, Cincović; Patološka fiziologija. Užbenik, 2016
Број часова активне наставе
Теоријска настава:1
Практична настава:1
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева тумачење
лабораторијских налаза из случајева доступних у литератури и пракси, лабораторијско одређивање појединих параметара значајних за
патофизиолошку процену одређеног болесног процеса односно стања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

5

усмени испт

30

колоквијум-и

20

Практични испит

20

Студијски програм : ветеринарска медицина
Назив предмета: Општа клиничка дијагностика
Наставник: Љубица Спасојевић Косић, Миодраг Радиновић, Огњен Стеванчевић, Михајло Ердељан
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положена Физиологија и Анатомија, одслушана Општа патологија и Општа патофизиологија, Ушисана Специијална патологија
и Специјална патофизиологија
Циљ предмета је да студенти 1. повежу теоријска и практична знања из оште клиничке дијагностике са морфо-функционалним
поремећајима различитих органских система и да 2. да покажу технике општег клиничког прегледа код домаћих животиња.
Исход предмета је да студент зна да објасни технике прегледа различитих домаћих животиња, да уме да их примени на животињи и да
уме да дефинише налаз клиничког прегледа на основу примене општих метода клиничког прегледа животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у клиничку праксу.Симптоми, дијагноза, прогноза, вођење протокола прегледа и здравсвеног стања животиња (6).Општи
клинички преглед паса и мачака (12). Општи клинички преглед преживара (12). Општи клинички преглед коња (9). Општи клинички
преглед свиња (6).
Практична настава
Општи клинички преглед паса и мачака (15). Општи клинички преглед преживара (15). Општи клинички преглед коња (15). Општи
клинички преглед свиња (15).
Литература
1. Рамадан П., Харапин И.: Интерна клиничка пропедеутика домаћих животиња, Загреб 1998.
2. Radostis O.M., Mayhew I.G.J., Houston D.M.: Veterinary clinical examination and diagnosis, WB Saunders,2000.
Број часова активне наставе 105

Теоријска настава:45

Практична настава:60

Методе извођења наставе
Пауер Поинт презентација за свако предавање и програмске вежбе, док се клиничке вежбе изводе као демонстрација на здравим и
болесним животињама, уз самосталан рад студената при прегледу животиња како би научили и савладали технике општег клиничког
прегледа домаћих животиња.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

активност у току предавања

5

практична настава

5

колоквијум-и

20-40

Завршни испит

поена

писмени испит

25-50

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Паразитске болести – Parsitic diseases
Наставник: др Николина Новаков; др Станислав Симин
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање знања из опште епизоотиологије, патогенезе, клинике, патологије, превентиве и терапије
паразитских болести домаћих животиња. Студент треба да стекне вештине клиничке и лабораторијске дијагностике паразитских
болести и способност решавања конкретних проблема из области предмета.
Исход предмета
Након завршертка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. дефинише и опише појмове из етиологије и развојних
циклуса, епизоотиологије, клинике и терапије парзитских болести; 2. препозна клиничку слику и патоанатомски налаз паразитоза; 3.
примени лабораторијске методе дијагностике паразитских оболења; 4. прави разлику диференцијално дијагностички између
паразитских и оболења изазваних другим етиолошким агенсима; 5. утврди и спроведе адекватну терапију; 6. учествује појединачно и у
тиму у решавању конкретних проблема из области предмета паразитске болести.
Садржај предмета
Теоријска настава
Oпшта епизоотиологија. Услови за поjаву паразитских болести; Бабезиозе; Кокцидиозе; Токсоплазмоза. Саркоцистоза; Хистомонијаза.
Хаксамитијаза. Трихомонијаза. Балантидиоза; Фасциолоза; Дикроцелиоза. Парамфистомоза; Монијезиоза. Аноплеоцефалидоза.
Цестодозе живине; Цестодозе месоједа; Ехинококоза; Цисицеркозе; Аскаридозе; Параскаридозе. Неоаскаридоза. Токсокароза.
Висцерална ларва мигранс; Асакаридиоза. Хетеракидоза; Стронгилидоза копитара. Оксиуроза; Желудачно- цревна стронгилидоза
преживара; Анкилостомидоза месоједа. Стронгилоидоза; Верминозни гастритис свиња. Езофагостомоза свиња. Амидостооза;
Диктиокаулоза преживара и копитара. Метастронгилидоза свиња; Протостронгилидоза оваца и коза. Сингамоза. Циатостомоза;
Хабронемоза. Охноцеркоза. Парафилариоза. Телазиоза. Трихуроза. Макраканоринхоза.; Трихинелоза; Мијазе. Естроза. Хиподермоза.
Гастрофилоза; Шуга. Демодикоза. Лингватулоза. Остале ексопаразитозе.
Практична настава
Увод у дијагностику паразитских болести. Узимање, паковање и слање материјала на преглед. Макроскопски прелед измета. Основне
карактеристике јаја хелминта; Квалитативне методе копролошког прегледа: нативни препарат, седиментација и флотација;
Квалитативне методе копролошког прегледа: метода по Вајди, Филеборну и Берману, метод са целофанским брисом. Копрокултура;
Квантитативне методе копролошког прегледа: метод по Столу и Мек Мастеру; Дијагностика паразистки оболења; Демонстрација
важнијих антипаразитика.
Литература
1. Алексић Невенка; Паразитске болести – Специјални део, Београд, 2004.
2. Зуко А., Омерагић М., Јажић А. Практикум из инвазионих болести живитиња, Ветеринарски факултет Сарајево, 2009.
3. Ћирковић М. Новаков Н. Паразитске болести ципринидних риба. Мала штампарија Нови Сад, 2013.
4. Jacobs D. Fox M. Gibbson L. Hermosilla C. Principles of veterinary parasitology,Willey-Blackwell, 2015.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2 (30)
Практична настава: 2 (30)
4 (60)
Методе извођења наставе
У оквиру метода извођења наставе корите се теоријска и практична настава. Теоријска настава се изводи као предавања применом
свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава укључује лабораторијске и теренске/клиничке вежбе које обухватају
поглавља: Узимање, паковање и слање материјала за преглед и Демонстрацију важнијих антипаразитика. Остале вежбе које обухватају
дијагностику паразитских оболења се изводе у лабораторији. Провера знања спроводи се кроз колоквијум, практични и усмени испит.
Колоквијуми и практични испит обухватају поглаваља: Дијагностика и терапија паразитских оболења, а усмени испит обухвата сва
остала наставна поглавља предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3- 5

практични испит

16-30

активност у току вежби

3-5

усмени испт

21- 40

колоквијум-и

11- 20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 странице А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: БОЛЕСТИ ПАСА И МАЧАКА (двосеместрално, завршни испит после другог семестра)
Наставник: Љубица Б. Спасојевић Косић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 8 (4 +4)
Услов: положени следећи предмети: Општа патолошка физиологија, Специјална патолошка физиологија, Општа патолошка
морфологија, Специјална патолошка морфологија, Фармакологија са токсикологијом
Циљ предмета је да студенти 1. повежу теоријска и практична знања из интерне медицине и обољења коже паса и мачака и да 2.
покажу да поседују неопходне вештине за самостално обављање клиничке праксе.
Исход предмета је да студент: 1. дефинише етиопатогенезу, дијагностику, терапију и профилаксу обољења паса и мачака обухваћених
програмом, 2. покаже да уме да уради клинички преглед пса и мачке и 3. сажме резултате прегледа у дијагнозу обољења, 4. дефинише
прописивање одговарајуће терапије, односно 5. предвиди профилаксу обољења.
Садржај предмета
Теоријска настава Болести дигестивног тракта (12); Болести кардиоваскуларног система (8); Болести респираторног тракта (6 часова);
Болести хемолимфатичног система (4); Болести уринарног (4); Неуромишићна обољења (4); Обољења скелетног система (4);
Метаболички и електролитски поремећаји (4); Ендокрине болести (4); Болести коже (4); Најважније инфективне болести паса (2) и
мачака (2); Поремећаји понашања паса и мачака (2).
Практична настава: програмске вежбе (обухватају тематске јединице теоретско-показно-апликативног карактера),колоквијуми
(провера знања), клиничке вежбе (на пацијентима псима и мачакама). Програмске вежбе: Апликација лекова; Терапија течностима;
Парентерална исхрана; Најважније дијагностичке и терапијаске процедуре обољења дигестивног, респираторног, кардиоваскуларног и
хемолимфатичног система. Дијагностика обољења уринарног, нервног, мишићноскелетног, енокриног система. Дијагностика обољења
коже (36). Колоквијум 1 и 2 (4). Клиничке вежбе (20 часова).
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спасојевић Косић Љ, Траиловић Р.Д: Болести паса и мачака, књига 1, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2018.
Траиловић Р.Д.: Гастроентерологија паса и мачака, ФВМ Београд, 2011.
Траиловић Д: Поремећаји промета воде и електролита у паса и мачака, Висио Мунди академик прес, Нови Сад, 1994.
Поповић Н, Лазаревић М: Болести коже малих животиња, ФВМ Београд, 1999.
Спасојевић Косић Љ: Практикум за вежбе из предмета болести паса и мачака, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2019.
The Мerck Veterinary Manual 11th edition.

Број часова активне наставе 120
(60+60)

Теоријска настава: 60 (30+30)

Практична настава: 60 (30+30)

Методе извођења наставе Пауер Поинт презентација за свако предавање и програмске вежбе, док се клиничке вежбе изводе као
демонстрација на здравим и болесним животињама, уз самосталан рад студената при прегледу животиња, и дискусију и индивидуални
рад са студентима при дефинисању дијагнозе, диферанцијалне дијагнозе и прописивању терапије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

практични испит

10-20

практична настава

5

писмени испит

5-10

колоквијум-и

10-20

усмени испт

10-20

клиничке вежбе

10-20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: Радиолошка и ултразвучна дијагностика
Наставник: Аннамариа Л. Галфи Вукомановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Положени испити из анатомије, патолошке физиологије, опште и специјалне патолошке морфологије.
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну 1) знање о основама различлитих радиолошких дијагностичких метода, 2) вештине примене
радиолошких дијагностичких метода, као и основних принципа и елемената превенције и заштите од јонизујућег зрачења, 3)
способност да на основу рендгенолошког и ултразвучног снимка донесу закључак о врсти обољења која постоје код домаћих
животиња.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) студент ће умети да укратко опише рад рендген и
ултразвучног апарата, 2) студент ће моћи да разликује ткивне сенке и пројекционе ефекте на рендгенограму, као и на ултразвучном
снимку, 3) студент ће умети да оцени техничку ваљаност рендгенограма, 4) студент ће моћи да препозна и анализира патолошке
промене и на основу њих постави дијагнозу обољења, 5) студент ће умети да планира и организује рад у рендгенском кабинету, 6)
студент ће умети да решава проблем заштите од јонизујеућег зрачења и користи опрему и методе како би заштитио себе и помоћно
особље.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе и развој рендгенске дијагностике, рендгенски кабинет и рендгенски уређај, настанак и особине рендгенских зрака; Општи
дијагностички појмови и методе рендгенске дијагностике, контрола примрног снопа и расипног зрачења, заштита од рендгенског
зрачења, законска регулатива и дозиметрија; Настанак, карактеристике и квалитет рендгенске слике; Елементи анатомије, физиологије
и патологије у рендгенологији; Могућности и границе рендгенске дијагностике; Писање рендгенског налаза и постављање дијагнозе;
Рендгенска дијагностика кардиоваскуларног, респираторног, дигестивног, урогениталног и коштаног система; Физичке
карактеристике ултразвучних таласа, принцип рада ултразвучног апарата, делови ултразвучног апарата и врсте сонди, основе технике
ултразвучног прегледа, квалитет ултразвучне слике и интерпретација. Ултразвучни преглед абдоминалних органа и срца. Остале
„имејџинг“ технике компјутеризована рендгенографија, дигитална рендгенографија, компјутеризована томографија, магнетна
резонанца, нуклеарна сцинтиграфија.
Практична настава
Простор, организација и режим рада у рендгенском кабинету; Основни и помоћни делови рендгенског апарата; Рендгенска техника и
технологија обраде рендгенског филма; Позитивна и негативна контрастна средства; Рендгенско приказивање нормалних органа и
система; Анализа рендгенограма, писање налаза и постављање дијегнозе; Самостална анализа рендгенограма код патолошких стања
појединих органа и система са писањем налаза и постављањем дијагнозе; Ултразвучни преглед по системима органа и интерпретација
ултразвучне слике.
Литература
1. Петровић Б., Загорчић А.: Ветеринарска рендгенологија, Ветеринарски факултет, Београд, 1985.
2. Крстић Н., Лазаревић Мацановић М,, Милошевић Х.: Физички принципи радиолошке и ултразвучне дијагностике, издавачи аутори,
Београд, 2014.
3. Шехић М: Клиничка рентгенологија у ветеринарској медицини, Свеучилиште у Загребу, Ветеринарски факултет, Загреб, 2002.
4. Шехић М., Станин Д., Бутковић В.: Ултрасонографија абдомена и торакса пса и мачке, Свеучилиште у Загребу Ветеринарски
факултет, Загреб, 2006.
Теоријска настава: 2 (30)
Практична настава: 1 (15)
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Теоретска настава: предавања, консултације, семинарски радови уз примену аудио и видео уређаја Практична настава: показне и
програмске вежбе, клиничке вежбе, практични примери из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит-тест

10-20

практична настава

3-5

практични испит

10-20

колоквијум-и

5-10

усмени испт

15-30

семинар-и

5-10

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Болести копитара I – Equine diseases I
Наставник: др Михајло Ердељан, доцент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Општа патолошка физиологија, Специјална патолошка физиологија, Општа патолошка морфологија, Специјална патолошка
морфологија, Фармакологија са токсикологијом I, Фармакологија са токсикологијом II, Општа клиничка дијагностика
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1. знања о аспектима клиничке патологије и терапије коња. 2. вештину препознавања
симптоме појединих обољења, предузму неопходна дијагностичка испитивања и 3. способност да самостално ураде неопходне
клиничке процедуре у циљу постављања дијагнозе и предузимања одговарајуће терапије и превентиве у свим случајевима обољења.
Исход предмета
После одслушане наставе и полагања испита студент треба да: 1. препозна болесну животињу и дефинише радну дијагнозу, 2. процени
ризик у случају сумње на заразно обољење и предузме све неопходне мере у циљу спречавања евентуалног ширења болести; 3. открије
етиологију и патогенезу обољења; 4. утврди степен ургентности стања животиње, 5. прикупи све клиничке знаке и анамнестичке
податке и 6. процени и примени одговарајућу терапију.
Садржај предмета
Теоријска настава
Болести органа за варење. Болести органа за дисање. Болести кардиоваскуларног система. Болести уринарног тракта. Болести нервног
система. Болести мишићно-скелетног система.
Практична настава
Апликација лекова. Интензивна нега. Дијагностика и терапија обољења гастроинтестиналног тракта. Лабораторијска дијагностика
обољења јетре и панкреаса. Дијагностика и терапија обољења респираторног тракта. Дијагностика и терапија обољења
кардиоваскуларног система. Дијагностика и терапија обољења уринарног тракта. Колоквијуми. Клиничке вежбе.
Литература




Trailović D.: Bolesti kopitara, Naučna KMD, Beograd, 2011.;
Trailović D.: Bolesti kopitara: Praktikum, Naučna KMD, Beograd, 2010.;
Reed S., Bayly W., Sellon D.: Equine Internal Medicine, 4th Edition, Elsevier, 2018.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2(30)

Практична настава: 1(15)

Методе извођења наставе
Компијутерска презентација, колекција слајдова и филмова, демонстрације на здравим и болесним животињама, обрада клиничких
случајева у ветеринарским амбулантама и ергелама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10 - 20

практична настава

3-5

усмени испт

20 - 40

колоквијум-и

10 - 20

..........

семинар-и

6 - 10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Болести преживара I
Наставник: проф. др Миодраг Радиновић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:5
Услов: Општа патолошка морфологија, Специјална патолошка морфологија, Фармакологија са токсикологијом I и II
Циљ предмета
Предмет омогућава студентимастицање знања о поремећајима функције појединачних органских система код преживара. Стицање
вештина у примени општих и специјалних метода прегледа животиња за брзо постављање дијагнозе као и примену адекватне терапије
и стицање способности решавања конкретних проблема везаних за поремећај здравља преживара у условима савремене сточарске
производње.
Исход предмета
Предмет омогућава студенту да по завршетку предвиђеног курса предмета може да 1. Дефинише и објасни најважније поремећаје
здравља наведених органских система. 2. Опише и образложи најважније дијагностичке процедуре у циљу прикупљања података за
постављање дијагнозе. 3. Примени описане дијагностичке методе. 4. Утвди прецизну дијагнозу. 5. Предложи и спроведе каузалну,
потпорну или симптоматску терапију. 6. Процени стање пацијента након спроведене терапије и да прогнозу даљег тока
Садржај предмета
Теоријска настава:Болести органа за варење (болести усне дупље, зуба, болести једњака, болести преджелудаца, запаљење сиришта и
црева. Болести органа за дисање (запаљенске болести), едеми плућа, емфиземи плућа . Болести органа за циркулацију – болести
перикарда, ендокарда и миокарда, акутна и хронична срчана слабост . Болести крви, анемиа, хемоглобанемија, хемоглобануриа,
леукоза, хеморагична диатеза . Болести уринарног система – уремија, нефроза, нефритиси, циститиси, хронична везикуларна
хематурија, уролитиаза .Болести централног нервног система – сунчани и топлотни удар, контузија, компресија мозга и кичмене
мождине, спонгиоформне енцефалопатије, запаљења можданих овојница. Поремећаји метаболизма – кетоза, метаболичке остеопатије,
рахитис, остеомалација, пуерперална пароза, тетанија. Недостатак микроелемената и витамина
Практична настава: Апликација лекова (велики и мали преживари) . Клиничке вежбе – обољење органа за варење, велики и мали
преживари . Клиничке вежбе – обољења органа за дисање . Клиничке вежбе (обољења уринарног система. Клиничке вежбе (обољења
коже) . Клиничке вежбе (обољења нервног система)
Литература
Шаманц, Х., Стаматовић, С.: Болести говеда. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду. 1999.
Шаманц, Х.: Болести сиришта. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду. 2001.
Форенбахер, С.: Унутрашње болести, књига III. 1998.
Шаманц, Х.: Болести органа за варење говеда. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду. 2009
Шаманц, Х.: Болести респираторног и кардиоваскуларног система говеда. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду.
200 Радиновић, М., Димитријевић, Б.: Болести преживара-практикум, Нови Сад, 2018
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
На вежбама: посета фармама, апликативна примена клиничких метода прегледа преживара.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Репродукција домаћих животиња / Reproduction of domestic animals
Наставник/наставници: Др Иван Б. Станчић, ванредни професор; Др вет. мед. Иван М. Галић, асистент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Хистологија са ембриологијом 1 и 2, Физиологија 1 и 2
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенати ветеринарске медицине стекну знање из oблaсти физиoлoгиje рeпрoдукциje, биoтeхнoлoшких
метода у кoнтрoли рeпрoдуктивних функциja, пojeдиних врстa дoмaћих сисaрa и птицa. Стицaњe прaктичних знaњa и вeштинa у
oблaсти примeнe сaврeмeних тeхнoлoгиja eфикaснoг упрaвљaњa рeпрoдуктивним прoцeсимa живoтињa. Стицaњe тeoриjских и
прaктичних сaзнaњa, пoтрeбних зa рaзумeвaњe, сaвлaдaвaњe и примeну других, срoдних, дисциплинa вeтeринaрскo-мeдицинскe нaукe
и прaксe.
Исход предмета
Очекује се да студент после слушања и полагања испита савлада следеће: 1. студент ће умети да дефинише рeпрoдуктивне прoцeсе
дoмaћих сисaрa и птицa, 2. студент ће умети да опише вeтeринaрскo-мeдицинскe, биoтeхнoлoшкe, eкoлoшкe и oргaнизaциoнe прoблeмe
у вeзи сa рeпрoдукциjoм живoтињa., 3. студент ће моћи да употреби мoдeрну тeхнoлoгиjу рeпрoдукциje дoмaћих живoтињa и, тимe,
утичe нa пoвeћaњe рeпрoдуктивнe eфикaснoсти дoмaћих живoтињa, 4. студент ће умети да испита важност интензивне производње и
њене дирекне зависности од репродуктивне ефикасости животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава
Функциoнaлнa мoрфoлoгиja и хистoлoгиja мушких и жeнских пoлних oргaнa. Eндoкринoлoгиja рeпрoдуктивних функциja.
Рeпрoдуктивни циклус жeнкe. Рeпрoдуктивнe функциje мужjaкa. Oплoдњa, брaздaњe и имплaнтaциja. Физиoлoгиja грaвиднoсти и
пaртусa. Лaктaциja. В.O. и другe биoтeхнoлошке методе у рeпрoдукциjи. Рeпрoдукциja гoвeдa. Рeпрoдукциja oвaцa и кoзa.
Рeпрoдукциja свињa. Рeпрoдукциja кoњa . Рeпрoдукциja живинe. Пoрeмeћajи рeпрoдукциje.
Практична настава
Aнaтoмиja и хистoлoгиja жeнских пoлних oргaнa . Aнaтoмиja и хистoлoгиja мушких пoлних oргaнa. Eндoкринoлoгиja рeпрoдукциje.
Рeпрoдукциja и ВO гoвeдa. Рeпрoдукциja свињa и ВO. Рeпрoдукциja и ВO oвaцa и кoзa. Рeпрoдукциja кoњa и ВO. Teхнoлoгиja
вeштaцкoг oсeмeњaвaњa дoмaћих живoтињa у прaктичним услoвимa. Теренски рад у репродуктивним и В.О. центрима, и на фармама
са обуком за практичну примену основних битехнолошких метода у репродукцији животиња. Путем студијског истраживачког рада
студента у истим институцијама биће омугућен и научни приступ из ове области.
Литература
Стaнчић, Б. И.: Рeпрoдукциja дoмaћих живoтињa (уџбeник), Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, 2014.
Драгин, С., Станчић, И.,Ердељан, М.: Репродукција животиња (практикум), Универзитет у Новом Саду, 2011.
Станчић,Б. И. : Репродукција паса и мачака, Универзитет у Новом Саду, 2012.
Cupps, P.T.: Reproduction in Domestic Animals ( forth edition ). Academic Press, INC., San Diego, New York, Bosto, Toronto,
London, Sydney, Tokyo, 1991.
5. Станчић, Б., Кошарчић, Д.: Репродукција говеда (уџбеник), Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, 2007.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
1.
2.
3.
4.

Методе извођења наставе
Метода усменог излагања, интерактивна настава, илустративно-демонстративна метода путем презентација, теренски и
лабораторијски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

15-30

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

5-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Ветеринарска епидемиологија – Veterinary epidemiology
Наставник: Александар С. Поткоњак, Драган Р. Роган
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Статистика, Микробиологија, Имунологија, Општа патолошка морфологија, Специјална патолошка морфологија, Општа
клиничка дијагностика
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о циљевима епидемиологије, примењеној епидемиологији, као и валидности
епидемиолошких истраживања; 2. вештина примене метода епидемиолошког истраживања; и 3. способности спровођења надзора и
контроле над обољењима инфективне и неинфективне етиологије.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. прикупи и забележи епидемиолошке податке; 2. објасни
основне принципе из епидемиологије; 3. изабере тип студија посматрања; 4. анализира моделе узрока појаве обољеља; 5. генерише
мере учесталости појаве обољења, као и мере повезаности предиспонирајућих/протектифних фактора и обољења; и 5. оцени и
резимира основне податаке који су значајни у епидемиологији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Циљеви и методи епидемиолошког истраживања (епидемиолошко истраживање и узрочност, мере учесталости појављивања обољења
(стопа, ризик, преваленција, могућности), дизајн епидемиолошких студија (кохортна, пресечна, контрола случаја, хибридна), мере
ефеката (однос стопа, однос ризика, однос преваленције, однос могућности), мере потенцијалног утицаја (приписиве фракције).
Валидност епидемиолошког истраживања (валидност, прецизност, типови грешака (систематске, случајне), хиреархија популација,
грешке у избору, грешке у информацијама, грешке због ометања). Примењена епидемиологија (дизајн епидемиолошког упитника,
одређивање типа и величине узорка, епидемиолошка анализа (проста, стратификована), надзор и праћење обољења, евалуација
дијагностичких тестова).
Практична настава
Анализа епидемиолошких студија. Прикупљање и обрада епидемиолошких података. Калкулација и анализа резултата. Дизајнирање
епидемиолошког истраживања.
Литература
Valčić M. Opšta epizootiologija. Autor je izdavač, Beograd, 1998., Thrusfield M. Veterinary epidemiology. Third edition, Wiley-Blackwell,
2007., Toma B. et al. Dictionary of veterinary epidemiology. First edition, Iowa State University Press, 1999.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева решавање задатих
епидемиолошких проблема.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

30-60

практична настава

3-5

усмени испт

0

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

0

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Болести копитара II – Equine diseases II
Наставник: др Михајло М. Ердељан, доцент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Општа патолошка физиологија, Специјална патолошка физиологија, Општа патолошка морфологија, Специјална патолошка
морфологија, Фармакологија са токсикологијом I, Фармакологија са токсикологијом II, Општа клиничка дијагностика, Болести
копитара I.
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1. знања о аспектима клиничке патологије и терапије коња. 2. вештину препознавања
симптоме појединих обољења, предузму неопходна дијагностичка испитивања и 3. способност да самостално ураде неопходне
клиничке процедуре у циљу постављања дијагнозе и предузимања одговарајуће терапије и превентиве у свим случајевима обољења.
Исход предмета
После одслушане наставе и полагања испита студент треба да: 1. препозна болесну животињу и дефинише радну дијагнозу, 2. процени
ризик у случају сумње на заразно обољење и предузме све неопходне мере у циљу спречавања евентуалног ширења болести; 3. открије
етиологију и патогенезу обољења; 4. утврди степен ургентности стања животиње, 5. прикупи све клиничке знаке и анамнестичке
податке и 6. процени и примени одговарајућу терапију.
Садржај предмета
Теоријска настава
Болести крви, лимфних чворова и слезине. Ендокрине болести. Поремећаји метаболизма. Болести коже. Болести подмлатка. Спортска
медицина.
Практична настава
Дијагностика и терапија обољења коже. Дијагностика и терапија обољења хемолимфатичког система. Дијагностика и терапија обољења
подмлатка. Дијагностика и терапија спортских повреда. Колоквијуми. Клиничке вежбе.
Литература




Trailović D.: Bolesti kopitara, Naučna KMD, Beograd, 2011.;
Trailović D.: Bolesti kopitara: Praktikum, Naučna KMD, Beograd, 2010.;
Reed S., Bayly W., Sellon D.: Equine Internal Medicine, 4th Edition, Elsevier, 2018.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 1(15)

Практична настава: 2(30)

Методе извођења наставе
Компијутерска презентација, колекција слајдова и филмова, демонстрације на здравим и болесним животињама, обрада клиничких
случајева у ветеринарским амбулантама и ергелама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10 - 20

практична настава

3-5

усмени испт

20 - 40

колоквијум-и

10 - 20

..........

семинар-и

6 - 10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Болести преживара II
Наставник: Миодраг Ж. Радиновић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:4
Услов: Болести преживара I
Циљ предмета
Предмет омогућава студентима стицање знања о поремећајима функције појединачних органских система код преживара, најчешћим
тровањима и дефицитима у исхрани и инфективним обољењима. Стицање вештина у примени општих и специјалних метода прегледа
животиња за брзо постављање дијагнозе као и примену адекватне терапије и стицање способности решавања конкретних проблема
везаних за поремећај здравља преживара у условима савремене сточарске производње изазваним токсичним и инфективним
факторима.
Исход предмета
Предмет омогућава студенту да по завршетку предвиђеног курса предмета може да 1. Дефинише и објасни најважније поремећаје
здравља неведених органских система, појеву дефицита и тровања храном и инфективних обољења. 2. Опише и образложи најважније
дијагностичке процедуре у циљу прикупљања података за постављање дијагнозе. 3. Примени описане дијагностичке методе. 4. Утвди
прецизну дијагнозу. 5. Предложи и спроведе каузалну, потпорну или симптоматску терапију. 6. Процени стање пацијента након
спроведене терапије и да прогнозу даљег тока као и предлоге за превенирање појаве инфективних обољења.
Садржај предмета
Теоријска настава:Болести органа за кретање – асептични пододерматис, парезе, парализе. Болести коже – болести длачног покривача
и кожне жлезде, екцем, егзантем и запаљење коже . Тровања – појављивање, дијагностика и терапија тровања, класификација тровања .
Дефицити витамина и макроелемената. Инфективне болести – туберкулоза, паратуберкулоза, малигна катарална грозница, бовина
вирус дијареја, актиномикоза, актинобацилоза, тетанус, ИБР .
Практична настава: Клиничке вежбе (обољења органа за кретање). Клиничке вежбе (обољења коже и длачног покривача).
Дијагностика тровања и дефицита. Лабораторијска дијагностика и њена примена у клиничкој пракси
Литература
В. Сребочан, Е. Сребочан, Ветеринарска токсикологија, Загреб 2009
Шаманц, Х., Стаматовић, С.: Болести говеда. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду. 1999.
Радиновић, М., Димитријевић, Б.: Болести преживара-практикум, Нови Сад, 2018
Број часова активне наставе 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
На вежбама: посета фармама, апликативна примена клиничких метода прегледа преживара.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Болести свиња/ Diseases of Swine
Наставник: Божидар Савић, Огњен Стеванчевић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Положени предмети: Патолошка физиологија, Патолошка морфологија и Клиничка дијагностика
Циљ предмета
Да омогући студенту: стицање знања и разумевања клиничких манифестација, патологије и терапије оболења свиња; вештину
разматрања међузависности специфичних и неспецифичних фактора битних за настанак болести; способност препознавања
најзначајнијих болести свиња различите етиологије, неопходних за непосредно укључивање у здравствену заштиту свиња и
самостално и/или у тиму, решавање здравствених проблема присутних у здравственој заштити свиња у интензивном и екстензивном
узгоју.
Исход предмета
По завршетку курса овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. Прикупи и оцени анамнестичке податке о животињи или
животињама. 2. Препозна симптоме болести; 3. Препозна патоанатомске промене; 4. Повеже и протумачи податке прикупљене из
клиничког и патоанатомског прегледа; 5. Предвиди етиологију и објасни етио-патогенезу оболења свиња обухваћених програмом 6.
Изабере узорке за лабораторијски преглед; 7. Интерпретира резултате лаборатаоријског прегледа 8. Састави листу дифернецијалних
дијагноза; 9. На основу свих прикупљених информација изведе дијагнозу; 10. Формулише одговарајуће мере у циљу санације
установљене патологије осмишљавањем одоговарајућег програма метафилаксе и/или имунопрофилаксе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Здравствени статус, здравствено стање свиња на фарми, Поремећај у понашању свиња: Болести органа за варење: Болести јетре и
панкреаса: Болести органа за дисање: Болести срца и крвних судова: Болести крви и хематопоезних органа. Болести мокраћног
система. Болести ЦНС и чула. Поремећаји метаболизма. Болести органа за кретање: Болести коже: Поремећај функције млечне жлезде:
Инфективне болести свиња: Паразитске болести:
Практична настава
Прикупљање и анализа информација у вези са здрављем и здравственим статусом свиња на фарми; Опсервација фарме, Клинички
преглед групе и индивидуалнх животиња; Секција лешева угинулих и/или жртвованих свиња; Узимање, паковање и слање материјала
на лабораторијска испитивања; Груписање и анализа прикупљених информација и састављање листе диференцијалних дијагноза;
Тумачење резултата лабораторијских испитивања и постављање етиолошке дијагнозе; Давање препорука за предузимање
одоговарајућих мера у циљу санације установљених болести.
Литература
Лончаревић, А.: Здравствена заштита свиња у интензивном узгоју, 1997.
Стаматовић, М.С.; Шаманц. Х.А.: Болести свиња, 2001. - 2009
Савић Б. и Стеванчевић О. Болести свиња - Практикум 2017
Војин Иветић и сар. Атлас болести свиња, 2007.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Теоријска настава: са интерактивним учењем, уз примену аудиовизулених метода (Power point презентације и филмови).
Практична настава: практичан рад на фарми, амбуланти и клиници: прикуплање информација; клничкаа опсервација групе и клинички
преглед појединачних животиња; патолошко – анатомски преглед; узорковање материјала за лабораторијска дијагностичка
испитивања; писање извештаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

6-10

писмени испит

практична настава

5-10

усмени испт

колоквијум-и

10-20

поена
30-60

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Породиљство и патологија репродукције домаћих животиња / Obstetric and pathology of reproduction in domestic
animals
Наставник/наставници: Др Иван Б. Станчић, ванредни професор; Др вет. мед. Иван М. Галић, асистент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Општа патолошка морфологија, Специјална патолошка морфологија, Општа патолошка физиологија, Специјална патолошка
физиологија, Општа клиничка дијагностика, Фармакологија и токсикологија 1 и 2
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенати ветеринарске медицине стекну знање о oснoвним прoблeмa у пoрoдиљству-aкушeрству, oснoвним
зaхвaтимa и њихoвoј примeни, али и пaтoлoгиjи у рeпрoдукциjи, уз примeну нajсaврeмeниjих мeтoдa диjaгнoстикe и тeрaпиje кoд
дoмaћих живoтињa.
Исход предмета
Очекује се да студент после слушања и полагања испита савлада следеће: 1. студент ће умети да дефинише медицинске и
профилатичке методе за очување здравља и плодности животиња и њихових младунаца у критичним фазама, а са друге стране студент
ће препознати различите поремећаје у репродукцији и моћи на адекватан и у право време применити зање о лечењу такве патологије,
2. студент ће умети да опише различите акушерске методе које се користе у ветеринарској медицини и промене које се јављају код
различитих поремећаја , 3. студент ће моћи да употреби усвојене акушерске методе и предложи терапију током свог рада на фармама,
ветеринарским станицама и ветеринарским амбулантама, 4. студент ће умети да изведе закључак о ефектима који се постижу после
третмана животиња било да се ради о морфолошким или функционалним поремећајима репродуктивног тракта, ко и разликовати
физилошки од патолошког порођаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пaтoлoгиja грaвидитeтa; Пaтoлoгиja пoрoђaja; Пaтoлoгиja пуeрпeриумa; Пaтoлoгиja нoвoрoдeнчaди ; Пaтoлoгиja млeчнe жлeздe
живoтињa; Урoђeни стeрилитeт жeнских живoтињa; Стeчeни стeрилитeт жeнских живoтињa; Функциoнaлни стeрилитeт жeнских
живoтињa; Пaтoлoгиja рeпрoдукциje мужjaкa; Хирушке интервенције у породиљству, Зaкoнски прoписи у рeпрoдукциjи и ВO
живoтињa.
Практична настава
Клинички прeглeди и диjaгнoстикa пaтoлoшкoг грaвидитeтa и стeрилитeтa; Meтoдe aкушeрскe пoмoћи кoд нoрмaлнoг и пaтoлoшкoг
пoрoђaja; Пoступaк сa пoрoдиљoм и нoвoрoдeнчaдимa, пoслe нoрмaлнoг и пaтoлoшкoг пoрoђaja; Aкушeрски инструмeнти; Aкушeрскe
oпeрaциje; Интeрвeнциje у нoрмaлнoм и пaтoлoшкoм пуeрпeриуму; Клинички прeглeд вимeнa и клиничкe лaбoрaтoриjскe мeтoдe у
диjaгнoзи oбoлeњa вимeнa; Диjaгнoстикa кoитaлних инфeкциja;
Teрeнскe вeжбe: прaктичнo сaвлaдaвaњe и дoпунa прoгрaмa тeoриjскe нaстaвe из oблaсти пoрoдиљствa, стeрилитeтa и oбoлeњa вимeнa.
Литература
Mиљкoвић, В., Вeсeлинoвић, С.: Пoрoдиљствo, стeрилитeт и вeштaчкo oсeмeњaвaњe дoмaћих живoтињa ( уџбeник ).
Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт вeтeринaрскe мeдицинe, 2000.
2. Стaнчић, Б. И..: Рeпрoдукциja дoмaћих живoтињa ( уџбeник ). Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, 2014.
3. Станчић,Б. И. : Репродукција паса и мачака, Универзитет у Новом Саду, 2012.
4. Noakes, D., Parkinson, T., England, G.: Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. Saunders. 2002.
Jackson, P.: Handbook of Veterinary Obstetrics, WB Saunders, London, 1995.
1.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе
Метода усменог излагања, интерактивна настава, илустративно-демонстративна метода путем презентација, теренски и
лабораторијски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

15-30

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

5-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Назив предмета: Болести пчела - Diseases of bees
Наставник: др Нада П. Плавша, редовни професор
Статус предмета: : Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о улози пчеле у бидиверзитету, о биологији пчеле и патогенима који је нападају и
слабе, 2) вештине клиничког прегледа, узимање адекватног узорка за лабораторијско испитивање и утврђивања основних болести
пчела, 3) способности да поставе тачну дијагнозу болести и препоруче ефикасну терапију уз примену превентивних мера.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) да студент процени и објасни улогу пчеле у опрашивању и
производњи пчелињих производа; 2) да резимира биолошки развој пчелиње заједнице; 3) да обави инспекцију, опише и препозна
основне патогене пчела и њихову клиничку слику; 4) да утврди сумњу на болест и узме валидан узорак за лабораторијску
дијагностику; 4) да употреби ефикасна средства у сузбијању утврђеног обољења; 5) да процени услове смештаја пчелињака и
превентивне мере у циљу постизања доброг здравља пчелиње заједнице и добијање квалитетних и безбедних пчелињих производа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Историјат и развој пчеларства, Апитехника-основни елементи, Заразне болести пчела; Вирусне болести пчела; Бактеријске болести
пчелињег легла; Болести узроковане гљивицама; Паразитске болести пчела и пчелињег легла; Болести незаразне етиологије и
непознатог порекла; Болести матице; Тровања пчела, Антибиотици у пчеларству и резидуе у пчелињим производима.
Практична настава
Опрема за рад са пчелама и припрема за клинички преглед пчелињих друштава; Клинички преглед пчелињих друштава - клинички
преглед трутовског легла на варооу; Узимање узорака за преглед на болести легла и болести пчела; Преглед подњаче (узорковање),
Лабораторијска дијагностика-метода утврђивања броја спора Noseme sp., Микроскопски преглед легла на присуство спора америчке
куге.
Препоручена литература
1. Плавша Нада, Павловић Иван, Болести пчела, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2017.
2. Добрић Ђорђе и сар.: Болести пчела. Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2000.
3. Morse R.and Flottum K.:Honey bee Pests, Predators and Diseases. Root Company, Medina, Ohio, USA, 1997.
4. Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (www.oie.int)
Број часова активне наставе

Теоријска настава:

Практична настава:

15 x1=15

15x1=15

Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавањима применом доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева
лабораторијско испитивање и процену здравственог стања пчелиње заједнице. Теренски рад се изводи на пчелињаку, консултације са
студентима се врше у договореном термину.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

Практични испит

8-15

активност у току вежби

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и

5-10

/

семинар-и

8-15

/

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Болести риба и акватичних организама - Diseases of fish and aquatic organisms
Наставник: др Николина Новаков
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање знања из етиологије, епизоотиологије, патогенезе, патологије, превентиве и терапије болести
риба и акватичних организама. Студент треба да стекне вештине клиничке и лабораторијске дијагностике болести риба и способност
решавања конкретних проблема из области предмета.
Исход предмета
Након завршетка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. дефинише и опише појмове из етиологије
епизоотиологије, клинике и терапије болести риба и акватичних организама; 2. препозна економски вредне врсте риба; 3. утврди
клиничку слику и патоанатомски налаз код оболелих риба; 4. примени лабораторијске методе дијагностике болести риба; 5. прави
разлику између оболења изазваних етиолошким агенсима и технопатијама; 6. утврди и спроведе адекватну профилаксу и терапију; 7.
учествује појединачно и у тиму у решавању конкретних проблема из области предмета болести риба и акватичних организама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Економски вредне врсте риба и акватичних организама. Шарански рибњаци. Пастрмски рибњаци. Болести риба и акватичних
организама и њихове карактеристике . Болести вирусне етиологије. Болести бактеријске етиологије. Болести гљивичне етиологије.
Паразитске болести. Болести изазване пијавицама. Болести услед грешака у исхрани. Болести и тровања услед неповољних услова
средине. Проблеми везани за зимовање риба.
Практична настава
Економски вредне врсте риба и акватичних организама. Обрада тла шаранског рибњака. Теренске методе испитивања. Физичкохемијска анализа воде. Морфолошке и биолошке особине риба. Топографски положај органа кошљориба. Системи органа. Секција
оболелих риба. Патолошко-анатомске промене. Узимање, фиксирање и слање материјала на преглед. Одређивање свежине леша.
Дијагностика болести вирусне етиологије. Дијагностика болести бактеријске етиологије. Дијагностика болести гљивичне етиологије.
Дијагностика паразитских болести. Дијагностика органских обољења риба. Масна дегенерација јетре. Адипоситас.
Литература
1. Новаков Н. Ћирковић М. Радосављевић В. Болести слатководних риба. Пољопривредни факултет Нови Сад, 2015.
2. Фијан Н.; Заштита здравља риба, Пољопривредни факултет, Осијек, 2006.
3. Јеремић Светлана; Болести риба, Научни институт за ветеринарство Србије, Београд, 2006.
4. Jeney G.; Fish diseases; Elsevier, 2017.
Број часова активне наставе
4 (60)

Теоријска настава: 2 (30)

Практична настава: 2 (30)

Методе извођења наставе
У оквиру метода извођења наставе корите се теоријска и практична настава. Теоријска настава се изводи као предавања применом
свих доступних аудио и видео уређаја. Теренске вежбе обухватају поглавља: Економски вредне врсте риба и акватичних организама,
Теренске методе испитивања и Узимање, фиксирање и слање материјала на преглед. Остале вежбе обухватају: Дијагностику
бактеријских вирусних и паразитских оболења и изводе се у лабораторији. Провера знања спроводи се кроз колоквијум, практични и
усмени испит. Колоквијум и практични обухвата поглаваља: Дијагностика бактеријских вирусних и паразитских оболења оболења и
Дијагностика органских оболења риба, а писмени испит обухвата сва остала наставна поглавља предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3- 5

практични испит

16-30

активност у току вежби

3-5

усмени испт

21- 40

колоквијум-и

11- 20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 странице А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Болести дивљих животиња - Diseases of wild animals
Наставник: др Миодраг Радиновић; др Божидар Савић; др Огњен Стеванчевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање знања о патологији дивљих животиња, са акцентом на патологију, узгој и
кориштење дивљачи. Студент треба да стекне вештине клиничке и лабораторијске дијагностике болести дивљих
животиња и способност решавања конкретних проблема из области предмета.
Исход предмета
Након завршетка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. дефинише и опише појмове о узгоју и
патологији дивљих животиња и спознају о специфичностима у појављивању, ширењу и значају болести дивљачи и
њихов утицај на заштиту здравља домаћих животиња и људи; 2. препозна клиничку слику и патоанатомски налаз
болести дивљих животиња; 3. примени лабораторијске методе дијагностике оболења код дивљих животиња; 4. примени
методе за практично извођење различитих типова вакцинације; 5. утврди и спроведе адекватну профилаксу и терапију;
6. учествује појединачно и у тиму у решавању конкретних проблема из области предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Епизоотиолошки значај дивљачи у настанку болести; Болести дивљих животиња; Болести дивљачи; Зоонозе и законска
регулатива; Тровања; Ловиште, технички објекти, газдовање; Узгој, заштита, природна селекција, заразе, предатори.
Практична настава
Заштита и узгој дивљачи у природним стаништима; Узгој и заштита дивљачи у волијерама и гатерима; Технички
објекти у ловишту; Успављивање, хватање, транспорт и узорковање; Трофеји по врсти дивљачи, оцена и трофејни лист.
Литература

1. Поповић Н., Илић В. (2007): Биолошке карактеристике и болести дивљачи, кунића и крзнашица. Ветеринарски
факултет Београд.

2. Ристић З., (2005) : Фазан, издавач Меморија, Сомбор.
3. Новаковић В., (2003),: Дивља свиња, поглавље 8. Болести дивље свиње.
4. Fowler M.E. (2011): Zoo and wild animal medicine.
Број часова активне наставе
2 (30)

Теоријска настава: 1 (15)

Практична настава: 1 (15)

Методе извођења наставе
У оквиру метода извођења наставе корите се теоријска и практична настава. Теоријска настава се изводи као предавања
применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава укључује лабораторијске и теренске/клиничке
вежбе које обухватају поглавља: Заштиту и узгој дивљачи у природним стаништима, волијерама и гатерима изводе у
вежбаоници. Обавезан је један семинарски рад на теме из свих поглавља теоријске наставе. Провера знања спроводи се
кроз колоквијум, практични и усмени испит. Колоквијуми и практични испит обухватају поглаваља: Дијагностика и
терапија болести дивљих животиња, а усмени испит обухвата сва остала наставна поглавља предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3- 5

практични испит

16-30

активност у току вежби

3-5

усмени испт

21- 40

колоквијум-и

11- 20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Болести живине – Diseases of poultry
Наставник: др Николина Новаков
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање знања о узгоју и патологији живине и најновија сазнање о специфичностима у појављивању,
ширењу и значају болести дивљих птица и њихов утицај на заштиту здравља домаћих животиња и људи. Студент треба да стекне
вештине клиничке и лабораторијске дијагностике болести живине и способност решавања конкретних проблема из области предмета
болести живине.
Исход предмета
Након завршетка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. дефинише и опише појмове из етиологије,
епизоотиологије, клинике и терапије болести живине као и појмове из технологије производње; 2. препозна клиничку слику и
патоанатомски налаз болести код птица; 3. примени лабораторијске методе дијагностике оболења код живине; 4. примени методе за
практично извођење различитих вакцинација (i/m, s/c, окулоназално, спреј, аеросол); 5. утврди и спроведе адекватну терапију; 6.
учествује појединачно и у тиму у решавању конкретних проблема из области предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Имунолошки систем птица и инфекције м.о.; Инфекције аеробним м.о.; Инфекције анаеробним м.о.; Инфекције микоплазмама;
Инфекције вирусима; Леукозе; Паразитске болести птица; Болести непознате етиологије; Болести услед погрешне исхране и тровања;
Технопатије код живине и птица.
Практична настава
Екстензивно и интензивно живинарство; Подно и кавезно држање; Добробит птица и живине; Технологија за храњење, појење,
осветљење, грејање; Митарење и поступци; Репродукција и инкубирање; Биосигурност и ДДД; Вакцинација и вакцине; Узимање крви,
брисева, узорака; Еутаназија птица; Дијагноза, поступци терапије и контраиндикације.
Литература

5.

Голетић Т. Кустура А., Шатаровић E. (2014): Основне болести перади са профилаксом и терапијом. Ветеринарски факултет
Сарајево.

6.
7.
8.

Орлић Д., Капетанов M. (2007): Заразне болести живине. Нови Сад.
Иветић В. и сар. (2003): Атлас болести живине. Београд.
Saif Y.M. (2003): Diseases of poultry, 12 edition, Bleckwell.

Број часова активне наставе
5 (75)

Теоријска настава: 23 (45)

Практична настава: 2 (30)

Методе извођења наставе
У оквиру метода извођења наставе корите се теоријска и практична настава. Теоријска настава се изводи као предавања применом
свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава укључује лабораторијске и теренске/клиничке вежбе које обухватају
поглавља:Узимање крви, брисева, узорака; Еутаназија птица; Вакцинација и вакцине. Остале вежбе које обухватају технологију гајења
живине и дијагностику болести живине изводе у вежбаоници. Обавезан је један семинарски рад на теме из свих поглавља теоријске
наставе. Провера знања спроводи се кроз колоквијум, практични и усмени испит. Колоквијум и практични испит обухватају
поглаваља: Технологије гајења, дијагностике, терапије и вакцинације болести живине, а усмени испит обухвата сва остала наставна
поглавља предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3- 5

практични испит

16-30

активност у току вежби

3-5

усмени испт

21- 40

колоквијум-и

11- 20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Општа хирургија са анестезиологијом
Наставник: Др Бојан Тохољ, ванредни професор; Др. Вет. Јован Спасојевић, асистент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Општа патолошка морфологија, Специјална патолошка морфологија, Општа патолошка физиологија, Специјална патолошка
физиологија, Општа клиничка дијагностика, Фармакологија и токсикологија 1 и 2
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знање о основним принципима асепсе и антисепсе, основним методама дијагностичког
прегледа у хирургији, отвореним и затвореним повредама, запаљењима и инфекцијама у хирургији, општој и локалној анестезији. 2)
Вештине извођења дијагностичког прегледа у хирургији, основне вештине хируршког лечења отворених и затворених повреда,
вештине извођења поступака локалне анестезије, те руковођење апаратом за инхалациону анестезију. 3) Способности да на основу
резултата клиничког прегледа диференцирају интернистичке од хируршких пацијената, да пруже правовремену медицинску помоћ
животно угроженим хируршким пацијентима, те припреме пацијента за извођење хируршког захвата.
Исход предмета
Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и разликовање оболеле животиње
од здраве, те диференцирање интернистичких и хируршких пацијената 2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких и
терапијских поступака хируршких обољења из домена терапије рана и инфекција. 3) Употреба и овладавање техникама шивења,
упознавање са врстама и наменама хируршких инструмената и опреме. 4) Критичко расуђивање приликом одабира одређених
антибиотика и аналгетика 5) Предлагање и састављање адекватних анестезиолошких протокола 6) Процена и одабир адекватних
терапијских протокола у лечењу шока
Садржај предмета
Теоријска настава
Анамнеза и хируршка пропедеутика, асепса и антисепса, хируршки инструменти, шиваћи материјал, хируршки шавови, завоји и
дренови, повреде и лечење рана,опекотине и промрзлине, шок и текућинска терапија, основе реконструктивне хирургије, општа
анестезија, локална анестезија, реанимација, анибиотици у хирургији, лабораторијска дијагностика у хирургији.
Практична настава
Простори, опрема и рад у хирургији, приступ и обарање животиња, хируршки инструменати, асепса и антисепса, материјал за шивење,
шавови коже, шавови унутрашњих органа, постављање завоја и дренова, терапија рана, основе реконструктивне хирургије, општа
анестезија, локална анестезија.
Литература
1. Матичић Д., Внук Д. Ветеринарска кирургија и анестезиологија. Загреб: Медицинска наклада, 2010.
2. Hendrickson D.A. Techniques in large animal surgery. Wiley-Blackwell, 2007. (одабрана поглавља)
3. Будић З.Ж., Цветковић З.Л., Петковић Б.А. Анестезија малих животиња. Ниш: Просвета Ниш, 1997.
4. Muminović M., Divanović A., Stevančević М. Lokalna anestezija domaćih životinja. Veterinarski fakultet Sarajevo, 2006.
5. Toholj B., Stevančević M., Spasojević J. Praktikum iz opšte hirurgije. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2014.
6. Тројачанец П., Тохољ Б., Тројачанец С., Илиевска К. Основе ветеринарске анестезиологије. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2018.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 45

Методе извођења наставе
Предавања ће се изводити у предаваоницама уз коришћење савремене аудиовизуелне технике.
Практичан рад студената ће се изводити у вежбаоницама на препаратима органа и у просторијама ветеринарске клинике за кућне
љубимце Пољопривредног факултета.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5-10

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

20-30

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

5-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: ХИГИЈЕНА МЕСА I и II (двосеместрално, завршни испит после другог дела)
Наставник: Бојан Ј. Благојевић, Љиљана З. Куруца
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 11 (6+5)
Услов: Болести преживара I и II, Болести свиња, Болести живине, Ветеринарска епидемиологија, Заразне болести I и II
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о лонгитудиналном и интегрисаном приступу осигурања хигијене и безбедности меса,
јаја, рибе, меда и производа од њих; 2) способности да примени стечена знања са циљем унапређења добробити и здравља животиња,
заштите здравља људи преко безбедне хране, заштите животне средине, као и социо-економских аспеката; 3) вештина да комбинују и
користе знања стечена у свим областима ветеринарске медицине у циљу оптимизовања праксе гајења животиња, контроле зоонотских
болести и хигијенских поступака током производње, прераде и руковања храном анималног порекла.
Исход предмета
По успешном завршетку овог предмета, студент треба да буде способан да: 1) тумачи легислативу која се односи контролу безбедности
намирница анималног порекла; 2) оцени погодност животиња за производњу намирница; 3) примени принципе хигијене, безбедности и
ветеринарске сертификације намирница; 4) примени принципе управљања безбедношћу хране, базираног на анализи ризика,
укључујући GMP/GHP, HACCP и LISA системе; 5) решава конкретне проблеме из области предмета, појединачно и у тиму.
Садржај предмета
Теоријска настава: Утицај фактора на фарми на хигијену меса; Зоонотске болести са гледишта хигијене меса; Хигијена клања
животиња; Премортални и постмортални преглед и друге информације из ланца меса; Процена употребљивости меса; Принципи
прераде-конзервисања-осигурања квалитета меса; Хигијена јаја, риба и меда; Споредни производи од животиња и заштита животне
средине; Биолошки, хемијски и физички хазарди у храни анималног порекла; Микробиологија меса; Епидемиологија алиментарних
обољења људи; Анализа ризика и системи за управљање безбедношћу меса.
Практична настава: Преглед животиња и меса на кланици; Оцена и аудит процесне хигијене у кланицама за говеда, свиње, овце и
живину и погонима за прераду меса; Оцена добробити животиња за клање на кланици; Микробиолошко и хемијско испитивање меса,
рибе, јаја, меда и производа од њих; Примена мера управљања ризиком у оквиру анализе ризика на различитим фазама ланца хране.
Литература
1. Благојевић Б., Куруца Љ. (2017) Практикум из Хигијене меса. Пољопривредни факултет, Нови Сад. ISBN 978-86-7520-422-0
2. Buncic S. (2006) Integrated Food Safety and Veterinary Public Health. CABI International Publishing, Oxfordshire. ISBN 0-85199- 908-5
2. UN-FAO (2005) A Manual of Best Practice for the Meat Industry. UN-FAO Publishing, Rome.
3. Домаћа и ЕУ регулатива за односне теме
Број часова активне наставе
3+2 (45+30) и 2+3 (30+45)

Теоријска настава: 3 и 2

Практична настава: 2 и 3

Методе извођења наставе
Теоријска настава у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Практична настава и опсервација процеса у
индустрији хране анималног порекла; Практична настава у лабораторији за хигијену намирница анималног порекла; Једнонедељна
студентска пракса на кланици надгледана од стране ветеринарског инспектора.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5-10

практични испит

8-15

практична настава

5-10

усмени испит

18-35

колоквијуми

15-30

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Инфективне болести животиња 1
Наставник: Александар С. Поткоњак, Драган Р. Роган
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Микробиологија, Имунологија, Општа и специјална патолошка морфологија, Општа и специјална патолошка физиологија,
Фармакологија са токсикологијом I и II, Зоохигијена, Болести преживара I и II, Болести копитара I и II, Болести свиња, Болести живине,
Ветеринарска епидемиологија
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о етиологији, епидемиологији, патогенези, клиничкој слици, патолошким променама,
диференцијалној дијагностици, као и терапији инфективних болести 2. вештина примене метода за дијагностику инфективних болести;
и 3. способности спровођења мера контроле и профилаксе за контагиозне инфективне болести и зоонозе.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. препозна и опише појаву инфективних болести, 2.
правилно изабере и узоркује биолошки материјал; 3. утврди тачну дијагнозу инфективних болести; 4. успостави и организује
спровођење прописаних мера у циљу сузбијања инфективних болести и 5. препоручи мере биосигурности и биобезбедности у раду са
инфективном материјалом
Садржај предмета
Теоријска настава
Инфекција, подела инфективних болести, неке карактеристике бактеријских и вирусних инфекција, инфекције изазване прионима,
дијагностика инфективних болести, врсте вакцина, активна и пасивна имунизација, општи принципи сузбијања, искорењивања и
спречавања појављивања инфективних болести, национални програми контроле инфективних болести, начин пријаве и одјаве
инфективних болести, инфекције изазване Clostridia spp, Salmonella spp, Brucela spp, Мycoplasma spp, антракс, пастерелоза, листериоза,
туберкулоза, паратуберкулоза, Q грозница, туларемија, малеус, мелиоидоза, епизоотски лимфангитис, улцерозни лимфангитис и
казеозни лимфаденитис оваца и коза, заразна шепавост оваца, дерматофилоза, ждребећак, контагиозни метритис кобила, актиномикоза,
врбанац свиња, дизентерија свиња, атрофични ринитис свиња, лептоспироза, кампилобактериоза говеда, спирохетоза птица,
анаплазмоза говеда, ексудативни перикардитис преживара, хламидиоза птица, ензоотски побачаји коза, најважније инфекције са
гљивицама и алгама.
Практична настава
Примена мера биосигурности и биобезбедности у раду са инфективном материјалом. Приказ и анализа клиничких случајева, Узимање
биолошког материјала. Извођење дијагностике и диференцијалне дијагностике. Практиковање спровођења мера контроле и
профилаксе.
Литература
Radojičić S. i sar. Infektivne bolesti životinja - specijalni deo. Autor je izdavač. Beograd, 2011., Valčić M. Specijalna epizootiologija – I“,
Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2004., Cvetnić S. Bakterijske i gljivične bolesti životinja, Školska knjiga, Zagreb, 2002., OIE. Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Sixth edition, 2008. www.oie.int, Potkonjak A.: Bolest mačijeg ogreba, Biblioteka
Academia, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2009., str. 1-85, ISBN: 978-86-7244-824-5
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева приказ филмова,
дискусију у групи, лабораторијске и теренске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

15-30

практична настава

3-5

усмени испт

15-30

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

0

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Специјална хирургија са ортопедијом и офталмологијом
Наставник: Др Бојан Тохољ, ванредни професор; Др. Вет. Јован Спасојевић, асистент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Општа хирургија са анестезиологијом
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о хируршким обољењима органских система домаћих живитња 2) Вештине у
извођењу дијагностичких процедура и хируршких техника у терапији хируршких обољења органских система домаћих животиња 3)
Способност да применом различитих дијагностичких и терапијских-хируршких процедура лече хируршка обољења различитих
органских система домаћих животиња
Исход предмета
Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и разликовање оболеле животиње
од здраве, те диференцирање интернистичких и хируршких пацијената. 2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких
поступака којим ће утврдити дефинитивну дијагнозу хируршког обољења органа и/или органског система. 3) Одређивање и примена
адекватног анестезиолошког и терапијског протокола за свако хируршко обољење. 4) Процена постоперативног тока за свако
специфично хируршко обољење. 5) Предлагање алтернативних хируршких протокола. 6) Оцена оправданости извођења одређених
хируршких захвата.
Садржај предмета
Теоријска настава
Хирургија коже и чула, хирургија дигестивног система, хирургија урогениталног система, хирургија респираторног систама,
хируршка онкологија, основе неурохирургије. Основе ортопедске хирургије и терапије фрактура, терапија специфичних фрактура,
обољења зглобова, обољења мишића и тетива, Обољења костију: остеомијелитис, неоплазије, паностеитис, основе физикалне терапије
ортопедских обољења. Обољења очију, хирургија ока: општи принципи и технике терапије обољења очију, ентропиум, ектропиум,
протрузија жлезде трећег очног капка, тумори ока, коњуктивитис, блефаритис, болести предњег сегмента ока, болести ретине,
глауком, болести очног сочива, болести сузне жлезде и изводних канала.
Практична настава
Терапија хроничног запаљења ушног канала пса, декорнуација, хируршке технике у стоматологији, тонзилектомија, страно тело у
дигестивном систему, дислокација сиришта, гастродуоденални волвулус пса, ентеротомија, ресекција црева, терапија запаљења
параналних жлезда пса, ектопични уретер, цистотомија, уретротомија, кастрације мушких животиња, повреде грудног коша,
пнеумоторакс, плеурални излив, трахеотомија, хируршке технике у онкологији, неуролошки преглед у хирургији. Дијагностика
хромости, терапија обољења екстремитета, поткивање, корекција папака код говеда, проба вида, преглед предњег сегмента ока,
преглед задње очне коморе, терапија обољења очију.
Литература
Matičić, D., Vnuk, D. Veterinarksa kirurgija i anesteziologija. Veterinarski fakultet Zagreb, 2010.
Muminović, M., Divanović, A., Stevančević, M. Lokalna anestezija domaćih životinja. Veterinarski fakultet Sarajevo, 2006.
Budić, Z., Cvetković, Z., Petković, B. Anestezija malih životinja. Veterinarska komora Srbije, 2007.
Toholj, B., Stevančević, M. Hromost kod goveda. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2013.
Toholj, B., Stevančević, M. Dijagnostika hromosti домаћих животиња. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2015.
Filipović, S., Matičić, D., Milošević, H. Osnove ortopedije pasa i mačaka. Veterinarski fakultet Sarajevo, 2011.
Tadić, M., Mišić, B. Specijalna hirurgija, patologija i terapija glave, vrata i abdomena domaćih životinja. Veterinarski fakultet Beograd, 1986.
Tadić, M., Mišić, B. Specijalna hirurgija, patologija i terapija glave, vrata i abdomena domaćih životinja. Veterinarski fakultet Beograd, 1986.
Tadić, M., Mišić, B. Specijalna hirurgija - patologija i terapija lokomotornog sistema domaćih životinja. Veterinarski fakultet Beograd, 1979.
Tadić, M., Milosavljević, P. Onychologia equi. Klinika patologija i terapija kopita konja, Veterinarski fakultet Beograd, 1995.
Dimić, J.M. Patologija i terapija oboljenja očiju domaćih životinja. BIGZ, Beograd, 1971.
Trailović, D. Kolike. Fakultet Veterinarske medicine Beograd, 2003.
Fossum, T. Small animal surgery - third edition. Mosby - Elsevier, 2007.
14. Kirk N. Gelatt. Essentials of veterinary ophtalmology. Wiley-Blackwell publishing, 2008.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 45

Практична настава: 60

Методе извођења наставе
Предавања ће се изводити у предаваоницама уз коришћење савремене аудиовизуелне технике.
Практичан рад студената ће се изводити у вежбаоницама на препаратима органа, на терену и у просторијама ветеринарске клинике за
кућне љубимце Пољопривредног факултета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5-10

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

20-30

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

5-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary Medicine
Назив предмета: Инфективне болести животиња 2 – Infectious diseases of animals 2
Наставник: Александар С. Поткоњак, Драган Р. Роган
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Микробиологија, Имунологија, Општа и специјална патолошка морфологија, Општа и специјална патолошка физиологија,
Фармакологија са токсикологијом I и II, Зоохигијена, Болести преживара I и II, Болести копитара I и II, Болести свиња, Болести живине,
Ветеринарска епидемиологија, Инфективне болести животиња 1
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о етиологији, епидемиологији, патогенези, клиничкој слици, патолошким променама,
диференцијалној дијагностици, као и терапији инфективних болести 2. вештина примене метода за дијагностику инфективних болести;
и 3. способности спровођења мера контроле и профилаксе за контагиозне инфективне болести и зоонозе.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. препозна и опише појаву инфективних болести, 2.
правилно изабере и узоркује биолошки материјал; 3. утврди тачну дијагнозу инфективних болести; 4. успостави и организује
спровођење прописаних мера у циљу сузбијања инфективних болести и 5. препоручи мере биосигурности и биобезбедности у раду са
инфективном материјалом
Садржај предмета
Теоријска настава
Беснило, Аujeszky-јева болест, слинавка и шап и болести везикуларног синдрома, богиње, болест плавог језика, грозница долине Рифта,
грозница западног Нила, ИБР/ИПВ, заразни ектим оваца, малигна катарална грозница, БВД/МД, нодуларни дерматитис, ензоотска
леукоза говеда, куга говеда, амерички енцефаломијелитис коња, јапански и венецуелански енцефалитис коња, инфективна анемија
коња, инфлуенца коња, ринопнеумонитис коња, вирусни артеритис коња, куга коња, полни осип коња, артритис и енцефалитис коза,
плућна аденоматоза оваца, Најроби болест оваца, Maedi-visna, куга малих преживара, бордер болест оваца, афричка и класична куга
свиња, ТГЕ, заразна узетост свиња, ПРРС, инфлуенца птица, атипична куга живине, инфективни ларинготрахеитис живине,
инфективни бронхитис живине, вирусни хепатитис патака, вирусни ентеритис патака, инфективни бурзитис живине, Марекова болест,
заразна корица перади, авијарни енцефаломијелитис, леукоза живине, миксоматоза, вирусна хеморагијска болест кунића, ебола
нехуманих примата
Практична настава
Примена мера биосигурности и биобезбедности у раду са инфективном материјалом. Приказ и анализа клиничких случајева, Узимање
биолошког материјала. Извођење дијагностике и диференцијалне дијагностике. Практиковање спровођења мера контроле и
профилаксе.
Литература
Radojičić S. i sar. Infektivne bolesti životinja - specijalni deo. Autor je izdavač. Beograd, 2011., Valčić M. Specijalna epizootiologija – I“,
Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2004., Cvetnić S. Virusne bolesti životinja, Školska knjiga, Zagreb, 1997., OIE. Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Sixth edition, 2008. www.oie.int
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева приказ филмова,
дискусију у групи, лабораторијске и теренске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

15-30

практична настава

3-5

усмени испт

15-30

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

0

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: ХИГИЈЕНА МЛЕКА - Milk hygiene
Наставник: др Марија Ј. Пајић, доцент
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: знања из области ветеринарско санитарног надзора у производњи млека у циљу добијања
хигијенски исправних производа од млека; вештина примене метода контроле хигијенске и хемијске исправности млека и производа
од млека, као и метода за контролу хигијене процеса производње и прераде млека; способности решавања конкретних проблема у
производњи и преради млека „од фарме до трпезе“.
Исход предмета
Студент треба да буде способан да правилно узме и транспортује узорке (за одређивање хемијског састава и за микробиолошки
преглед млека и производа од млека, за одређивање броја соматских ћелија у сировом млеку); изврши органолептички преглед и
установи мане млека и производа од млека; одреди активну и титрациону киселост узорака млека, уради алкохолну пробу и протумачи
резултат; утврди присуство резидуа антибиотика у млеку; докаже фалсификовање млека водом; уради брзе методе за одређивање
поремећаја секреције (Драмински тест и КМТ); изврши хемијско и микробиолошко испитивање млека и производа од млека;
дефинише и објасни лицима укљученим у производњу и прераду млека захтеве које морају да испуне у складу са важећим прописима
и помогне у имплементацији биосигурносних мера; укаже на постојање конкретних проблема и пропуста у контроли производње,
прераде и промета млека и производа од млека, као и да учествује у решавању и превазилажењу истих.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод. Потрошња млека и организација производње. Органолептичка својства и млека. Састав млека: сува,
материја, беланчевине, масти, угљенихидрати, соли, минералне материје, витамини и ензими. Физичке карактеристике млека: тачка
топљења и тачка мржења, индекс преламања светлости (рефрактометрија), осмотски притисак, пуферски капацитет, редокс
потенцијал, активна и титрациона киселост. Састав млека других домаћих животиња. Мужа крава. Транспорт млека. Микрофлора
млека. Термичка обрада млека. Соматске ћелије у млеку и поремећај секреције. Патогени микроорганизми у млеку. Основи
микробиологије млека у епидемиологији алиментарних обољења људи. Стране материје у млеку (антибиотици, пестициди,
дезинфицијенси). Ферментисани млечни производи (хигијенска исправност и критичне тачке у производњи са аспекта безбедности
финалног производа). Сир – хигијенска исправност и квалитет. Остали производи од млека. Ветеринарско санитарни надзор у
производњи и промету млека и производа од млека и HACCP систем.
Практична настава: Увод. Дефиниција млека. Органолептички преглед млека. Квалитет млека. Састав млека. Правилници. Узорци.
Одређивање активне и тирационе киселости (по Soxhlet-Henkel-у) и одређивање свежине млека (проба кувањем, алкохолна проба,
црвена проба и ализарол проба). Доказивање eнзимa у млеку: редуктаза, алкална фосфатаза, пероксидаза и каталаза. Сува материја,
млечна маст. Доказивање фалсификовања млека водом. Густина, рефрактометрија, криоскопија. Утврђивање поремећаја у секрецији.
Соматске ћелије у млеку. Узимање узорака млека за микробиолошки преглед. Хигијенска исправност млека. Укупан број
микроорганизама: Разређења, подлога за укупан број. Очитавање резултата. Доказивање патогених бактерија у млеку и доказивање
резидуа ветеринарских лекова у млеку. Стартер културе. Јачина сирила. Производи од млека – органолептички, физички, хемијски и
бактериолошки преглед. Правилници. Посета млекари ради упознавања са организацијом поступка са млеком и применом HACCP
система у пракси. Хигијенска контрола млекарске опреме и судова. Колоквијум.
Литература
1. Стојановић, Л., Катић Вера: Хигијена млека. Ветеринарска комора Београд, 2011.
2. Катић Вера: Практикум из хигијене млека. Ветеринарска комора Београд, 2007.
3. Бачић, Г.: Дајагностика и лијечење маститиса у говеда. Ветеринарски факултет, Загреб, 2009.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2 (30)
Практична настава: 2 (30)
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
Практичан лабораторијски рад уз вођење дневника лабораторијског рада, посета млекарама и институтима, анализа и тумачење
законске регулативе у вези са производњом и анализом млека и производа од млека.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Испитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
практични испит
5 - 10
5 - 10
активност у току вежби
усмени испт
5 - 10
23 - 45
дневник лабораторијског рада
5 - 10
колоквијум (тест)
8 - 15

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Радиобиологија и радијациона хигијена
Наставник: Аннамариа Л. Галфи Вукомановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну 1) знање из области механизама интеракције јонизујућег зрачења и биолошких ефеката,
радиопатологије, радијационог синдрома, удружених радијационих повреда код домаћих животиња, 2) вештине примене радијационо
хигијенске контроле животиња и објектата, као и примене мере за заштиту од јонизујућег зрачења, 3) способност да реше практичне
проблеме из области радијационе хигијене.
Исход предмета
Студент треба да буде способан да: 1) дефинише и објасни појаву радиоактивности, врсте и изворе јонизујућег зрачења, контаминације
животне средине и радиопатологије; 2) препозна и разликује различите системе за детекцију и дозиметрију јонизујућег зрачења; 3)
примењује методе и поступке деконтаминације; 4) анализира све аспекте радијационог синдрома; 5) процењује ризик од зрачења и
организује заштиту анималне производње од озрачивања и радиоактивне контаминације; 6) учествује појединачно и у тиму у
решавању практичних проблема из области предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Радиоактивност; Врсте и извори јонизујућих зрачења; Радиоактивна контаминација животне средине и анималне производње;
Екаспозиција јонизујућем зрачењу и радијациони акциденти; Детекција и дозиметрија јонизујућих зрачења; Биолошко дејство
јонизујућих зрачења и радиобиолошка реакција; Радиопатологија; Радијациони синдром домаћих животиња; Удружене радијационе
повреде и радиолошко тровање; Биодозиметрија радијационих оштећења и радиопротективна средства; Радијационо хигијенска
контрола циклуса анималне производње; Радијационо хигијенска експертиза стоке за клање и производа анималног порекла; Процена
радијационе опасности и организација заштите анималне производње; Деконтаминација, транспорт и складиштење радиоактивног
отпада; Заштита од јонизујућих зрачења - стандарди, регулатива.
Практична настава
Простор, организација и режим рада у радиолошкој лабораторији; Мерни инструменти, намена, еталонирање и техника рада;
Детекција, дозиметрија и мерење радиоактивности; Лична заштина средства и поступак у зони зрачења и контаминације; Тријажа
узорака и припрема за мерење радиоактивности; Методе и поступци деконтаминације; Анализа етиологије, патогенезе, типова, тока и
фаза АРС-а; Анализа симптома и клиничке слике у току АРС-а); Анализа патоморфолошких и патохистолошких промена у току АРСа; Биодозиметријска процена радијационих оштећења и радиопротективна средства; Радијационо хигијенска контрола животиња и
предмета ветеринарско санитарног надзора; Процена радијационе ситуације на фарми, кланици и млекари у ванредним условима и
радијациони ризик.
Литература
1. Сарачевић Лејла: Ветеринарска радиобиологија са радијационом хигијеном. Изд. DES Сарајево, 1999.
2. Митровић Р., Кљајић Р., Петровић Б.: Систем радијационе контроле у биотехнологији - Водећа књига. Изд. Научни институт за
ветеринарство, Нови Сад, 1996.
3. Yarmonenko S. P. Radiobiology of Humans and Animals. Mir Publishers, Moscow, 1988.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2 (30)

Практична настава: 1 (15)

Методе извођења наставе
Теоретска настава: предавања, консултације, семинарски радови уз примену аудио и видео уређаја Практична настава: показне и
програмске вежбе, практични примери из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит- тест

15-30

практична настава

3-5

усмени испт

15-30

колоквијум-и

10-20

семинар-и

5-10

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Законски прописи
Наставник: Доц. др Ненад Стојанац
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ:3
Услов: Инфективне болести, Хигијена меса
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о прописима општег значаја и прописа из области ветеринарске медицине који су у
непосредној вези са свакодневним стручним активностима у области праксе и послова органа државне управе; 2) вештине примене
законске регулативе у ветеринарској медицини кроз организовану заштиту здравља животиња, те заштиту здравља људи од болести
које се преносе са животиња на људе; 3) способности да на основу законске регулативе примени мере приликом појаве болести
животиња.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1. студент ће умети да укратко опише своја права, обавезе и
дужности које проистичу из ветеринарске легислативе; 2. студент ће умети да повеже организацију ветеринарске службе и личне улоге
у обављању послова из области јавног ветеринарског здравства; 3. студент ће моћи да изведе закључак о интересу целокупног друштва
за примену закона којим се осигурава здравствена заштита животиња и то не само због животиња, него посредно и због здравствене
заштите људи; 4. студент ће умети да примени прописе у конкретним ситуацијама који омогућавају несметано обављање ветеринарске
делатности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод; Значај ветеринарских прописа; Историјски развој ветеринарског законодавства; Уставни систем РС; Појам и врсте нормативних
аката; Поступак доношења закона. Организација ветеринарске службе РС; Закон о општем управном поступку; Закон о јавним
службама; Закон о државној управи. Закон о инспекцијском надзору; Закон о ветеринарству; Програм мера здравствене заштите
животиња; Правилник о Листи нарочито опасних заразних болести и Листи заразних болести животиња које се обавезно пријављују,
као и о начину њихове пријаве и одјаве. Правилници који регулишу сузбијање и искорењивање одређених заразних болести. Закон о
безбедности хране. Законо лековима и медицинским средствима. Закон о добробити животиња. Правилник о карантину за животиње;
Правилници о обележавању и регистрацији животиња; Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиња.
Практична настава
Попуњавање ветеринарске документације. Вођење управног поступка. Обрада појединих законских прописа на примерима из праксе.
Литература
1. Stojanac N. (2017): Zakonski propisi u veterinarskoj medicini. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
2. Закони и Правилници
Теоријска настава: 1 (15)
Практична настава: 1 (15)
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја.
Практична настава: Попуњавање ветеринарске документације; Вођење управног поступка (вежбе на терену: пијаце, објекти за промет
хране и хране за животиње, апотеке...)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
5-10
20-20

Завршни испит

поена

писмени испит
усмени испт
..........

15-30
20-40

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Судска ветеринарска медицина
Наставник: Доц. др Ненад Стојанац
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положени сви претходни испити
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знање о организацији судова и судске власти и специфичности ове гране ветеринарске
медицине; 2) вештине примене коришћења знања стеченог током студија ветеринарске медицине у циљу давања одговора на
различита питања из решења за вештачења судова свих надлежности у Републици Србији и самостално извођење ветеринарских
вештачења; 3) способности да на основу савладаног градива донесу закључак о одговорности коју имају ветеринарски радници при
извођењу свакодневних послова и које су најчешће стручне грешке.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1). студент ће умети да укратко опише и утврди своја
професионална права; 2) студент ће умети да примени обавезе и дужности као давалац услуга клијентима; 3) студент ће умети да
повеже права, обавезе и дужности стручног сведока и вештака, као и врсте одговорности и санкције које проистичу из одговарајуће
области правне материје; 4) студент ће умети да примени форензички приступ процени знатности и трајања болести животиња,
неисправности хране животињског порекла и хране за животиње; 5) студент ће умети да изведе закључак у правно-медицинским
случајевима у вези са животињама и анималним производима; 6) студент ће умети да препозна и разликује бол, патњу, страх и повреде
настале при нарушеној добробити животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Закон о уређењу судова; Закон о парничном поступку; Закон о прекршајима; Закон о облигационим односима; Кривични
законик. Вештачење; Форензичка процена општих патолошких промена; Форензичка процена повреда живтинја; Форензичка процена
заједничких заразних болести; Форензичка процена заједничких паразитских болести; Форензичка процена болести паса; Форензичка
процена болести копитара; Форензичка процена болести говеда; Форензичка процена болести оваца и коза; Форензичка процена
болести свиња; Форензичка процена болести риба; Форензичка процена болести пчела; Форензичка процена повреда животиња;
Етопатије; Одговорност ветеринара; Стручне грешке.
Практична настава
Упознавање са примерима вештачења из свих области ветеринарске медицине; Форензичка (судска) процена патолошких стања код
животиња; Форензичка обдукција у циљу постављања дијагнозе и процене трајања болести; Разлика између заживотних и
постморталних промена; Процена повреда и упалних процеса у судске сврхе; Поступци узимања, обраде и осигуравања узорака за
различите дијагностичке поступке; Истраживање места догађаја; Вежбање на судским позивима и случајевима из праксе.
Литература
1. Судска ветеринарска медицина, општи део: З. Алексић, Б. Ђукић, Д. Вицковић, 1999.
2. Судска ветеринарска медицина, специјални део: З. Алексић, Б. Ђукић, 2001.
3. Судска ветеринарска медицина: Б. Ђукић, Д. Вицковић, 2001.
4. Закони и Правилници
Теоријска настава: 3 (45)
Број часова активне наставе

Практична настава: 3 (45)

Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева: тумачење
вештачења из области ветеринарске медицине; форензичка (судска) процена патолошких стања код животиња.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
5-10
20-20

Завршни испит

поена

писмени испит
усмени испт

15-30
20-40

..........

Студијски програм/студијски програми : Ветеринарска медицина
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије
Назив предмета: Економика у вет. медицини
Наставник (Име, средње слово, презиме): Недељко Љ. Тица, Владислав Н. Зекић, Драган М. Милић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Циљ предмета
Упознавање студената са појмом и класификацијом трошкова, карактеристикама обрачуна трошкова и прихода у анималној производњи и
ветеринарској медицини.
Исход предмета
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени за самосталну израду калкулација производње, инвестиционих и диференцијалних
калкулација.
Садржај предмета
Појам калкулација. Привредни субјекти. Трошкови и њихова подела. Елементи трошкова. Фиксни и варијабилни трошкови. Општи и
директни трошкови. Утврђивање тржишне вредности производње. Трошкови материјала. Трошкови осигурања. Трошкови камата. Трошкови
амортизације. Трошкови рада. Законске и уговорне обавезе. Мерење и оцена економских резултата пословања. Годишњи произвдоднофинанисијки план. Диференцијалне калкулације. Утврђивање економске ефективности инвестирања. Значај начина и услова финансирања
инвестиција. Процењивање средстава за производњу.
Практична настава:Вежбе,
Студенти на вежбама примењују знања стечена на предавањима за решавање практичних примера. Обрачун вредности производње. Обрачун
трошкова материја. Обрачун трошкова камата. Обрачун трошкова зарада. Обрачун осталих категорија трошкова. Израда аналитичких и
диференцијалних калкулација. Iзрада инвестиционих калкулација.
Литература:
1. Марко, Ј., Јовановић, М., Тица, Н.: Калкулације у пољопривреди, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1998.
2.

Андрић, Ј.: Трошкови и калкулације у пољопривредној производњи, Савремена администрација, Београд, 1998.

Гогић. П.: Теорија трошкова са калкулацијама, Пољопривреди факултета Београд - Земун, 2009.
Јаковчевић Клара, Комазец Љубица, Славица Томић: Економика предузећа - практикум, Економски факултет Суботица, 2011.
.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
1
Методе извођења наставе:
Настава се изводи кроз упознавање студената са теоријом. Тумачење теорије врши се кроз израду показних и практичник примера у оквиру
вежби.
3.
4.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
писмени испит
7-15
усмени испт
7-15
..........

поена
20-40
15-30

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: ВЕТЕРИНАРСКА ЛЕГИСЛАТИВА И ЗВАНИЧНЕ КОНТРОЛЕ У БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ
Наставник: Бојан Ј. Благојевић, Љиљана З. Куруца
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Ветеринарска епидемиологија, Инфективне болести I и II, Хигијена меса I и II, Хигијена млека
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о систему званичних контрола у безбедности хране анималног порекла у Србији и
Европској унији (ЕУ), укључујући овлашћења и одговорности ветеринарских инспектора у спровођењу ових контрола у ланцу хране
анималног порекла; 2) способности тумачења легислативе из области безбедности хране; 3) вештина решавања конкретних проблема
из области предмета.
Исход предмета
По успешном завршетку предмета, студент треба да буде способан да: 1) опише и анализира систем званичних контрола у безбедности
хране анималног порекла у Србији и ЕУ; 2) дефинише и објасни принципе рада ветеринарских инспектора у спровођењу званичних
контрола у безбедности хране анималног порекла; 4) опише и анализира главне важеће прописе у Србији и ЕУ у области безбедности
хране анималног порекла; 5) решава конкретне проблеме из области предмета, појединачно и у тиму.
Садржај предмета
Теоријска настава
Структура и активности органа у области безбедности хране анималног порекла у Србији и ЕУ; правни стандарди у Србији и ЕУ;
процес усаглашавања домаћих и прописа ЕУ; званичне контроле у Србији и ЕУ; међународна трговина храном и контроле;
ветеринарска сертификација намирница анималног порекла; активности у модерном систему осигурања безбедности меса; званичне
контроле у производњи, преради, дистрибуцији и промету хране анималног порекла; важећа легислатива на пољу безбедности хране у
Србији и ЕУ.
Практична настава
Аналитички групни рад и дискусија постојећих прописа, овлашћења и одговорности ветеринарских инспектора на пољу безбедности
хране; опсервација званичне контроле хране анималног порекла на терену (у производњи, преради, дистрибуцији и промету);
опсервација рада органа Управе за ветерину у спровођењу званичних контрола на пољу безбедности хране.
Литература
1. Домаћи правилници у области безбедности хране анималног порекла и добробити животиња.
2. Легислатива Европске комисије у области безбедности хране анималног порекла и добробити животиња.
3. Препоруке Комисије Codex Alimentarius у области безбедности хране анималног порекла.
Број часова активне наставе
1+1 (15+15)

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Теоријска настава у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Аналитички групни рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава

5-10

усмени испит

колоквијуми

10-20

семинари

5-10

поена

25-50

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Методе научног рада
Наставник: Бранислава М. Белић, Марко Р. Цинцовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:2
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да се студенти уведу у самостални истраживачки рад, да науче методе коришћења сертификоване литературе, да
постављају хипотезе, користе статистичке алате и правилно читају и интерпретирају научне резултате.
Исход предмета
После положеног предмета студенти ће да: а) уреде, прикупе и дефинишу научне хипотезе и резултате из огледа; б) да повежу, објасне
и разликују резултате који су настали као последица деловања различитих фактора уз примену статистичких метода; в) да пронађу
адекватне научне изворе, примене их током постављања хипотезе и током експеримента, те током интерпретације добијених
резултата; г) да класификују, упореде и изведу закључак о експериметну; д) да комбинују различите научне методе и научне изворе и
успоставе сопствени систем коришћења научних извора; ђ) да предвиде рангирају и оцене значај научних извора и спроведених
експеримената; е) да усвоје компетенце Digicomp и Entrecomp; ж) да стечено знање примене у поставци предлога за сопствени
завршни рад.
Садржај предмета
Теоријска настава-Општи појмови науке (појам наука, истраживање, методе, етика и науцно истраживацки рад); Општа методологија
науцно истраживацког рада (основна методологија, експериментално посматрање); Закљуцивање (дедукција, индукција, аналогија,
анализа, синтеза); Експериментална методологија (постављање проблема, формулисање хипотезе, класификација хипотезе,
проверавање хипотезе); Формирање узорка (велицина узорка, планирање експеримента, тацност мерења); Компаративни експеримент
(појам, поставка, прирпема субјекта - животиње); Клиницки експеримент (појам, преспективна клиницка студија, ретроспективна
клиницка студија); Потврдивање хипотезе (проверена хипотеза, смисао потврдивања хипотезе); Статистицка обрада података и
тумацење резултата; Писање науцног рада (делови науцног рада, избор цасописа, план рада); Остали видови презентације науцних
радова (прегледни рад, претходно саопштење, усмено излагање, припрема постера); Грешке и преваре у науци (двоструко
публиковање, лажно ауторство, пропусти рецензената, фалсификовање резултата); Класификација резултата науцно истраживацког
рада; Рангирање истраживаца према цитираности њихових цланака.
Практична настава -Експериментална методологија (постављање проблема, формулисање хипотезе, класификација хипотезе,
проверавање хипотезе); Формирање узорка (велицина узорка, планирање експеримента, тацност мерења); Компаративни експеримент
(појам, поставка, прирпема субјекта - животиње); Клиницки експеримент (појам, преспективна клиницка студија, ретроспективна
клиницка студија); Статистицка обрада података и тумацење резултата.
Литература
Белић, Цинцовић: Методе научног рада. Уџбеник
Цинцовић, Белић: Практикум из метода научног рада
Савић, Ј.Ђ., 2013. Методологија научног сазнања И – Како створити научно дело у биомедицини. Дата Статус, Београд.
Шомођи, Ш.,., 2004. Увод у научни метод. Пољопривредни факултет Нови Сад.
Вучинић, М., Тодоровић, З. (ур.), 2010. Експерименталне животиње и експериментални модели. Факултет ветеринарске медицине,
Медицински факултет, Фармацеутски факултет, Београд.
Миленковић, С., Трбојевић, С., 2008. Научни метод, истраживање и публиковање. Еурографика, Зворник.
Mitchell, M.L., & Jolley, J.M., 2009. Research Design Explained (7th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:1
Практична настава:1
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи кроз аудио-визуелне уређаје путем класичних предавања или наставник преузима улогу фацилитатора
када студенти припремају одређене примере који се обрађују кроз научни приступ на настави. На вежбама студенти раде самостално
на анализи одређеног сета података, претраживању научних база података или користе научни присуп у решавању одређеног научног
проблема, односно клиничкг случаја користећи ПИЦО/ЦАПО систем рада и принципе медицине засноване на чињеницама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

25-50

практична настава

3-5

усмени испт

/

колоквијум-и

10-20

Практични испит

10-20

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Oрганизација ветеринарске службе
Наставник: Доц. др Ненад Стојанац
Статус предмета: oбавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: испуњене предиспитне обавезе
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о организацији ветеринарске службе у Републици Србији; 2) вештине да се
примени одговарајући организациони облик ветеринаске организације у вршењу одређене делатности; 3) способност да самостално
оснује ветеринарску органзацију.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) студент ће умети да укратко опише организацију
ветеринарске службе; 2) студент ће умети да повеже и примени специфичне услове за отварање ветеринарске организације; 3) студент
ће умети да разликује и предложи организационе облике ветеринарске службе у складу са потребама и могућностима оснивача.
Садржај предмета
Теоријска настава
Историјски развој ветеринарске службе; Место и улога ветеринарске службе у јавном здравству; Законски основ организације
ветеринарске службе у Србији; Ветеринарска служба Србије и њен однос са одговарајућим службама ЕУ; Ветеринарска служба у ЕУ;
Међународна организација за храну и исхрану (FAO); Међународни биро за епизоотије (OIE); Комисија кодекса алиментаријуса
(Codex Alimentarius Commission – CAC); Ветеринарска комора, лиценце и кодекс професионалне етике.
Практична настава
Историјски развој ветеринарске службе; Место и улога ветеринарске службе у јавном здравству; Законски основ организације
ветеринарске службе у Србији; Ветеринарска служба Србије и њен однос са одговарајућим службама ЕУ; Ветеринарска служба у ЕУ;
Национални прописи из области јавног здравства; Прописи ЕУ из области јавног здравства; Врсте санкција у области јавног здравства;
Међународне организације у области ветеринарства и јавног здравства; Међународна организација за храну и исхрану (FAO);
Међународни биро за епизоотије (OIE); Комисија кодекса алиментаријуса (Codex Alimentarius Commission – CAC); Ветеринарска
комора, лиценце и кодекс професионалне етике.
Литература
1. Закон о ветеринарству («Сл. гласник РС», бр. 91/2005) са пратећим прописима.
Теоријска настава: 2 (30)
Број часова активне наставе

Практична настава: 2 (30)

Методе извођења наставе
Теоретска настава: предавања, консултације, уз примену аудио-визуелне технике
Практична настава: показне и програмске вежбе, теренске вежбе, практични примери из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
5-10
20-20

Завршни испит

поена

писмени испит
усмени испт
..........

15-30
20-40

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: АНАЛИЗА РИЗИКА У БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ
Наставник: Бојан Ј. Благојевић, Љиљана З. Куруца
Статус предмета: обавезни за модул
Број ЕСПБ: 3
Услов: Хигијена меса I и II, Хигијена млека
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о примени и принципима анализе ризика у циљу унапређења безбедности хране и
јавног здравља, главним појмовима у анализи ризика и саставним деловима анализе ризика (оцена ризика, управљање ризиком,
комуникација о ризику); 2) вештина да анализира доступне информације током процеса анализе ризика; и 3) способности да примени
адекватне мере током процеса анализе ризика.
Исход предмета
По успешном завршетку предмета, очекује се да студент буде способан да: 1) протумачи научну основу актуелних стратегија у
анализи ризика; 2) дефинише појмове који се користе у анализи ризика; 3) анализира савремене концепте у осигурању безбедности
хране анималног порекла; 4) примени адекватне мере у управљању ризиком укључујући ветеринарску инспекцију хране; 5) решава
конкретне проблеме из области предмета, појединачно и у тиму.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам хазарда, ризика и анализе ризика; Оцена ризика (квалитативна и квантитативна); Управљање ризиком; Комуникација о ризику;
Епидемиологија алиментарних обољења; Концепти подесног нивоа заштите (ALOP) и задатка безбедности хране (FSO); Концепти
предусловних програма (GAP, GFP, GMP, GHP); Концепт HACCP; Концепт лонгитудиналног и интегрисаног осигурања безбедности
хране (LISA); Систем и методи ветеринарске инспекције хране; Мониторинг хазарда укључујући зоонотске; Анализа ризика на
међународном нивоу; Анализа ризика на националном нивоу.
Практична настава
Анализа постојећих научних мишљења/модела за оцену ризика за одабране комбинације узрочника алиментарног обољења људи и
врсте намирнице; Анализа ефективности постојећих опција управљања ризиком за одабране комбинације узрочника алиментарног
обољења људи и врсте намирнице.
Литература
1. FAO/WHO (2006) Food safety risk analysis - A guide for national food safety authorities. FAO food and nutrition paper 87. Rome, Italy
2. Благојевић Б., Дучић М., Радовановић Д., Тешић М., Пејин И., Мириловић М., Тајдић Н., Avery S. (2009) Том I: Природа и општи
принципи предусловних програма и HACCP планова, стр. 1-155. У: Бунчић С. (Ед.) 2009. Водич за развој и примену предусловних
програма и HACCP принципа у производњи хране (Прво издање). Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије,
Управа за ветерину, Београд, Србија.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
2+1 (30+15)
Методе извођења наставе
Теоријска настава у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Практична настава у индустрији хране;
Практичан рад на развоју базичних квантитативних модела оцене ризика.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава

5-10

усмени испит

колоквијуми

10-20

семинари

5-10

поена

25-50

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: АЛИМЕНТАРНА ОБОЉЕЊА ЉУДИ
Наставник: Бојан Ј. Благојевић, Љиљана З. Куруца
Статус предмета: обавезни за модул
Број ЕСПБ: 2
Услов: Хигијена меса I и II, Хигијена млека
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о главним хазардима у контексту безбедности хране и ветеринарског јавног здравља,
укључујући њихове фенотипске и генотипске карактеристике и епидемиологију у ланцу хране ; 2) вештине њихове детекције,
изолације и типизације; 3) способности да наведу принципе оцене односних ризика за јавно здравље, принципе управљања односним
ризицима у ланцу хране, као и принципе извештавања о алиментарним обољењима.
Исход предмета
По успешно положеном испиту, студент треба да буде способан да: 1) oбјасни научну основу за легислативу, контролу и спречавање
алиментарних обољења са гледишта ветеринарског јавног здравља; 2) опише и анализира принципе утврђивања и карактеризације
главних хазарда из хране; 3) дефинише и oбјасни организационе аспекте јавног здравља са ветеринарског гледишта; 4) анализира и
примени принципе националног и међународног извештавања о алиментарним обољењима; 5) учествује појединачно и у тиму у
решавању конкретних проблема из области предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Бактеријски хазарди у ланцу хране и односне болести људи (инфекције, токсоинфекције, интоксикације); Вирусни хазарди у ланцу
хране и односне болести људи; Паразитски хазарди у ланцу хране и односне болести људи; Прионски хазарди у ланцу хране и односне
болести људи; Хемијски хазарди у ланцу хране; Лабораторијска дијагностика наведених хазарда; Праћење и извештавање о
алиментарним обољењима; Системи и мере за контролу алиментарних обољења на националном и међународном плану.
Практична настава
Дијагностика наведених хазарда у лабораторији; Групно истраживање примера изабраних епидемија алиментарних обољења и
утврђивање предлога контролних мера.
Литература
1. EFSA/ECDC - The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks
2. EFSA мишљења о епидемиологији, контроли и мониторингу појединих алиментарних хазарда у ланцу хране анималног порекла
Број часова активне наставе
1+1 (15+15)

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Предавања у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Практични рад у индустрији хране; Аналитички
групни рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава

5-10

усмени испит

семинари

15-30

поена

25-50

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА
Наставник: Бојан Ј. Благојевић, Љиљана З. Куруца
Статус предмета: обавезни за модул
Број ЕСПБ: 2
Услов: Хигијена меса I и II
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о процесима добијања производа од меса говеда, свиња, оваца и коза, живине, дивљачи
и рибе; 2) способности анализе ефеката различитих метода презервације током добијања производа од меса; 3) вештине самосталне
израде дијаграма тока процеса производње и оцене ризика у процесу добијања производа од меса.
Исход предмета
По успешном завршетку овог предмета, студент треба да буде способан да: 1) опише и анализира процесе добијања производа од меса;
2) опише и анализира различите методе презервације меса и производа од меса; 3) примени стечена знања у сврху оцене алиментарних
ризика у месу и производима од меса; и 4) решава конкретне проблеме из области предмета, појединачно и у тиму.
Садржај предмета
Теоријска настава
Кланице и објекти за прераду меса; постмортално зрење меса и биохемијски процеси; основе микробиологије хране - размножавање,
одумирање и преживљавање микроорганизама; антимикробни фактори за контролу микроорганизама; методе презервације меса:
хлађење и замрзавање, сољење и саламурење, димљење и сушење, термичка обрада топлотом и ферментација; паковање меса;
напредне методе презервације (ирадијација, високи притисак, итд); производи од меса: ферментисане кобасице, сувомеснати
производи, свеже уситњено и обликовано месо, барене кобасице, куване кобасице, пастеризоване конзерве, стерилисане конзерве,
димљени производи, јела од меса, масти; риба и производи од рибе.
Практична настава
Опсервација процеса добијања производа од меса; Анализа хазарда и контролне мере у процесу добијања разичитих производа од
меса; Доказивање квара меса и производа од меса.
Литература
1. Buncic S. (2006) Integrated Food Safety and Veterinary Public Health. CABI International Publishing, Wallingford, Oxfordshire, UK (ISBN
0-85199-908-5)
2. Вуковић И. (2012). Основе технологије меса. Факултет ветеринарске медицине, Београд.
Број часова активне наставе
1+1 (15+15)

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Теоријска настава у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Практична настава и опсервација процеса у
индустрији меса; Практична настава у лабораторији за хигијену намирница анималног порекла.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава

5-10

усмени испит

колоквијуми

10-20

семинари

5-10

поена

25-50

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА - Technology of milk and milk products
Наставник: др Марија Ј. Пајић, доцент
Статус предмета: Обавезни предмет изборног модула 1 (Безбедност хране)
Број ЕСПБ: 2
Услов: Хигијена млека
Циљ предмета
Предмет треба да омогући студенту стицање: знања/разумевања основa технолошког поступка производње пастеризованог и
стерилизованог млека, млечних напитака, ферментисаних млечних производа, сирева, топљених сирева, маслаца, концентрованих и
сушених млечних производа, сладоледа, производа на бази протеина млека и производа на бази лактозе; вештина – рад у погону
индустрије млека; идентификација и анализа кључних тачака у производним процесима у индустрији млека.
Исход предмета
Студент треба да покаже познавање и разумевање технолошког поступка производње различитих врста млека и производа од млека;
да буде оспособљен за вршење анализа у оквиру ветеринарско санитарног надзор у производњи и промету млека и производа од
млека, као и тумачење резултата анализа; да може да идентификује и анализира кључне тачке у производним процесима у индустрији
млека; укаже на постојање конкретних проблема и пропуста у контроли производње, прераде и промета млека и производа од млека,
као и да учествује у решавању и превазилажењу истих.
Садржај предмета
Теоријска настава: Сирово млеко – особине и одабир (стандардизација). Технологија производње млека и млечних производа и
критичне контролне тачке у производњи млека и млечних производа (стерилизовано млеко, млеко у праху, згуснуто млеко,
ферментисана млека (кисело млеко, јогурт, воћни јогурт, кефир и друге врсте ферментисаног млека), млечни напици, павлака, маслац,
кајмак, сиреви, сладоледи и сладоледне мешавине, прашак за сладолед и шлаг у праху). Микробиолошке културе у технологији
прераде млека. Ветеринарско санитарни надзор у производњи и промету млека и производа од млека. Hazard analysis and critical
control points (HACCP) у производњи и преради млека. Хигијена и санитација у млекарама.
Практична настава: Практичан рад у млекарама и сиранама на контроли процеса производње и прераде млека. Анализа сировог
млека, надзор над термичком обрадом, технолошким процесима производње и обраде млека и производа од млека, паковање,
складиштење и чување млека и производа од млека.
Литература
1. Стојановић, Л., Катић Вера: Хигијена млека. Ветеринарска комора Београд, 2011.
2. Божанић Рајка, Јеличић Ирена, Билушић Теа: Анализа млијека и млијечних производа. Плејада д.о.о. Загреб, 2012.
3. Мијачевић Зора: Технологија млека – ферментисана млека и сиреви. ФВМ Београд, 1992.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1 (15)
Практична настава: 1 (15)
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
Практичан лабораторијски рад, посета млекарама и сиранама, анализа и тумачење законске регулативе у вези са производњом и
анализом млека и производа од млека.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Испитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
практични испит
5 - 10
10 - 20
активност у току вежби
усмени испт
5 - 10
20 - 40
семинарски рад
11 - 20

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Спортска медицина коња
Наставник:др Михајло Ердељан, доцент
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:2
Услов: Болести копитара I, Болести копитара II
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1теоријска и практична знања о специфичностима из физиологије и патологије спортских
коња у различитим дициплинама коњичког спорта, основне вештине дијагностике и 3 . стекну способност самосталног спровођења
клиничких процедура у циљу терапије и превентиве обољења спорских коња и побољања спортских перформанси спортских коња.
Исход предмета
После одслушане наставе и полагања испита студент треба да: 1. наведе основне физиолошке механизме прилагођавања на тренинг и
физичко оптерећење, 2. процени утренираност коња уз помоћ функционалних тестова укључујући и тест оптерећења, 3. употреби
добијене резултате у дијагностици најважнијих поремећаје изазваних физичким оптерећењем, 4. организује одговарајући режим рада, 5.
прикупи све клиничке знаке и анамнестичке податке и 6. процени и примени одговарајуће превентивне и терапијске мере у циљу
очувања и поправљања спортских перформанси коња.
Садржај предмета
Теоријска настава
Утицај физичког оптерећења на организам и адаптација организма на тренинг и оптерећење спортских коња. Процена спортских
перформанси пре увођења у тренинг. Психолошка основа тренинга спортских коња. Основе тренинга спортских коња и специфичности
тренинга коња за поједине дисциплине коњичког спорта. Процена степена тренираности коња. Обољења кардиоваскуларног и
респираторног система изазвана физичким напрезањем, неуро-ендокрини и метаболички поремећаји изазвани оптерећењем, обољења
мишићно-скелетног система изазвана оптерећењем, спортске повреде, допинг и антидопинг контрола. Болести које доводе до смањења
спортских перформанси.
Практична настава
Спровођење функционалних тестова за процену степена тренираности коња, дијагностика и терапија спортских повреда и специфичних
обољења. Клиничке вежбе на ергелама, коњичким клубовима и хиподромима.
Литература




Davies Z.: Equine science, Wiley, 2018.
Ramzan P.: The Racehorse: A Veterinary Manual, CRC press, 2014.
Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, W.B. Saunders Co., ISSN 0749-0739.

Број часова активне наставе

Теоријска настава:

Практична настава:

Методе извођења наставе
Компијутерска презентација, колекција слајдова и филмова, демонстрације на здравим и болесним животињама, обрада клиничких
случајева у ветеринарским амбулантама. Клиничке вежбе на ергелама, коњичким клубовима и хиподромима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10 - 20

практична настава

3-5

усмени испт

20 - 40

колоквијум-и

10 - 20

..........

семинар-и

6 - 10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Здравствени статус крава у раној лактацији
Наставник: проф. др Миодраг Радиновић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:2
Услов: Болести преживара II
Циљ предмета
Предмет омогућава студентима стицање знања о најважнијим поремећајима здравља крава у почетној фази лактације. Стицање
вештина у примени општих и специјалних метода прегледа животиња за брзо постављање дијагнозе као и примену адекватне терапије
и стицање способности решавања конкретних проблема везаних за поремећај здравља преживара у условима савремене сточарске
производње.
Исход предмета
Предмет омогућава студенту да по завршетку предвиђеног курса предмета може да 1. Дефинише и објасни најважније поремећаје
здравља крава на почетку лактације. 2. Опише и образложи најважније дијагностичке процедуре у циљу прикупљања података за
постављање дијагнозе. 3. Примени описане дијагностичке методе. 4. Утвди прецизну дијагнозу. 5. Предложи и спроведе каузалну,
потпорну или симптоматску терапију. 6. Процени стање пацијента након спроведене терапије и да прогнозу даљег тока и предлоге за
превенцију појаве поремећаја здравља.
Садржај предмета
Теоријска настава: Уводно предавање, особености здравственог статуса крава на почетку лактације. Потребе за посебним третманом
и појачаним ветеринарским надзором крава у раној лактацији. Најчешћи поремећаји здравља крава у раној лактацији. Кетоза крава.
Пуерперална пареза. Порођајна индигестија. Дислокација сиришта. Поремећаји у раду млечне жлезде, физиолошки и патолошки едем
вимена. Међусобна условно-последична повезаност поремећаја здравља у раној лактацији.
Практична настава: Програм вежби прати предавања и подразумева активно учешће студената у прикупљању здравствених
параметара крава и постављању дијагнозе ових поремећаја. Учешће у спровођењу терапије и давању прогнозе.
Литература
Шаманц, Х., Стаматовић, С.: Болести говеда. Факултет ветеринарске медицине, Београд. 1999.
Бобош, С., Видић Бранка: Млечна жлезда преживара - морфологија, патологија, терапија. Монографија, Пољопривредни
факулте Нови Сад, 2005.
Шаманц, Х.: Болести сиришта. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду. 2001.
Форенбахер, С.: Унутрашње болести, књига III. 1998.
Радиновић М., Димитријевић Б.: Болести преживара-практикум, Нови Сад, 2018
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
На вежбама: посета фармама, апликативна примена клиничких метода прегледа преживара у циљу постављања дијагнозе и прогнозе
болести испитиване животиње
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Анестезиологија и оперативне технике код фармских животиња и коња
Наставник:Др Бојан Тохољ, ванредни професор; Др. Вет. Јован Спасојевић, асистент
Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:2
Услов:Општа хирургија са анестезиологијом, Специјална хирургија са ортопедијом и офталмологијом
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о специфичностима опште и локалне анестезије у дијагностици и лечењу одређених
хируршких обољења фармских животиња и коња. 2) Вештине апликовања локалних и општих анестетика у теренским условима рада.
3) Способност извођења одређених оперативних захвата, а нарочито у теренским условима рада
Исход предмета
Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и разликовање оболеле животиње
од здраве, те диференцирање интернистичких и хируршких пацијената. 2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких
поступака којим ће утврдити дефинитивну дијагнозу хируршког обољења органа и/или органског система. 3) Одређивање и примена
адекватног анестезиолошког и терапијског протокола за свако хируршко обољење у зависности од врсте и расе домаће животиње. 4)
Процена постоперативног тока за свако специфично хируршко обољење. 5) Предлагање алтернативних хируршких протокола и
могућности одабира врхунских, тзв. „state of art“ хируршких техника у протоколима лечења. 6) Оцена оправданости извођења
одређених хируршких захвата.
Садржај предмета
Теоријска настава
Анестезија фармских животиња и коња, врхунске оперативне (State of the art) технике у абдоминалној хирургији, врхунске оперативне
техике у ортопедији фармских животиња и коња, врхунске оперативне технике у офталмологији фармских животиња и коња.
Практична настава
Извођење анестезије код фармских животиња и коња. Приказ појединих врхунских (State of the art) хируршких техника код фармских
животиња и коња.
Литература
1. Hendrickson A.D. Techniques in large animal surgery. Wiley-Blackwell, 2007. (одабрана поглавља)
2. MAIR, Tim, et al. Equine Medicine, Surgery and Reproduction-E-Book. Elsevier health sciences, 2013. (одабрана поглавља)
3. Toholj, B., Stevančević, M. Hromost kod goveda. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2013.
Број часова активне наставе

Теоријска настава:15

Практична настава:15

Методе извођења наставе
Предавања ће се изводити у предаваоницама уз коришћење савремене аудиовизуелне технике.
Практичан рад студената ће се изводити у вежбаоницамана препаратима органа и у теренским условима рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5-10

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

20-30

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

5-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Клиничка хематологија и биохемија фармских животиња и коња / Clinical hematology and biochemistry in farm
animal and horse
Наставник: Бранислава М. Белић, Марко Р. Цинцовић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ:2
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања o хематолошким и биохемијским знацима важнијих поремећаја здравља фармских
животиња и коња, 2) вештине примене основних лабораторијских метода у клиничкој хематологији и биохемији, 3) способност
вршења дијагностике и диференцијалне дијагностике помоћу хмеатолошких и биохемијских лабораторијских налаза
Исход предмета
Када студент савлада и положи испит моћи ће да: 1) дефинише и опише хематолошке и биохемијске налазе код различитих болести
фармских животиња и коња, 2) повеже и објасни везу између хематолошких и биохемијских поремећаја и постојања различитих
обољења, 3) распознаје и процени патогномоничне лабораторијске налазе, 4) примени најважније лабораторијске технике у
дујагностичком поступку, 5) оцени добијене резултате лабораторијских анализа, 6) просуди о постојању компликација и исходу
болести.
Садржај предмета
Теоријска настава
Клиничка хематологија и биохемија – хематолошки и биохемијски маркери у дијагностици важнијих поремећаја хомеостазе, болести
дигестивних органа, болести респираторног система, болести кардиоваскуларног система, болести уринарних органа, болести
ендокриних жлезда, болести нервног система, болести локомоторног система животиња. Хематолошки и биохемијски знаци у процени
добробити, стреса и квалитета исхране код фармских животиња и коња.
Практична настава
Лабораторијско одређивање главних хематолошки и биохемијски маркери у дијагностици важнијих поремећаја хомеостазе, болести
дигестивних органа, болести респираторног система, болести кардиоваскуларног система, болести уринарних органа, болести
ендокриних жлезда, болести нервног система, болести локомоторног система животиња. Студије случаја и клинички примери.
Литература
Weiss D.J., Vardop J.K.: Schalms veterinary hematology. Willey-Blackwell, 2011.
Thrall i sar: Veterinary Hematology and Clinical Chemistry, 2nd Edition, Wiley-Blackwell.
Kaneko: Clinical biochemistry of domestic animals. Appres.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:1

Практична настава:1

Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева тумачење
лабораторијских налаза из случајева доступних у литератури и пракси, лабораторијско одређивање појединих параметара значајних за
патофизиолошку процену одређеног болесног процеса односно стања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

15-30

колоквијум-и

10-20

Практични испит

10-20

семинар-и

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Лабораторијска дијагностика инфективних обољења фармских животиња и коња – Laboratory diagnostics of
farm animals and horse infectious diseases
Наставник: Александар С. Поткоњак
Статус предмета: Oбавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: Микробиологија, Имунологија, Општа и специјална патолошка морфологија, Општа и специјална патолошка физиологија,
Болести преживара I и II, Болести копитара I и II, Болести свиња, Болести живине, Ветеринарска епидемиологија
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о принципима на којима се заснивају методе лабораторијске дијагностике, као и
њиховим предностима и ограничењима, 2. вештине примене метода лабораторијске дијагностике, и 3. способности тумачења
добијених резултата
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. опише принципе на којима се заснивају методе
лабораторијске дијагностике, 2. објасни предности и ограничења метода лабораторијске дијагностике, 3. одабере методе
лабораторијске дијагностике које одговарају клиничком случају, 4. испита биолошки материјал применом метода лабораторијске
дијагностике, 5. резимира и правилно протумачи резултате лабораторијске дијагностике, и 6. састави извештај и мишљење о
лабораториској дијагностици
Садржај предмета
Теоријска настава
Нивои биосигурности и рад у лабораторији. Узорковање, транспорт, пријем, обрада биолошког материјала и издавање резултата
лабораторијске дијагностике. Анализа и интерпретација резултата лабораторијске дијагностике. Директне лабораторијске технике за
идентификацију узрочника обољења. Индиректне лабораторијске технике за идентификацију узрочника обољења. Технике
молекуларне дијагностике за идентификацију узрочника обољења.
Практична настава
Пријем и обрада биолошких материјала. Извођење методе лабораторијске дијагностике. Анализа и интерпретација резултата
лабораторијске дијагностике. Састављање извештаја и мишљења о изведеној лабораториској дијагностици.
Литература
Coetzer J.A.V. Tustin R.C. Infectious Diseases of Livestock. Second edition, Oxford University Press, 2005., OIE. Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Animals. Sixth edition, 2008. www.oie.int
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева извођење
лабораторијске дијагностике и тумачење добијених резултата кроз дискусију у групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

30-60

практична настава

3-5

усмени испт

0

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

0

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПАСА И МАЧАКА СА АСПЕКТА СИМПТОМА ПАЦИЈЕНТА
Наставник: Љубица Б. Спасојевић Косић
Статус предмета: Oбавезни (Изборни модул 3)
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит Болести паса и мачака
Циљ предмета је да омогући студенту да: 1. повеже теоријска и практична знања из клиничке патологије и терапије паса и мачака, 2.
покажу да су савладали неопходне вештине за самостално обављање клиничке праксе паса и мачака, 3. дефинише тачну дијагнозу
болести паса и мачака.
Исход предмета
По завршетку испита студент треба да: 1. дефинише и објасни појмове који су обухваћени градивом из ветеринарско-медицинске
симптоматологије, 2. идентификује симптоме обољења код пса односно мачаке, 3. је у стању да дефинише диференцијалну дијагнозу
обољења које се испољавају појавом одређених симптома, 4. издвоји одговарајуће дијагностичке методе у циљу постављања тачне
дијагнозе, 5. одабере терапију према степену постављенe дијагнозе.
Садржај предмета
Теоријска настава Хипертермија и хипотемија (2); Анорексија и полифагија (2); Губитак и повећање телесне маса (2); Повраћање и
регургитација (2); Пролив (2); Полиурија и полидипсија (2), Диспноја и хронични кашаљ (2); Промене боје слузокожа (4); Асцитес и
периферни едеми (2); Поремећаји мокрења (2); Слабост и синкопа (2); Напади (2), Свраб (2); Алопеција (2).
Практична настава:Вежбе као интерактивна настава кроз обраду случајева из праксе (10), Клиничке вежбе (14), Јавна одбрана
семинарских радова са дискусијом (6).
Литература
1. Спасојевић Косић Љ, Траиловић Р.Д: Болести паса и мачака, књига 1, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2018.
2. Траиловић Р.Д.: Гастроентерологија паса и мачака, ФВМ Београд, 2011.
3. Траиловић Д: Поремећаји промета воде и електролита у паса и мачака, Висио Мунди академик прес, Нови Сад, 1994.
4. Поповић Н, Лазаревић М: Болести коже малих животиња, ФВМ Београд, 1999.
5. Спасојевић Косић Љ: Практикум за вежбе из предмета болести паса и мачака, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2019.
6. The Merck Veterinary Manual 11th edition
Број часова активне наставе 60

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе: Пауер Поинт презентација за свако предавање, анализа клиничких случајева, демонстрација на болесним
животињама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

активност у току предавања

10

практична настава

10

Завршни испит

поена

писмени испит

25-50

колоквијум-и
семинар-и

15-30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Клиничка хематологија и биохемија кућних љубимаца / Clinical hematology and biochemistry in pet animals
Наставник: Бранислава М. Белић, Марко Р. Цинцовић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ:2
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања o хематолошким и биохемијским знацима важнијих поремећаја здравља кућних
љубимаца, 2) вештине примене основних лабораторијских метода у клиничкој хематологији и биохемији, 3) способност вршења
дијагностике и диференцијалне дијагностике помоћу хмеатолошких и биохемијских лабораторијских налаза.
Исход предмета
Када студент савлада и положи испит моћи ће да: 1) дефинише и опише хематолошке и биохемијске налазе код различитих болести
кућних љубимаца, 2) повеже и објасни везу између хематолошких и биохемијских поремећаја и постојања различитих обољења, 3)
распознаје и процени патогномоничне лабораторијске налазе, 4) примени најважније лабораторијске технике у дујагностичком
поступку, 5) оцени добијене резултате лабораторијских анализа, 6) просуди о постојању компликација и исходу болести.
Садржај предмета
Теоријска настава
Клиничка Клиничка хематологија и биохемија – хематолошки и биохемијски маркери у дијагностици важнијих поремећаја хомеостазе,
болести дигестивних органа, болести респираторног система, болести кардиоваскуларног система, болести уринарних органа, болести
ендокриних жлезда, болести нервног система, болести локомоторног система животиња.
Практична настава
Лабораторијско одређивање главних хематолошки и биохемијски маркери у дијагностици важнијих поремећаја хомеостазе, болести
дигестивних органа, болести респираторног система, болести кардиоваскуларног система, болести уринарних органа, болести
ендокриних жлезда, болести нервног система, болести локомоторног система животиња. Студије случаја и клинички примери.
Литература
Weiss D.J., Vardop J.K.: Schalms veterinary hematology. Willey-Blackwell, 2011.
Thrall i sar: Veterinary Hematology and Clinical Chemistry, 2nd Edition, Wiley-Blackwell.
Kaneko: Clinical biochemistry of domestic animals. Appres.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:1

Практична настава:1

Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева тумачење
лабораторијских налаза из случајева доступних у литератури и пракси, лабораторијско одређивање појединих параметара значајних за
патофизиолошку процену одређеног болесног процеса односно стања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

15-30

колоквијум-и

10-20

Практични испит

10-20

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Лабораторијска дијагностика инфективних обољења кућних љубимаца – Laboratory diagnosctics of companion
animal diseases
Наставник: Александар С. Поткоњак
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: Микробиологија, Имунологија, Општа и специјална патолошка морфологија, Општа и специјална патолошка физиологија,
Болести паса и мачака I и II
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о принципима на којима се заснивају методе лабораторијске дијагностике, као и
њиховим предностима и ограничењима, 2. вештине примене метода лабораторијске дијагностике, и 3. способности тумачења
добијених резултата
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. опише принципе на којима се заснивају методе
лабораторијске дијагностике, 2. објасни предности и ограничења метода лабораторијске дијагностике, 3. одабере методе
лабораторијске дијагностике које одговарају клиничком случају, 4. испита биолошки материјал применом метода лабораторијске
дијагностике, 5. резимира и правилно протумачи резултате лабораторијске дијагностике, и 6. састави извештај и мишљење о
лабораториској дијагностици
Садржај предмета
Нивои биосигурности и рад у лабораторији. Узорковање, транспорт, пријем, обрада биолошког материјала и издавање резултата
лабораторијске дијагностике. Анализа и интерпретација резултата лабораторијске дијагностике. Директне лабораторијске технике за
идентификацију узрочника обољења. Индиректне лабораторијске технике за идентификацију узрочника обољења. Технике
молекуларне дијагностике за идентификацију узрочника обољења.
Практична настава
Пријем и обрада биолошких материјала. Извођење методе лабораторијске дијагностике. Анализа и интерпретација резултата
лабораторијске дијагностике. Састављање извештаја и мишљења о изведеној лабораториској дијагностици.
Литература
Greene C. Infectious Diseases of the Dog and Cat. Fourth edition, Saunders, 2011., Hartmann К. and Levy J.K. Self-Assessment Colour Review
of Feline Infectious Diseases. Manson Publishing Ltd, UK, 2011. Hartmann К. and Levy J.K. Self-Assessment Color Review of Canine
Infectious Diseases. CRC Press, 2018.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева извођење
лабораторијске дијагностике и тумачење добијених резултата кроз дискусију у групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

30-60

практична настава

3-5

усмени испт

0

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

0

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Репродукција паса и мачака
Наставник/наставници: Др Иван Б. Станчић, ванредни професор; Др вет. мед. Иван М. Галић, асистент
Статус предмета: Обавезни – изборни модул 3 , Клиничка патологија и терапија кућних љубимаца
Број ЕСПБ: 2
Услов: Репродукција домаћих животиња
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенати ветеринарске медицине стекну знање о основним репродуктивним особинама код паса и мачака,
самостално кроз теоријско и практично знање примењено у оквиру ветеринарских амбуланти које се баве праксом малих животиња,
дијагностикује и решава репродуктивне проблеме.
Исход предмета
Очекује се да студент после слушања и полагања испита савлада следеће: 1. студент ће умети да дефинише аспекте физиологије и
патологије репродукције паса и мачака, 2. студент ће умети да опише биотехнолошке методе контроле и стимулације репродуктивних
функција , 3. студент ће моћи да употреби усвојене вештине препознавања етиологије, патогенезе, симптоматологије, дијагностике,
терапије, прогностике, као и превентиве репродуктивних поремећаја, вештачког осемењавања, као и основне хируршке интервенције
на репродуктивном систему женских и мушких животиња, 4. студент ће умети да изведе закључак о важности ефикасне превентивне
здравствене заштите репродуктивне способности паса и мачака, важности контролисаног праћења еструсног циклуса у циљу успешне
фертилизације и факторима који могу довести до поремећаја у репродукцији паса и мачака.
Садржај предмета
Теоријска настава
Функциoнaлнa мoрфoлoгиja и хистoлoгиja мушких и жeнских пoлних oргaнa паса и мачака; Репродукција паса (мужјаци и женке);
Дијагностичке и терапијске процедуре у контроли и лечењу репродуктивних проблема код паса; Хируршке операције у репродукцији
паса. Репродукција мачака (мужјаци и женке); Дијагностичке и терапијске процедуре у контроли и лечењу репродуктивних проблема
код мачака; Хируршке операције у репродукцији код мачака.
Практична настава
Практичну наставу ће студенти имати путем вежби на клиници факултета, ветеринарским специјалистичким амбулантама и азилима за
прихват и тријажу паса и мачака.
Литература
1. Стaнчић, Б. И.: Рeпрoдукциja дoмaћих живoтињa (уџбeник), Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, 2014
2. Станчић,Б. И. : Репродукција паса и мачака, Универзитет у Новом Саду, 2012.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Метода усменог излагања, интерактивна настава, илустративно-демонстративна метода путем презентација, теренски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

15-30

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

5-5

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: ИСТОРИЈА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ – History of veterinary medicine
Наставник: Проф. др Зденко Каначки, Доц. др Марија Пајић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о историјском развоју ветеринарске медицине и медицине уопште; 2. вештине
прикупљања и систематизације историјског материјала и грађе и 3. способност презентације чињеница везаних за историју
ветеринарске медицине.
Исход предмета
По завршетку курса из предмета Историја ветеринарске медицине студент треба да буде способан да: 1. дефинише и објасни појмове
везане за историјски развој ветеринарске медицине; 2. опише и протумачи развој ветеринарске медицине у појединим историјским
раздобљима; 3. утврди релевантност појединих историјских извора; 4. оцени начин прикупљања и систематизације историјске грађе
везане за развој ветеринарске медицине; 5. анализира и систематизује чињенице везане за развој ветеринарске медицине; 6. планира и
осмисли начин презентовања историјских чињеница везаних за развој ветеринарске медицине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Палеопатологија; Доместификација; Историјски развој ветеринарске медицине: од Хамурабијевих закона до оснивања прве
ветеринарске школе у Лиону; Историјски развој образовног система у области ветеринарске медицине; Историјски развој
научноистраживачког рада у области ветеринарске медицине; Историјски развој законодавства из области ветеринарске медицине;
Професионална асоцијације и удружења ветеринара; Систем образовања ветеринарских кадрова; Знамените личности ветеринарске
медицине.
Практична настава
Вежбе се одвијају кроз семинарске радове, активно учешће студената у дискусијама о одабраним темама, путем рада у групама и у
виду радионица.
Литература
1. Ковач И.: Ти си заувек одговоран за оно што си припитомио. Сомбор, Меморија, 2008.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
Предавања уз примену аудио-визуелне технике. Практична настава у виду дискусија о одабраним темама и путем рада у групама и у
виду радионица уз обавезну израду и одбрану семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

активност у току предавања

3-5

практична настава

3-5

семинар-и

10-20

Завршни испит

поена

писмени испит

35-70

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: ФУНКЦИОНАЛНА ХРАНА; Functional food
Наставник: Наставник: проф. др Борис Поповић, доц.др Ружица Ждеро Павловић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Циљ предмета: Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања из области функционалне хране, 2) вештину примене
лабораторијских техника за вршење хемијских анализа хране и 3) способност коришћења општих знања из области Функционалне
хране за стицање других знања из области биохемије, физиологије, патофизиологије, фармакологије као и свих предмета везаних за
храну и исхрану животиња и човека.
Исход предмета: Након завршеног курса Функционалне хране очекујемо следеће исходе: 1) студент ће моћи да објасни основне
концепте функционалне хране као и методе за добијање фортификоване и обогаћене хране, 2) студент ће бити у стању да разуме које
су супстанце носиоци лековитости и функционалности хране, 3) студент ће бити оспособљен да повеже знања из предемта
Функционална храна са знањима стеченим из других предмета, 4) студент ће бити у стању да схвати деловање суплемената и хране са
додатом вредношћу на здравствено стање животиња и човека, 5) студент ће моћи да сагледа бенефите које доноси употреба
функционалне хране у лечењу и превенцији појединих болести. У погледу практичних знања и вештина студенти ће бити
оспособљени за одређивање антиоксидантне активности, полифенолних једињења и интензитета липидне пероксидације у храни.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Функционална храна-дефиниција, улога и подела. Типови функционалне хране. Биофортификација у пољопривреди. Нутријенти и
антинутритивна једињења. Есенцијални састојци исхране. Биолошки активне материје у храни-нутрацеутиици. Фитохемикалије као
нутрацеутици. Нутрацеутици анималног порекла. Антиоксидантна једињења хране. Нутрацеутици у различитим врстама хране (воће,
поврће, житарице, гљиве, алге, зачинско биље, мед и пчелињи производи, млеко и млечни производи, јаја и месо). Еволуција људске
исхране. Режими исхране човека. Улога функционалне хране у превенцији и лечењу појединих болести (кардио-васкуларних,
неуродегенеративних, дијабетеса, канцера, инфективних и аутоимунолошких). Намирнице са додатом вредношћу. Дијететски
производи и суплементи. Суплементација хране за животиње.
Практична настава
Узорковање хране. Одређивање садржаја појединих нутритивних материја у храни. Одређивање укупних полифенола, антоцијана,
танина, проантоцијанидина и пигмената у биљној храни и зачинском и лековитом биљу. Одређивање антиоксидантне активности у
узорцима хране. HPLC анализа полифенолних једињења у храни и суплементима. Одређивање липидне пероксидације у храни.
Литература:
1. М. Јашић, Биолошки активни састојци хране, Технолошки факултет, Тузла, 2010.
2. Б. Новаковић, Љ.Торовић, Броматологија, Медицински факултет, Нови Сад, 2014.
3. Б. Поповић, Д. Штајнер, Оксидативни стрес код биљака, Пољопривредни факултет у Новом Саду, 2008.
4. C. Wildman, Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods, CRC Press, 2001.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава се изводи на предавањима применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична
настава подразумева извођење хемијских анализа хране у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
активност у току предавања

писмени испит

kолоквијуми

30

семинар

25

усмени испт-по потреби

45

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Енглески језик – English Language
Наставник: др Бојана Б. Комароми, мр Александар М. Јагровић, мр Игор Ђ. Цвијановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Циљ предмета знање вештине способности
Циљ предмета је стицање: 1) знања о обрасцима граматике, изговора, говорног и писаног језика, као и о основним терминима и
појмовима из домена ветеринарске мединицне и пољопривреде, 2) вештина говора, читања, слушања и писања на општем енглеском
језику, као и вештина превођења стручних текстова са енглеског и на енглески језик, 3) способности вођења формалне и неформалне,
усмене и писмене комуникације на општем енглеском језику као и способности разумевања и активног коришћења основних стручних
термина и појмова.
Исход предмета
Студенти ће након успешно положеног испита моћи: 1) да препознају основне језичке обрасце општег енглеског језика на основном,
нижем средњем или средњем нивоу знања у зависности од нивоа на коме су похађали наставу (А1, А2 или Б1 ниво на основу Common
European Framework of Reference for Languages) као и основне стручне термине и појмове из области ветеринарске мединицне и
пољопривреде, 2) да стечено знање повежу са потребама комуниције на енглеском језику и потребама превођења, 3) да стечено знање
примене у новим ситуацијама у свом професионалном окружењу и самостално употребљавају језик у говорном и писаном облику, 4)
да воде дијалог о темама из свакодневног живота на енглеском језику као и да уз употребу професионалног диксурса и одговарајуће
стручне терминологије на енглеском језику говоре о темама из области ветеринарске мединицне и пољопривреде.
Садржај предмета
Теоријска настава: Фонетика – врши се интервенција у изговору студената на нивоу акцента и интонације у циљу приближавања
њиховог изговора једном од стандардних варијетета енглеског језика – британском или америчком. Морфологија – Именице –
множина, род, генитив. Заменице – личне, присвојне, повратне, упитне, релативне. Придеви – творба и поређење. Прилози – грађење,
место и поређење. Глаголи – глаголски облици, помоћни глаголи, модални глаголи, глаголска времена, герунд. Синтакса – Ред речи,
проста реченица, сложена реченица, реченична веза. Лексика – Фразеолошки глаголи, идиоми, сложенице и колокације. Превођење –
Превођење се обавља у оба смера – како са српског на енглески језик тако и са енглеског на српски језик.
Практична настава: Вежбање говорног језика кроз обраду практичних животних ситуација. Вежбе превођења. Активација граматике
у служби комуникације. Усмене презентације уско везане за струку на енглеском језику.
Литература
1. Doff Adrian et al., Empower Elementary, Pre-Intermediate and Intermediate, University Printing House, Cambridge, UK, 2015.
2. Гајић Ранка, English in Agriculture, Научна књига КМД, Београд, 2005.
3. Murphy Raymond, Essential English Grammar in Use, 4rd Ed., Cambridge University Press, 2015.
4. Murphy Raymond, English Grammar in Use, 4rd Ed., Cambridge University Press, 2012.
5. Whitby Norman, Business Benchmark – BEC Preliminary, 2nd Ed., Cambridge University Press, UK, 2013.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2x15=30

Практична настава: 2x15=30

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације. Рад у малим групама. Рад у паровима. Самостални рад уз употребу аудио–визуелних средстава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена

Завршни испит

поена

6- 10

писмени испит

10-20

5-10

усмени испит

15-30

15-30

..........

Студијски програм : Ветеринарска медицина (Интегрисане студије)
Назив предмета: ПРИНЦИПИ ЋЕЛИЈСКЕ БИОЛОГИЈЕ / PRINCIPLES OF CELL BIOLOGY
Наставник: Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања из области грађе ћелије и ћелијских органела, организације ћелије и основних метода
изучавања ћелије; 2. вештине препознавања карактеристичних ћелијских структура микроскопирањем, које утичу на њену
организацију; 3. способност разумевања међусобних веза између ћелијских органела, њиховог значаја за функцију ћелије, као и
принципа на којима се заснивају основне методе изучавања ћелије.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета и положеног испита, студент треба да буде способан да: 1. укратко опише основне појмове из
области ћелије, ћелијских органела и организације ћелије; 2. повеже структурне и функционалне карактеристике ћелије; 3. примени
адекватну терминологију у опису грађе ћелија, ћелијких органела и унутар-ћелијских процеса; 4. изведе закључак о повезаности
процеса који се дешавају унутар ћелије; 5. упореди и повеже сличности и разлике у процесима који се одигравају у различитим
типовима ћелија; 6. разликује морфо-функционалне карактеристике одређених типова ћелија и одлучи се за адекватну терминологију у
опису одговарајућих међу-ћелијских процеса
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у предмет, Хемијска и физичко-хемијска организација ћелија, Методе изучавања ћелије, Ћелија и
екстрацелуларни матрикс као основна јединица вишећелијских организама, Молекуларни механизми у ћелијској биологији
Практична настава: Хемијска и физичко-хемијска организација ћелија, Методе изучавања ћелије, Ћелија, Екстрацелуларни матрикс,
Молекуларни механизми у ћелијској биологији
Литература
1. Гледић, Д. (2012) Ветеринарска хистологија. Ветеринарска комора Србије, Београд.
2. Junqueira, L., C. Carneiro, J. (2005) Основи хистологије. Дата Статус, Београд.
3. Анђелковић и сар. (2002) Ћелија и ткива. Бонафидес, Ниш.
4. Пантић, В. (1991) Хистологија. Научна кљига, Београд.
5. Жикић, Д., Ушћебрка, Г., Стојановић, С. (2016) Морфологија животиња. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет.
Нови Сад.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
На предавањима се користе вербалне и визуелне методе наставе, а на вежбама методе демонстрације, практичног рада цртања и
илустровања, као и метод усменог излагања наставника и студента, уз помоћ цвих доступних аудио–видео уређаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

активност у току предавања

3-4

тестови

10-20

семинарски рад

10-20

Завршни испит

поена

писмени испит
усмени испт

28-56

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм: Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Екологија и примењена зоологија у ветеринарској медицини – Ecology and Applied zoology inVeterinary Medicine
Наставник: Проф. др Александар Д. Јуришић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Положен предмет Биологија
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну: 1. знања и адекватно користе основне еколошке и зоолошке појмове, 2. Вештине
за лабораторијско препознавање ектопаразита као и методологију и поступке за спровођење мониторинга одређене штеточине, 3.
Способност примене стечених знања у пракси и способност за за успешан тимски рад у процесима контроле штетних организама.
Исход предмета: 1. студент ће умети да за разуме еколошке појмове, 2. Студент ће умети да повеже еколошке односе (коакције,
акције и реакције у екосистемима) и интерспецијских и интраспецијских односа у различитим типовима хабитата, 3. Студент ће умети
да примени усвојена знања за моделе мониторинга и прогнозе, 4.студент ће моћи да изведе адекватне закључке у циљу правовремене
контроле одређених група организама, 5. Студент ће кроз описивање и звођење закључака имати могућност стручне комуникације из
области контроле штетних организама, 6. студен ће моћи стручно да упореди и прикаже резултате рада
Садржај предмета
Теоријска настава: Дефиниција и основни појмови екологије. Абиотички фактори. Фенолошке појаве и дијапауза. Биотички фактори.
Еколошка валенца, животна форма и еколошке нише. Екологија популације. Утицај антропогеног фактора на промене у екосистемима.
Одржавање агроекосистема. Апликативна зоологија. Значај датих група организама у ветеринарској медицини и могућности њихове
контроле: Аcarina, Insecta, Mollusca, Amphibia, Reptilia, Aves и Mammalia. Мониторинг заштићених врста и одржавање популација у
екосистемима.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Методе израчунавања густине популације.
Одређивање узрасне структуре популације. Одређивање старости, дужинског раста и темпа пораста риба. Морталитет и таблице
смртности. Посматрање и детерминација животињских врста од значаја за ветеринарску медицину: Aves, Mammalia - детерминација по
кључу
Литература:
1. Ђукић, Н., Малетин, С., Петровић, А. (2018): Зооекологија. Универзитет у новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад
2. Southwood T.R.E., Henderson P.A. (2000): Ecological methods. Blackwell Science.
3. Gratz N. (2006): Vector- and Rodent-borne Diseases in Europe and North America: Distribution, Public Health Burden and Control.
Cambridge University Press
4. Bonnefoy X., Kampen H., Sweeney K. (2008): Public Health Significance of Urban Pests. World Health Organization
5. Bowman A.S., Nuttall P. (2008): Ticks: Biology, Disease and Control. Cambridge University Press
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања и разговора. Метода презентација, демонстрација и илустрација на табли и
применом рачунара. Практичне
лабораторијске и експерименталне методе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

15-30

Активност у току вежби

3-5

усмени испт

15-30

Практични испит

15-30

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм/студијски програми : Ветеринарска медицина
Врста и ниво студија: интегрисане академске студије
Назив предмета: Социологија / Sociology
Наставник: Проф. др Дејан Р. Јанковић; дод. др Марица Д. Петровић, доц. др Марина Д. Новаков
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета: Настава СОЦИОЛОГИЈЕ има за циљ да се студенти упознају са основним теоријско-методолошким становиштима и
социолошким појмовима који се користе у анализи урбаних и руралних подручја и феномена. Промене друштвене структуре и глобални
друштвени процеси полазиште су за анализу људских насеља, начина привређивања, друштвених установа и организација, доминантних
културних образаца, животне средине и претпоставки одрживог развоја савремених друштава.
Исход предмета: Похађањем наставе на овом предмету студенти: знају основне социолошке категорије и методе социолошког истраживања,
способни су да анализирају друштвене појаве са аспекта друштвене структуре и процеса, разумеју основне елементе руралне друштвене
структуре и анализирају главне правце њихових промена, способни су да критички анализирају питања друштвеног развоја са становишта
одрживости и аспекта квалитета животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава
НАСТАНАК, РАЗВОЈ И ПРОБЛЕМИ СОЦИОЛОГИЈЕ СЕЛА: Појам и задаци социологије и социологије села; Настанак и развој социологије
села; Основни теоријско-методолошки приступи у социологији села МЕТОД СОЦИОЛОГИЈЕ
: Специфичности друштвеног
детерминизма; Појам и проблеми научног и социолошког метода; Основни елементи и фазе социолошког истраживања; Истраживачке
технике у социологији. ПРОМЕНЕ АГРАРНЕ И РУРАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ СТРУКТУРЕ: Појам, димензије и елементи друштвене структуре,
Појам и врсте друштвених промена; Појам и елементи аграрне и руралне друштвене структуре; Глобални развојни процеси као чиниоци
промена аграрне и руралне друштвене структуре; Сељачка економија и промене аграрне структуре; Начела традиционалне сељачке
економије; Стари аграрни односи и новије промене аграрне структуре: осврт на историју аграрних односа код европских народа и у Србији
Аграрне реформе у Југославији; Газдинства у Србији данас. РУРАЛНА ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ЊЕНЕ ПРОМЕНЕ
Сеоска насеља и становништво; Друштвене групе и институције у руралним подручјима; Сеоска култура - између традиције и иновација;
Теорија дифузије иновација: историјски осврт на развој теорије дифузије иновација; Промене социјалног менталитета сељака. РУРАЛНИ
РАЗВОЈ: Дефинисање руралног развоја и његов значај за свеукупни друштвени развој; Рурална подручја Србије: карактеристике руралног
становништва и руралне економије. АГРАРНА И РУРАЛНА ПОЛИТИКА: Функције пољопривреде и мере аграрне политике: Заједничка
аграрна политика Европске уније; Аграрна и рурална политика у Србији
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практична настава (вежбе) се одвија кроз израду семинарског рада на задате теме, путем групног рада и у виду радионица и уз активно
учешће студената у дискусијама о одабраним темама.
Литература:
1. Ауторизована скрипта из Социологије за студенте Биотехничких студијских програма и Ветеринарске медицине. 2018.
2. Шљукић, С. и Д. Јанковић (2015). Село у социолошком огледалу. Медитеран Публишинг. Нови Сад
3. Митровић, Милован (1998). Социологија села. СДС. Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2x15=30
1x15=15
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, групни ради, радионице, семинарски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
Ред. присуство на предав.
5-10
Ред. присуство на вежбама
5-10
писмени и (или ) усмени испит
16-30
Тестови знања
20-40
Активност на вежбама
3-5
Семинарски рад
3-5

Студијски програм/студијски програми: Ветеринарска медицина
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије
Назив предмета: Информатика - Informatics
Наставник: Проф. др Тихомир С. Зорановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање базичног знања из области Информатике и информационих технологија, потребних за рад у пољопривредној струци.
Исход предмета
Информатичка оспособљеност за професионалну каријеру дктора ветеринарске медицине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Податак. Информација. Дигитални рачунари. Структура хардвера ПЦ рачунара. Периферни уређаји. Софтвер ПЦ рачунара
(оперативни системи, кориснички програми). Алгоритми. Програмски језици. Рачунарске мреже. Правила идентификације на
рачунарима. Интернет и његово функционисање. Начини прикључења на Интернет. Безбедносна правила на Интернету.
Интернет сервиси. Друштвене мреже. Организација података. Основе структуре базе података. Оптимизација. Функционисање
софтвера за подршку одлучивању (ДСС).
Практична настава
Мерење количине информације. Архитектура и компоненте ПЦ рачунара. Анализа најпознатијих оперативних система
(Windows, Linux, Android, MacOS). Основни алати оперативних система. Напредни рад на корисничким програмима (Word,
Excell, Power Point). Симболи алгоритама. Процедурално мишљење. Повезивање рачунара у мрежу и на Интернет. Интернет
протоколи, домен, хтмл. Напредно претраживање Интернета. Анализа примера Интернет напада и крађа идентитета. Структура
једноставних релационих модела базе података. Оптимизација на примерима из пољопривреде (оптимална структура сетве,
оптимална производња, максимизација профита, минимизација цене транспорта, минимизација трошкова производње итд.).
Литература
Срђевић Б., Информатика, уџбеник, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1996.
Зорановић Т., Примењена информатика, збирка задатака, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2016.
Интернет извори (путем ажурирања материјала на веб-сајту Факултета)
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2х15= 30
Практична настава:2х15=30
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна. Практична настава се оржава у лабораторији за Информатику. Комбинује се рад на рачунарима, израда
задатака и рад на интернету (e-mail, WWW, Word, Excel и др).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
60
поена
40
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања

3-5

писмени испит

практична настава

3-5

усмени испит

колоквијум-и

2x13-25

20-40

..........

Испит се полаже усмено на крају семестра из целокупног градива предвиђеног програмом предмета. Оцена се формира на основу
kолоквијума 1 и 2, присутности и активности у теоријској и практичној настави и усменог испита.

Студијски програм/студијски програми: Ветеринарска медицина
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво
Назив предмета: Примењена информатика - Applied Informatics
Наставник: Проф. др Тихомир С. Зорановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање базичног знања из области Информатике и информационих технологија, потребних за рад у пољопривредној струци.
Исход предмета
Информатичка оспособљеност за професионалну каријеру доктора ветеринарске медицине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Податак. Информација. Дигитални рачунари. Структура хардвера ПЦ рачунара. Софтвер ПЦ рачунара (оперативни системи,
апликативни програми). Алгоритми. Рачунарске мреже. Правила идентификације на рачунарима. Начини прикључења на
Интернет. Безбедносна правила на Интернету. Интернет сервиси. Друштвене мреже. Заштита података. Напади са Интернета.
Организација података. Основе структуре базе података. Оптимизација. Функционисање софтвера за подршку одлучивању
(ДСС).
Практична настава
Мерење количине информације. Компоненте ПЦ рачунара. Периферије. Анализа најпознатијих оперативних система (Windows,
Linux, Android, MacOS). Основни алати оперативних система. Напредни рад на корисничким програмима (Word, Excell, Power
Point). Симболи алгоритама. Процедурално мишљење. Повезивање рачунара у мрежу и на Интернет. Интернет протоколи,
домен, http, html. Browseri и напредно претраживање Интернета. Анализа примера Интернет напада и крађа идентитета. Заштита
података и комуникације. Структура једноставних релационих модела базе података. Релације. Оптимизација на примерима из
пољопривреде (оптимална структура сетве, оптимална производња, максимизација профита, минимизација цене транспорта,
минимизација трошкова производње итд.).
Литература
Срђевић Б., Информатика, уџбеник, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1996.
Зорановић Т., Примењена информатика, збирка задатака, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2016.
Интернет извори (путем ажурирања материјала на веб-сајту Факултета)
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2х15= 30
Практична настава:2х15=30
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна. Практична настава се оржава у лабораторији за Информатику. Комбинује се рад на рачунарима, израда
задатака и рад на интернету (e-mail, WWW, Word, Excel, претраживачи итд.).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
60
поена
40
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања

3-5

писмени испит

практична настава

3-5

усмени испит

колоквијум-и

2x16-25

20-40

..........

Испит се полаже усмено на крају семестра из целокупног градива предвиђеног програмом предмета. Оцена се формира на основу
kолоквијума 1 и 2, присутности и активности у теоријској и практичној настави и усменог испита.

Студијски програм : Ветеринарска медицина (Интегрисане студије)
Назив предмета: ОСНОВИ ЛАБОРАТОРИJСКЕ ТЕХНИКЕ У МОРФОЛОГИЈИ /
BASIC LABORATORY TECHNIQUES IN MORPHOLOGY
Наставник: Проф. др Гордана М. Ушћебрка, Проф. др Слободан З. Стојановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положена Анатомија 1 и Хистологија са ембриологијом 1
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања из области основних лабораторијских техника које се користе у морфологији; 2.
вештине узимања узорака и начина њиховог обележавања, као и анализе добијених резултата испитивања; 3. способност правилног
одабира одређених лабораторијских метода и инструмената за квалитативно и квантитативно одређивање насталих промена на
ткивима и органима
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета и положеног испита, студент треба да буде способан да: 1. укратко опише основне појмове из
области основних лабораторијских техника које се користе у морфологији; 2. повеже у функционалну целину основне фазе које се
примењују код појединих лабораторијских техника; 3. примени одговарајуће лабораторијске технике у циљу добијања жељеног
резултата; 4. изведе закључак о неопходности придржавања одговарајућих процедура приликом примене одређених лабораторијских
техника; 5. упореди и повеже сличности и разлике између одређених лабораторијских техника; 6. разликује процедуре узорковања код
примене различитих лабораторијских техника, и да се одлучи за употребу одговарајуће технике за обраду, бојење и анализу узорка.
Садржај предмета
Теоријска настава: Узорковање ткива у хистологији; Фиксација узорака и њихово чување; Спровођење и парафинско калупљење
узорака у класичној хистолошкој техници; Техника сечења парафинских калупа на микротому; Методе бојења парафинских резова и
анализа хистолошких препарата; Процедуре бојења различитим методама у класичној хистолошкој техници.
Практична настава : Узорковање ткива у класичној хистолошкој техници; Фиксација узорака и чување фиксираних узорака;
Спровођење и парафинско калупљење узорака у класичној хистолошкој техници; Техника сечења парафинских калупа на микротому;
Методе бојења парафинских резова и анализа хистолошких препарата; Справљање и чување боја за класичну хистологију; Процедура
бојења препарата «H&Е»; Процедуре бојења другим методама у класичној хистолошкој техници.
Литература
1. Стевановић, Р. (1998) Збирка хистохемијских метода. Прид, Трстеник.
2. Junqueira, L., C. Carneiro, J. (2005) Основи хистологије. Дата Статус, Београд.
3. Гледић, Д. (2012) Ветеринарска хистологија. Ветеринарска комора Србије. Београд.
4. Павловић, М. (1995) Ветеринарска хистологија са ембриологијом. Универзитет у Београду, Ветеринарски факултет.
5. Шијачки, Н., Јаблан-Пантић, О., Пантић, В. (1997) Морфологија домаћих животиња. Наука, Београд.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
На предавањима се користе вербалне и визуелне методе наставе, а на вежбама методе демонстрације, практичног рада цртања и
илустровања, као и метод усменог излагања наставника и студента уз употребу свих доступних аудио-видео уређаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

3-4

писмени испит

тестови

10-20

усмени испт

семинарски рад

10-20

поена

28-56

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Узгој и брига о лабораторијским животињама - Breeding and Care of Laboratory Animals
Наставник: Проф. др Зденко Каначки
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о морфолошким и физиолошким карактеристикама лабораторијских животиња,
планирању, спровођењу и законским и етичким нормама вршења огледа на лабораторијским животињама, као и њиховом узгоју и
држању; 2. вештина примене метода и техника везаних за узгој и бригу о лабораторијским животињама; 3. способности решавања
конкретних задатака везаних за узгој и планирање огледа на лабораторијским животињама.
Исход предмета
По завршетку курса из предмета Узгој и брига о лабораторијским животињама студент треба да буде способан да: 1. дефинише и
објасни појмове везане за рад са лабораторијским животињама; 2. опише и критички оцени различите начине држања и узгоја
лабораторијских животиња; 3. примени методе и технике везане за узгој и бригу о лабораторијским животињама; 4. решава конкретне
задатаке везане за планирање и вршење огледа на лабораторијским животињама; 5. изводи закључке који омогућавају успешно
праћење наставе на стручно-апликативним предметима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основи науке о лабораторијским животињама; Планирање, експериментални дизајн и типови огледа на животињама; Екстраполација
резултата и стандардизација огледа на животињама; Етички аспекти огледа на животињама; Законска регулатива; Алтернативне
методе; Здравствени мониторинг особа које раде са животињама; Биолошке карактеристике огледних животиња; Гајење
лабораторијских животиња; Експериментални поступци и биолошки оглед; Принципи производње лабораторијских животиња;
Исхрана лабораторијских животиња; Патологија, превентива и санација патологије лабораториских животиња.
Практична настава
Биомедицинске основе експерименталног рада са огледним животињама; Биолошке карактеристике лабораторијских животиња;
Гајење и исхрана лабораторијских животиња; Одгајалиште, виваријум, тераријум, акваријум; Начини апликације супстанција и
агенаса; Фиксација; Узимање узорака крви; Узимање узорака излучевина; Узорковање ткива и органа; Жртвовање лабораторијских
животиња.
Литература
1. Стевановић, Ђ.: Основи науке о лабораторијским животињама. Београд, Др Стевановић, 2002.
2. Стевановић, Ђ.: Биологија и патологија гајења лабораторијских животиња. Београд, Др Стевановић, 2003.
3. Стевановић, Ђ.: Методе и технике експерименталног рада са лабораторијским животињама. Београд, Др Стевановић, 2004.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи уз примену аудио-визуелних метода. Практична настава се изводи применом метода демонстрације на
моделима. Обавезна израда и одбрана семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

35-70

практична настава

3-5

семинар-и

10-20

Студијски програм : Ветеринарска медицина-Veterinary medicine
Назив предмета: Пољопривредно саветодавство
Наставник: проф. др Дејан Р. Јанковић
Статус предмета: изборни- ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета
У току наставе из овог предмета студентима ће бити разјашњене основе пољопривредног саветодавства, као институције и као
саветодавног процеса, интердисциплинарност приступа саветодавне науке, као и основна организациона питања у пољопривредном
саветодавству. Циљ је да се студенти упознају са основама различитих концепата и приступа у организацији, финансирању и извођењу
пољопривредног саветодавства и основним теоријским оквирима који појањавају процес комуникације у саветодавном раду и моделе
промене понашања код људи. Циљ је да се студентима разјасне основе за примену различитих саветодавних метода зависно од
проблема са којима се (фармери) суочавају.
Исход предмета
По завршетку наставног процеса, студенти разумеју сложеност и интердисциплинарност саветодавне проблематике. Студенти знају
специфичности, предности и недостатке различитих облика организације и финансирања пољопривредног саветодавства. Такође,
студенти су упознати са основним методама извођења саветодавног рада и захтевима саветодавне комуникације. Студенти су способни
да критички анализирају саветодавни процес и факторе који на њега утичу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Саветодавна наука: од мултидисциплинарног ка интердисциплинарном концепту
Дефинисање пољопривредног саветодавства; Циљеви и функције пољопривредног саветодавства; Пољопривредно саветодавство као
чинилац развоја пољопривреде и села;
Саветодавство и образовање, саветодавство и научна истраживања; Трансфер технологија и пољопривредно саветодавство; Значај
иновација и теорија дифузије иновација
Пољопривредно саветодавство кроз историју; Различити модели организације и финансирања саветодавства у пољопривреди;
Трансформације саветодавних система; Искуства пољопривредног саветодавства у различитим земљама. Пољопривредно
саветодавство у Србији.
Институције и актери у саветодавном процесу; Основни концепти за саветодавни рад; Специфичности саветодавне комуникације;
Понашање и промена понашања код људи; Перцепција и одбрамбени механизми; Основна обележја и потребне компетенције
пољопривредних саветодавца;
Методе саветодавног рада; Индивидуалне саветодавне (комуникационе) методе; Групне саветодавне (комуникационе) методе; Масовне
(саветодавне) комуникационе методе
Практична настава
Семинарски радови, групни рад и дискусије; пректичне вежбе из метода комуникације, студије случаја, „role-plays“
Литература
Ауторизована скипрта (2018). Пољопривредно саветодавтство. Пољопривредни факултет Нови Сад.
Hoffmann, V., Gerster-Bentaya, M. Christink, A. and M. Lema (Ed.)(2009). Rural Extension. Basic concepts and issues. VOL: 1.
MARGRAF PUBLISHERS
3. Leeuwis C, van den Ban, A(2005), Communication for rural innovation: Rethinking agricultural extension.
Van den Ban, A.W & H. S. Hawkins (1996). Agricultural Extension. Second Edition. Blackwell Sceince
1.
2.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2*15= 30

Практична настава: 2*15= 30

Методе извођења наставе
Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава

5-10

усмени испт

колоквијум-и

10520

..........

семинар-и

15-30

поена

15-30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Гајење и нега спортских коња
Наставник: др Михајло М. Ердељан, доцент
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1. знања о аспектима узгоја, држања и неге различитих категорија спортских коња, 2.
вештине савременог тренинга, неге и држања спортских грла и 3. способност да примене практичне вештине значајне за рад са
спортским грлима.
Исход предмета
После одслушане наставе и полагања испита студент треба да: 1. препозна поједине расе коња 2. процени степен тренираности коња 3.
примени основне поступке у тренингу спортски коња; 4. утврди посебне потребе у погледу држања и неге конкретног грла 5. формира
план тренинга и 6. процени постигнуте резултате после примене одговарајућег режима тренинга.
Садржај предмета
Теоријска настава
Најважније расе коња. Етологија спорстких коња. Дисциплине коњичког спорта. Основни принципи смештаја коња. Опрема за
различите дисциплине коњичког спорта. Правила најважнијих дисциплина коњичког спорта. Основни принципи исхране коња.
Репродукција коња. Нега коже, длаке и копита. Менаџмент држања и здравствене заштите спортских коња. Улога ветеринара у
спотским такмичењима.
Практична настава
Рад са студентима у ергелама, коњичким клубовима, хиподромима кроз све аспекте рада са спорским коњима.
Литература






Ердељан М., Гајење и нега спортских коња, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2019.
Траиловић Д., Траиловић Р.: Коњарство и коњички спорт, ВетКер, Београд, 2009.
Траиловић Д., Вучинић М., Лазић Ј.: Етологија: понашање и добробит коња, ВетКер, Београд, 2012.
Траиловић Д, Петрујкић Т, Вучинић Маријана, Траиловић Ружица: Савремени трендови у узгоју, селекцији и здравственој
заштити коња, ФВМ, Београд, 2007.
Vogel C.: Complete horce care manual, DK, London, 2011.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 1 (15)

Практична настава: 1 (15)

Методе извођења наставе
Компијутерска презентација, колекција слајдова и филмова, демонстрације на ергелама, коњичким клубовима и хиподромима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10 - 20

практична настава

3-5

усмени испт

20 - 40

колоквијум-и
семинар-и

..........
15 - 30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије) – Veterinary medicine
Назив предмета: Гајење и нега оваца и коза – Sheep and goat breeding
Наставник/наставници: проф. и др Иван И. Пихлер, ванредни професор
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са савременим трендовима узгоја и организовања овчарске и козарске производње, стицање знања о
могућностима овчарске и козарске производње, вештина у препознавању различитих раса оваца и коза, способности да на основу
препознавања расе дају савет у примењеном производном правцу.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) студент ће умети да укратко опише најважније аспекте
овчарске и козарске производње, 2) студент ће умети да повеже поједине расе оваца и коза са правцем производње, 3) студент ће
умети да примени научену технологију производње, 4) студент ће моћи да изведе закључак о томе који производни правац применити
у различитим ситуацијама, 5) студент ће моћи да упореди и повеже сличности и разлике у различитим технолошким процесима
производње, та да на основу тога примени или препоручи најадекватнији систем производње .
Садржај предмета
Теоријска настава
Значај овчарства и козарства, порекло оваца и коза и историјски развој овчарства и козарства, типови оваца и коза и систематика раса
оваца и коза, репродукција оваца и коза, селекција оваца и коза, исхрана оваца и коза, производња млека оваца и коза, производња
меса оваца и коза, остали производи оваца и коза, објекти за смештај и одгој оваца и коза
Практична настава
Порекло и доместикација оваца и коза, расе и категорије оваца и коза, обележавање оваца и коза – законска регулатива, матична
евиденција у овчарству.
Литература
Крајиновић, М.: Овчарство и козарство. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2006.
Крајиновић, М., Пихлер И..: Технологија козарске производње. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет,
Нови Сад, 2015.
3. Мекић, Ц., Латиновић Д., Грубић Г.: Одгајивање, репродукција, селекција и исхрана оваца. Пољопривредни факултет
Београд, 2007.
4. Миоч Б., Павић В.: Козарство. Хрватска мљекарска удруга, Загреб 2002.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:1
Практична настава:1
1.
2.

Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавању применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева тумачење
лабораторијских налаза из случајева доступних у литератури и пракси, и лабораторијско одређивање параметара млечности.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

3-6

писмени испит

практична настава

4-8

усмени испт

колоквијум-и

19-38

..........

семинар-и

4-8

поена

20-40

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Назив предмета: Гајење и нега пчела/Growing and care of bees
Наставник: др Нада П. Плавша, редовни професор
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о улози пчеле у бидиверзитету и биологији пчелиње заједнице; 2) вештине о
основним методама у гајењу пчела; о медоносним биљкама и исхрани пчела; доброј пчеларској пракси и доброј хигијенској пракси; 3)
способности да овладају апитехничким радњама око формирања пчелиње заједнице и обезбеђивања добрих услова неге и гајења
пчела.
Исход предмета
После одслушаног и положеног предмета очекујемо следеће исходе: 1) да студент процени и објасни улогу пчеле у опрашивању и
производњи пчелињих производа; 2) да разуме и објасни састав пчелиње заједнице и основне биолошке принципе развоја и
формирања пчелињег друштва; 3) да детаљно опише размножавање пчела и живот пчелињег друштва током године; 4) да овлада
основним апитехничким захватима од формирања друштва, избора пчелињих паша, радова по месецима у пчелињој заједници; 5) да
детаљно опише начине исхране пчела и основна начела у погледу развоја пчелиње заједнице са аспекта исхране; 6) да овлада основни
захватима у погледу селекције матица, разројавања и формирања нових заједница; 7) да овлада технологијом производње пчелињих
производа; 8)да процени програме превентиве и добре пчеларске праксе у пчеларској производњи, унапреди воћарску производњу и
штити животну средину.
Садржај предмета
Теоријска настава
Историјат пчеларства и његов привредни значај. Састав пчелињег друштва (матица, радилица, трут). Врсте и расе пчела; Анатомско
морфолошка грађа медоносне пчеле (органи и чула); Размножавање пчела; Живот пчелињег друштва током године; Генетика пчела.
Апитехника (избор места за пчелињаке и врста пчелињака); Први пролећни радови у пчелињаку; Пролећна ревизија пчелињег гнезда;
Пчелиња храна и њени извори; Прихрањивање и прехрањивање пчела; Припрема пчелињег друштва за искориштавање паше;
Медоносно биље и полинација; Заштита пчела од пестицида; Грабеж пчела; Селекција и извођење матица; Селекција и оплемењивање
пчела. Природно ројење; Вештачко ројење; Селидба пчела на пашу; Припрема пчелињих друштава за презимљавање; Пчелиње
заједнице преко зиме; Пчелињи производи (мед, полен, восак, прополис, матична млеч, пчелини отров, пчелиње ларве).
Практична настава
Типови кошница; Селећи и стационарни пчелињак; Вештачко саће и његова употреба (претапање воска, ожичавање сатних основа);
Ситан пчеларски прибор и инвентар (са теренском вежбом); Механизација у пчеларству (са теренском вежбом); Услови за лучење
нектара; Дресирање пчела. Одузимање и цеђење воска и меда, полена и млеча; Одгајивање матица; Додавање матица; Припрема
пчелињих производа и примена пчелињих производа у медицини, козметици и прехрамбеној индустрији;.
Препоручена литература
1.
2.
3.
4.

Плавша Н., Недић Н: Практикум из пчеларства, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2015
Релић Б.:Пчеларење као професија и хоби, Партенон, Београд, 2006.
Кривцов Н.И., Лебедев В.И.: Технологија производње пчелињих производа, СПОС, Београд, 2000.
Савић Р., Ћеримагић Х.: Пчеларство, 1991.НИРО, Сарајево, 1991

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 15x10=15

Практична настава: 15x1=15

Методе извођења наставе: Предавања, интерактивнa наставa, лабораторијске вежбе, излазак на терен, семинарски рад или
презентације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена/35

Завршни испит

Поена/65

активност у току предавања

3-5

Практични испит

8-15

активност у току вежби

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и

5-10

/

семинар-и

8-15

/

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Гајење и нега фармских животиња
Наставник: проф. др Миодраг Радиновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета
Предмет омогућава студентима стицање знања о смерницама за гајење и негу животиња. Стицање вештина у примени стечених
сазнања са циљем постизања оптималних производних резултата и обезбеђивања добробити животиња. Стицање способности
решавања конкретних проблема који се могу појавит у условима савремене сточарске производње.
Исход предмета
Предмет омогућава студенту да по завршетку предвиђеног курса предмета може да 1. Дефинише и објасни најважније постулате за
успешно гајење животиња. 2. Опише и образложи начин гајења. 3. Примени описане методе и поступке. 4. Утвди евентуалне
недостатке и одступања од начела добробити. 5. Предложи и спроведе корекције. 6. Процени стање животиња и да прогнозу даљег
тока
Садржај предмета
Теоријска настава:Уводно предавање, општа начела гајења домаћих животиња. Гајење и нега великих преживара, општи
део.Поступак муже крава и добијање хигијенски исправног млека. Гајење товних говеда. Гајење и нега малих преживара. Гајење и нега
свиња. Гајење и нега живине. Могући губици у производњи као последица неадекватне неге фармских животиња.
Практична настава: Програм вежби прати предавања и подразумева упознавање студената са практичним проблемима везаним за
начин гајења фармских животиња. Активно учешће у одгоју животиња на одабраним фармама.
Литература
Савић Мила, Јовановић С., Вегара М.: Сточарство:фармске и социјалне животиње, Београд, 2007
Јовановић С., Савић М., Вегара М.:Сточарство: фармске животиње, Београд, 2005
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
Вежбе на факултету, на фармама и газдинствима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина- Veterinary medicine
Назив предмета: Хигијенско-технолошки аспекти уклањања органског отпада- Hygienic-technological aspects of organic waste
removal
Наставник: Проф др Нада П. Плавша
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов:Циљ предмета:Треба да омогући студентима основних студија да овладају областима које обухвата овај предмет.
Исход предмета:
По успешно завршеној настави студенти ће продубити знања: -о утицају ветеринарске делатниости и сточарске производње на локално
и глобално загађење животне средине, -о значају израде акционих планова и стратегија за заштиту животне средине увођењем
савремених метода збринјаванја анималног отпада.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Појам, историјат, дефинисање и методологија изучавања заштите животне средине; Угрожавање животне средине и извори загађења;
Врсте, количине, састав и особине стајњака; Епизоотиолошко-епидемиолошки значај стајњака; Патогене бактерије у екскрементима и
стајњаку, Преживљавање узрочника у стајњаку; Прикупљање и складиштење чврстог и течног стајњака; Дезинфекција стајњака;
Компостирање стајњака поступак и квалитет компоста; Биогас постројења и могућност добијања обновљиве енергије; Процена ризика
загађивања животне средине из сточарства и објеката ветеринарске делатности.
Практична настава
Упознавање на терену са различитим системима држања и смештаја различитих врста домаћих животиња и утицај на продуктивност
течног и чврстог стајњака; Упознавање са објектима, опремом и поступком компостирања стајњака, Упознавање са објектима,
опремом и поступком производње биогаса и топлотне енергије из сточарске производње.
Литература
1.Плавша Н. (2012): Хигијена и превентива болести. Пољопривредни факултет Нови Сад
2. Вучемило М, 2008, Хигијена и биоекологија у перадарству. Ветеринарски факултет, Загреб.
3.Ратајац Р, Веселиновић Д, Антоновић Г, Бошковић Б, Цветковић М, 2004, Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд
4. Ристић М., Раденковић Брана, Ђорђевић М. (2000) Нешкодљиво уклањање угинулих животиња и нејестивих производа закланих
животиња,ФВМ Универзитета у Београду,Тритон Публиц, Београд.
5. Withgott J, Brennan С, 2006, Environment the sciencebehind stories, Pearson, San Francisko.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе/Усмена предавања саприменом аудио-визуелних помоћних средстава, пп презентације; Вежбе у
вежбаоницама, на фармама и у кафилеријама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

7-15

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и

7-15

..........

семинар-и

5-10

Предиспитне обавезе

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: КВАЛИТЕТ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ - Feed quality
Наставник: Доц. др Дејан М. Беукови, доцент
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са квалитетом најважнијих хранива која се користе у исхрани животиња. Стицање практичних знања из области
контроле квалитета хране за животиње различитим методама (сензорне, физичке и хемијске методе), као и примена стечених знања у
исхрани животиња.
Исход предмета
Оспособљавање студената за самосталан рад у области квалитета хране за животиње
Садржај предмета
Теоријска настава Храна за животиње, хранива и смеше. Састав хранива и улога хранљивих материја. Класификација хранива.
Начини утврђивања хранљиве вредности хране за животиње. Хемијска анализа хране за животиње. Квалитет и контрола квалитета,
обезбеђење квалитета према стандардима серије ISO9000, одступања у производњи хране за животиње. Методе побољшања хранљиве
вредности хранива, суве и хидротермичке. Хранива биљног порекла. Кабаста и концентрована хранива. Хранива анималног порекла.
Кварење и шкодљивост хране за животиње: физички фактори, хемијски фактори. антинутритивне материје у храни за животиње:
алкалоиди, глукозиди, генетски модификована хранива, плесни, микотоксини, бактерије. Штеточине хране за животиње. Заштита
хране за животиње од хемијске, биолошке и радиоактивне контаминације: радиоактивна контаминација, хемијско-биолошка
контаминација и мере заштите. Преглед и оцена појединих група хранива.
Практична настава Узорковање хране и припремање лабораторијског узорка. Стандардна хемијска анализа - Weende метод.
Одређивање влаге и суве материје. Одређивање сировог пепела. Одређивање сирових протеина. Одређивање сирове целулозе.
Одређивање сирове масти. Одређивање микро и макроелемената оптичким методама - Ca, P i Fe. Испитивање квалитета силаже.
Одређивање антинутритивних материја – активност уреазе. Van-Soest-ов метод за анализу кабастих хранива: одређивање NDF-а, ADFа и лигнина. План контроле квалитета хране за животиње на фармама.
Литература
1. Ненад Ђорђевић, Бора Динић: Производња смеша концентрата за животиње. Институт за крмно биље, Крушевац, 2011
2. Станаћев Видица, Ковчин Станимир: Хранива и технологија сточне хране и основи исхране домаћих животиња, Практикум.
Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2003
Број часова активне наставе

Теоријска настава:

2 x 15 = 30

Практична настава:

2 x 15 = 30

Методе извођења наставе
Усмено излагање, презентације, консултације, практични рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

18-35

писмени испит

10-20

практична настава

7-15

усмени испт

15-30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......

Студијски програм : Ветеринрска медицина
Назив предмета: Фармакогнозија
Наставници: др Зорана Ковачевић, доцент; проф. др Драгица Стојановић, редовни професор
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о лековитим дрогама, њиховом добијању и испитивању, као и свим значајнијим
фармаколошки активним принципима пореклом из биљака, 2) вештинe примене фитопретарата као основне, али и као потпорне
терапије конвенционалној фармакотерапији, 3) способности предлагања адекватне фитотерапије упознавањем са најзначајнијим
достигнућима у примени дрога и фитопрепарата у савременој ветеринарској медицини.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета студент треба да буде способан да: 1. дефинише и објасни карактеристике биљака, као извора
лековитих супстанција, 2. разликује и анализира технологију добијања дрога и њихове састојке, 3. дефинише и објасни основне
карактеристике најважнијих активних супстанци, које се добијају из биљака, 4. примени знања о фармаколошкој активности активних
супстанци пореклом из биљака у фитотерапији у ветеринарској медицини.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод, дефиниција природних лековитих сировина (дрога) и препарата дрога као сировина за израду биљних лекова. Производња дрога
и испитивање дрога, фитопрепарати. Секундарни метаболити биљака, биолошка функција и класификација. Опште карактеристике и
дефиниција алкалоида (пиролидински алкалоиди, пиперидински алкалоиди, пиридински алкалоиди, индолни алкалоиди, стероидни
алкалоиди, терпентински алкалоиди, пурински алкалоиди), хетероизида – гликозида (фенолни хетерозиди, кумарински хетерозиди,
флавоноидни хетерозиди, хинонски и антрахинонски хетерозиди, цијаногени хетерозиди, иридоидни, горки хетерозиди,
кардиотонични хетерозиди), сапонозида, терпеноида, етарских уља, липида, угљених хидрата, аминокиселина и пептида.
Практична настава:
Гледање филмова о лековитим биљкама, начину њиховог брања, ситњења и сушења, те екстракцији активних принципа, односно
фармаколошки активних супстанција пореклом из биљних дрога. Макроскопска идентификација биљних дрога. Анализа монографија
биљних дрога које припрема Комитет за биљне медицинске производе при Европској агенцији за лекове.
Литература
1. Ковачевић Н.: Основи фармакогнозије, Уџбеник за студенте Фармацеутског факултета, Универзитета у Београду, Српска школска
књига, 2002.
2. Susan G. Wynn and Barbara J. Fougère: Veterinary herbal medicine, Elsevier, St. Louis, Missouri, 2007.
3. David R. Katerere, Dibungi Luseba: Ethnoveterinary Botanical Medicine, Herbal Medicines for Animal Health, Taylor and Francis Group,
USA, 2010.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава (PowerPoint презентације, филмови), практичненастава (PowerPoint презентације, филмови, екстракција
фармаколошки активних супстанци пореклом из биљних дрога, справљање фитопрепарата)
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
30-60
3-5
активност у току вежби
практични испит
5-10
3-5
колоквијум-и
10-20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Основе молекуларне дијагностике у микробиологији
Наставник: Александар Поткоњак, Весна Лалошевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положени предмети из I године студија
Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима у молекуларној биологији, стицање потребних знања на пољу методологије и примене
метода молекуларне биологије у истраживањима у микробиологији. Предмет омогућава студентима стицање знања и вештина за
примену метода молегуларне биологује за дијагностику заразних обољења.
Исход предмета
Студенти који положе испит ће усвојити општа знања из области молекуларне биологије и вештине у методолошком заснивању
властитих молекуларно-биолошких истраживања у микробиологији. Студенти ће бити оспособљени да правилно одаберу одговарајућу
методу молекуларне биологије, изведу основни протокол дијагностике, разумеју значај добијених резултата, као и да их коректно
интерпретирају у поступку постављања микробиолошке дијагнозе.
Садржај предмета
Теоријска настава Структура, грађа и функција молекула и органела укључених у процесе преношења наследних информација у
ћелији; процеси репликације, транскрипције и трансдукције; примена метода молекуларне биологије у микробиологији и
паразитологији; основни принципи екстракције и амплификације нуклеинских киселина; метода ланчане реакције полимеразе
(конвенционални PCR, nested PCR, real-time PCR); методе секвенцирања ДНК; молекуларна типизација и идентификација узрочника
заразних болести (PFGE, DGGE, RFLP); Вежбе Упознавање са лабораторијом за молекуларну дијагностику и принципима организације
рада; значај контаминације; врсте узорака биолошког материјала и начин њиховог чувања; обрада узорака и екстракција нуклеинских
киселина; одређивање концентрације и квалитета добијених нуклеинских киселина; оптимизација PCR протокола и избор прајмера;
амплификација нуклеинских киселина; електрофореза у гелу; апсолутна у релативна квантификација; припрема пост-PCR продуката за
секвенцирање; обрада и анализа резултата; демонстрација изолације ДНК и PCR методе.
Литература
1.
2.

Стевановић, М. (2016). Основи манипулисања генима. Београд: Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Брајушковић, Г. (2010). Молекуларна генетика. Београд: Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Број часова активне наставе

Теоријска настава:2

Практична настава:2

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације и студијски истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

20-30

практична настава

3-5

усмени испт

20-40

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Лабораторијске технике у патолошкој физиологији / Laboratory technics in pathophysiology
Наставник: Бранислава М. Белић, Марко Р. Цинцовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:4
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о основним лабораторијским техникама у патолошкој физиологији и њиховим
својствима, а то су технике раздвајања и мерења чија је примена на биолошким материјалима али и на живим животињама, 2) вештине
правилне примене појединих лабораторијских техника, 3) способности анализе резултата добијених различитих лабораторијским
мерењима.
Исход предмета
После завршеног курса студент ће умети да: 1) уреди и прикупи материјал за различите лабораторијске анализе, 2) изведе најчешће
коришћене анализе, 3) протумачи основне методолошке поступке, 4) објасни добијене резултате, 5) примени различите методе у
свакодневном раду, 6) анализира резултате и грешке настале у раду.
Садржај предмета
Теоријска настава- Место патофизиолошке-клиничке лабораторије у свакодневном раду ветеринара; Организација ветеринарске
патофизиолошке лабораторије; Припрема узорака за анализу у клиничкој лабораторији; спектрофотометријске метиде;
електрохемијске методе; Осмометрија; Ензимске анализе; Имунихемијске методе; Сува хемија; Електрофоретске методе;
Хроматографије; Технике анализе ДНА; Хематолошки аналајзери; Aутоматизација рада у лабораторији; Важније лабораторијске
процедуре у дијагностици појединих болсних стања и процеса; Правилна анализа лабораторијских резултата – клиничка употребљвост
дијагностичких тестова; Акредитација ветеринарске клиничке лабораторије – правилници и поступци.
Практична настава - Упознавање са основним елементима главне и помоћне лабораторијске апаратуре; Утицај лоше припреме узорка
на лабораторијске резултате-значај хемолизе; Одређивање крвне слике класичним микроскопским прегледом и помоћу аналајзера;
Извођење важнијих биохемијских реакција за одређивање концентрације протеина, глукозе, урее, АСТ, АЛТ мануелно и у
аутоматизованом поступку; Идентификација и мерење протеина помоћу ELISA методе; Извођење електрофорезе у променљивим
условима; Менаџмент лабораторијског рада и принципи аутоматизације; Студије случаја у циљу правилног тумачења лабораторијског
налаза.
Литература
Belić B, Cincović M: Laboraratorijske tehnike u patološkoj fiziologiji. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
Цинцовић М, Белић Б, Лакић И: Практикум из лабораторијских техника у патолошкој физиологији. Нови Сад
Штраус Б. и сар.: Аналитичке технике у клиничком лабораторију. Медицинска наклада, Загреб, 1997.
Ćorić J.: Kontrola kvalitete rada u laboratorijskoj medicini. Univerzitet u Sarajevu, 2014.
Dasgupta A.; Wahed A.: Clinical chemistry, immunology and laboratory quality control: a comprehensive review for board preparation,
certification and clinical practice. Academic Press, 2013.
Dodig S.: Imunokemija. Medicinska naklada, Zagreb, 2015.
Kuhajda K., Beara I., Lesjak M.: Eksperimentalna biohemija. Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, 2013.
Kuntić V.: Odabrane instrumentalne metode u medicinskoj biohemiji. Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
Matijević B.: Kontrola kvaliteta i validacija analitičkih metoda. Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, 2013.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:1
Практична настава:1
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева тумачење
лабораторијских налаза из случајева доступних у литератури и пракси, лабораторијско одређивање појединих параметара значајних за
патофизиолошку процену одређеног болесног процеса односно стања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

25-50

практична настава

3-5

усмени испт

/

колоквијум-и

10-20

Практични испит

10-20

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Заштита животне средине од последица интензивне анималне производње - Еnvironment protection in intensive animal
production
Наставник: др Николина Новаков
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање знања из области заштите животне средине, која је угрожена интензивном анималном
производњом. Студент треба да стекне вештине примене прописа, препорука и стандарда у заштити животне средине који су важећи
у Европској Унији, као и способност решавања конкретних проблема из области предмета.
Исход предмета
Након завршетка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. дефинише и објасни појмове из заштите животне
средине и утицаја отпада из модерне интензивне анималне производње; 2. анализира штетности већих количина чврстог и течног
ђубрива, отпадних вода и гасова по човека, животиње, земљиште, површинске водотокове, биодиверзитет и климу; 3. овлада
анализама ризика за све системе производње животиња; 4. примени адекватан систем менаџмента у интензивној анималној
производњи и начини спречавања загађења животне средине; 5. идентификује и оцени опсаности у ланцу хране „од фарме до трпезе“,
у оквиру HACCP система; 6. учествује појединачно и у тиму у решавању конкретних проблема из области предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Утицај отпада из модерне интензивне анималне производње, укључујући и аквакултуру на животну средину. Анализа штетности већих
количина чврстог и течног ђубрива, отпадних вода и гасова по човека, животиње, земљиште, површинске водотокове, биодиверзитет и
климу. Анализа ризика за све системе производње животиња. Системи за гајење животиња са ниском емисијом штетних продуката.
Планирање најпогодније локације за објекте за интензивну анималну производњу. Основе система менаџмента у интензивној
анималној производњи и начини спречавања загађења животне средине. Систем управљања анималном производњом и прерадом.
Идентификација и оцена опсаности у ланцу хране „од фарме до трпезе“, HACCP систем.
Практична настава
Примена стечених знања у одабраним фармским објектима и у компанијама за производњу хране анималног порекла. Израда
докумената, интерне провере, корективне и превентивне мере, унапређење, пројектовање система и уређаја за пречишћавање
анималног отпада, формирање биоиндикатора у току пречишћавања отпадних материја, упознавање са штетностима продуката
насталих у анималној производњи и преради; Формирање тима, израда и верификација HACCP система
Литература
1. Аћамовић Н., Кљајић Р.: Развој система анализе опсаности и критичне контролне тачке (HCCP) у производњи хране,
Монографија, Изд. Научни институт за ветеринарство, Нови Сад и Green Quality, Крагујевац, Нови Сад, 2003
2. Kelly A.M., Marshak, R.R. Veterinary medicine, food security and the global environment Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2009, 28
(2), 511-517. http://www.oie.int/doc/ged/D6807.PDF
3. Grimm Ewald. Environmental Legislation in the European Union to Reduce Emission from Livestock Production. 2012
http://agrienvarchive.ca/bioenergy/download/grimm.pdf
4. Thornton Philip K. Livestock production: recent trends, future prospects Phil. Trans. R. Soc. B (2010) 365, 2853–2867
doi:10.1098/rstb.2010.0134. http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/365/1554/2853.full.html#ref-list-1
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2 (30)
Практична настава: 2 (30)
4 (60)
Методе извођења наставе
У оквиру метода извођења наставе корите се теоријска и практична настава. Теоријска настава се изводи као предавања применом
свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава укључује теренске вежбе које обухватају поглавља: Формирање
биоиндикатора у току пречишћавања отпадних материја и Упознавање са штетностима продуката насталих у анималној производњи и
преради. Остале вежбе обухватају поглавља: Израда докумената, интерне провере, корективне и превентивне мере, унапређење,
пројектовање система и уређаја за пречишћавање анималног отпада и изводе се у вежбаоници. Обавезан је један семинарски рад на
теме из свих поглавља теоријске наставе. Провера знања спроводи се кроз два обавезна колоквијума, практични и усмени испит који
обухватју различита наставна поглавља предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3- 5

писмени испит

16-30

активност у току вежби

3-5

усмени испт

16- 30

колоквијум-и

11- 20

..........

семинар-и

6-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 странице А4 формата

Студијски програм: Ветеринарска медицина-Veterinary medicine
Назив предмета: Нутритивна патологија- Nutritive pathology
Наставник: др Ивана Н. Давидов, ванр. проф.
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Крмно и отровно биље, Исхрана, Општа патолошка морфологија
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о морфолошким и хистолошким карактеристикама патолошких процеса код домаћих
животиња насталих дефицитарном, суфицитарном или дисбалансираном исхраном или алиментраном интоксикацијом, 2. вештину
примене метода и инструмената за утврђивање морфолошких и хистолошких промена на/у органу и ткиву домаћих животиња
алиментарно итоксикованим и дефицитарних са микро и макорелементима и 3. способност решавања проблема из области предмета
нутритивне патологије.
Исход предмета
По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу обољења домаћих животиња насталих
као последица дисбалансиране исхране или алиментарне интоксикације, 2. повеже, објасни, разврста, разликује и уради неопходне
дијагностичке процедуре, 3. открије, конструјише и протумачи насатале промене у/на ткиву и органу, 4. анализира и утврди
диференцијалну дијагнозу насталих патолошких промена у/на ткиву и органу, 5. прикупи, организује и састави прецизну дијагнозу
патолошких промена, 6. приложи адекватене резултате и закључке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Нутритивни дисбаланс код домаћих сисара и птица као последица обољења по органским системима: дигестивни систем,
респираторни систем, циркулаторни систем, хематопотски систем, уринарни систем, локомоторни систем, нервни систем,
репродуктивни систем, кожа и чула.
Практична настава
Патоморфолошка и патохистолошка диференцијална дијагностика поремећаја изазваних грешкама у исхрани.
Литература

1. Wu G. Principles of Animal Nutrition. CRC Press, New York 2018.
2. McGavin M., Zachary J. Tompson`s Special Veterinary Pathology. 4th Edition W.B. Saunders Company 2008.
3. Zachary J. and McGavin M. Pathologic Basis of Veterinary Disease. 5th Edition Mobsy 2005.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2 (30)

Практична настава: 2 (30)

Методе извођења наставе
Методе усменог излагања и разговора. Метода презентације, демонстрације и илустрације на рачунару. Семинарски рад на задату
тему.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Интензивна производња у аквакултури – Intensive production in aquaculture
Наставник: др Николина Новаков
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање знања везаних за интензивну производњу шаранских и пастрмских врста риба у аквакултури.
Студент треба да стекне вештине обављања технолошких процеса који се спроводе на рибњацима и способност решавања конкретних
проблема из области предмета.
Исход предмета
Након завршетка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. дефинише и објасни појмове из технологије производње
и исхране ципринидних и салмонидних риба; 2. препозна економски вредне врсте риба; 3. овлада анатомијим и физиоллогијом риба;
4. примени методе мерења физичко хемијских параметара воде; 5. оцени услове за адекватну локацију и зградњу рибњака; 6. управља
интензивном производњом у аквакултури; 7. учествује појединачно и у тиму у решавању конкретних проблема из области предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Стање аквакултуре у Србији, Европи и свету. Морфолошке и физиолошке карактеристике значајнијих врста риба. Вода као
амбијентална средина. Водени системи. Локација и изградња топловодних рибњака. Гајење риба у топловодним ципридним
рибњацима. Гајење риба у хладноводним салмонидним рибњацима. Исхрана риба. Селекција и гајење матичног јата. Технологија
гајења риба. Посебни облици гајења риба. Гајење риба на термалним водама. Газдовање на рибњацима.
Практична настава
Морфолошке особине риба. Мерење основних физичко хемијских параметара воде. Мерење бројности и количине основних животних
заједница у води. Коровске рибе. Пројектовање и грађење рибњака. Исхрана риба. Технолошки процес производње риба.
Литература
1. Ђирковић М., Љубојевић Д., Новаков Н., Ђорђевић В. Гајење и квалитет меса шаранских риба. Научни институт за ветеринарство
Нови Сад, 2015.
2. Ђирковић, М.: Рибарство, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2002.
3. Богут, И., Хорват, Л., Адамек, З., Катавиц, И.: Рибогојство. Пољопривредни факултет Осијек, 2006
4. Davis A. Feed and feeding practice in aquaculture. Woodhead Publishing, 2015.
Број часова активне наставе
4 (60)

Теоријска настава: 2 (30)

Практична настава: 2 (30)

Методе извођења наставе
У оквиру метода извођења наставе корите се теоријска и практична настава. Теоријска настава се изводи као предавања применом
свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава укључује теренске вежбе које обухватају поглавља: Технолошки процес
производње риба, Пројектовање и грађење рибњака и Исхрана риба. Остале вежбе обухватају поглавља: Морфолошке особине риба и
Мерење основних физичко хемијских параметара воде и изводе се у вежбаоници. Обавезан је један семинарски рад на теме из свих
поглавља теоријске наставе. Провера знања спроводи се кроз два обавезна колоквијума, практични и усмени испит који обухватју
различита наставна поглавља предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3- 5

писмени испит

16-30

активност у току вежби

3-5

усмени испт

16- 30

колоквијум-и

11- 20

..........

семинар-и

6-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: ФИЗИОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА У ЗОО ВРТОВИМА – Physiology of zoo animals
Наставник:
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о морфолошким и физиолошким специфичностима животиња у Зоо вртовима, као и о
организацији и смештају животиња у Зоо вртовима; 2. вештина организације и процене квалитета смештаја и држања животиња у Зоо
вртовима; 3. способности решавања конкретних задатака из области узгоја и држања животиња у Зоо вртовима.
Исход предмета
По завршетку курса из предмета Физиологија животиња у Зоо вртовима студент треба да буде способан да: 1. дефинише и објасни
појмове везане за морфолошке и физиолошке карактеристике животиња у Зоо вртовима; 2. опише и критички оцени организацију рада
Зоо вртова; 3. процени услове смештаја за поједине животињске врсте; 4. реши конкретне задатке везане за узгој и држање животиња у
Зоо вртовима; 5. процењује и критикује различите услове смештаја и технике манипулације са различитим врстама животиња у Зоо
вртовима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и дефиниције Зоо врта; Историјски развој Зоо вртова; Значај и улога Зоо вртова; Организација и типови Зоо вртова;
Специфичности понашања животиња у Зоо вртовима; Обезбеђивање хране и воде животињама у Зоо врту; Обезбеђивање
одговарајућег окружења; Контрола репродукције и бројности животиња у Зоо вртовима; Менаџмент Зоо животиња; Кретање и
ограничавање кретања животиња у Зоо вртовима; Безбедносне мере у Зоо вртовима; Законска легислатива; Морфолошке и
физиолошке карактеристике појединих врста животиња у Зоо вртовима; Основи патологије и терапије животиња у Зоо вртовима;
Улога и значај ветеринара у Зоо врту; Основи препарације животиња.
Практична настава
Морфолошке и физиолошке специфичности појединих врста животиња у Зоо вртовима; Услови смештаја и бриге о дивљим
животињама у заточеништву.
Литература
Чупић, В., Катанановски, Д., Поповић, Н., Палић, Т.: Основи биологије клиничке патологије и терапије недоместификованих
кућних љубимаца. Београд, 1999.
2. Стевановић, Ј., Станимировић, З.: Узгој и нега животиња у Зоо вртовима (ауторизована скрипта), 2011.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 15
Практична настава: 15
1.

Методе извођења наставе
Предавања уз примену аудио-визуелне технике. Практична настава у виду дискусија о одабраним темама и путем рада у виду
радионица, као и посета Зоо врту у циљу упзнавања са основним физиолошким карактеристикама и начином држања појединих
животињских врста. Обавезна израда и одбрана семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

35-70

практична настава

3-5

семинар-и

10-20

Студијски програм : Ветеринарска медицина (Интегрисане студије)
Назив предмета: Лабораторијске технике у паразитологији
Наставник: Весна Лалошевић, Станислав Симин
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: положен предмет Паразитологија
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знања о копролошким, хематолошким, дерматолошким, уролошким и другим методама
дијагностике најважнијих паразита 2) вештине примене наведених лабораторијских метода паразитолошке дијагностике, 3)
способности да на основу резултата испитивања протумаче лабораторијски налаз.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекујемо следеће исходе: 1) студент ће умети да наброји и укратко опише најважније
процедуре лабораторијске паразитолошке дијагностике, 2) студент ће бити у стању да правилно изабере и практично примени
одговарајућу дијагностичку процедуру у дијагностици паразитизма животиња, 3) студент ће умети да протумачи лабораторијски налаз
и одлучи се за евентуална додатна испитивања која треба предузети у циљу дијагностике најчешћих паразитских инфекција.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Копролошка дијагностика хелмината дигестивног тракта, директно микроскопско испитивање, методе концентрације, методе
флотације и седиментације, копрокултура ларви нематода, израчунавање броја јаја и ларви у граму измета, припрема трајних
препарата јаја и адулта хелмината, микроскопско испитивање цревних протозоа, хематолошки преглед, методе седиментације мокраће
за откривање јаја хелмината, методе рада са инсектима, дерматолошка дијагностика ектопаразита.
Практична настава:
Процедуре за узимање и слање материјала на лабораторијски паразитолошки преглед, практична лабораторијска дијагностика
паразита (избор дијагностичког поступка и његова реализација), анализа резултата и писање лабораторијског извештаја о извршеном
прегледу.
Литература
1.
2.

Лалошевић Весна и сар. (2005). Паразитологија, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Издавач „Мала
књига“ Нови Сад, уџбеник
Лалошевић Весна (2008) Паразитолошки практикум, Пољопривредни факулте Нови Сад, Издавач „Мала књига“ Нови Сад

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Теоријска настава се одвија на предавањима употребом савремених аудио и видео уређаја од стране предавача укључујући и активно
учешће студената кроз питања и дискусију.
Практична настава се одвија у вежбаоници и подразумева употребу лабораторијске опреме намењене паразитолошкој дијагностици,
тумачење лабораторијских налаза добијених прегледом узорака или из приказа случајева доступних у литератури и пракси и писање
лабораторијског извештаја о извршеном паразитолошком прегледу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5-10

писмени испит

5-10

активност у току вежби

15-30

практични испит

10-20

колоквијум-и

--------

усмени испит

15-30

семинар-и

--------

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Клиничка патолошка физиологија и лабораторијска дијагностика / Clinical pathophisiology and laboratory
diagnostics
Наставник: Бранислава М. Белић, Марко Р. Цинцовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:5
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) знање о патофизиологији различитих интерних обољења животиња. 2) вештине
препознавања основних патофизиолошких процеса у различитим обољењима, 3) способности правилне дијагностике интерних
болести применом и анализом функционалних тестовa.
Исход предмета
После савладаног градива и положеног испита студенти ће моћи да: 1) дефинишу и опишу патофизиолошке процесе код великог броја
интерних болести животиња, 2) утврде и установе диференцијалну дијагнозу на основу постојећих симптома болести и
лабораторијских функционалних тестова, 3) изаберу адекватне дијагностичке тесторве и конструишу етиопатогенезу поремећаја који
постоји код животиње, 4) изврше анализу и класификацију лабораторијских налаза код различитих клиничких случајева, 5) дају
аргумент о могућим компликацијама и исходима обољења сходно измењеном функционалн ом статусу органа и система, 6) рангирају
степене компликација код различитих обољенај сходно присуству компензаторних процеса.
Садржај предмета
Теоријска настава
Клиничка патофизиологија и етиопатогенетски алгоритми настанка поремећаја хемостазе, уобличених елемената крви, дигестивног
тубуса, придружених дигестивних жлезда, респираторног система, кардиоваскуларног система, уринарног система, ендокриног
система, нервног система, локомоторног система животиња.
Практична настава
За све врсте поремећаја вршиће се вежбе према клиничким случајевима. За сваки случај ће бити дат увод, затим решавање
етиопатогенског алгоритма, затим лабораторијски и други налази којим се тај поремећај потврђује и њихово тумачење. Анализом што
већег прола патофизиолошких индикатора у различитим клиничким поремећајима студенти ће стећи сазнање о примени клиничке
патолошке физиологије у свакодневном раду.
Литература
Stošić Z., Borota R.: Osnovi kliničke patofiziologije. Novi Sad, 2012.
Latimer K.S.: Duncan and Praces veterinary laboratory medicine – clinical pathology. Willey-Blackwell, 2011.
Stockham S.L., Scott M.A.: Veterinary clinical pathology. Blackwell, 2008.
Sharkey i Radin: Manual of Veterinary Clinical Chemistry: A Case Study Approach. TetonNewMedia
Број часова активне наставе
Теоријска настава:1
Практична настава:1
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на предавања применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева тумачење
лабораторијских налаза из случајева доступних у литератури и пракси, лабораторијско одређивање појединих параметара значајних за
патофизиолошку процену одређеног болесног процеса односно стања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

25-50

практична настава

3-5

усмени испт

/

колоквијум-и

10-20

Практични испит

10-20

Студијски програм : Ветеринарска медицина-Veterinary medicine
Назив предмета: Имунолошке технике у лабараторијсој дијагностици
Наставник): др Драган Роган
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Стицање теоретских и практичних знања и вештина која се односе на механизме имунолошке реактивности антигена и антитела у in
vitro условима и њихова непосредна примена у процесу лабораторијске дијагностике.
Исход предмета
Стечена знања и вештине стварају услове за професионалну обученост и ефикасније дијагностиковање, лечење, сузбијање обољења,
надзор над анималном производњом и контролом производа анималног порекла.
Садржај предмета
Теоријска настава
Учесници имунолошко-серолошких реакција (антигени–антитела); Однос антигена и антитела у имунолошким реакцијама, Реакција
аглутинције; Реакција имунодифузије; Реакција имуноелектрофорезе; Реакција везивања комплемента; Реакција неутрализације
токсина, Реакција неутрализације вируса; Имунолошке технике у којима се користе обележена антитела или антигени; Техника
имунофлуоресценције; Имуноензимске технике; ЕЛИСА техника за доказивање антитела; ЕЛИСА техника за доказивање антигена;
Техника имунопероксидазе; Радиоимунски тест, Брзи имунохроматографски тестови, Ланчана реакција полимеразе – PCR техника;
Примена имунолошких техника у дијагностици заразних и других обољења.
Практична настава
Извођење лабораторијских имунолошких техника: увод, узорковање и обрада материјала за испитивање, услови извођења, средина,
прибор, опрема; Извођење реакције аглутинације; Извођење реакције имунодифузије; Извођење реакције имуноелектрофорезе;
Извођење реакције везивања комплемента; Извођење реакције неутрализације на култури ћелија; Извођење технике
имунофлуоресценције; Извођење ЕЛИСА технике; Извођење технике имунопероксидазе; Извођење PCR технике (демостративно);
Национални и међународни стандарди
Литература
Наглић, Томо, Хајсиг Данко: Ветеринарска имунологија, Школска књига, Загреб, 1993.
Вера Јерант Патић: Имунологија, Медицински факултет Нови Сад, 2002.
Ружица Ашанин и сар: Приручник са практичним вежбама из микробиологије и имунологије, Факултет ветеринарске
медицине, Београд, 2006.
4.
Ian R. Tizard, Veterinary Immunology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2000.
5. Данко Хајсиг, Љиљана Пинтер, Томо Наглић, Роберто Антоловић: Ветеринарска клиничка имунологија, Хрватско
микробиолошко друштво, Ветеринарски факултет Свеучилишта у Загребу, 2012
1.
2.
3.

Број часова активне наставе

Теоријска настава:30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе Теоријска настава се одвија у предаваоницама употребом савремене аудиовизуелне технике, од стране
предавача укључујући и активно учешће студената кроз питања и дискусију укључујући и презентацију семинарских и истраживачких
радова. Практична настава се одвија у вежбаоници са употребом савремене аудиовизуелне технике и лабораторијама Научног
института за ветеринарство „Нови Сад“.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава

5-10

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

поена

25- 50

..........
15-30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Назив предмета: Имунопрофилакса
Наставник: Божидар Савић, Огњен Стеванчевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Стицање знања из основне имунологије и имунитета, савремене технологије добијања и кориштења вакцина и основних принципа
имунопрофилаксе узимајући у обзир специфичност реаговања имунолошког система свиња, вештина планирања, одабирања
препарата, као и способности примене и извођења имунопрофилактичких мера инфективних болести свиња.
Исход предмета
По завршетку курса овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. дефинише основне термине у вези са имунологијом,
имунитетом, добијањем и коришћењем вакцина као и имунопрофилаксом свиња; 2. процени сврсисходност увођења као и ефекте
примене имунопрофилактичких мера; 3. детаљно опише поступке примене биолошких препарата (вакцинације) који се користе у
контроли инфективних болести свиња; 4. интегрише и примењује знања и вештине, али и развија критичко размишљање у вези са
индикацијама и увођењем различитих програма имунопрофилаксе, нарочито у фармским условима гајења свиња; 5. учествује
самостално или тимски у решавању проблема имунопрофилактичке превентиве инфективних болести свиња.
Садржај предмета
Теоријска настава
Имунитет фетуса прасади; Имунитет новорођене прасади (преколострални имуноглобулини, трансфер имунитета од мајке на
потомство, секреција и састав колострума и млека, абсорпција колострума); Развој стеченог имунитета у новорођене прасади и
одраслих свиња; Имунитет специфичних слузокожа; Вакцинација (процедуре вакцинације, пасивна и активна имунизација); Вакцине
(живе вакцине, мртве вакцине, инактивација); Савремене технологије добијања вакцина (антигени добијени клонирањем гена,
микроорганизми добијени рекомбинацијом гена, полинуклеотидни антигени, синтетички пептиди); Адјуванси (депо адјуванси,
имуностимулаторни партикуларни адјуванси, масивни адјуванси); Употреба вакцина (апликација вакцина, ревакцинација, трајање
поствакциналног имунитета); Грешке при уотреби вакцина (неправилна апликација, поремећаји у имунолошком одговору, негативни
ефекти вакцинације); Производња и контрола вакцина; Антибактеријске и антивирусне вакцине.
Практична настава
Упознавање са процесом производње антибактеријских и антивирусних вакцина; Упознавање са практичном применом вакцина на
некој фарми свиња; Упознавање са проценом ефикасности неке вакцине намењене употреби у неком од погона за производњу свиња.
Литература
1. Tizard, R.I.: Veterinary immunology. Texas A& M University, USA, 2004.
2. Abul K Abbas & Andrew H Lichtman. Основна имунологија – треће издање, Превод, Дата статус, 2008
3. Hanson, A.L.: Immunology. London, Boston, Durban, Sidnej, Velington. 2000.
4. Allergetti, N. i sar.: Imunologija. Zagreb, 1987.
Број часова активне наставе 45

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Теоријска настава: Предавања у предаваоницама, уз примену аудио-визуелних средстава.
Практична настава: Практична настава у вежбаоницама; практична настава на фармама свиња
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

6-10

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

20-40

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА ПАСА И МАЧАКА
Наставник: Љубица Спасојевић Косић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: испуњене предиспитне обавезе на предмету Болести паса и мачака.
Циљ предмета је да студенти: 1. именују и објасне својим речима најчешће поремећаје понашања паса и мачака и 2. да покажу
вештине клиничког прегледа које су неопходне за самостално решавање најчешћих проблема поремећаја понашања у оквиру клиничке
праксе.
Исход предмета По завршетку испита из предмета студент треба да: 1. Дефинише етиопатогенезу обољења обухваћених програмом, 2.
уме да их препозна и дијагностикује поремећај, 3. направи листу диференцијалне дијагнозе, 4. изабере адекватну опцију третмана
поремећаја понашања паса и мачака, 5. као и да предвиди мере како би се превенирали поремећаји понашања паса и мачака.
Садржај предмета
Теоријска настава Значај поремећаја понашања у ветеринарској медицини (1); Нормално понашање и најчешћи поремећаји понашања
паса (4); Нормално понашање и најчешћи поремећаји понашања мачака (4); Узимање бихејвиоралне анамнезе (1); Болести које треба
искључити пре доношења дијагнозе поремећаја понашања (1); Третман поремећаја понашања (1); Бихејвиорална фармаколофија (2);
Превенција поремећаја понашања (1).
Практична настава Прикупљање података о животињи са поремећајем понашања (2); Састављање анкете/упитника за власнике паса и
мачака (2); Практични задаци регистровања поремећаја понашања код одређених категорија паса и мачака (20); Јавна одбрана
семинарских радова са дискусијом (6).
Литература
1.
2.

Вучинић Маријана: Понашање, добробит и заштита животиња, ВКС, 2004.
Karen Overall: Manual of Small Animal Behavior, 1st ed, Mosby 2007.

Број часова активне наставе 45

Теоријска настава: 15

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Теоријска и практична настава са интерактивним учењем, уз примену Пауер Поинт презентација и филмова, практичан рад са
животињама, које припадају различитим наменским категоријама и различитим условима држања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена
25-50

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

..........
15-30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: БОЛЕСТИ ПОДМЛАТКА ПРЕЖИВАРА
Наставник: проф. др Миодраг Радиновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Специјална патолошка морфологија, Фармакологија са токсикологијом I и II
Циљ предмета
Предмет омогућава студентимастицање знања о поремећајима функције појединачних органских система код младих преживара.
Стицање вештина у примени општих и специјалних метода прегледа животиња за брзо постављање дијагнозе као и примену адекватне
терапије и стицање способности решавања конкретних проблема везаних за поремећај здравља подмлатка преживара у условима
савремене сточарске производње.
Исход предмета
Предмет омогућава студенту да по завршетку предвиђеног курса предмета може да 1. Дефинише и објасни најважније поремећаје
здравља у категорији помлатка. 2. Опише и образложи најважније дијагностичке процедуре у циљу прикупљања података за
постављање дијагнозе. 3. Примени описане дијагностичке методе. 4. Анализира чињенице и утвди прецизну дијагнозу. 5. Предложи и
спроведе каузалну, потпорну или симптоматску терапију. 6. Процени стање пацијента након спроведене терапије и да прогнозу даљег
тока и предлоге за превенцију појаве инфективних обољења
Садржај предмета
Теоријска настава:Колострални имунитет телади, Болести органа за варење: Болести усне дупље, пљувачних жлезда и зуба, болести
ждрела, болести једњака, Болести правог желуца (сиришта), улкуси абомасуса, инфективне и неинфективне; Болести абомасуса и
танких и дебелих црева, Болести јетре и панкреаса; Болести органа за дисање, инфективна оболења, Горњих респираторних путева,
етиологија едема, Респираторног тракта, етиологија пнеумониае, Подмлатка, програми за њихово сузбијање и ерадикацију, етиологија
болести органа за циркулацију подмлатка, специфичне болести хематопоезних органа; Тровања: појављивање, дијагностика и
терапија, Класификација тровања и њихова подела
Практична настава: Болести и органа за варење: Болести усне дупље, пљувачних жлезда зуба, болести ждрела, болести једњака,
Болести правог желуца (сиришта), улкуси абомасуса, инфективне и неинфективне; Болести танких и дебелих црева, Болести јетре и
панкреаса; Болести органа за дисање, инфективна оболења, Горњих респираторних путева, етиологија едема, Респираторног тракта,
етиологија пнеумониае, програми за њихово сузбијање и ерадикацију, етиологија болести органа за циркулацију подмлатка,
специфичне болести хематопоезних органа.
Литература
Шаманц, Х.: Унутрашње болести папкара. Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду.
и друга литература из нама доступних научних часописа
Радиновић, М.: Практикум из предмета Болести подмлатка преживара, Нови Сад, 2018
Број часова активне наставе 2

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
Вежбе на факултету, на фармама крава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Репродукција дивљих животиња
Наставник/наставници: Др Иван Б. Станчић, ванредни професор; Др вет. мед. Иван М. Галић, асистент
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Репродукција домаћих животиња
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенати ветеринарске медицине стекну знање и вeштине у oблaсти примeнe сaврeмeних тeхнoлoгиja у
репродукцији ловне дивљачи и eфикaснoг упрaвљaњa у ловним газдинствима. Дeтaљнo упoзнaвaњe сa сaврeмeним тeoриjским
сaзнaњимa у oблaсти физиoлoгиje рeпрoдукциje одређених врста дивљих животиња са европског континента базирајући се на
изучавање репродукције ловне дивљачи.
Исход предмета
Очекује се да студент после слушања и полагања испита савлада следеће: 1. студент ће умети да дефинише услове у којима се
репродукују дивље животиње, све оно што може негативно утицати на саму репродукцију, као и планове ловишта по којима се
одређене врсте плански под утицајем човека репродукују, 2. студент ће умети да опише различите фазе репродукције дивљих
животиња као и специфичности у којима се оне разликују у односу на домаће животиње , 3. студент ће моћи да употреби усвојене
вештине планске репродукције дивљачи као и да усмерава ловачка удружења на најбоље методе очувања и превентивног деловања на
све оно што може угрозити даљу репродукцију дивљачи, 4. студент ће умети да изведе закључак разлике са претходним знањем из
контролисане репродукције домаћих животиња и упореди га са репродукцијом дивљих животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава
Репродукција ситне дивљачи; Репродукција високе ловне дивљачи; Репродукција предатора и штеточина
Практична настава
Практична настава код студената из области овог предмета организована је кроз теренски рад у ловиштима ловних газдинстава, и
студијско истраживачки рад студента.
Литература
1. Веселиновић, С., Миљковић, В., Иванчевић, А.: Репродукција недоместикованих животињских врста (монографија), Научни
институт за репродукцију и вештачко осемењавање домаћих животиња „Темерин“, Нови Сад, 2004.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Метода усменог излагања, интерактивна настава, илустративно-демонстративна метода путем презентација, теренски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

15-30

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

5-5

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина - Veterinary medicine
Назив предмета: Вектори и зоонозе – Vectors and zoonoses
Наставник: Александар С. Поткоњак
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Биологија, Микробиологија, Имунологија, Ветеринарска епидемиологија
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања o појави и начину ширења и кретања зооноза, 2. вештина примене метода за
дијагностику зооноза, и 3. способности прикупљања и идентификације инсеката који представљају векторе узрочника зооноза.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета, студент треба да буде способан да: 1. препозна појаву зооноза, 2. објасни ширење и кретање
зооноза, 3. примени методе дијагностике зооноза, 4. разликује инсекте који представљају векторе узрочника зооноза, и 5. успостави
надзор и контролу над зоонозама
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Преглед тренутне преваленције векторских обољења у нашој земљи и свету. Основни појмови о биологији, таксономији и
идентификацији вектора. Последице појаве векторских обољења. Елементи дијагностике векторских обољења. Лајм борелиоза,
ерлихиоза, бартонелоза, Q грозница, Туларемија, Рикециозе, Анаплазмоза, Куга људи (Јерсиниоза), Арбовирусни енцефалитиси, Wест
Nile енцефалитис, Хеморагијске грознице, Жута грозница. Крпељски енцефалитис. Грозница долине Рифта. Мере превенције и
програми контроле обољења. Развој стратегија имунопрофилаксе векторских болести. Основни програми контроле вектора.
Практична настава
Методе прикупљања, транспорта, чувања и одређивања таксономске припадности вектора. Примена биосигурносних и
биобезбедносних мера у току рада у лабораторији са векторима. Директна и индиректна дијагностика векторских обољења. Обрада и
интерпретација лабораторијских резултата.
Литература
Acha P. Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and Animals. Third edition, PAHO, 2001. Goddard J. Infectious Diseases and
Arthropods, second edition, Humana Press, 2008. Marquardt W.H. Biology of Disease Vectors. Second edition, Academic Press, 2004. Gibb T.
and Oseto C. Arthropod Collection and Identification: Laboratory and Field Techniques. Academic Press; First edition, 2005.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава подразумева прикупљање вектора на
терену и одређивање таксономске припадности у лабораторији, као и лабораторијске вежбе у циљу дијагностике зооноза са
микроскопским прегледом колекције препарата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

30-60

практична настава

3-5

усмени испт

0

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

0

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Тропске болести животиња
Наставник: Весна Лалошевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:5
Услов: положени предмет Паразитологија, Паразитске болести
Циљ предмета
Стицање основних теоретских знања и практичних вештина у области тропске медицине. Предметом су обухваћене тропске болести
зоонотског значаја, које се у Србији не региструју, осим као импортоване инфекције, у складу са концептом „one health“.
Исход предмета
Стечена знања и вештине омогућавају упознавање са тропским болестима, с којима се студенти ветерине код нас не упознају у оквиру
обавезног предмета Инфективне болести. Студент ће бити способан да разликује и класификује најважније узрочнике тропских
болести, да примени вештину микроскопске идентификације крвних паразита као и да анализра диференцијалну дијагнозу најчешћих
троских болести.
Садржај предмета
Теоријска настава
Тропске болести-увод, раширеност, значај, зоонотски аспекти, Лишманиоза, Трипанозомијаза, Филариозе, Беснило, Маларија,
Хеморагичне грознице, Арбовирусне инфекције
Практична настава
Узимање и слање материјала на лабораторијски преглед, микроскопска дијагностика маларије и других тропских болести у крвним
размазима и густој капи крви, односно пунктату лимфних чворова помоћу препарата из колекције СЗО.
Литература
1. Peters, W., Gilles, H.M.: Tropical medicine and Parasitology, third edition, Wolfe Medical Publications Ltd., London, UK, 1989.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:2
Практична настава:2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се одвија у предаваоницама употребом савремене аудиовизуелне технике, од стране предавача укључујући и активно
учешће студената кроз питања и дискусију и презентацију семинарских и истраживачких радова.
Практична настава се одвија у вежбаоници са употребом савремене аудиовизуелне технике, филмског документационом материјала и
практичног извођења наставе уз микроскопску дијагностику тропских болести (демонстрациони препарати из колекције СЗО).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

30

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

поена

50

..........
10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина – Veterinary medicine
Назив предмета: Поремећаји функције млечне жлезде
Наставник: проф. др Миодраг Радиновић, доц. др Марија Пајић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са специфичним болестима млечне жлезде и њиховим утицајем на производњу, квалитет и хигијенску
исправност млека
Исход предмета
Предмет омогућава студенту да по завршетку предвиђеног курса предмета може да 1. Дефинише и објасни најважније поремећаје
функције млечне жлезде. 2. Опише и образложи најважније дијагностичке процедуре у циљу прикупљања података за постављање
дијагнозе. 3. Примени описане дијагностичке методе. 4. Анализира чињенице и утвди прецизну дијагнозу. 5. Предложи и спроведе
каузалну, потпорну или симптоматску терапију. 6. Процени стање пацијента након спроведене терапије и да прогнозу даљег тока и
предлоге за превенцију појаве инфективних обољења
Садржај предмета
Теоријска настава:Анатомија млечне жлезде преживара; Физиологија лактације преживара (мамогенеза, регулисање мамогенезе,
регулисање лактогенезе, функција сиса у екстракцији млека, ејекција млека и ејекциони рефлекс, ћелијски и хуморални одбрамбени
фактори млека; Поремећаји секреције млека; Обољења млечне жлезде преживара (Специфична оболења вимена, примарни узрочници
маститиса, условно патогени узрочници маститиса, неспецифична оболења вимена); Програми терапије маститиса
Практична настава: Физиологија лактације преживара (мамогенеза, регулисање мамогенезе, регулисање лактогенезе, функција сиса
у екстракцији млека, ејекција млека и ејекциони рефлекс, ћелијски и хуморални одбрамбени фактори млека; Поремећаји секреције
млека; Обољења млечне жлезде преживара (Специфична оболења вимена, примарни узрочници маститиса, условно патогени
узрочници маститиса, неспецифична оболења вимена).
Литература
Бобош, С., Видић Бранка: Млечна жлезда преживара - морфологија, патологија, терапија. Монографија, Пољопривредни факулте
Нови Сад, 2005.
Бачић Г.:Дијагностика и лијечење маститиса у говеда, Загреб, 2009
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
На вежбама: посета фармама, апликативна примена клиничких метода прегледа преживара у циљу постављања дијагнозе и прогнозе
болести испитиване животиње
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Стоматологија
Наставник: Др Бојан Тохољ, ванредни професор; Др. Вет. Јован Спасојевић, асистент
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Општа хирургија са анстезиологијом
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о специфичностима обољења усне дупље и зуба код домаћих животиња. 2)
Вештине у извођењу дијагностичких процедура и хируршких техника у терапији усне дупље и зуба домаћих животиња 3) Способност
да применом различитих дијагностичких и терапијских-хируршких процедура лече хируршка обољења усне дупље и зуба код домаћих
животиња
Исход предмета
Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и разликовање оболеле животиње
од здраве, те диференцирање интернистичких и хируршких пацијената. 2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких
поступака којим ће утврдити дефинитивну дијагнозу хируршког обољења усне дупље и зуба 3) Одређивање и примена адекватног
анестезиолошког и терапијског протокола за свако хируршко обољење. 4) Процена постоперативног тока за свако специфично
хируршко обољење. 5) Предлагање алтернативних хируршких протокола. 6) Оцена оправданости извођења одређених хируршких
захвата.
Садржај предмета
Теоријска настава
Анатомија усне дупље, ембрионални развој зуба, грађа зуба, замена зуба, раст и развој зуба, егзодонција, ортодонција, ендодонција,
хируршке интервенције на меким ткивима усне дупље
Практична настава
Локалне анестезије у стоматологији, екстракција зуба, уклањање зубног каменца, ендодонтски захвати, ортодонтски захвати.
Литература
1. Matičić, D., Vnuk, D. Veterinarksa kirurgija i anesteziologija. Veterinarski fakultet Zagreb, 2010.
2. Muminović, M., Divanović, A., Stevančević, M. Lokalna anestezija domaćih životinja. Veterinarski fakultet Sarajevo, 2006.
3. Budić, Z., Cvetković, Z., Petković, B. Anestezija malih životinja. Veterinarska komora Srbije, 2007.
4. Tadić, M., Mišić, B. Specijalna hirurgija, patologija i terapija glave, vrata i abdomena domaćih životinja. Veterinarski fakultet Beograd,
1986.
5. TUTT, Cedric. Small Animal Dentistry: A manual of techniques. John Wiley & Sons, 2008.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 15
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
Предавања ће се изводити у предаваоницама уз коришћење савремене аудиовизуелне технике.
Практичан рад студената ће се изводити у вежбаоницама на препаратима органа и у просторијама ветеринарске клинике за кућне
љубимце Пољопривредног факултета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

5-10

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

20-30

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

5-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА
Наставник: Бојан Ј. Благојевић, Љиљана З. Куруца
Статус предмета: изборни за модул
Број ЕСПБ: 2
Услов: Хигијена меса I и II, Хигијена млека
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну: 1) знања о актуелним микробиолошким критеријумима за храну анималног порекла, 2) вештину
одабира одговарајућих физичких, хемијских и микробиолошких метода испитивања хране анималног порекла, 3) способност оцене
исправности и квалитета хране анималног порекла.
Исход предмета
По успешно положеном испиту, студент ће бити способан да правилно узоркује материјал, одабере погодну методу испитивања и да
на основу резултата лабораторијске анализе процени исправност и квалитет хране анималног порекла.
Садржај предмета
Теоријска настава
Микробиолошка тестирања и безбедност хране; микробиолошки критеријуми; методе узорковања у ланцу хране и индустрији хране;
методе детекције и идентификације патогених бактерија; методе детекције и идентификације бактерија квара; мониторинг санитације
у индустрији хране; осигурање квалитета у лабораторији за микробиологију хране.
Практична настава
Узорковање, паковање и транспорт узорака; лабораторијска припрема узорака за анализу; испитивање индикатора процесне хигијене;
испитивање биолошких и хемијских хазарда у храни анималног порекла.
Литература
1. Mead G. C. (2007). Microbiological analysis of red meat, poultry and eggs. Woodhead Publishing Limited, England
2. EFSA мишљења о испитивању појединих алиментарних хазарда у ланцу хране анималног порекла.
Број часова активне наставе
1+1 (15+15)

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Предавања у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Практични рад у лабораторији; Аналитички
групни рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава

5-10

практични испит

10-20

усмени испит

15-30

колоквијум-и
семинар-и

15-30

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У ФАРМСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ /Quality Assurance in Farm Production
Наставник: др Миодраг Ж. Радиновић, ванредни професор; др Марија Ј. Пајић, доцент
Статус предмета: Изборни предмет модула 1 (Безбедност хране)
Број ЕСПБ: 2
Услов: Болести преживара I и II, Болести свиња, Хигијена млека, Хигијена меса I и II
Циљ предмета
Предмет омогућaва студенту стицање знања и разумевања основних принципа биосигурности у фармској производњи и савладавање
неопходних вештина значајних за спровођење биосигурносних мера, мера контроле биоризика на фармама и осигурање квалитета у
фармској производњи.
Исход предмета
Студент треба да буде способан да: разуме и објасни основне принципе одржавања биосигурности на фармама свиња, говеда, оваца и
коза, фактора биоризика и њиховог утицаја на продуктивност и појаву болести фармских животиња, путеве уношења, ширења и
развоја болести у запатима и стадима фармских животиња, утицај услова смештаја и окружења на ниво биоризика, најзначајније
технопатије и узгојне болести фармских животиња; утврди критичне контролне тачаке на фармама; процени ефикасност примене
хигијенско-санитарних мера; примени основне мере контроле биоризика и биосигурносних мера које се односе на сточну храну, воду
и стајњак; организује и спроведе неопходне биосигурносне мере на фармама свиња, говеда, оваца и коза; укаже на постојање
конкретних проблема и пропуста из области биосигурности, као и да учествује у решавању и превазилажењу истих, а све у циљу
осигурања квалитета „од фарме до трпезе“.
Садржај предмета
Теоријска настава: Аспекти безбедности хране у различитим системима смештаја и узгоја животиња. Утицај смештаја, исхране,
менаџмента и генетичке селекције у односу на проблеме локомоторног система, проблеме вимена, метаболичке и репродуктивне
проблеме, понашање, страх и бол. Укупни утицај система узгоја на добробит и болести животиња. Фактори, који се сматрају корисним
и за добробит млечних крава, а пожељни су и са аспекта безбедности хране. Добра фармска/хигијенска пракса (GFP/GHP) и
обезбеђивање добробити животиња. Ефикасни менаџмент здравља стада и одговорно коришћење антимикробних средстава.
Хигијенски узгој, дизајн фарме и биосигурност. Микробиолошки квалитет хране за животиње (и кабасте и концентроване) и воде.
Превенција стреса код животиња. Хигијенска мужа. Хигијенска припрема животиња за клање. Менаџмент одлагања отпада
животињског порекла. Фактори, који се сматрају корисним са аспекта добробити животиња, а непожељни су са аспекта безбедности
хране.
Практична настава: Клиничка пракса на фармама уз вођење дневника рада.
Литература
1. Бачић, Г.: Дајагностика и лијечење маститиса у говеда. Ветеринарски факултет, Загреб, 2009.
2. Frans J.M. Smulders and John D. Collins (Еds.) Food safety assurance in the pre-harvest phase, Wageningen Academic Publishers, The
Netherlands, 2002.
3. EFSA мишљења о односним темама
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1 (15)
Практична настава: 1 (15)
Методе извођења наставе
Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
Практична настава се изводи на фармама свиња, говеда, оваца и коза, обаухвата здравствени надзор, спровођење дијагностичких и
превентивних захвата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Испитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
практични испит
5 - 10
20 - 40
практична настава
усмени испт
5 - 10
10 - 20
семинарски рад
11 - 20

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: КВАЛИТЕТ НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА
Наставник: Бојан Ј. Благојевић, Љиљана З. Куруца, Марија Ј. Пајић
Статус предмета: изборни за модул
Број ЕСПБ: 2
Услов: Хигијена меса I и II, Хигијена млека
Циљ предмета
Циљ предмета је да омогући студентима стицање: 1) знања о различитим аспектима квалитета и контроле квалитета намирница
анималног порекла, 2) вештине примене сензорне анализе у контроли квалитета намирница, 3) способност самосталног оцењивања
квалитета намирница.
Исход предмета
По успешно положеном испиту, студент ће бити способан да: 1) разуме принципе деловања фактора који утичу на квалитет
намирница, као и факторе који доприносе објективној сензорној анализи намирница, 2) утврди принос меса и категорише трупове код
животиња за клање и 3) примени методе сензорне анализе намирница.
Садржај предмета
Теоријска настава
Квалитет и класирање живе стоке за клање; оцена и категоризација трупова; квалитет меса говеда, свиња, оваца и коза, копитара и
живине; квалитет производа од меса; квалитет млека и производа од млека; квалитет јаја и производа од јаја; квалитет меда; стандарди
квалитета и нутритивна вредност намирница; одговорност за квалитет намирница; значај намирница анималног порекла у исхрани
људи; сензорна анализа намирница - просторије, оцењивачи, припрема узорка; врсте и методе тестова у сензорној анализи намирница.
Практична настава
Квалитет и класирање живе стоке за клање; контрола производног процеса клања и обраде трупова животиња са аспекта квалитета;
класирање говеђег меса; испитивање меснатости трупова свиња; категоризација меса живине; контрола производног процеса прераде
меса са аспекта квалитета; тестови за избор, обуку и тренинг оцењивача; сензорна оцена производа од меса и млека.
Литература
1. Балтић Ж. М. и Карабасил Н. (2011). Контрола намирница анималног порекла. Ветеринарска комора, Београд.
Број часова активне наставе
1+1 (15+15)

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Предавања у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Практични рад у индустрији меса и млека;
Практични рад у лабораторији (провера способности чула, сензорна оцена намирница); Аналитички групни рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена
25-50

активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава

5-10

практични испит

семинари

15-30

усмени испит

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: ЛОНГИТУДИНАЛНО И ИНТЕГРИСАНО ОСИГУРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ МЕСА
Наставник: Бојан Ј. Благојевић, Љиљана З. Куруца
Статус предмета: изборни за модул
Број ЕСПБ: 2
Услов: Хигијена меса I и II
Циљ предмета
Циљ предмета је да омогући студенту стицање: 1) знања о лонгитудиналном и интегрисаном приступу производњи, хигијени и
безбедности меса; 2) способности да примени стечена знања са циљем унапређења безбедности меса; 3) вештина да анализира
ефективност појединачних контролних мера у осигурању безбедности меса.
Исход предмета
По успешном завршетку предмета, студент треба да буде способан да: 1) тумачи научну основу актуелних стратегија за осигурање
безбедности меса; 2) примени ове стратегије у целом ланцу меса; и 3) решава конкретне проблеме из области предмета, појединачно и
у тиму.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам лонгитудиналног и интегрисаног осигурања безбедности хране (LISA); Ланац меса; Хазарди за безбедност меса; Концепт
задатка безбедности хране (меса); Лабораторијско испитивање меса; Ветеринарска инспекција меса; Информације из ланца хране
(меса); Оцена ризика; Предусловни програми и HACCP; Мониторинг и надзор; Следљивост.
Практична настава
Анализа ефективности постојећих стратегија за осигурање безбедности меса; Оцењивање ефективности традиционалних и модерних
стратегија за осигурање безбедности меса.
Литература
1. Buncic S. (2006) Integrated Food Safety and Veterinary Public Health. CABI International Publishing, Wallingford, Oxfordshire, UK
2. EFSA (2011-2013) Мишљења о ревизији инспекције меса (свиње, говеда, мали преживари, живина; дивљач). EFSA Journal
Број часова активне наставе
1+1 (15+15)

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Теоријска настава у предаваоницама уз коришћење доступних аудио-визуелних средстава; Практична настава и опсервација процеса у
индустрији хране анималног порекла; Практична настава у лабораторији за хигијену намирница анималног порекла.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5-10

писмени испит

практична настава

5-10

усмени испит

колоквијуми
семинари

15-30

поена

25-50

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Хромост код говеда и коња
Наставник:Др Бојан Тохољ, ванредни професор; Др. Вет. Јован Спасојевић, асистент
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ:2
Услов:Општа хирургија са анестезиологијом, Специјална хирургија са ортопедијом и офталмологијом
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знањаo хируршким обољењима екстремитета код говеда и коња. 2) Вештине извођења
дијагностичких процедура у дијагностици хромости код говеда и коња. 3) Способност извођења хируршких процедура у лечењу
обољења локомоторног система говеда и коња.
Исход предмета
Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и разликовање оболеле животиње
од здраве. 2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких поступака којим ће утврдити дефинитивну дијагнозу хируршког
обољења локомоторног система говеда и коња. 3) Одређивање и примена адекватног анестезиолошког и терапијског протокола за
свако специфично обољење локомоторног система говеда и коња. 4) Процена постоперативног тока. 5) Предлагање алтернативних
хируршких протокола и могућности одабира врхунских, тзв. „state of art“ хируршких техника у протоколима лечења. 6) Оцена
оправданости извођења одређених ортопедских захвата.
Садржај предмета
Теоријска настава
Кратак курс анатомије и хистологије; Патологија, клиничка дијагностика и терапија обољења предњих екстремитета код говеда и
коња; Патологија, клиничка дијагностика и терапија обољења задњих екстремитета код говеда и коња.
Практична настава
Кратак курс анатомије и хистологије;Клиничка дијагностика хромости код говеда и коња; Хируршке терапијске процедуре одређених
обољења локомоторног система код говеда и коња.
Литература
1. Тадић, М., Мишић Б.Б. Спeцијална хирургија. Патологија и терапија локомоторног система домаћих животиња. Београд:
Научна књига, 1979.
2. Тадић, М., Мишић Б.Б. Onychologia equi. Клиника, патологија и терапија копита коња. Суботица: Чикош Холдинг, 1994.
3. Тадић М.В., Милосављевић П.С. Acropodium bovis. Клиника, патологија, терапија. Београд: Дечје новине, 1991.
4. Toholj, B., Stevančević, M. Hromost kod goveda. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2013.
5. Hendrickson D.A. Techniques in large animal surgery. Wiley-Blackwell, 2007. (одабрана поглавља)
6. Adams S.B., Fessler J.F. Atlas of equine surgery. W.B. Saunders company, 2000. (одабрана поглавља)
7. Baxter G.M., editor. Adams and Stashak's Lameness in Horses. Sixth edition. Wiley-Blackwell, 2011. (одабрана поглавља)
8. Sarel van Amstel, Shearer Ј. Manual for treatment and control of lameness in cattle. Wiley-Blackwell, 2007. (одабрана поглавља)
Број часова активне наставе
Теоријска настава:15
Практична настава:15
Методе извођења наставе
Предавања ће се изводити у предаваоницама уз коришћење савремене аудиовизуелне технике.
Практичан рад студената ће се изводити у вежбаоницамана препаратима органа и у просторијама ветеринарске клинике за кућне
љубимце Пољопривредног факултета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

5-10

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

20-30

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

5-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Биотехнологија у репродукцији фармских животиња и коња
Наставник/наставници: Др Иван Б. Станчић, ванредни професор; Др вет. мед. Иван М. Галић, асистент
Статус предмета: Изборни – Модул 2, Клиничка патологија и терапија фармских животиња и коња
Број ЕСПБ: 2
Услов: Репродукција домаћих животиња
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенати ветеринарске медицине стекну знање увидом у актуелне теме из области Биотехнолошких метода у
репродукцији фармских животиња, и њихове употребе у фармским условима производње, а на основу новијих сазнања из ове области
и методама које се користе у контроли и регулацији репродуктивних функција домаћих животиња.
Исход предмета
Очекује се да студент после слушања и полагања испита савлада следеће: 1. студент ће умети да дефинише различите битехнолошке
методе у репродукцији, 2. студент ће умети да опише различите битехнолошке методе које се користе у фармским условима
производње, 3. студент ће моћи да употреби усвојене методе током свог рада на фармама, у ветеринарским станицама, али и у
центрима за репродукцију, 4. студент ће умети да изведе закључак о ефектима који се постижу после третмана животиња различитим
битехнолошким методама, 5. студент ће бити спреман да приложи аргументе за овакве методе у повећању искоришћавања генетски
супериорних идивидуа, као и постизање високих вредности фертилитета вештачки осемењених женки, 6. Студент ће умети да одбрани
тезу о значају биотехнолошких метода у савремеом добу и вредновати могућност контролисаних и/или стимулисаних појединих
физиолошких функција , одговорне за максималну фенотипску експресију појединих продуктивних и репродуктивних особина
животиња.
Садржај предмета
Теоријска настава
Биотехнолошке методе у контроли репродиктивних функција: синхронизација полног сазревања, синхронизација еструса и овулације,
изазивање суперовулације, дијагностичке методе у репродукцији, контрола партуса, В.О. и трансплантација ембриона. Манипулација
са гаметима и ембрионима. Контрола репродукције код говеда, оваца, коза, свиња и коња.
Практична настава
Практична настава подразумева интерактивни вид вежби на фармама и центрима за репродукцију, као и истраживачки рад студената
током трајања наставе.
Литература
1. Драгин. С., Станчић, И., Јотановић С.: Биотехнологија у репродукцији животиња, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2016.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Метода усменог излагања, интерактивна настава, илустративно-демонстративна метода путем презентација, теренски и
лабораторијски рад.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

15-30

колоквијум-и

15-30

..........

семинар-и

3-5

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм :Ветеринарска медицина
Назив предмета: : Клиничка дијететика фармских животиња и коња
Наставник: Миодраг Радиновић, Михајло Ердељан
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:2
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са теоријским и практичним аспектима везе између исхране и
патологије животиња и основним нормама у исхрани болесних животиња.
Исход предмета
По завршетку курса студент треба да 1. прикупи, опише и дефинише потребне корективне мере у оброку код различитих обољења
домаћих животиња, 2. повеже, објасни, разврста, разликује и уради неопходне дијагностичке процедуре, 3. открије, конструјише и
протумачи настале промене, 4. анализира и утврди диференцијалну дијагнозу насталих патолошких промена, 5. прикупи, организује и
састави прецизну дијагнозу 6. приложи адекватене резултате и закључке.
Садржај предмета
Теоријска настава: Грешке у исхрани и њихов значај у настанку појединих обољења. Нутритивни дисбаланс као
последица обољења гастроинтестиналног и уринарног система. Дијететски приступ лечењу обољења дигестивног тракта
преживара. Хипоалергенска дијета. Нискокалорична дијета. Дијететски приступ лечењу обољења коња. Дијететски приступ лечењу
обољења свиња
Практична настава:Практичне вежбе на фармама и газдинствима.
Диференцијална дијагностика поремећаја изазваних грешкама у исхрани: анализа унапред припремљене документације о
поједининим случајевима у циљу лакшег разумевања дијагностике, диференцијалне дијагностике и терапије.
Литература
Шефер Д, Синовец З: Општа исхрана, ФВМ, Београд, 2008.
Шевковић Н, Прибићевић С, Рајић И: Исхрана домаћих животиња, Научна књига, Београд,
1986.
Јовановић Р, Дујић Д, Гламочић Д: Исхрана домаћих животиња, Стилос, Нови Сад, 2000.
Geor R., Harris P., Coenen M.: Equine applied and clinical nutrition. Sounders, Elsvier. 2013.
Број часова активне наставе

Теоријска настава:1

Практична настава:1

Методе извођења наставе
Предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава;
Практична настава на индивидуалним газдинствима, фамама и коњичким клубовима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

10-20

практична настава

3-5

усмени испт

25-50

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Основи клиничке фармакологије и токсикологије фармских животиња и коња – Fundamentals of clinical pharmacology
and toxicology farm animals and horses
Наставници: др Драгица Стојановић, редовни професор; др Зорана Ковачевић, доцент
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Фармакологија и токсикологија 1 и 2
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о дозирању, судбини лекова у организму, месту и начину деловања лекова на
организам животиња, као и знања о токсикокинетици, токсикодинамици, ризицима тровања, токсичном деловању пестицида, тешких
метала, отровних биљака и других хемикалија на организам, односно поједине органске системе животиња, 2) вештине препознавања
интеракција између лекова и препознавања нежељених дејстава лекова, 3) способности да процени да ли је неки лек код неке болести
користан и ако јесте како се може најбоље употребити у клиничкој пракси, као и способност да примени адекватне терапије код
отрованих животиња.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекивани су следећи исходи: 1) студент ће умети да дефинише и опише улогу и значај
фармакокинетичких процеса за ефикасност неког лека, 2) студент ће умети да објасни и начин деловања лекова у организму, 3)
студент ће моћи да схвати значај могуће интеракције између лекова, синергистичке интеракције, као и лекове избора у лечењу неке
болести, 4) студент ће моћи да анализира и процени улогу и значај токсикокинетичких процеса и токсичност неке супстанце, начин
деловања отровних супстанци у организму животиња, 5) студент ће умети да разликује и препоручи методе лечења отрованих
животиња, укључујући и примену антидота.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој, предмет и обим клиничке фармакологије, фармакотерапије и остали видови употребе лекова у ветеринарској медицини,
ефекат лека, механизам деловања лекова, процена терапијске вредности лекова. Развој, предмет и обим клиничке токсикологије,
улога и значај токсикокинетике, механизам деловања отрова, процена ризика за настајање тровања, ефекти токсичног деловања
отровних супстанци. Избор и примена локалних и општих анестетика, хипнотика и седатива, аналгетика и антипиретика, избор и
примена адренергичких и холинергичких лекова, антихистаминика, као и лекова у лечењу органских система, инфективних и
паразитских болести. Најчешћа тровања животиња у ветеринраској пракси, тровањa пестицидима, тешким металима,
микотоксинима и отровним биљкама, лечење тровања.
Практична настава
Вежбе одређивања фармакотерапије у лечењу болести и поремећаја у функцији органских система и лечењу инфективних,
паразитских, малигних и аутоимуних болести. Узорковање и слања материјала за хемијско-токсиколошку анализу, дијагностика и
терапија тровања.
Литература
1. Фармакологија за студенте ветеринарске медицине, 2. издање, Ћупић В., Муминовић М., Кобал Силвестра, Велев Р., Београд,
Сарајево, Љубљана, Скопље, 2014.
2. Ветеринарска фармакологија, Миланка Јездимировић, 4. допуњено издање, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2010.
3. Katzung, B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 10th edition, Lange medical book, 2007.
4. Plumlee, H. K.: Clinical veterinary toxicology, Mosby, 2004.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе Теоријска настава се изводи на предавањима применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична
настава подразумева рад у лабораторијама, клиникама и на терену.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
5-10
писмени испит
20-40
колоквијум-и
10-20
семинар-и
15-30
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина-Veterinary medicine
Назив предмета: Лабараторијска дијагностика болести пчела - Labaratory diagnosis diseases of bees
Наставник: Нада П. Плавша
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање основних знања о патогенима- паразити, гљивице, бактерије, вируси, вештини клиничког
прегледа, узимање адекватног узорка за лабораторијско испитивање и утврђивања основних болести пчела, способност постављања
праве дијагнозе болести пчела и ефикасне терапије уз примену превентивних мера.
Исход предмета
По завршетку курса из овог предмета студент треба да буде способан да опише и препозна основне патогене пчела, њихову клиничку
слику, начин узорковања за лабораторијску дијагностику; да препоручи ефикасна средства у сузбијању утврђеног обољења; да оцени
услове смештаја пчелињака и превентивне мере у циљу постизања доброг здравља пчелиње заједнице и добијање квалитетних и
безбедних пчелињих производа
Садржај предмета
Теоријска настава
Вирусне болести пчела; Бактеријске болести пчелињег легла; Болести узроковане гљивицама; Паразитске болести пчела и пчелињег
легла; Болести незаразне етиологије и непознатог порекла; Болести матице; Тровања пчела, Антибиотици у пчеларству и угроженост
пчелињих производа
Практична настава
Клинички преглед пчелињих друштава- клинички преглед трутовског легла на варооу;Узимање узорака за преглед на болести легла и
болести пчела; Преглед подњаче (узорковање), лабораторијска дијагностика-метода утврђивања броја спора Noseme sp.
Литература
1. Плавша Нада, Павловић Иван, Болести пчела, Полљопривредни факултет Нови Сад, 2017.
2. Добрић Ђорђе и сар.: Болести пчела. Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2000.
3. Morse R.and Flottum K.:Honey bee Pests, Predators and Diseases. Root Company, Medina, Ohio, USA, 1997. 4. Manual of Standards
for Diagnostic Tests and Vaccines (www.oie.int)
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 1

Практична настава: 1

Методе извођења наставе
Усмене -ПП презентације, Теренски рад на пчелињаку; Рад у лабораторији, консултације са студентима

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

писмени испит

15-30

практична настава

3-5

усмени испт

15-30

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

5-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Интегрисане академске студије – Ветеринарска медицина
Назив предмета: Анестезиологија и оперативне технике кућних љубимаца
Наставник: Др Бојан Тохољ, ванредни професор; Др. Вет. Јован Спасојевић, асистент
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ:2
Услов:Општа хирургија са анестезиологијом, Специјална хирургија са ортопедијом и офталмологијом
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти стекну: 1) Знања о специфичностима опште и локалне анестезије у дијагностици и лечењу одређених
хируршких обољења кућних љубимаца. 2) Вештине апликовања локалних и општих анестетика, те вештине руковања са апаратом за
инхалациону анестезију. 3) Способност извођења одређених оперативних захвата на малим животињама (кућним љубимцима).
Исход предмета
Након одслушаног и положеног предмета, од студената се очекују следећи исходи: 1) Препознавање и разликовање оболеле животиње
од здраве, те диференцирање интернистичких и хируршких пацијената. 2) Критичко размишљање и спровођење дијагностичких
поступака којим ће утврдити дефинитивну дијагнозу хируршког обољења органа и/или органског система. 3) Одређивање и примена
адекватног анестезиолошког и терапијског протокола за свако хируршко обољење у зависности од врсте и расе малих животиња (пси и
мачке). 4) Процена постоперативног тока за свако специфично хируршко обољење. 5) Предлагање алтернативних хируршких
протокола и могућности одабира врхунских, тзв. „state of art“ хируршких техника у протоколима лечења. 6) Оцена оправданости
извођења одређених хируршких захвата.
Садржај предмета
Теоријска настава
Анестезија паса и мачака, анестезија кунића, анестезија крзнашица, анестезија гмизаваца, анестезија рептила, врхунске оперативне
(State of the art) технике у абдоминалној хирургији, врхунске оперативне техике у ортопедији кућних љубимаца, врхунске оперативне
технике у офталмологији кућних љубимаца.
Практична настава
Извођење анестезије код паса, мачака, кунића, крзнашица, гмизаваца, рептила. Приказ појединих врхунских (State of the art) хируршких
техника код кућних љубимаца..
Литература
1. Матичић Д., Внук Д. Ветеринарска кирургија и анестезиологија. Загреб: Медицинска наклада, 2010.
2. Fossum Т.W. Small animal surgery. Third edition. St. Louis: Elsevier Mosby, 2007. (одабрана поглавља)
3. Slatter D. Textbook of small animal surgery. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2003. (одабрана поглавља)
4. Piermattei D., Flo G., DeCamp C. Handbook of small animal orthopedics and fracture repair. Fourth edition. St. Louis: Elsevier Saunders,
2006. (одабрана поглавља)
5. Gelatt K.N. Essentials of veterinary ophtalmology. Second edition. Wiley-Blackwell, 2008. (одабрана поглавља)
Број часова активне наставе

Теоријска настава:15

Практична настава:15

Методе извођења наставе
Предавања ће се изводити у предаваоницама уз коришћење савремене аудиовизуелне технике.
Практичан рад студената ће се изводити у вежбаоницамана препаратима органа и у просторијама ветеринарске клинике за кућне
љубимце Пољопривредног факултета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена

Завршни испит

поена

5-10

писмени испит

10-20

практична настава

5-10

усмени испт

20-30

колоквијум-и

10-20

..........

семинар-и

5-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Болести егзотичних кућних љубимаца – Diseases of exotic pets
Наставник: др Николина Новаков
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање знања из етиологије, патогенезе, клинике, патологије, превентиве и терапије болести егзотичних
кућних љубимаца. Студент треба да стекне вештине клиничке и лабораторијске дијагностике болести егзотичних кућних љубимаца и
способност решавања конкретних проблема из области предмета.
Исход предмета
Након завршертка курса из овог предмета студен траба да буде способана да: 1. дефинише и опише појмове из етиологије
епизоотиологије, клинике и терапије болести егзотичних кућних љубимаца; 2. препозна клиничку слику и патоанатомски налаз
пецифичних оболења; 3. примени лабораторијске методе дијагностике; 4. прави разлику диференцијално дијагностички између
инфективних и неинфективних болести; 5. утврди и спроведе адекватну терапију; 6. учествује појединачно и у тиму у решавању
конкретних проблема из области предмета болести егзотичних кућних љубимаца.
Садржај предмета
Теоријска настава
Имунолошки систем и специфичности егзотичних кућних љубимаца (папагаји, кунићи, веверице, дегуи, чинчиле, заморци, гмизавции
и др.). Бактеријске и гљивичне нфекције. Инфекције вирусима; Паразитске болести егзотичних кућних љубимаца; Болести непознате
етиологије; Болести услед погрешне исхране и гајења; Терапија егзотичних кућних љубимаца.
Практична настава
Дијагностик болести егзотичних кућних љубимаца. Узимање крви, брисева, узорака. Клинички преглед најважнијих егзотичних
животиња (папагаји, кунићи, веверице, дегуи, чинчиле, заморци, гмизавции и др.). Вакцинација и вакцине;; Еутаназија егзота;
Поступци терапије, контраиндикације и лекови који се користе у терапији.
Литература
1. Прукнер-Радовчић Е. Болести птица кућних љубимаца. Медицинска наклада, 2010.
2. Поповић Н., Илић В. Биолошке карактеристике и болести дивљачи, кунића и крзнашица. Ветеринарски факултет Београд, 2007.
3. Michell M. Tully T. Current therapy in exotic pet practice, Elsevier, 2016.
4. Carpetner J. Exotic animal formulary, 5th edition. Elsevier, 2017.
Број часова активне наставе
2 (30)

Теоријска настава: 1 (15)

Практична настава: 1 (15)

Методе извођења наставе
У оквиру метода извођења наставе корите се теоријска и практична настава. Теоријска настава се изводи као предавања применом
свих доступних аудио и видео уређаја. Практична настава укључује клиничке вежбе које обухватају поглавља: Клинички преглед
егзотичних кућних љубимаца и Узимање крви, брисева и других узорака. Остале вежбе које обухватају дијагностику оболења се
изводе у лабораторији. Обавезан је један семинарски рад на теме из свих поглавља теоријске наставе. Провера знања спроводи се кроз
два обавезна колоквијума, практични и усмени испит. Колоквијуми обухватају поглаваља: Дијагностика, клиничка слика и терапија
егзотичних кућних љубимаца а писмени и усмени испит обухватју остала/различита наставна поглавља предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3- 5

писмени испит

16-30

активност у току вежби

3-5

усмени испт

16- 30

колоквијум-и

11- 20

..........

семинар-и

6-10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Ветеринарска медицина-Veterinary medicine
Назив предмета: Ветеринарска онкологија- Veterinary oncology
Наставник: др Ивана Н. Давидов
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Специјална патолошка морфологија
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1. знања о морфолошким и патохистолошким карактеристикама онколошких процеса код
домаћих животиња, 2. вештину примене метода и инструмената за утврђивање морфолошких и патохистолошких промена на/у органу
и ткиву и 3. способност решавања проблема из области предмета ветеринарске онкологије.
Исход предмета
По завршетку курса, студент треба да: 1. прикупи, опише и дефинише етиологију и патогенезу најчешћих малигних обољења домаћих
животиња, 2. повеже, објасни, разврста, разликује и уради неопходне дијагностичке процедуре онколошких процеса, 3. открије,
конструјише и протумачи насатале промене у/на ткиву и органу, 4. анализира и утврди диференцијалну дијагнозу онколошких
промена, 5. прикупи, организује и састави прецизну хистолошку и морфолошку дијагнозу онколошких промена прегледаног узорка, 6.
приложи адекватене резултате и закључке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Етиологија, патогенеза и дијагностика најчешћих малигних обољења паса и мачака. Етиологија, патогенеза и дијагностика најчешћих
малигних обољења фармских животиња. Диференцијална дијагностика бенигних и малигних тумора домаћих животиња.
Практична настава
Лабораторијска- патохистолошка обрада и анализа макроскопски промењених органа и ткива. Постављање тачне и прецизне дијагнозе
бенигних и малигних тумора домаћих животиња.
Литература

1. Pecorino L. Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics. 4th Edition Oxford 2016.
2. McGavin M., Zachary J. Tompson`s Special Veterinary Pathology. 4th Edition W.B. Saunders Company 2008.
3. Morris J. and Dobson J. Small Animal Oncology. 2nd Edition John Wiley and Sons 2008.
4. Meunten J.D. Tumors in Domestic Animals. 1st Edition Wiley-Blackwell 2002.
5. Hahn K. Veterinary Oncology. Butterworth Heinemann Boston 2002.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 1(15)

Практична настава: 1(15)

Методе извођења наставе
Метода презентације, демонстрације и илустрације на рачунару и методе усменог излагања и разговора лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

3-5

практични испит

15-30

практична настава

3-5

усмени испт

20-40

колоквијум-и
семинар-и

..........
10-20

Студијски програм : Ветеринарска медицина
Назив предмета: Основи клиничке фармакологије и токсикологије кућних љубимаца - Fundamentals of clinical pharmacology and
toxicology of the pets
Наставници: др Драгица Стојановић, редовни професор; др Зорана Ковачевић, доцент
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Фармакологија и токсикологија 1 и 2
Циљ предмета
Предмет омогућава студенту стицање: 1) знања о дозирању, судбини лекова у организму, месту и начину деловања лекова на
организам животиња, као и знања о токсикокинетици, токсикодинамици, ризицима тровања, токсичном деловању пестицида, тешких
метала, отровних биљака и других хемикалија на организам, односно поједине органске системе животиња; 2) вештине препознавања
интеракција између лекова и препознавања нежељених дејстава лекова, као и вештине да, 3) способности да процени да ли је неки лек
код неке болести користан и ако јесте како се може најбоље употребити у клиничкој пракси, као и и способности да примени
адекватне терапије код отрованих животиња.
Исход предмета
Када студент савлада и положи овај предмет очекивани су следећи исходи: 1) да дефинише и опише улогу и значај
фармакокинетичких процеса за ефикасност неког лека, 2) да објасни начин деловања лекова у организму, 3) да разуме значај могуће
интеракције између лекова, синергистичке интеракције, као и лекове избора у лечењу неке болести, 4) да анализира и процени улогу и
значај токсикокинетичких процеса и токсичност неке супстанце, начин деловања отровних супстанци у организму животиња, 5) да уме
да разликује и препоручи методе лечења отрованих животиња, укључујући и примену антидота.
Садржај предмета
Теоријска настава: Развој, предмет и обим клиничке фармакологије, фармакотерапија и остали видови употребе лекова у
ветеринарској медицини, ефекат лека, механизам деловања лекова, процена терапијске вредности лекова. Развој, предмет и обим
клиничке токсикологије, улога и значај токсикокинетике, механизам деловања отрова, процена ризика за настајање тровања, ефекти
токсичног деловања отровних супстанци. Избор и примена локалних и општих анестетика, хипнотика и седатива, аналгетика и
антипиретика, избор и примена адренергичких и холинергичких лекова, антихистаминика, као и лекова у лечењу органских система,
укључујући и инфективне и паразитске болести. Најчешћа тровања животиња у ветеринраској пракси, тровањa пестицидима, тешким
металима, микотоксинима и отровним биљкама, лечење тровања.
Практична настава: Oдређивањe фармакотерапије у лечењу болести и поремећаја у функцији органских система и лечењу
инфективних, паразитских, малигних и аутоимуних болести. Узорковање и слања материјала за хемијско-токсиколошку анализу,
дијагностика и терапија тровања.
Литература
1. Ћупић В., Муминовић М., Кобал Силвестра, Велев Р. Фармакологија за студенте ветеринарске медицине, 2. издање,., Београд,
Сарајево, Љубљана, Скопље, 2014.
2.Јездимировић М. Ветеринарска фармакологија, 4. допуњено издање, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2010.
3. Peterson, E. M. and Tolcott, A. P., Small animal toxicology, Sanders Company, 2007.
4. The Merck Veterinary Manual, 9th edition, Cynthia Kahn, Merck and Co., Inc. Rahway, N. J., USA, 2005.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе Теоријска настава се изводи на предавањима применом свих доступних аудио и видео уређаја. Практична
настава подразумева рад у лабораторијама, клиникама и на терену.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
20-40
5-10
колоквијум-и
семинар-и
15-30
10-20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник: Проф. др Миодраг Радиновић, Проф. др Бојан Тохољ, Проф. др Александар Поткоњак, Проф. др Драган Роган, Проф. др
Бојан Благојевић, Доц. др Марија Пајић, Проф. др Божидар Савић, Доц. Др Огњен Стеванчевић, Проф. др Иван Станчић, Проф. др
Љубица Спасојевић-Косић, Доц. Михајло Ердељан
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан 12. семестар
Циљ предмета
Циљ овог предмета је примена знања и вештина стечених током студија у реалном практичном раду са пацијентима, узорцима и
документацијом, а под надзором наставника и ветеринара практичара.
Исход предмета
После стручне праксе студенти ће моћи да самостално примењују основне дијагностичке и терапијске процедуре, процедуре у области
узорковања и слања узорака, обраде узорака и лабораторијских анализа и процедуре у циљу обезбеђивања здравствено безбедне хране.
Студенти ће моћи да изврше синтезу сопствених теоријских знања и практичних вештина стечених током реализације студијског
програма у реалним практичним условима. Студенти ће моћи да изврше евалуацију сопствених постигнућа и да стекну сигурност у
извођењу и интерпретацији одређених вештина и знања.
Садржај предмета
Стручна пракса се организује у 12. семестру, и након завршетка семестра. У зависности од претходно изабраног модула, садржај
стручне праксе се модификује тако да акценат ставља на практичан рад у оквиру изабраног модула тако да се формирају три групе
студената са различитим садржајем стручне праксе. Стручна пракса се изводи у оквиру предмета из научних области: болести
животиња и хигијена анималних производа, хирургија, породиљство, микробиологија и заразне болести и то на клиничким вежбама и
лабораторијским вежбама у оквиру одговарајућих предмета. Стручна пракса која се организује у оквиру факултета (лабораторије, рад
на терену, фарме, ергеле и сл., клинике, рад у ветеринарским организацијама са којима постоји уговор) се обавља у току месеца
фебруара, марта и априла и под директном организацијом и надзором је задуженог наставника. Након тога студент би се у зависности
од изабраног модула упућивао у организацију која обавља ветеринарску делатност (ветеринарска станица, амбуланта, фарма, кланица,
млекара и сл.) где би под надзором доктора ветеринарске медицине завршавао своју стручну праксу. Дужина трајања стручне праксе у
оквиру организације која обавља ветеринарску делатност траје минимално месец дана, а на захтев студента и сагласност организације
може трајати и дуже. О упућивању студената на стручну праксу стара се руководилац стручне праксе кога именује Катедра за
ветеринарску медицину.Кроз различите модуле и обласи студенти ће бити изложени следећим практичним садржајем стручне праксе:
1) праћење, заштита и унапређење здравља животиња; 2) заштита животиња од заразних и других болести; 3) откривање и
дијагностиковање болести и лечење оболелих животиња; 4) спровођење мера здравствене заштите животиња;5) заштиту људи од
зооноза; 6) контролу безбедности хране животињског порекла и производа животињског порекла на месту узгоја животиња,
производње и промета производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње; 7) обележавање и
регистрацију животиња ради контроле кретања и обезбеђивања следљивости у производњи и промету животиња, производа
животињског порекла и хране животињског порекла; 8) контролу воде за напајање животиња ради обезбеђивања њене исправности; 9)
контролу здравља приплодних животиња и њихове репродуктивне способности, као и спровођење мера за лечење стерилитета и
вештачког осемењавања; 10) заштиту животне средине од загађења узрочницима заразних болести животиња; 11) заштиту животиња
од мучења и патње, као и старање о добробити животиња; 12) контролу у производњи и промету ветеринарских лекова и медицинских
средстава за употребу у ветеринарској медицини; 13) послове дезинфекције, дезинсекције, дератизације, дезодорације и
деконтаминације; 14) ветеринарску едукацију и обавештавање.
Литература
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Остали часови: 5
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања са применом аудио-визуелних помоћних средстава; Практичан лабораторијски рад уз вођење дневника
лабораторијског рада, посета млекарама и институтима, анализа и тумачење законске регулативе у вези са производњом и анализом
млека и производа од млека.
Оцена знања (максимални број поена 100)
На основу извештаја остручној пракси који студент израђује....................60 бодова
Усмена одбрана извештаја о стручној пракси.............................................40 бодова

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: Студијски истраживачки рад – предмет завршног рада
Наставник:
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Уписан 12. семестар
Циљ предмета
Циљ студијског истраживачког рада је да студент, након обављених истраживања и других активности урађених у оквиру задате теме
дипломског-мастер рада, изврши критички преглед литературе релевантне за тему, анализира и обради научне резултате и податке
добијене током истраживачког рада, као и да научно и аргументовано дискутује о значају добијених резултата.
Исход предмета
Очекује се да кроз самостални истраживачки рад, као и уз надзор ментора, студент изврши критичку анализу доступних литературних
података релевантних за тему дипломаког рада; анализира и обради научне резултате и податке добијене током истраживачког рада; и
да научно и аргументовано дискутује добијене резултате.
Садржај предмета
Студијски истраживачки рад подразумева да студент, применом стечених научних знања, способности и академских вештина
савладаних у оквиру обавезних и изборних предмета, прикупи и анализира све податке и материјал који су потребни за завршно
писање дипломског рада. То подразумева анализу доступних литературних података релевантних за тему, анализу и обраду научних
резултата и података добијених током истраживачког рада и извлачење научних закључака из резултата, њиховог значаја и вредности
за науку и крајње кориснике резултата.
Студијски страживачки је непосредно у функцији финалне израде и писања дипломског-мастер рада и специфични садржај рада се
формира у складу са потребама израде конкретног дипломског рада.
Литература
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 0
СИР: 20
Методе извођења наставе
Током студијског истраживачког рада, студент ради самостално и уз консултује са ментором, а по потреби и са другим наставницима
који се баве проблематиком из области теме дипломског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)

Студијски програм: Ветеринарска медицина
Назив предмета: Дипломски рад
Наставник:
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 10
Услов: За избор теме и ментора уписана завршна година, за одбрану рада положени сви испити и оверен 12. семестар
Циљ предмета
Стицање знања о начину, структури и форми писања дипломско-мастер рада након обављених истраживања и других активности.
Стицање искуства за креативан рад, писање и обликовање научног текста и примена својих научних достигнућа у пракси.
Исход предмета
По завршетку дипломског рада, студенти на овом нивоу образовања имају следеће способности (вештине), односно компетенције:
способност разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које проистичу током рада везаног за медицину научну
област,способност примене свога знања, разумевања и способнисти за решавање проблема у новом или непознатом окружењу,
способност инеграције знања и решавању сложене проблематике, способност логичког расуђивања на основу доступних информација,
способност пласирања публиковања различитих стручних информација, давање мишљења и размењивање идеја, способност примене
стечених фундаменталних знања из медицинских наука.
Садржај предмета
Пример: завршни рад предствља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области. Након
обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: увод, преглед литературе, материјал и
метод, резултати, дискусија, закључци, литература.
Литература
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Остали часови: 5
Методе извођења наставе
Током израде дипломског рада студент консултује ментора, а по потреби и друге професоре. Студент сачињава дипломски рад и након
добијања сагласности од стране комисије за оцену и одбрану,укоричене примерке доставља комисији. Одбрана дипломско-докторског
рада је јавна, а студент је обавезан да усмено одговори на постабљена питања и примедбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршен и укоричен рад ........................................................................ до 50 поена
Усмена одбрана рада ..............................................................................до 30 поена
Одговори на постављена питања на усменој одбрани........................до 20 поена

