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Циљ предмета 

Упознавање са појмом генетичких ресурса, њиховим научним, практичним, естетским, културолошким и 
етичким значајем на глобалном, регионалном и локалном нивоу. Савладавање програма и метода очувања, 
усмереног коришћења и унапређења генофонда биљних и анималних врста и сагледавање њиховог значаја и 
примене у процесима стварања додатне вредности производа.   
Исход предмета  
Студенти ће бити оспособљени за избор адекватног програма очувања и унапређења биљних и анималних 
генетичких ресурса, његово дефинисање, елаборирање, успостављање и усклађивање са захтевима газдовања 
агро и шумским екосистемима, као и са системом производње у пољопривреди и шумарству.     
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и врсте генетичких ресурса. Стање генетичких ресурса у Европи и код нас. Генетички ресурси у 
међународном контексту: процеси, споразуми, програми и институције. Облици и извори варијабилности 
генетичких ресурса. Процена варијабилности генетичких ресурса: генетички маркери. Методе очувања и 
унапређења генетичких ресурса: статична и динамична конзервација. Глобалне климатске промене и 
генетички ресурси. Економски аспекти очувања и унапређења генетичких ресурса. Стратегија очувања и 
унапређења генетичких ресурса.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Студијски истраживачки рад на изради стратегије и програма очувања и унапређења генетичких ресурса 
одабране биљне или анималне врсте, уз избор адекватних метода процене унутарврсне варијабилности и 
модела њеног очувања.  
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:3 (45) 

 

Вежбе: 2(30) Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, практична настава интерактивног карактера, рад у малим групама, студијски истраживачки рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 20 усмени испит  

колоквијум-и 20 ..........  

 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Radomir-Mandic.pdf

