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Циљ предмета 

Упознавање студената са кључним појмовима и филозофским основама системâ разних нивоа комплексности, као 

предуслов за њихово аналитичко и синтетичко проучавање те примену системског мишљења у екологији. 

Исход предмета  
Стицање неопходних професионалних знања о техникама и приступима савремене теорије система и информација 

као мултидисциплинарне концепту а не основе за истраживања у разним областима екологије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Филозофске основе системског мишљења. Појам и дефиницијесистема. Класификација и хијерархијасистемâ. 
Квантитативна и квалитативнасвојствасистемâ. Релације и операцијеунутарсистема – логичко-алгебарскиапарат. 
Статички и динамичкисистеми. Једноставни и сложенисистеми, и њиховастања. Реалнисистеми и модели. Системи 
у природи и друштву. Достижност, управљивост и осмотривоствременскидискретнихсистема. 
Основнипојмовитеоријеинформација – информација, синергија и ентропија. Елементитеоријекомуникације. 
Практична настава 

Упознавање са појединим врстама реалних система и испитивање њихових обележја. Разрађивање математичког 

апарата за описивање и моделовање понашања системâ. Примена појмова регулације, управљивости, детерминизма 
и других концепата на еколошке системе. Истраживање међуповезаности и сложених процеса у динамичким 

еколошким системима (екосистемима). Употреба теорија информације и комуникације у еколошким наукама. 
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Број часова  активне наставе Осталичасови 

Предавања: 2(30) 

 

Вежбе: 2(30) 
 

Други облици наставе: СИР: 
 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудио-визуелне вежбе, колоквијум,одбранаписменихрадова, консултације, усмени испит. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава и радови 20 усмени испит 50 

колоквијум  20 ..........  
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