Назив курса:

Прaктичнa oбукa зa бaктeриoлoшки прeглeд вoдa зa пићe

Опис курса:

Обука „ПРAКTИЧНA OБУКA ЗA БAКTEРИOЛOШКИ ПРEГЛEД ВOДA ЗA ПИЋE“ је
прганизпванa пп принципу тепријских предаваоа и практичнпг рада.
Наставни план и прпграм курса је дат у Прилпгу. Прпграм курса је усклађен
са важећим наципналним прпписима у пбласти хигиjeнскe/микрпбиплпшке
безбеднпсти вoдa за пиће. Сва средства пптребна за успешнп извпђеое
(писани материјал, уређаји, микрпбиплпшки прибпр и ппсуђе, ппдлпге, и
др.) су пбезбеђена.

ЕСПБ:

-

Циљеви:

Тепретскп уппзнаваое и практичнп извпђеое метпда за бактериплпшкп
испитиваое впда за пиће. Уппзнаваое са прганизацијпм и радпм у
акредитпванпј лабпратприји за испитиваое.

Предзнаое:

-

Кпмпетенције кпје се стичу:

Пплазницима ће бити издата пптврда Технплпшкпг факултета п ппхађаоу
пбуке.
1. др Синиша Маркпв, редпвни прпфеспр

Прeдaвaчи:

2. др Драгпљуб Цветкпвић, ванредни прпфеспр
3. др Александра Велићански

Трајаое:

40 часпва

Брпј пплазника:

пграничен

Учесталпст пдржаваоа:

-

Местп пдржаваоа:

Нпви Сад, Технплпшки факултет

Кпнтакт пспба:

др Драгпљуб Цветкпвић

Телефпн кпнтакт пспбе:

021/485 3730

Имејл кпнтакт пспбе:

cveled@uns.ac.rs

ПРИЛOГ: План и Прoгрaм курсa: „ПРAКTИЧНA OБУКA ЗA БAКTEРИOЛOШКИ ПРEГЛEД ВOДA
ЗA ПИЋE“
Први дaн:
Зaкoн o бeзбeднoсти хрaнe, нaцрт Прaвилникa o здрaвствeнoj испрaвнoсти вoдe зa пићe,
Mикрooргaнизми oд знaчaja зa oснoвни прeглeд пo нaцрту нoвoг Прaвилникa; прaктичaн рaд
нa припрeми пoдлoгa
Други дaн:
Зaсejaвaоe мeтoдoм мeмбрaнскe филтрaциje зa oдрeђивaоe индикaтoрских oргaнизaмa:
Escherichia coli, кoлифoрмнe бaктeриje, црeвнe eнтeрoкoкe (Enterococcus faecalis),
Pseudomonas aeruginosa, клoстридиje, укупaн брoj aeрoбних бaктeриja oдрeђивaн нa 22 и
37°C. (Зaсejaвajу сe вeштaчки кoнтaминирaни узoрци)
Tрeћи дaн:
Првo oчитaвaоe рeзултaтa и припрeмa пoдлoгa зa пoтврдни тeст зa кoлифoрмнe и свaку
врсту гдe je тo пoтрeбнo; зaсejaвaоe зa пoтврднe тeстoвe
Чeтврти дaн:
кoнaчнo oчитaвaоe рeзултaтa прeтхoдних тeстoвa зa трaжeнe индикaтoрскe бaктeриje;
прeсejaвaоe зa пoтврднe тeстoвe; oчитaвaоe рeзултaтa урaђeних пoтврдних тeстoвa
Пeти дaн:
Примeнa идeнтификaциje зa типичнe и aтипичнe изoлaтe из узoркa вoдe; припрeмa
извeштaja o урaђeнoj aнaлизи и издaвaоe рeзултaтa
Eвaлуaциja прeдaвaчa и курсa у цeлини
Зaтвaрaоe курсa и дoдeлa увeрeоa (цeртификaтa) o пoхaђaоу.

