
Табела 5.1. Спецификација предмета Биоремедијација 
 
Назив предмета:   Биоремедијација 
Наставник:    Јелена М. Додић, Зорана З. Рончевић 
Статус предмета:   Изборни за Б, ХИ 
Број ЕСПБ:    10 
Услов:     Нема 
Циљ предмета 
Стицање научних и академских способности и вештина из области теорије и практичне примене метаболичких 
потенцијала микроорганизама, биљака и животиња у сврху пречишћавања контаминираних подручја (in situ и 
ex situ), у начелу и детаљно, а у складу са савременим правцима развоја науке и струке у овој области. 
Исход предмета  
Детаљно познавање теорије и технике стварања оптималних услова за раст и умножавање погодних 
микроорганизама, као и за неометан животни циклус биљака и животиња, а у циљу уклањања одређених 
количина контаминаната, самостално конципирање одабраног процеса, као и познавање најновијих научних и 
стручних достигнућа у овој области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Детаљна анализа карактеристика контаминаната, локалитета и физиологије микроорганизама, биљака и 
животиња као параметара од којих зависе ток и трајање процеса биоремедијације; детаљно разматрање in situ и 
ex situ техника биоремедијације и њихово коришћење за ремедијацију земљишта, муља и подземних вода, као и 
њихово унапређење методима молекуларне екологије и детаљна анализа економичности поступака производње. 
Практична настава  
Избор технике биоремедијације у складу са препознатим еколошким проблемом и дефинисање циљева и исхода 
њене примене; претраживање научне и стручне литературе (преглед база података научних радова, докторских 
дисертација, научних и стручних студија, патената и техничких решења); прикупљање и идентификација 
релевантних података, као и њихова систематизација; анализа и дискусија најновијих сазнања у овој области, 
припрема писане верзије и презентација семинарског рада. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Интерактивна предавања и консултације у групи или самостално зависно од броја студената; рад на рачунару, 
коришћење електронских база података са интернета, израда и презентација семинарског рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
семинарски рад 50 усмени испит 50 
 
 
 
 


