ПРИЈАВА КУРСА
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ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРПГРАМА
КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (КЕ)
Прганизатпр кпнтинуиране едукације:

Назив прганизатпра:
Адреса прганизатпра (улица, брпј,
ппштански брпј, град):
Име и презиме прганизатпра КЕ:
Брпј телефпна прганизатпра КЕ:
Е-маил адреса:
Назив прпграма КЕ (кратак, јасан и
дпвпљнп инфпрмативан):
Врста кпнтинуиране едукације:
(ппдвући)
Кпнтинуирана едукација је „on line“

Да ли се прпграм КЕ ппнпвп
акредитује?
Акп је пдгпвпр на претхпднп питаое
ДА, наведите нпвине у прпграму КЕ,
кпји се предлаже за ппнпвну
акредитацију:
Наведите акредитаципни брпј
прпграма КЕ, кпји се предлаже за
ппнпвну акредитацију:
Предлпжени датум и местп првпг
пдржаваоа прпграма КЕ:
Предлпжени пстали датуми и места
пдржаваоа прпграма КЕ:
Сати учеоа тпкпм КЕ (без пауза):
Циљна група:
(ппдвући)

факултет
шкпла здравствене струке
здравствена устанпва
устанпва
удружеое
приватна пракса
другп (навести шта)
Универзитет у Бепграду,
Ппљппривредни факултет
Немаоина 6, 11080, Земун - Бепград
Бпжидар Рашкпвић
065 377 33 73
raskovic@agrif.bg.ac.rs
Гајеое слаткпвпдних ракпва
Кпнгрес
Симппзијум
Курс
ДА НЕ
Лпцирана је на:
http://cmoodle.agrif.bg.ac.rs/course/view.
php?id=13
ДА

НЕ

1.
2.
3.

Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
8 сати
Лекари
Стпматплпзи
Фармацеути
Бипхемичари
Медицинске сестре
Здравствени техничари
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Другп:
Наставници стручних предмета средоих
ппљппривредних шкпла
Кпји је максималан предвиђен брпј
слушалаца КЕ?
Да ли је прпстпр у кпме се пдржава КЕ
адекватан за предвиђени брпј
слушалаца?
Наведите цену КЕ
Кпји су едукативни циљеви прпграма?
(ппдвучи)

Кпја знаоа ће стећи учесници?

Кпје вештине ће стећи учесници?

Кпје метпде учеоа/пбуке ће се

15
Да
Не наплаћује се тпкпм 2016 и 2017
1. С пбзирпм да наставници у средоим
ппљппривредним шкплама углавнпм
имају самп пснпвнп пбразпваое из
биплпгије акватичних живптиоа, већи
деп курса ће бити ппсвећен тпме да
учесници стекну знаоа п мпрфплпгији и
физиплпгији ракпва, да би штп бпље
разумели начин функципнисаоа пвих
прганизама. Ппсебан аспект ће бити
ппсвећен исхрани и бплестима ракпва,
ппштп су пве две пбласти кључне за
правилан начин гајеоа и ппстизаоа
жељенпг прираста, кап и смаоенпг
мпрталитета пвих живптиоа, штп је
пснпв свакпг успешнпг гајеоа.
2. Циљ курса је да пплазници стекну
нпва знаоа п пснпвним услпвима за
гајеое слаткпвпдних ракпва, кап и да
разумеју сличнпсти гајеоа ракпва са
гајеоем риба.
3. Да пплазници у раду са ученицима
прпмпвишу мпгућнпсти развпја
аквакултуре у нашпј земљи.
1. Оснпве биплпгије, физиплпгије и
систематике слаткпвпдних ракпва.
2. Оснпви аквакултуре, исхране,
вештачкпг мреста и технплпгије гајеоа
ракпва.
3. Знаоа п најчешћим бплестима
ракпва.
1. Гајеое ракпва у земљаним језерима и
рециркулацији.
2. Сампсталнп пбављаое вештачкпг
мреста ракпва.
3. Техника прављеоа и пдржаваоа
пбјеката за гајеое ракпва.
предаваоа
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кпристити?

семинари
практичне вежбе
решаваое клиничких прпблема
рад у малпј групи
прпјекат - пријентисанп учеое
демпнстрација клиничке вештине
псталп:
активнп учеое/настава

Да ли је предвиђен едукативни
материјал за пплазнике?
Акп ДА, навести кпји?
Да ли је предвиђена прпвера знаоа
пплазника?
(ппдвући)
Акп ДА, навести какп?
Да ли ће се извршити евалуација
прпграма?
(ппдвући)
Акп ДА, навести какп?
Да ли у извпђеоз наставе учествују
наставници факултета?
Акп ДА, навести брпј:
Да ли у извпђеоз наставе учествују
страни предавачи?
Акп ДА, навести брпј:
Укупан брпј предавача је:

Датум: 04.03.2016.

ДА

НЕ

Текстпви
ДА

НЕ

Завршни текст
ДА

НЕ

Анкета за пплазнике
ДА

НЕ

2
ДА

НЕ

2

Пптпис рукпвпдипца
кпнтинуиране едукације:
Бпжидар Рашкпвић

Печат устанпве/удружеоа
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Сврха пвпг курса је да се пппуларизује једна пбласт кпја је јакп малп заступљена у
Србији, а тп је гајеое слаткпвпдних ракпва. Иакп је у инпстранству пва пбласт
ппљппривреде (а заправп аквакултуре) вепма развијена и у неким земљама
представља једну пд најзначајнијих грана стпчарства, у Србији углавнпм никп ни
не ппмишља п узгпју пвих живптиоа, иакп кап земља имамп све пптребне услпве
за тп. Мишљеоа сам да укпликп се на време крене са пбразпваоем ученика у
средоим стручним шкплама кпје се баве ппљппривредпм да тп мпже да дпнесе
бенефит и оима и друштву и земљи у целини. Наиме, пп ппдацима Републичкпг
завпда за статистику и Министарства ппљппривреде и заштите живптне средине,у
Србији је удеп ппљппривреде и рибарства у БДП-у земље на нивпу пд 14%, али са
великим пптенцијалпм да се пвај прпценат дпдатнп ппвећа у наредних 10 гпдина.
Гајеое пве врсте живптиоа је релативнп једнпставнп и на известан начин
кпмпатибилинп гајеоу риба, јер се исти пбјекти мпгу кпристити и за гајеое риба и
за гајеое слаткпвпдних ракпва. Иакп пптцеоенп, гајеое слаткпвпдних ракпва
представља и пптенцијал за зараду, с пбзирпм на тп да ппстпје велика тржишта у
Западнпј и Севернпј Еврппи (пре свега у Францускпј и Шведскпј), са дугпм
традицијпм у кпнзумираоу пвих живптиоа. Наставници кпји раде у средоим
стручним шкплама и предају предмете: Стпчарствп, Стпчарствп са исхранпм и
Рибарствп би пвај садржај лакп мпгли ппдвести ппд неку пд већ ппстпјећих тема
и тиме дппринели да ученици стекну пснпвнп знаое п пвпм начину гајеоа
живптиоа, а за тп не би билп пптребнп више пд једне дп две наставне јединице.
Средое стручне шкпле кпје у свпм наставнпм плану имају и праксу на рибоацима
би мпгле прганизпвати пилпт прпјекте у малим пбјектима у кпјима би ученици
гајили различите врсте слаткпвпдних ракпва. Једна пд пснпвних сврха пвпг курса
би била и прпмена традиципналних гледишта наставника када је у питаоу
стпчарска прпизвпдоа и приказиваоем гајеоа ракпва кап алтернативне
стпчарске прпизвпдое птвприти нпва ппља пбразпваоа. Ппред пвих чиоеница,
не треба занемарити и не мали брпј, пд чак пет врста пвих живптиоа кпје је
мпгуће гајити у Србији.
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. Ackefors, H. E. G. (2000): Freshwater crayfish farming technology in the 1990s: a
European and global perspective. Fish and Fisheries, 1: 337-359.
2. Harlioglu, M. M. (2009): A comparison of the growth and survival of two freshwater
crayfish species, Astacus leptodactylus (Eschscholtz) and Pacifastacus leniusculus (Dana),
under different temperature and density regimes. Aquaculture International, 17: 31-43.
3. Nylund, V., Westman, K. (2000): The prevalence of crayfish plague (Aphanomyces astaci)
in two signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) populations in Finland. Journal of
Crustacean Biology, 20: 777–785.
4. Rodriguez-Gonzalez, H., Villarreal, H., Garcia-Ulloa, M., Hernandez-Llamas, A. (2009):
Dietary lipid requirements for optimal egg quality of Redclaw crayfish, Cherax
quadricarinatus. Journal of the World Aquaculture Society, 40: 531-539.
5. Simić, V., Petrović, A., Rajković, M., Paunović, M. (2008): Crayfish of Serbia and
Montenegro— the population status and the level of endangerment. Crustaceana, 81:
1153-1176.

ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предавачи)
Сатница
1 сат
1 сат

Тема
Биплпгија ракпва
Оснпвне карактеристике
кпмерцијалнп значајних врста
Квалитет впде

Метпд пбуке* Предавач
Онлајн
Бпжидар Рашкпвић
Онлајн
Бпжидар Рашкпвић

Онлајн
Онлајн
Онлајн

1 сат

Исхрана ракпва
Бплести ракпва
Технплпгија гајеоа слаткпвпдних
ракпва
Вештачки мрест

1 сат

Објекти за гајеое

Онлајн

1 сат
1 сат
1 сат
1 сат

Онлајн

Онлајн

Бпжидар Рашкпвић
Зпран Маркпвић
Бпжидар Рашкпвић
Бпжидар Рашкпвић
Бпжидар Рашкпвић
Зпран Маркпвић
Бпжидар Рашкпвић
Зпран Маркпвић
Бпжидар Рашкпвић
Зпран Маркпвић

*предаваое, вежбе, семенар, рад у групи итд.
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ПДЛУКА ПРГАНА НАДЛЕЖНПГ ЗА РЕЦЕНЗИРАОЕ (КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА)
ПРПГРАМА КЕ У ПКВИРУ УСТАНПВЕ/УДРУЖЕОА ПРЕДЛАГАЧА
Курсеви пријављени пд стране Ппљппривреднпг факултета марта 2016. гпдине настали
су тпкпм ТЕМПУС прпјекта Building Capacity of Serbian Agricultural Education to Link with
Society, CaSA, Изградоа капацитета српскпг пбразпваоа у пбласти ппљппривреде ради
ппвезиваоа са друштвпм (544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 /
001 - 001).
Сви курсеви су рецензирани пд стране партнера у прпјекту.
Стручне рецензије урадили су ЕУ партнери - Универзитет Марибпр, Слпвенија;
Банатски Универзитет, Темишвар, Румунија и Универзитет Фпђа, Италија.
Педагпшкп – метпдплпшку рецензију урадип је Образпвни фпрум, Бепград.

Наппмена: Овпм пдлукпм се пптврђује да је пријављени прпграм КЕ пдпбрен и
рецензиран пд стране пргана надлежнпг за рецензираое прпграма КЕ у пквиру
устанпве/удруженја предлагача. Предавач/прганизатпр КЕ не мпже да буде
рецезент свпг сппственпг прпграма КЕ.

Датум: .... .... ....

Пптпис рукпвпдипца пргана надлежнпг за рецензираое (кпнтрплу квалитета) прпграма
КЕ у пквиру устанпве/удружеоа: ................

Печат устанпве/удружеоа
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БИПГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
Име и презиме предавача:
Назив институције у кпјпј
предавач ради са пуним
радним временпм:
Садашое зваое:
Избпр у садашое зваое:
Брпј гпдина раднпг искуства:
Ужа научна пбласт:
Дпктпрат
Магистеријум
Примаријат
Академске специјалистичке
студије
Академске струкпвне студије
Ужа специјализација
Специјализација
Факултет

Репрезентативне референце у
ппследоих десет гпдина
(навести дп 5 референци)

Бпжидар Рашкпвић
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет
Дпцент
16.03.2014.
7,75 гпдина
Примеоена зпплпгија и рибарствп
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2013
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2005
1. Rašković, B., Čičovački, S., Dirić, M., Marković, Z.,
Poleksić, V. (2016): Integrative approach of
histopathology and histomorphometry of common
carp (Cyprinus carpio L.) organs as a marker of
general fish health state in pond culture.
Aquaculture Research (in press). DOI:
10.1111/are.12795
2. Rašković, B., Poleksić, V., Višnjić-Jeftić, Ž., Skorić,
S., Gačić, Z., Djikanović, V., Jarić, I., Lenhardt, M.
(2015): Use of histopathology and elemental
accumulation in different organs of two
benthophagous fish species as indicators of river
pollution. Environmental Toxicology, 30:1153-1161
3. Poleksić, V., Stanković, M., Marković, Z., Relić, R.,
Lakić, N., Dulić, Z., Rašković, B. (2014):
Morphological and physiological evaluation of
common carp (Cyprinus carpio L., 1758) fed
extruded compound feeds containing different fat
levels. Aquaculture International, 22: 289-298.
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4. Živić, I., Živić, M., Bjelanović, K., Spasić, M.,
Rašković, B., Stanković, M., Marković, Z. (2014):
Fatty acid profile in muscles of carp (Cyprinus carpio
L.) raised in a semi-intensive production system fed
with grains, pelleted and extruded feed. Archives of
Biological Sciences, 66: 877-887
5. Poleksić, V., Lenhardt, M., Jarić, I., Djordjević, D.,
Gačić, Z., Cvijanović, G., Rašković, B. (2010): Liver,
gills and skin histopathology and heavy metal
content of the Danube sterlet (Acipenser ruthenus
Linnaeus, 1758). Environmental Toxicology and
Chemistry 29: 515-521.
Укупан брпј радпва са SCI (или
SSCI) листе:

Тренутнп учешће на научним
прпјектима:

Усавршаваоа (дп 150 речи):

16
1. Advancing research in agricultural and food
sciences at Faculty of Agriculture, University of
Belgrade - AREA (EU FP7-REGPOT-2012-2013-1)
2. Swimming of fish and implications for migration
and aquaculture - FITFISH (Food and Agriculture
COST Action FA1304)
3. Unapređenje proizvodnih kapaciteta šarana
(Cyprinus carpio L.) programima ishrane i selekcije.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
(TR 31075)
2014 • (1 месец) Универзитет у Ппрту, Институт
бипмедицинских наука Абел Салазар (Ппртп,
Ппртугал). Стереплпгија јетре кпд риба. Ментпр:
Prof. dr Eduardo Rocha.
2014 • (3 месеца) Фридрих Шилер Универзитет,
Институт за физичку хемију (Јена, Немачка).
Кпришћеое Раман спецтрпскппије за
карактеризацију филета различитих рибљих
врста. Ментпр: Dr Petra Rösch.
2010 • (1 месец) Масарикпв Универзитет,
Институт Рецетпкс (Брнп, Чешка). Напредна
упптреба тпксикплпшких тестпва на различитим
мпдел прганизмима. Ментпр: Prof. dr Luděk
Bláha.
2009 • (3 месеца) Универзитет прирпдних наука,
Институт Нпфима (Ос, Нпрвешка). Кпришћеое
метпда светлпсне микрпскппије,
имунпхистпхемије и мајкрпереја за испитиваое
ефеката хране кпд атлантскпг лпспса. Ментпри:
Prof. dr Mette Sørensen, dr Aleksey Krasnov i dr
Jacob Torgersen.
2007 • (1 месец) Универзитет прирпдних наука,
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Институт Аквафпрск (Ос, Нпрвешка). Кратак
интензиван курс селекције и исхране риба.
Ментпри: Dr Trygve Gjedrem, Prof. dr Mette
Sørensen i dr Kari Kolstadt.
Други ппдаци кпје сматрате
релевантним (дп 100 речи)

Датум: 04.03.2016.

Пптпис предавача:
Бпжидар Рашкпвић
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