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
щкпла здравствене струке
здравствена устанпва
устанпва
удружеое
приватна пракса
другп (навести щта)
Универзитет у Бепграду,
Ппљппривредни факултет
Немаоина 6, 11080, Земун - Бепград
Јелена Јпвишић-Петрпвић

Примена микрппрганизама у пдрживпј
ппљппривреди
Кпнгрес
Симппзијум
Курс
ДА НЕ
ДА

НЕ

1.
2.
3.

Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
8 сати
Лекари
Стпматплпзи
Фармацеути
Бипхемишари
Медицинске сестре
Здравствени технишари
Другп:
Наставници струшних предмета средоих
ппљппривредних щкпла
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Саветпдавци у ппљппривредним
саветпдавним службама
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
кпристити?

15
Да
Не наплаћује се тпкпм 2016 и 2017
1. ппвећаое струшне кпмпетентнпсти
наставника у складу са савременим
напреткпм биптехнплпгије у пбласти
пдрживе ппљппривреде
2. да ушесницима пмпгући разумеваое
знашаја сагледаваоа земљищта кап
живпг екпсистема
3. сагледаваое преднпсти и надградоа
знаоа наставника п мпгућнпстима
примене микрпбних инпкуланата
4. стицаое знаоа и развпј свести п
знашају утицаја агрптехнишких мера на
микрпбиплпщку активнпст земљищта и
пдрживпст у ппљппривреднпј
прпизвпдои.
5. унапређеое сппспбнпсти за тимски
рад
Знаоа п:
1. микрпбиплпщким прпцесима у
ппљппривреднпм земљищту
2. микрппрганизмима стимулатприма
биљнпг раста
3. Микрппрганизмима и „здрављу“
земљищта кап екпсистема
4. Примени инпкуланата у пдрживпј
ппљппривреди
5. Утицају агрптехнишких мера на
микрпбиплпщке прпцесе у земљищту
1. Унапређеое вещтина тимскпг рада и
презентпваоа
предаваоа
семинари
практишне вежбе
рещаваое клинишких прпблема
рад у малпј групи
прпјекат - пријентисанп ушеое
демпнстрација клинишке вещтине
псталп:
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активнп ушеое/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

Презентације, текстпви
ДА

НЕ

Заврщнпм интеракцијпм на курсу
ДА

НЕ

Анкета за пплазнике
ДА

НЕ

2
ДА

НЕ

2

Пптпис рукпвпдипца
кпнтинуиране едукације:
Јелена Јпвишић-Петрпвић

Пешат устанпве/удружеоа
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. Кратка интеракција тпкпм кпје ушесници првп индивидуалнп, а затим и заједнп
са наставникпм ппвезују пдређене микрппрганизме са прпцесима у земљищту.
Сврха интеракције је да наставник стекне увид у предзнаое ушесника.
2. Ушесници слущају увпднп предаваое п микрпбнпм диверзитету земљищта,
микрпбиплпщким прпцесима и оихпвпм знашају у пдрживпј ппљппрпвреди са
псвртпм на тренд у ппљппривреднпј прпизвпдои и пбразпваоу када је у
питаоу интензивна/пдржива ппљппривреда.
3. Пплазници индивидуалнп спајају називе и дефиниције микрпбиплпщких
прпцеса у кружеоу угљеника и азпта уз кратку дискусију са наставникпм.
4. Наставник краткп представља пснпвне групе микрппрганизама кпји су пд
знашаја у пдрживпј ппљппрпвреди и кпји ће бити тема задатка кпји следи
(ушесници у хумификацији, азптпфиксатпри, стимулатпри биљнпг раста,
микрппрганизми у бипремедијацији земљищта, микпризне гљиве).
5. Ушесници се деле у пет група и дпбијају припремљен материјал за рад у
групама. Групе дпбијају задатак да псталим ушесницима представе пснпвна
сазнаоа п једнпј пд наведених група микрппрганизама (акценат на пснпвнпј
улпзи, мпгућнпстима примене и преднпсти оихпве примене у пдрживпј
ппљппривреди). У циљу пствареоа пвпг задатка дпбијају време пд два шаса,
припремљен материјал, мпгућнпст претраге интернета и ппмпћ наставника пп
пптреби.
6. Пп један ушесник сваке групе представља псталима резултате рада свпје групе
(метпд пп избпру – ппстер, презентација, псталп...). Остали ушесници активнп
слущају уз припрему белещки кпје ће им бити пптебне какп би испунили
наредни задатак. Наставник кпментарипе презентације и даје дпдатна
пбјащоеоа пп пптреби, пстали ушесници ппстављају питаоа.
7. Ушесници активнп слущају уз припрему белещки п примени микрпбних
инпкуланата у ппљппривреди (бипкпнтрплни агенси, бипфертилизатпри,
микпризне гљиве) и ппзитивнпм и негативнпм утицају агрптехнишких мера на
микрпбиплпщке прпцесе у земљищту.
8. На крају курса ушесници имају задатак да уз кприщћеое белещки пп групама
саставе сумарни преглед градива кпји треба да укљуши групе микрппрганизама
са листпм преднпсти и недпстатака примене пдређених микрппрганизама кап
инпкуланата, кап и утицајем агрптехнишких мера на ефекте примене
инпкуланата.
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. Раишевић, В., Лалевић, Б., Кљујев, И., Петрпвић, Ј., 2010. Екплпщка микрпбиплпгија,
Ппљппривредни факултет, Бепград, ИСБН ISBN 978-86-7834-091-8.
2. Modern Soil Microbiology, 2007. Ed. By Jan Dirk Van Elsas, Janet K. Jansson, Jack T.
Trevors. CRC Press, Taylor and Francis Group LLC.
3. M. Sylvia, Peter G. Hartel, Jeffry J. Fuhrmann, David A. Zuberer, 2005. Principles and
Application of Soil Microbiology, Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey.
4. Russo, A., Carrozza, G. P., Vettori, L., Felici, C., Cinelli, F., Toffanin, A., 2012. Plant
beneficial microbes and their application in plant biotechnology, Chapter 3 In: Innovations
in biotechnology, Ed. by Agbo, E. C.. InTech, Croatia.
5. Khalid, A., Arshad, M., Shaharoona, B., Mahmood, T. 2009. Plant Growth Promotig
Rhizobacteria and sustainable agriculture, Chapter 7 In: Microbial strategies for crop
improvement, Ed. by Khan, M. S., Zaidi, A., Musarrat, J.. Springer-Verlag Berlin Heidelberg

ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предаваши)

Сатница

Тема

20 мин

Микрпбиплпщки прпцеси у земљищту

Метпд
пбуке*
Активнп
ушеое

Предавач
Јелена ЈпвишићПетрпвић

Микрпбни диверзитет земљищта, знашај
Јелена Јпвишић40 мин
микрпбиплпщких прпцеса у пдрживпј
Предаваое
Петрпвић
ппљппривреди
Микрпбиплпщки прпцеси у кружеоу
Активнп
Јелена Јпвишић20 мин
азпта и угљеника
ушеое
Петрпвић
Активнп
Групе микрппрганизама пд знашаја у
Јелена Јпвишић4 сата
ушеое, рад
пдрживпј ппљпприведи
Петрпвић
у групи
Примена инпкуланата у ппљппривреди Предаваое
Јелена Јпвишић2 мин
и утицај агрптехнишких мера на
и активнп
Петрпвић
микрпбиплпщке прпцесе у земљищту
ушеое
*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 друщтвпм (544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 /
001 - 001).
Сви курсеви су рецензирани пд стране партнера у прпјекту.
Струшне рецензије урадили су ЕУ партнери - Универзитет Марибпр, Слпвенија;
Банатски Универзитет, Темищвар, Румунија и Универзитет Фпђа, Италија.
Педагпщкп – метпдплпщку 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: ................

Пешат 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)

Јелена Јпвишић-Петрпвић
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет
Дпцент
18.3.2015.
8 гпдина
Екплпщка микрпбиплпгија
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2014
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: 2007
1. Saud Hamidovid, Smilja Teodorovid, Blažo Lalevid,
Jelena Jovičid-Petrovid, Jelena Jovid, Dragan Kikovid,
Vera Raičevid, 2016. Bioremediation Potential
Assessment of Plant Growth-Promoting
Autochthonous Bacteria: a Lignite Mine Case Study.
Pol. J. Environ. Stud. 25, 113-119.
2. Iva Atanaskovic, Јelena Jovicic-Petrovic, Marjan
Biocanin, Vera Karlicic, Vera Raicevic, Blazo Lalevic,
2015. Stimulation of diesel degradation and
biosurfactant production by aminoglycosides in a
novel oil-degrading bacterium Pseudomonas luteola
PRO23. Hemijska industrija.
doi:10.2298/hemind141127020a
3. Jovičid-Petrovid Jelena, Danilovid Gordana, Durčid
Nataša, Milinkovid Mira, Stošid Nataša, Pankovid
Dejana, Raičevid Vera, 2014. Copper tolerance of
Trichoderma species. Archives of Biological
Sciences, 66:137-142
4. Gisela Kopper, Slavko Mirecki, Igor Kljujev, Vera
Raicevic, Blazo Lalevic, Jelena Jovicic-Petrovic,
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Stojmir Stojanovski, Dijana Blazekovic-Dimovska,
2013, Hygiene in Primary Production, Chapter 23 In:
Food Safety Management: A practical Guide for the
Food Industry (Eds. Yasmine Motarjemi, Huub
Lelieveld). ISBN-13:978-0123815040. ISBN10:0123815045, ELSEVIER, Academic Press, 561623.
Укупан брпј радпва са SCI (или
SSCI) листе:

Тренутнп учешће на научним
прпјектима:

Усавршаваоа (дп 150 речи):

Други ппдаци кпје сматрате
релевантним (дп 100 речи)

Датум: 04.03.2016.

3
1. „Biodiverzitet kao potencijal u
ekoremedijacionim tehnologijama oštečenih
ekosistema“ (TR31080), Ministarstvo za nauku i
tehnološki razvoj Republike Srbije
2. Advancing research in Agricultural and Food
Sciences at Faculty of Agriculture, University of
Belgrade (AREA), No. 316004 Projekat finansiran od
strane Evropske Unije u okviru FP7-REGPOT-02122013-I programa
- пбука за еLearning, систем електрпнскпг ушеоа
- пбука из метпда интерактивне наставе
прганизпване у пквиру TEMPUS прпјекта Building
Capacity of Serbian Agricultural Education to link
with Society (CaSA)
Предаваш ушествује у извпђеоу наставе из вище
предмета из пбласти екплпщке микрпбиплпгије
на пснпвним и мастер студијама
Ппљппривреднпг факултета у Бепграду. Ппседује
искуствп у примени метпда интерактивне
наставе и еLearning-а. Аутпр је једнпг
универзитетскпг учбеника и два практикума.
Члан је Удружеоа микрпбиплпга Србије.

Пптпис предаваша:
Јелена Јпвишић-Петрпвић
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