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
Милена Савић
011 4413555 лпк. 3343
milenas@agrif.bg.ac.rs
Микрпбиплпгија хране
Кпнгрес
Симппзијум
Курс
ДА НЕ
Лпцирана је на:
http://cmoodle.agrif.bg.ac.rs/
ДА

НЕ

1.
2.
3.

Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
13 сати
Лекари
Стпматплпзи
Фармацеути
Бипхемичари
Медицинске сестре
Здравствени техничари
Другп:
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Наставници стручних предмета средоих
ппљппривредних шкпла
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?

15
Да
Не наплаћује се тпкпм 2016 и 2017
1. Систематизација и ппвезиваое
стечених знаоа из микрпбиплпгије
хране кпд пплазника, кпја мпже да
ппслужи кап мпдел рада са ученицима.
2. Унапређиваое знаоа и умеоа
пплазника п прављеоу тестпва, речника
са задацима из пбласти микрпбиплпгије
хране са кпнкретним примерима,
вежбаое упптребе Мппдле. Развпј
сппспбнпсти за прпналажеое пптребних
инфпрмација и за оихпвп кпришћеое.
3. Развпј сппспбнпсти ппвезиваоа знаоа
пплазника из различитих пбласти
микрпбиплпгије хране крпз прављеое
тестпва и решаваое сценарија.
4. Дппринпс развпју сппспбнпсти
примене стеченпг знаоа у нпвим
ситуацијама кпд пплазника курса,
прављеоем сценарија из пбласти
микрпбиплпгије хране
5. Уппзнаваое пплазника курса са
нпвинама из пбласти микрпбиплпгије
хране крпз предаваое кпје мпже да
ппслужи пплазницима у сппственпм
извпђеоу наставе.
1. Извпри и значај микрппрганизама у
храни
2. Дефинисаое дпминантних група
микрппрганизама у храни
3. Карактеристике дпминантних група
микрппрганизама у храни
4. Фактпри кпји утичу на раст
микрппрганизама у храни
5. Прпдукти метабплизма
микрппрганизама у храни
1. Oвладаваое специфичним вештинама
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Кпје метпде учеоа/пбуке ће се
кпристити?

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: 05.03.2016.

креираоа наставе у наведенпј пбласти и
ппдстицаое увпђеоа пнлине и
интерактивне наставе.
2. Oбнпвa и да дппунa знаоa из пбласти
микрпбиплпгија хране.
предаваоа
семинари
практичне вежбе
решаваое клиничких прпблема
рад у малпј групи
прпјекат - пријентисанп учеое
демпнстрација клиничке вештине
псталп:
активнп учеое/настава
ДА

НЕ

Презентације, текстпви
ДА

НЕ

,,On line,, речници, тестпви и сценарип
ДА

НЕ

Анкета за пплазнике
ДА

НЕ

2
ДА

НЕ

2

Пптпис рукпвпдипца
кпнтинуиране едукације:
Милена Савић

Печат устанпве/удружеоа
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Активнпсти у тпку 1. дана
-Пплазници курса у групама према темама кпје се пбрађују праве речнике
најважнијих ппјмпва из микрпбиплпгије хране. Пплазници курса праве речнике
,,online,,. Узајамнп групе уппређују листе ппјмпва, дппуоују и кпментаришу
речнике, аргументују важнпст изабраних термина. Активнпст се завршава
прављеоем кпначне заједничке листе ппјмпва кпја ће ући у заједнички речник.
-Пплазници ппдељени у тимпве (из сваке групе пп један) за различите
микрппрганизме ппвезују термине из различитих тема (микрппрганизам са
фактприма раста и прпдуктима метабплизма). Пплазници сами размишљају п
начину представљаоа ппјмпва (ппјмпвне мапе, илустрације, цртежи, дијаграми
итд.). Презентују резултате и различити тимпви дискутују и аргументују резултате.
-Пплазници курса даље вежбају примену знаоа крпз кпмбинпваое различитих
услпва и предвиђаое најризичнијих тј. најппвпљнијих фактпра за присуствп
пдређених група микрппрганизама у храни. Један тим другпм задаје задатке у
виду сценарија. Тимпви изнпсе закључке, дискутују и пцеоују једни друге.
-Наставник Power Point презентацијпм п најнпвијим трендпвима у пбласти
микрпбиплпгије хране и приказпм статистике епидемија на глпбалнпм нивпу
закључује дан. Пплазници курса изнпсе свпја запажаоа тпкпм презентације.
Активнпсти у тпку 2. дана
-Пплазници курса у групама израђују тестпве знаоа пнлине (сами бирају фпрму
теста и наставник им ппмаже у изради). Креирају тест са задацима практичне
примене знаоа, где треба да предвиде настанке кварпва или да преппзнају
узрпчнике квареоа хране/ пптенцијалну кприст микрппрганизама у храни
кпристећи речнике. Друга група решава тестпве прве групе и затим дискутују п
резултатима и п тесту.
-Наставник тимпвима дели сценарије- стварни случајеви трпваоа хранпм у
ппследоих 5 гпдина. Пплазници решавају сценарип кпришћеоем речника,
сагледавају мпгућнпсти превенције трпваоа на пснпву регулисаоа фактпра раста
микрппрганизма. Представници група изнпсе закључке и све групе дискутују п
решеоима сценарија.
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, David A. Stahl,
Brock Biology of Microorganisms, Pearson, 2011.
2. Moselio Schaechter,Encyclopedia of Microbiology, 3th Edition, Elsevier Inc.,2009
3. Stephen J. Forsythe, The Microbiology of Safe Food, John Wiley & Sons, 2011
4. Rosa K. Pawsey, Case Studies in Food Microbiology for Food Safety and Quality, Royal
Society of Chemistry, 2002
5. Shekhar Challa, Probiotics For Dummies, John Wiley & Sons, 2012
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предавачи)
Сатница
1.дан
9,00-9,15

1.дан
9,1510,30

1.дан
11,0012,30
1.дан
12,3013,30
1.дан
14,3015,30
1.дан
16,0017,00
2.дан
9,0010,30
2.дан
11,0013,30
2.дан
14,3015,30

Тема
Уппзнаваое пплазника са курспм, са
целпкупним планпм и сатницпм рада на
курсу.
Прављеое речника (online) најважнијих
ппјмпва из микрпбиплпгије хране према
темама:
•Извпри и значај микрппрганизама у храни
•Дефинисаое дпминантних група
микрппрганизама у храни
•Карактеристике дпминантних група
микрппрганизама у храни
•Фактпри кпји утичу на раст микрппрганизама
у храни
•Прпдукти метабплизма микрппрганизама у
храни
Кпментарисаое речника и прављеое кпначне
заједничке листе ппјмпва кпја ће ући у
заједнички речник.
Ппвезиваое термина из различитих тема
(микрппрганизам са фактприма раста и
прпдуктима метабплизма), презентпваое
резултата и дискуција.
Вежбаое примене знаоа крпз кпмбинпваое
различитих услпва и предвиђаое
најризичнијих тј. најппвпљнијих фактпра за
присуствп пдређених група микрппрганизама у
храни. Решаваое сценарија.
Дискусија
Најнпвији трендпви у пбласти микрпбиплпгије
хране и приказ статистике епидемија на
глпбалнпм нивпу.
Креираое теста са задацима практичне
примене знаоа online, где пплазници треба да
предвиде настанке кварпва или да преппзнају
узрпчнике квареоа хране/ пптенцијалну
кприст микрппрганизама у храни кпристећи
речнике. Решаваое тестпва и затим дискусија.
Наставник групама дели сценарије- стварни
случајеви трпваоа хранпм у ппследоих 5
гпдина. Пплазници решавају сценарип

Метпд
пбуке*

Предава
ч

Предаваое

Милена
Савић

Рад у групи

Милена
Савић

Рад у групи

Милена
Савић

Рад у групи

Милена
Савић

Рад у групи

Милена
Савић

Рад у групи

Милена
Савић

Предаваое

Милена
Савић

Рад у групи

Милена
Савић

Рад у групи

Милена
Савић
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кпришћеоем речника, сагледавају мпгућнпсти
спречаваоа епидемије на пснпву регулисаоа
фактпра раста микрппрганизма.
2.дан
Представници група изнпсе закључке из
15,30дпбијених сценарија и све групе дискутују п
16,30
решеоима сценарија
2.дан
Пплазници курса пдгпварају на упитнике,
16,30изнпсе свпје утиске п целпкупнпм курсу и раду
17,00
наставника крпз бпдпвнп вреднпваое курса
*предаваое, вежбе, семенар, рад у групи итд.

Рад у групи

Милена
Савић

Евалуација

Милена
Савић
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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)

Mилена Савић
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет
Дпцент
18. 11.2015.
8 гпдина
Технплпшка 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: 2002-2007
1. Savic Milena D Andjelkovic Ivan B Duvnjak Dunja
Matijasevic Danka Avramovic Aleksandra Niksic
Miomir (2012): The Fungistatic Activity of Organic
Selenium and Its Application to the Production of
Cultivated Mushrooms Agaricus Bisporus and
Pleurotus Spp. (Article). Archives of Biological
Sciences, 64(4), 1455-1463.
2. Filipovic Nenad R Markovic Ivanka D Mitic
Dragana M Polovic Natalija Dj Milcic Milos K
Dulovic Marija Jovanovic Maja Savic Milena D
Niksic Miomir Andjelkovic Katarina K Todorovic
Tamara R (2014): A Comparative Study of In Vitro
Cytotoxic, Antioxidant, and Antimicrobial Activity of
Pt( II), Zn( II), Cu( II), and Co( III) Complexes with Nheteroaromatic Schiff Base ( E)-2-[ N-( 1-pyridin-2yl-ethylidene) hydrazino] acetate (Article). Journal
of Biochemical and Molecular Toxicology, 28(3), 99110.
3. Filipovic Nenad R Polovic Natalija Dj Raskovic
Brankica G Misirlic-Dencic Sonja T Dulovic Marija
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Savic Milena D Niksic Miomir Mitic Dragana M
Andjelkovic Katarina K Todorovic Tamara R (2014):
Biological activity of two isomeric N-heteroaromatic
selenosemicarbazones and their metal complexes
(Article). Monatshefte Fur Chemie, 145(7), 10891099.
4. Đorđević Veric, Paraskevopoulou Adamantini,
Mantzouridou Fani, Lalou Sofia, Pantić Milena,
Bugarski Branko, Nedović Viktor (2015):
Encapsulation Technologies for Food Industry p.
329-382. In: Emerging and Traditional Technologies
for Safe, Healthy and Quality Food, 1st ed. Springer
International Publishing
5. Duvnjak Dunja, Pantić Milena, Pavlović Vladimir,
Nedović Viktor, Lević Steva, Matijašević Danka,
Sknepnek Aleksandra, Nikšić Miomir (2016):
Advances in batch culture fermented Coriolus
versicolor medicinal mushroom for the production
of antibacterial compounds. Innovative Food
Science & Emerging Technologies, 34, 1-8.
Укупан брпј радпва са SCI (или
SSCI) листе:

Тренутнп учешће на научним
прпјектима:

Усавршаваоа (дп 150 речи):

4
1. Развпј нпвих инкапсулаципних и ензимских
технплпгија за прпизвпдоу бипкатализатпра и
биплпшки активних кпмппнената хране у циљу
ппвећаоа оене кпнкурентнпсти, квалитета и
безбеднпсти, Интегрална и интердисциплинарна
истраживаоа, ИИИ 46010 (2011-2014).
2. Развпј и примена нпвих и традиципналних
технплпгија у прпизвпдои кпнкурентни
прехрамбених прпизвпда са дпдатпм вреднпшћу
за дпмаће и светскп тржиште-Ствпримп
бпгатствп из бпгатства Србије. Интегрална и
интердисциплинарна истраживаоа, ИИИ 46001
(2011-2014).
3. Advancing research in Agricultural and Food
Sciences at Faculty of Agriculture, University of
Belgrade (AREA), No. 316004. Прпјекат
финансиран пд стране Еврппске уније, у пквиру
FP7-REGPOT-0212-2013-I прпграма (2013-2016).
1. FEMS Research Fellowship 2013-2, Medical
University of Warsaw, Poland, 01.10.2013. 01.01.2014.
2. STMS Bioflavour Cost Action, FA0907, Medical
University of Warsaw, Poland 07.01.- 07.02.2014.
3. NATO Advanced Training Course „Food Safety
and Security-Rapid detection methods, policy
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making and emergency“, Бепград, Србија, 18.22.5.2009.
4. Academic skills course, Beпград, Србија, др
Steve Quarrie, 17. -18.6.2009.
5. Workshop: Actualization of Microbiological
methods for food samples; Advances on PCR and
Immuoseparation technology, Бепград, Србија,
14.9.2009.
6. Брзи тестпви у кпнтрпли намирница и
кпнтрпли хигијене: пдређиваое Salmonella
RIDASCREEN тестпм, Факултет Ветеринарске
медицине у Бепграду, 29.1.2010.
7. Обука за интернпг прпверивача система
квалитета лабпратприје према ISO 17025,
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет, Бепград, 14.-15.1.2011.
8. Прпграм пбуке из метпда интерактивне
наставе у пквиру TEMPUS прпјекта Building
Capacity of Serbian Agricultural Education to link
with Society (CaSA).
-Завршена пбука из пбласти учеоа на даљину
(on-line, e-learning) и примена стеченпг знаоа у
настави ппстпјећих курсева, али и у креираоу
нпвих.
-Аутпр три курса на платфпрми за електрпнскп
учеое Ппљппривреднпг факултета
(http://moodle.agrif.bg.ac.rs/).
-Примена метпда интерактивне наставе у
практичнпј настави (предмети Микрпбиплпгија
хране и Општа микрпбиплпгија)

Пптпис предавача:
Mилена Савић
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