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
Младен Ппппвац
064 31 65 028
mlp@agrif.bg.ac.rs
Свиоарска прпизвпдоа у услпвима
нестабилнпг тржищта
Кпнгрес
Симппзијум
Курс
ДА НЕ
ДА

НЕ

1.
2.
3.

Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
16 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. Оснпви циљ курса је да сасветпдавци
ПСС стекну щире знаое пд пнпг кпје су
стекли на пснпвним студијама, када је
свиоарска прпизвпдоа у питаоу.
2. Осппспбљаваое за примену стешнпг
знаоа.
3. Развијаое сппспбнпсти саветпдаваца
за даље сампсталнп рещаваое
специфишних прпблема са кпјима се
срећу на терену.
1. Знаоа везана за ткарактеристике и
специфишнпст свиоарске прпизвпдое.
2. Крпз увпднп предаваое кпје је
кпнципиранп кап интеракција
предаваша и пплазника курса, предаваш
ће увидети ппшетни нивп знаоа
пплазника и на тај нашин прилагпдити
даљи тпк курса схпднп нивпу знаоа
пплазника и прпблемима са кпјима се
пни срећу у пракси, а кпји се изнпсе у
дискусији предаваша и пплазнка.
3. Радпм у групам и даваоем
кпнкретних прпблема пплазници курса
ће сами или уз ппмпћ предаваша
предлагати рещеоа кпја ће се даље
анализират пд стране свих ушесника
курса и прилагпдити (дпрадити) такп да
на најбпљи нашин рещавају задати
прпблем.
Спремнпст и псппспбљенпст за даваое
предлпга за рещаваое прпблема у пвпј
грани стпшарске прпизвпдое
предаваоа
семинари
практишне вежбе
рещаваое клинишких прпблема
рад у малпј групи
прпјекат - пријентисанп ушеое
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демпнстрација клинишке вещтине
псталп:
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

Панел дискусија
ДА

НЕ

Анкета за пплазнике
ДА

НЕ

2
ДА

НЕ

2

Пптпис рукпвпдипца
кпнтинуиране едукације:
Младен Ппппвац

Пешат устанпве/удружеоа
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Курс је намеоен саветпдавцима ПССС, са циљем да се примени адекватна
технплпгија и ппправе услпви гајеоа свиоа кпји су карактеристишни за већи деп
дпмаће свиоарске прпизвпдое и на тај нашин пствари бпљи екпнпмски резултат
пве гране стпшарства у услпвима нестабилнпг тржищта. Циклишнпст у прпизвпдои
свиоскпг меса, када је у питаоу ппнуда и пптражоа, карактеристишана је не самп
за дпмаће негп и за глпбалнп тржищте, са тим щтп су пви циклуси у развијеним
земљама у правилним временским интервалима пд пп 4 гпдине и цена пп
јединици прпизвпда (килпграм живе масе тпвљеника) далекп маое варира негп
щтп је тп слушај у неразвијеним и у земљама у развпју. Применпм пдгпварајућих
услпва и стандарда у селекцији, репрпдукцији, пдгајиваоу, исхрани, смещтају али
и агрп-меначменту целпкупнпг технплпщкпг прпцеса свиоарске прпизвпдое
мпгу се ублажити и дпнекле предупредити негативни ефекти нестабилнпг
тржищта какп би се пстварила пдгпварајућа нпвшана дпбит. У пквиру курса биће
разматрани најшещћи прпблеми у дпмаћем свиоарству и изнесени кпнкретни
предлпзи за оихпвп ефикаснп рещеое какп би пвај сегмент стпшарске
прпизвпдое бип кпнкурентан са другим сегментима у агрп-бизнису.

НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. Станпјевић Д., Ђедпвић Р., Бпгданпвић В., Перищић П., Бескпрпвајни Р., Ппппвац М.
(2013): Фенптипска и генетска ппвезанпст пспбина млешнпсти у прве три узастппне
лактације црнп белих крава, Збпрник наушних радпва Института ПКБ Агрпекпнпмик,
19, (3-4), 17-24.
2. Popovac M., Petrovid M., Radojkovid D., Stanojevid D., Miletid A. and Perišid P. (2014a):
The assessment of genetic potential in performance tested gilts by means of selection
indexes method. Genetika, 46, (1), 95-104.
3. Popovac M., Radojkovid D., Petrovid M., Gogid M., Savid R., Stanojevid D. and Miletid A.
(2014b): The assessment of breeding value of first farrowed sows by the method of
selection indices. Proceedings of the International Syiposium on Animal Science 2014,
23th-25th September 2014, Belgrade,-Serbia.
4. Popovac M., Radojkovid D., Petrovid M., Gogid M., Stanojevid D., Stanišd N., Miletid A.
(2014): The effects of breed and feeding regime on the chemical composition of pig back
fat as a potential raw material for biodiesel production. Journal of Agricultural Sciences,
59, (2), 141-150.
5. Radojkovid D., Petrovid M., Parunovid N., Radovid Č., Radovid I., Popovac M., Savid R.,
Gogid M. (2014): Estimation of the variance components of the sow litter size traits using
REML method-repeatibility model. Proceedings of the International Syiposium on Animal
Science 2014, 23th-25th September 2014, Belgrade, Serbia.
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предаваши)
Сатница

Тема

1

Увпд и знашај свиоарске прпизвпдое

2
3
3
3
2
2

Селекција свиоа
Одгајиваое свиоа
Репрпдукција свиоа
Системи држаоа свиоа
Исхрана свиоа
Екпнпмска исплативпст и кпнкурентнпст
свиоарске прпизвпдое
*предаваое, вежбе, семенар, рад у групи итд.

Метпд
пбуке*
Предаваоа,
панел
дискусија
“
“
“
“
“
“

Предавач
Младен Ппппвац

Младен Ппппвац
Марија Гпгић
Младен Ппппвац
Младен Ппппвац
Младен Ппппвац
Младен Ппппвац
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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)

Младен Ппппвац
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет
Сарадник без сараднишкпг зваоа
5.3.2016
8 гпдина
Опщте стпшарствп и пплемеоиваое дпмаћих и
гајених живпти
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:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2007
1. Radojkovid D., Petrovid M., Mijatovid M., Radovid
Č., Popovac M. (2011): The effect of scope analyzed
data on the value of the heritability coefficient of
litter size traits in pigs. Biotechnology in Animal
Husbandry 27, (3), 777-783.
2. Popovac M., Radojkovid D., Petrovid M., Mijatovid
M., Gogid M., Stanojevid D., Stanišid N. (2012):
Heritability and connections of sow fertility traits.
Biotechnology in Animal Husbandry 28, (3), 469475.
4. Radojkovid D., Petrovid M., Radovid Č., Parunovid
N., Popovac M., Gogid M. (2012): Heritability and
correlation of litter traits in pigs determined by
REML method. Biotechnology in Animal Husbandry
28, (4), 771-778.
3. Popovac M., Petrovid M., Radojkovid D.,
Stanojevid D., Miletid A. and Perišid P. (2014): The
assessment of genetic potential in performance
tested gilts by means of selection indexes method.
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Genetika, 46, (1), 95-104.
4. Popovac M., Radojkovid D., Petrovid M., Gogid M.,
Savid R., Stanojevid D. and Miletid A. (2014): The
assessment of breeding value of first farrowed sows
by the method of selection indices. Proceedings of
the International Syiposium on Animal Science
2014, 23th-25th September 2014, Belgrade,-Serbia.
5. Popovac M., Radojkovid D., Petrovid M., Gogid M.,
Stanojevid D., Stanišd N., Miletid A. (2014): The
effects of breed and feeding regime on the chemical
composition of pig back fat as a potential raw
material for biodiesel production. Journal of
Agricultural Sciences, 59, (2), 141-150.
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.

1

Пптпис предаваша:
Младен Ппппвац
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