
Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: УПОРЕДНА АНАТОМИЈА ДРВЕТА 
Наставник или наставници:   др Драгица Вилотић; др Душан Јокановић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 20 (двадесет) 
Услов: Нема 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је да кандидати на докторским студијама стекну шира знања из анатомије дрвета кроз 
упоредна истраживања врста унутар рода и родова унутар фамилија као и утицај станишта на 
макроскопску, микроскопску и субмикроскопску грађу врста. 
Исход предмета: 
Оспособљавање за извршавање задатака који произилазе из познавања анатомске грађе дрвенастих и 
жбунастих врста. 
Садржај предмета: 
Настава из предмета Упоредне анатомије дрвета на докторским студијама има за циљ да докторантима 
пружи проширена знања везано за анатомску грађу вегетативних и фруктификационих органа 
аутохтоних и алохтоних врста дрвећа. Упоредна анатомска истраживања обухватиће: паренхимска 
ткива, заштитна, механичка и спроводна (димензије проводних судова, број проводних судова у раној и 
позној зони по јединици површине). Посебан блок предавања биће везан за Еколошку анатомију, која ће 
обухватити утицај станишта (климатски, едафски и орографски фактори) на макроскопску, 
микроскопску и субмикроскопску грађу дрвенастих и жбунастих врста. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 6 Практична настава:  
Методе извођења наставе: 
Предавања у комбинацији са интерактивном наставом, семинари, консултације и менторски рад са 
студентима. 
Оцена знања (максимални број поена 100): 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

семинари 40 усмени испит 60 
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