
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: ДЕГРАДАЦИЈА, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ И МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА 
Наставник или наставници: др Оливера Кошанин 
Статус предмета:  Изборни 
Број ЕСПБ:  20 (двадесет) 
Услов:  Нема 
Циљ предмета: Стицање знања о земљишту као природном ресурсу, анализа процеса деградације 
глобалног и локалног карактера и сагледавње могућих решења заштите, рекултивације, ревитализације и 
ремедијације земљишта. 
Исход предмета : Оспособљеност студента да самостално планира и изводи експериментална 
истраживања на научним основама и критичку анализу и интерпретацију аналитичких резултата и њихов 
приказ кроз усмено излагање и писани извештај. 
Садржај предмета 
Теоријска наставa: функције земљишта. Коришћење земљишта. Деградације земљишта: узроци, типови. 
Осетљивост и отпорност земљишта на деградацију. Физичка деградација - ерозија. Деградација физички и 
хемијских особина. Законска регулатива и директиве за спречавање деградације земљишта. Мониторинг 
земљишта. Мере заштите земљишта. Ремедијација и рекултивација земљишта. 
Практична настава: утврђивање карактеристика деградираних и загађених земљишта. Израда студије 
рекултивације, ремедијације земљишта и заштите земљишта. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  6 часова Практична настава: 

Методе извођења наставе 
кабинетска настава, практичне вежбе теренске и лабораторијске вежбе, семинар 
Оцена знања (максимални број поена 100): 

семинарски- презентација:  20 поена, практичи рад:  30 поена, усмени испт:  50 поена 

http://www.sfb.bg.ac.rs/olivera-kosanin/

