МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Шумарство - модул 1 - Биљна производња и конзервација шумских генетичких ресурса

8,00-8,45
9,00-9,45
10,00-10,45
11,00-11,45
12,00-12,45

13,00-13,45

14,00-14,45
15,00-15,45
16,00-16,45

17,00-17,45

18,00-18,45
19,00-19,45
20,00-20,45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Методе и технике
истраживања у биљ.
произ. и кон. шум. ген.
ресурса
пред.
сала 1

Конзервација и
усмерено коришћење
шум. ген. ресурса
пред.
С. 116

Индустријска
производња лек. биља
пред.
С. 116

Изборни предмети
пред.
лаб. + каб.

Изборни предмети
веж.
лаб. + каб.

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Индустријска
производња лек. биља
веж.
С. 116

Биотехнологија у
разможавању дрв.
врста
пред.
сала 1
Биотехнологија у
разможавању дрв.
врста
веж.
сала 1
Методе и технике
истраживања у Биљ.
произ. и кон. шум. ген.
ресурса
веж. сала 1
Конзервација и
усмерено коришћење
шум. ген. ресурса
веж.
С. 116

I семестар
СУБОТА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Шумарство - модул 2 – Коришћење шумских и ловних ресурса
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

10,00-10,45
11,00-11,45
12,00-12,45

Шумска биомаса за
енергију
веж.
с. 60

Методе и технике
истраживања у
коришћењу шум. и
лов. ресурса
веж. 60

Шумска биомаса за
енергију
пред.
с. 60

Отварање шума
пред.
с. 60

13,00-13,45
14,00-14,45
15,00-15,45
16,00-16,45
17,00-17,45
18,00-18,45

19,00-19,45

ПЕТАК

Методе и технике
истраживања у
коришћењу шум. и
лов. ресурса
пред. 60

8,00-8,45
9,00-9,45

ЧЕТВРТАК

I семестар

Планирање газдовања
ловиштима
пред.
с. 60
Планирање газдовања
ловиштима
веж.
с. 60

Отварање шума
веж.
с. 60

Изборни предмети
веж.
с. 60, каб.

Изборни предмети
пред.
с. 60, каб.

СУБОТА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Шумарство - модул 3 - Планирање газдовања шумама
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

8,00-8,45

Основе моделовања
раста шума

9,00-9,45

пред. рач. лаб.

ЧЕТВРТАК

I семестар
ПЕТАК

Основе моделовања
раста шума
веж.
каб.

10,00-10,45

11,00-11,45

12,00-12,45
13,00-13,45
14,00-14,45
15,00-15,45

Изборни предмети

16,00-16,45

пред.
каб.

17,00-17,45
18,00-18,45

19,00-19,45

20.00-20.45

Изборни предмети
Веж. Каб.

Методе и технике
истраживања у
планирању газ. шум.
веж.
с. 73

Инвентура шума
пред. каб.

Инвентура шума
веж. каб.

Методе и технике
истраживања у
планирању газ. шум.
пред.
с. 73

Планирање газдовања
шумама
пред.
с. 121
Планирање газдовања
шумама
веж.
с. 121

СУБОТА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Шумарство - модул 4 – Гајење шума
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
8,00-8,45

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

I семестар
СУБОТА

Гајење шума 1
пред.
сала 1

9,00-9,45
10,00-10,45
11,00-11,45
12,00-12,45
13,00-13,45
14,00-14,45
15,00-15,45

16,00-16,45

Изборни предмет
Гајење низијских
шума
пред. каб
Изборни предмет
Гајење низијских
шума
веж. каб.
Методе и технике
истраж. у Гајењу шума
пред.
с. 116

17,00-17,45
18,00-18,45

19,00-19,45
20,00-20,45
21,00-21,45

Методе и технике
истраж. у Гајењу шума
веж. с. 116

Гајење шума 2
пред.
с 115

Гајење шума 2
веж.
с. 115

Изборни предмет
Узгојна аналитика
пред.
каб.
Изборни предмет
Узгојна аналитика
веж.
каб.

Изборни предмет
Гајење шума посебне
намене
пред.
каб.
Изборни предмет
Гајење шума посебне
намене
веж.
каб.
Изборни предмет
Примењена екоклим.
у гајењу шума
пред.
каб.
Изборни предмет
Примењена екоклим.
у гајењу шума
веж. каб.

Гајење шума 1
веж.
Сала 115

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Шумарство - модул 5 – Заштита шума и украсних биљака
ПОНЕДЕЉАК
8,00-8,45
9,00-9,45
10,00-10,45
11,00-11,45
12,00-12,45

13,00-13,45

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

Методе и технике
истраж. у заштити
шума
пред.
с. 115

Изборни предмети 2
пред.
каб. + лаб.

Изборни предмети 1
пред.
каб.

Изборни предмети 2
веж.
каб. + лаб.

Изборни предмети 1
веж.
каб.

Методе и технике
истраж. у заштити
шума
веж.
рач. лаб. 2

ПЕТАК

14,00-14,45
15,00-15,45

16,00-16,45

17,00-17,45
18,00-18,45

19,00-19,45

ма,

Фитофармација
пред.
с. 105

Интегрална заштита
шума
пред.
с. 105

Фитофармација
веж.
с. 105

Интегрална заштита
шума
веж.
с.105

I семестар
СУБОТА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Шумарство - модул 6 – Екологија, заштита и унапређење животне средине
ПОНЕДЕЉАК
8,00-8,45
9,00-9,45

11,00-11,45

12,00-12,45

14,00-14,45

15,00-15,45

16,00-16,45

СРЕДА

Изборни предмет
Антропогена и
техногена земљ.
веж. каб. + лаб.

Дендрологија
пред. с. 121

ЧЕТВРТАК

Изборни предмет
Заш. природе и
заштићена прир. добра
веж. каб.

Изборни предмет
Заш. природе и
заштићена прир. добра
пред.
каб.

Методе и технике
истраж. у екологији,
заштити и унап. жив.
средине
пред.
рач. лаб. 2
Методе и технике
истраж. у екологији,
заштити и унап. жив.
средине
веж. рач. лаб. 2

Изборни предмет
Шумска вегетација
Србије
пред.
каб.
Изборни предмет
Типол. дефинисање
састојина раз. порекла и
структуре
веж.

Изборни предмет
Типол. дефинисање
састојина раз. порекла
и структуре
пред.
каб.

Педологија
пред.
Рач. лаб. 2

Педологија
веж.
С. 133

17,00-17,45
Дендрологија
веж. с. 121
18,00-18,45

19,00-19,45

ПЕТАК
Изборни предмет
Антропогена и
техногена земљ.
пред.
каб. + лаб

Изборни предмет
Типолошко картирање
и типови шума Србије
пред.
каб.

10,00-10,45

13,00-13,45

УТОРАК

Изборни предмет
Шумска вегетација
Србије
веж.
каб.

Изборни предмет
Екол. класифик. шума
и шумских станишта
пред.
каб.
Изборни предмет
Екол. класифик. шума
и шумских станишта
веж.
каб.
Изборни предмет
Типолошко
картирање и типови
шума Србије
веж.
каб.

I семестар
СУБОТА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Шумарство - модул 7 – Економика и организација шумарства
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Изборни предмет
Предузетништво у
шумарсту
пред.
каб.

8,00-8,45
Изборни предмет
Трговина шумским
производима
пред.
каб.

9,00-9,45

10,00-10,45

11,00-11,45

12,00-12,45

Изборни предмет
Инвестиције у
шумарсту
пред.
каб.

Изборни предмет
Трговина шумским
производима
веж.
каб.

14,00-14,45

Изборни предмет
Инвестиције у
шумарсту
веж.
каб.

Изборни предмет
Маркетинг шумских
производа
пред.
каб.

15,00-15,45

Економика шумарства
пред.

Изборни предмет
Маркетинг шумских
производа
веж.
каб.

13,00-13,45

рач. лаб. 2
16,00-16,45
17,00-17,45
18,00-18,45
19,00-19,45

Економика шумарства
веж.
рач. лаб. 2

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
Организација и
менаџмент у
шумарству
пред.
рач. лаб. 2

Изборни предмет
Предузетништво у
шумарсту
веж.
каб.

Организација и
менаџмент у
шумарству
веж.
рач. лаб. 2

Изборни предмет
Шумарска политика
пред.
каб.

Изборни предмет
Управљање заш.
природним добрима
пред.
каб.

Методе и технике
истраж. у Економици
и организацији шум.
пред.
рач. лаб. 2

Изборни предмет
Шумарска политика
веж.
каб.

Изборни предмет
Управљање заш.
природним добрима
веж.
каб.

Методе и технике
истраж. у Економици
и организацији шум.
веж.
рач. лаб. 2

I семестар
СУБОТА

