
Табела 5.2. Спецификација  предмета на студијском програму Oсновних академских студија 
 
Студијски програм: Tехнологије дрвета 
 Назив предмета: Основи дендрологије 
Наставник и сарадници: Раде И. Цвјетићанин, Марко Р. Перовић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета: Студенти треба да науче морфолошке карактеристике и практичан значај најважнијих 
комерцијалних домаћих и страних врста дрвећа 
Исход предмета: Стечена знања из предмета Основи дендрологије имају примену у технологијама прераде 
дрвета. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  На предавањима се проучавају најзначајније комерцијалне домаће и стране врсте дрвећа, 
а за сваку од њих приказује се приказује се природно распрострањење, даје се опис морфолошких 
карактеристика (хабитуса, коре дебла, гранчица, листова и плодова), наводи се практични значај, а за стране 
врсте утврђују се могућности за њихово гајење у Србији. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На вежбама (лабораторијска настава) студенти уче да распознају и међусобно разликују врсте дрвећа  на 
основу хербарског материјала: гранчица (са четинама и листовима), узорака коре дебла, плодова и 
шишарица.  
Практична настава намењена је препознавању врста дрвећа у природи и одржава се у Арборетуму 
Шумарског факултета и у најближим шумама у околини Факултета (Кошутњак и Ада Циганлија).  
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Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад:  
Практична настава 

Методе извођења наставе: 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит 50 поена 
Присуство настави 10 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 50 
колоквијум 30 ..........  
семинар-и 5   
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