Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Сточарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије  студије првог степена
Назив предмета
Живинарство
Наставник (за предавања)
Милетић Б. Александар
Наставник/сарадник (за вежбе)
Анђелић А. Биљана
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
6
Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Нема
Циљ
Предмет треба да омогући студенту стицање знања о анатомској грађи живине и њеним
предмета

специфичностима, принципима размножавања и развоја, као и начине и могућности да стечено
знање примени у пракси.

Исход
предмета

Студент треба да буде оспособљен да покаже познавање и разумевање препознавања места и
улоге живине у екосистему, овлада знањем о грађи живине, гајењу и добијању живинарских
производа (месо и јаја) и коришћење савремене опреме и репроматеријала у живинарству

Садржај предмета
Теоријска
Систематско место и зоолошка обележја живине. Типови и расе живине. Селекција живине.
настава

Стварање линијских хибрида. Размножавање и гајење подмлатка живине. Технологија
производње конзумних јаја. Технологија производње јаја за насад. Технологија бројлерске
производње. Технологија производње ћурака. Технологија производње гусака. Технологија
производње пловака и бисерки. Понашање живине. Добробит живине. Утицај живинарске
производње на животну средину.

Практична
настава
(вежбе,
Упознавање са пореклом, систематским местом и зоолошким обележјима живине. Анатомске и
ДОН,
физиолошке специфичности птица. Типови и расе кокоши. Расе патака, гусака, ћурака и морки.
студијски
Производња конзумних јаја и jаја за насад. Тов живине.
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

2

0

Остали часови

Методе
извођења
наставе

Теоријска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом примењиваће се у
реализацији свих поглавља у различитим односима.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност
у току
предавања
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испит
колоквијуми
30
семинари
10

поена

50

