
5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 40

30

10

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Етологија домаћих животиња

Наставник (за предавања) Петровић М. Милош

Наставник/сарадник (за вежбе) Ристић З. Марко

 Вучинић Маријана (2004): Понашање, добробит и заштита животиња, Факултет ветеринарске 

медицине, Београд.

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Упознавање студената са основама Етологије домаћих животиња, односно са основним 

облицима понашања појединих врста; проблемима у вези понашања и добробити животиња, 

вештинама сагледавања индикатора понашања и значаја различитих облика понашања, 

добробити и производног статуса животиња.

Стечено знање студену обезбеђује познавање основних физиолошких процеса у понашању, 

структуре понашања јединки животиња, основних аспеката социјалног и репродуктивног 

понашања, основних аспеката материнске бриге, понашања новорођених и младих животиња, 

добробити животиња.

Садржај предмета

Увод. Појам и улога етологије. Основни физиолошки процеси у понашању. Организација 

понашања јединки домаћих животиња. Социјално и репродуктивно понашање домаћих животиња. 

Материнска брига. Понашање новорођених и младих животиња. Понашање животиња у групи. 

Понашање животиња у вези исхране. Понашање животиња у вези репродукције. Добробит 

домаћих животиња. Законски прописи у вези добробити животиња. Етограми домаћих животиња.

Вежбе се одвијају кроз активно учешће студената у дискусијама. Вежбе су прилагођене плану и 

програму предавања.
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Београд.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања и практични рад на вежбама.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

../Knjiga nastavnika/knjiga nastavnika Milos M. Petrovic.xls
../Knjiga nastavnika/knjiga nastavnika Milos M. Petrovic.xls

