Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Сточарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије - студије првог степена
Назив предмета
Објекти и опрема у сточарству
Наставник (за предавања)
Билић-Шобот Д. Дијана
Наставник/сарадник (за вежбе)
Ристановић В. Бојана
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
5
Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Нема
Циљ
Знања у примени технолошко техничких решења при избору места и начина изградње и
предмета
опремања објеката за држање гајених животиња са аспекта обезбеђења технолошких услова и
адекватне технике за спровођење производниг процеса код свих врста и категорија гајених
животиња
Исход
предмета

На крају модула студент треба да покаже познавање (разумевање) из области: правилног избора
локација за изградњу сточарских објеката, обезбеђења потребних услова и законских регулатива,
познавање начина држања гајених животиња према техничко технолошким решењима, сходно
правцима производње, као и познавање и избор адекватне опреме према правцу производње и
технолошким захтевима. На крају модула студент треба да буде оспособљен за: Избор
најповољнијих техничко технолошких решења за градњу и опремање сточарских објеката, за
избор адекватног грађевинског материјала, технику градње и опремања објеката, избор
адекватне технике за спровођење производног процеса.

Садржај предмета
Основни параметри за избор локација за градњу сточарских фарми према врсти и типу
Теоријска
производње; Разматрање услова и законских регулатива за изгрању сточарских фарми;
настава
Проучавање карактеристика и избор савремених грађевинских материјала за изградњу
сточарских објеката; Изучавање специфичности технолошких норматива код различитих начин
агајења и различитих врста животиња и њихов утицај на избор грађевинских материјала за
градњу сточарских објеката; Проучавање параметара пројектне документације различитих нивоа
пројектовања за производне и пратеће сточарске објекте; Одређивање капацитета производних и
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
Самостална израда идејних решења различитих модела фарми.
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
2
2
0
Методе
Теоријска предавања, практична настава, консултације.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
30
семинари

Остали часови

поена
60

