Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Сточарство
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије  студије првог степена
Назив предмета
Овчарство и козарство
Наставник (за предавања)
Билић Шобот Диана
Наставник/сарадник (за вежбе)
Ристановић В. Бојана
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
4
Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Циљ
Упознавање студента са технологијом овчарске и козарске производње, најзначајнијим
предмета
факторима производње меса и млека, организовањем производње, применом савремених и

традиционалнних метода у овчарској и козарској производњи.
Исход
предмета

Образовање и оспособљавање студената за разумевање свих фактора овчарске и козарске
производње, система овчарске и козарске производње, услова и објеката за смештај оваца и коза,
законске регулативе у овчарству и козарству, као и вештина организовања овчарске и козарске
производње у различитим системима производње.

Садржај предмета
Теоријска
настава

Привредни значај, стање и тенденције овчарске и козарске производње. Порекло и
родоначелници и сродници оваца и коза. Производни типови оваца и коза и системи овчарске
производње. Расе оваца за производњу вуне и меса. Расе оваца за производњу млека,
комбиноване и друге расе оваца. Расе коза. Размножавање оваца и коза. Селекција и одгајивање
оваца и коза. Одабирање грла за приплод и технологија гајења по фазама производног циклуса.
Производња и параметри квалитета меса и технологије това Производња и познавање млека и
особина млечности. Производња вуне и параметри квалитета руна, вуне и крзна. Оцена
приплодних грла и разврставње у класе. Објекти и опрема у овчарству и козарству. Биолошко
овчарство и козарство. Законска регулатива у овчарству и козарству код нас и ЕУ.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
Примена биотехничких метода у репродукцији и оплемењивању оваца и коза;
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

Методе
извођења
наставе

2

0

Предавања и вежбе у комбинацији са интерактивном наставом

Оцена знања (максимални број поена 100)

Остали часови

Предиспитне
обавезе
активност
у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

поена

5
5
20
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

поена

60

