
2 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

усмени испит

1. Практичан рад студента максимално 100 поена

2.израда семинарски рад максимално 70 поена

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Практична настава на терену. Практичан рад у производној организацији састојао би се у 

прикупљању података и анализирању истих те писању семинарског рада.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Одслушани сви предмети из четврте године студија

Циљ технолошко-организационе праксе је да се студент, после одслушаних предавања, у 

производним условима практично упозна са применом истих на одабраном газдинству. У току ове 

праксе студент треба детаљно да проучи технологију гајења биљних врста, те да је упореди са 

теоретским знањем и климатским условима.

После одрађене праксе и урађеног семинарског рада студент ће бити у могућности да упореди 

успешност примене теоретских знања у датим агроеколошким и земљишним  условима.  У  свом  

семинарском  раду  мораће  да  прикаже  све  позитивне  и негативне елементе у технологији 

производње.

Садржај предмета

У  производним  условима  студенти  ће  направити  анализу технологије  производње  гајених 

биљака. Истовремено ће урадити и анализу временских и земљишних услова. На основу 

анализираних елемената неопходно је да се добију детаљни подаци о условима у успешности 

производње. Студент ће у свом семинарском раду детаљно дати свој осврт на пропусте у 

технологији гајења са мишљењем шта је и како било неопходно урадити. На тај начин покушаће, 

после завршене производне сезоне, да усагласи захтеве биљне врсте са земљишним и 

еколошким условима. Односно, у раду ће дати своје мишљење око избора најмање лоших 

поступака у технологији гајења.

Ову праксу студенти ће обављати у оквиру уже стручних предмета као што су: специјално 

повртарство, специјално ратарство, прерада ратарских и повртарских производа и гајење 

индрустријског биља

Литература

Назив предмета Технолошко - организациона пракса

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Ратарство и повртарство

Изборно подручје (модул)


