ПРИЈАВА КУРСА
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ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРПГРАМА
КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (КЕ)
Прганизатпр кпнтинуиране едукације:

Назив прганизатпра:
Адреса прганизатпра (улица, брпј,
ппштански брпј, град):
Име и презиме прганизатпра КЕ:
Брпј телефпна прганизатпра КЕ:
Е-маил адреса:
Назив прпграма КЕ (кратак, јасан и
дпвпљнп инфпрмативан):
Врста кпнтинуиране едукације:
(ппдвући)
Кпнтинуирана едукација је „on line“
Да ли се прпграм КЕ ппнпвп
акредитује?
Акп је пдгпвпр на претхпднп питаое
ДА, наведите нпвине у прпграму КЕ,
кпји се предлаже за ппнпвну
акредитацију:
Наведите акредитаципни брпј
прпграма КЕ, кпји се предлаже за
ппнпвну акредитацију:
Предлпжени датум и местп првпг
пдржаваоа прпграма КЕ:
Предлпжени пстали датуми и места
пдржаваоа прпграма КЕ:
Сати учеоа тпкпм КЕ (без пауза):
Циљна група:
(ппдвући)

факултет
щкпла здравствене струке
здравствена устанпва
устанпва
удружеое
приватна пракса
другп (навести щта)
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет
Немаоина 6, 11080, Земун - Бепград
Драган Никплић
063 108 59 29
nikolicd@agrif.bg.ac.rs
Хибридизација впћака и винпве лпзе
Кпнгрес
Симппзијум
Курс
ДА НЕ
ДА

НЕ

1.
2.
3.

Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
8 сати
Лекари
Стпматплпзи
Фармацеути
Бипхемишари
Медицинске сестре
Здравствени технишари
Другп:
Наставници струшних предмета средоих
ппљппривредних щкпла
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Саветпдавци у ппљппривредним
саветпдавним службама
Кпји је максималан предвиђен брпј
слушалаца КЕ?
Да ли је прпстпр у кпме се пдржава КЕ
адекватан за предвиђени брпј
слушалаца?
Наведите цену КЕ
Кпји су едукативни циљеви прпграма?
(ппдвучи)

Кпја знаоа ће стећи учесници?

Кпје вештине ће стећи учесници?

15
Да
Не наплаћује се тпкпм 2016 и 2017
1. Обнављаое и утврђиваое раније
стешених знаоа из пбласти
пплемеоиваоа впћака и винпве лпзе.
2. Праћеое нпвина и дпстигнућа у
пбласти пплемеоиваоа впћака и винпве
лпзе шиме се дппринпси унапређиваоу
наставе.
3. Ппвећаое струшне кпмпетентнпсти
наставника у складу са нпвим
тенденцијама у пбласти хибридизације и
оихпва пбушенпст за практишну примену
сазнаоа п инпвацијама у пвпј пбласти у
складу са пптребама пспбенпсти
пбразпвних прпфила.
4. Стицаое практишних знаоа п важнијим
нашинима за ствараое нпвих спрти
впћака и винпве лпзе првенственп крпз
савладаваое техника хибридизације и
рада са хибридним семенпм и сејанцима.
5. Обука за сампстални наставни и наушни
рад у пвпј пбласти и саппщтаваое
резултата на семинарима и наушним
скуппвима.
1. Знаоа п знашају, циљевима, ппдели и
избпру рпдитеља за хибридизацију.
2. Знаоа п најшещће кприщћеним
нашинима укрщтаоа.
3. Знаоа п укрщтаоу у блискпм српдству
и хетерпзис пплемеоиваоу.
4. Знаоа п најбитнијим ппступцима тпкпм
технике укрщтаоа.
5. Знаоа п раду са хибридним семенпм и
сејанцика накпн изврщене
хибридизације.
1. Вещтине за успещнп ппстављаое
циљева и правилан избпр рпдитеља за
хибридизацију.
2. Вещтине за за практишнп извпђеое
дивергентних и кпнвергентних нашина
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Кпје метпде учеоа/пбуке ће се
кпристити?

Да ли је предвиђен едукативни
материјал за пплазнике?
Акп ДА, навести кпји?
Да ли је предвиђена прпвера знаоа
пплазника?
(ппдвући)
Акп ДА, навести какп?
Да ли ће се извршити евалуација
прпграма?
(ппдвући)
Акп ДА, навести какп?
Да ли у извпђеоз наставе учествују
наставници факултета?
Акп ДА, навести брпј:
Да ли у извпђеоз наставе учествују
страни предавачи?
Акп ДА, навести брпј:
Укупан брпј предавача је:
Датум: 07.03.2016.

укрщтаоа.
3. Вещтине за дпбијаое шистих линија и
прпизвпдоу хетерптишних хибрида.
4. Вещтине за практишнп извпђеое
кастрације цветпва, изплације цветпва,
прикупљаоа, шуваоа и испитиваое
виталнпсти пплена и ппращиваое.
5. Вещтине за прикупљаое и сетву
хибриднпг семена, гајеое и негу
хибридних сејанаца у стакленику, садоу и
негу хибридних сејанаца у ппљу и
селекцију најбпљих хибрида.
предаваоа
семинари
практишне вежбе
рещаваое клинишких прпблема
рад у малпј групи
прпјекат - пријентисанп ушеое
демпнстрација клинишке вещтине
псталп:
активнп ушеое/настава
ДА

НЕ

Презентације, текстпви
ДА

НЕ

Tест
ДА

НЕ

Анкета за пплазнике
ДА

НЕ

2
ДА

НЕ

2
Пптпис рукпвпдипца
кпнтинуиране едукације:
Драган Никплић

Пешат устанпве/удружеоа
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Хибридизација тј. укрщтаое је најважнији и најуспещнији нашин за ствараое
нпвих спрти впћака и винпве лпзе. Овај курс је псмищљен за наставнике средоих
струшних щкпла из пбласти впћарства и винпградарства какп би пни
псавременили сазнаоа из пве пбласти. Тпкпм трајаоа курса ушесници ће
пбнпвити знаоа стешена на факултету и уппзнаће се са нпвим ппступцима и
вещтинама за ствараое једне нпве спрте. Нпва знаоа ће се стећи из пбласти
инбридинг и хетерпзис пплемеоиваоа, технике укрщтаоа и рада са хибридним
семенпм и сејанцима.
Наставници ће тпкпм тепријске и практишне наставе дпбити свепбухватни преглед
актуелних сазнаоа из пве пбласти. Ппхађаое пвпг курса и нпве вещтине у пквиру
технике укрщтаоа плакщаће ће наставницима оихпв рад са ушеницима.

НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. Nikolid, D., Ognjanov, V., Korad, N., Rakonjac, V. (2009): Ciljevi, metode i dostignuda u
oplemenjivanju vodaka i vinove loze. Vodarstvo 43(165-166):5-16.
2. Milatovid, D., Nikolid, D. (2011): Oplemenjivanje trešnje i višnje u svetu. III Savetovanje
"Inovacije u vodarstvu - Unapređenje proizvodnje trešnje i višnje", Beograd, 10 februar,
Zbornik radova, str. 21-47.
3. Nikolid, D. (2012): Oplemenjivanje vinove loze. Fleš, Zemun.
4. Nikolid, D., Fotirid, Akšid M. (2013): Oplemenjivanje breskve u svetu. IV Savetovanje
"Inovacije u vodarstvu - Unapređenje proizvodnje breskve i kajsije", Beograd, 11 februar,
Zbornik radova, str. 5-27.
5. Gaši, F., Kurtovid, M., Nikolid, D., Pejid, I. (2013): Genetika i oplemenjivanje jabuke.
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo.
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предаваши)
Сатница
9,00-9,15
9,15-10,00
10,00-10,45
10,45-11,00
11,00-11,45
11,45-13,15

Тема
1. Увпд у курс
2. Ппјам, знашај и циљеви
хибридизације
3. Избпр рпдитеља за
хибридизацију
Пауза
4. Ппдела хибридизације
5. Нашини укрщтаоа

13,15-14,15

Рушак

14,15-15,00

6. Инбридинг

15,00-15,45

7. Хетерпзис

15,45-16,00

Пауза

16,00-17,15

8. Техника укрщтаоа

17,15-18,15

9. Рад са хибридним семенпм
и сејанцима

Тест и евалуација - Пплазници
курса пдгпварају на питаоа из
краткпг теста и анкете за
18,15-18,30
евалуацију курса. Изнпсе свпја
мищљеоа и утиске п
целпкупнпм курсу.
*предаваое, вежбе, семенар, рад у групи итд.

Метпд пбуке*

Предавач
Драган Никплић

Предаваоа

Драган Никплић

Предаваоа
Дискусија

Драган Никплић

Предаваоа
Рад у групи
Дискусија

Драган Никплић
Драган Никплић
Драган Никплић
Драган Никплић

Предаваоа
Дискусија
Предаваоа
Дискусија

Драган Никплић
Драган Никплић
Драган Никплић

Предаваоа
Вежбе
Рад у групи
Предаваоа
Рад у групи
Дискусија

Драган Никплић

Драган Никплић

Драган Никплић
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ПДЛУКА ПРГАНА НАДЛЕЖНПГ ЗА РЕЦЕНЗИРАОЕ (КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА)
ПРПГРАМА КЕ У ПКВИРУ УСТАНПВЕ/УДРУЖЕОА ПРЕДЛАГАЧА
Курсеви пријављени пд стране Ппљппривреднпг факултета марта 2016. гпдине настали
су тпкпм ТЕМПУС прпјекта Building Capacity of Serbian Agricultural Education to Link with
Society, CaSA, Изградоа капацитета српскпг пбразпваоа у пбласти ппљппривреде ради
ппвезиваоа са друщтвпм (544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 /
001 - 001).
Сви курсеви су рецензирани пд стране партнера у прпјекту.
Струшне рецензије урадили су ЕУ партнери - Универзитет Марибпр, Слпвенија;
Банатски Универзитет, Темищвар, Румунија и Универзитет Фпђа, Италија.
Педагпщкп – метпдплпщку рецензију урадип је Образпвни фпрум, Бепград.

Наппмена: Овпм пдлукпм се пптврђује да је пријављени прпграм КЕ пдпбрен и
рецензиран пд стране пргана надлежнпг за рецензираое прпграма КЕ у пквиру
устанпве/удруженја предлагача. Предавач/прганизатпр КЕ не мпже да буде
рецезент свпг сппственпг прпграма КЕ.

Датум: .... .... ....

Пптпис рукпвпдипца пргана надлежнпг за рецензираое (кпнтрплу квалитета) прпграма
КЕ у пквиру устанпве/удружеоа: ................

Пешат устанпве/удружеоа
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БИПГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
Име и презиме предавача:
Назив институције у кпјпј
предавач ради са пуним
радним временпм:
Садашое зваое:
Избпр у садашое зваое:
Брпј гпдина раднпг искуства:
Ужа научна пбласт:
Дпктпрат
Магистеријум
Примаријат
Академске специјалистичке
студије
Академске струкпвне студије
Ужа специјализација
Специјализација
Факултет

Репрезентативне референце у
ппследоих десет гпдина
(навести дп 5 референци)

Драган Никплић
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет
Редпвни прпфеспр
27.06.2012.
25 гпдина
Оплемеоиваое впћака и винпве лпзе
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2002
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 1996
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 1989
1. Nikolid, D., Rakonjac, V., Milatovid, D., Fotirid, M.
(2010): Multivariate analysis of vineyard peach
[Prunus persica (L.) Batsch.] germplasm collection.
Euphytica 171(2): 227-234.
2. Rakonjac, V., Fotirid Akšid, M., Nikolid, D.,
Milatovid, D., Čolid, S. (2010): Morphological
characterization of 'Oblačinska' sour cherry by
multivariate analysis. Scientia Horticulturae 125:
679-684.
3. Milatovid, D., Nikolid, D., Krška, B. (2013): Testing
of self-(in)compatibility in apricot cultivars from
European breeding programmes. Horticultural
Science 40(2): 65-71.
4. Halapija-Kazija, D., Jelačid, T., Vujevid, P.,
Milinovid, B., Čiček, D., Biško, A., Pejid, I., Šimon, S.,
Žulj Mihaljevid, M., Pecina, M., Nikolid, D., Grahid, J.,
Drkenda, P., Gaši, F. (2014): Plum germplasm in
Croatia and neighboring countries assessed by
microsatellites and DUS descriptors. Tree Genetics
and Genomes 10: 761-778.
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5. Nikolid, D., Rankovid-Vasid, Z., Atanackovid, Z.
(2015): New Serbian grapevine genotypes for red
wine production. Vitis 54: 165-168.
Укупан брпј радпва са SCI (или
SSCI) листе:

Тренутнп учешће на научним
прпјектима:

Усавршаваоа (дп 150 речи):

Други ппдаци кпје сматрате
релевантним (дп 100 речи)

32
1. Advancing Reaearch in Agricultural and Food
Sciences at Faculty of Agriculture, University of
Belgrade. FP7-REGPOT-2012-2013-1, No. 316004AREA, The European Union, European Commission,
Directorate-General for Research and Innovation.
(2013-2016).
2. Building Capacity of Serbian Agricultural
Education to Link with Society. TEMPUS Project
544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES
(2013 – 4604 / 001 - 001), European Commission
(2013-2016).
3. Primena novih genotipova i tehnoloških inovacija
u cilju unapređenja vodarske i vinogradarske
proizvodnje. (TR 31063). Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. (20112016).
Прпф. др Драган Никплић је присуствпвап
великпм брпју пбука, курсева и радипница из
свпје наушнп истраживашке пбласти у Италији
(1996 и 2015), Гршкпј (2002), Слпвенији (2007),
Аустрији (2008), Ппртугалији (2010 и 2014),
Францускпј (2012), Енглескпј (2014), Кипру (2014),
Шпанији (2014) и Румунији (2015). Тпкпм
наведених студијских путпваоа савладап је
мнпге метпде и технике класишнпг и
мплекуларнпг пплемеоиваоа и кпнзервације
генетишких ресурса впћака и винпве лпзе, кап и
метпде светлпсне, флупресцентне и електрпнске
микрпскппије.
Прпф. др Драган Никплић је пбјавип прекп 250
наушних радпва, један учбеник, две мпнпграфије
и три ппглавља у мпнпграфијама. Ушествпвап је у
реализацији 6 међунарпднх и 20 дпмаћих
прпјеката. Рецензирап и велики брпј студијских
прпграма пснпвних, мастер и дпктпрских студија
у земљи и инпстранству, кап и прпграма за
средое струшнп пбразпваое. Обавип је
рецензије за 10 прпјекта Министарства прпсвете,
науке и технплпщкпг развпја Републике Србије и
рецензирап је прекп 80 радпва за наушне
шаспписе и збпрнике са међунарпдних и
дпмаћих скуппва. Бип је шлан у 17 прпграмских и
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прганизаципних пдбпра и 18 радних
председнищтава на дпмаћим и међунарпдним
наушним скуппвима.
Прпф. др Драган Никплић је дп сада рукпвпдип
израдпм 21 диплпмскпг рада, 4 магистарских
теза и 5 дпктпрских дисертација, а кап шлан
кпмисије ушествпвап је у пдбрани 18 диплпмских
радпва, 4 магистарске тезе и 10 дпктпрских
дисертација. У перипду пд 2009 дп 2012. гпдине
бип је прпдекан за науку и сарадоу са
привредпм на Ппљппривреднпм факултету,
Универзитета у Бепграду.
Члан је међунарпднпг хпртикултурнпг друщтва,
наушнпг впћарскпг друщтва Србије, друщтва
генетишара Србије, српскпг друщтва за
микрпскппију, кпмисије за признаваое спрти и
ппдлпга кпщтишавих врста впћака и редакципнпг
пдбпра шаспписа „Впћарствп”, “Journal of Central
European Agriculture”, “Vitis” и “Збпрник наушних
радпва Института ПКБ Агрпекпнпмик”.

Датум: 07.03.2016.

Пптпис предаваша:
Драган Никплић

10

