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
шкпла здравствене струке
здравствена устанпва
устанпва
удружеое
приватна пракса
другп (навести шта)
Универзитет у Бепграду,
Ппљппривредни факултет
Немаоина 6, 11080, Земун - Бепград
Драган Станпјевић
065 99 22 991
stanojevic@agrif.bg.ac.rs
Савремене биптехнплпшке
репрпдуктивне технплпгије у функцији
ппвећаоа генетскпг капацитета дпмаћих
живптиоа
Кпнгрес
Симппзијум
Курс
ДА НЕ
Лпцирана је на:
http://cmoodle.agrif.bg.ac.rs/course/view.
php?id=16
ДА

НЕ

1.
2.
3.

Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
24 сатa
Лекари
Стпматплпзи
Фармацеути
Бипхемичари
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Медицинске сестре
Здравствени техничари
Другп:
Наставници стручних предмета средоих
ппљппривредних шкпла
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?

Кпје метпде учеоа/пбуке ће се
кпристити?

15
Да
Не наплаћује се тпкпм 2016 и 2017
1. Обнпва раније стечених знаоа из
репрпдукције дпмаћих живптиоа
2. Уппзнаваое са савременим
биптехничким метпдама кпје се кпристе
или мпгу се кпристити у стпчарству
3. Преднпсти и недпстаци примене
нпвих биптехнплпшких метпда у
стпчарству
1. Кпнтрпла пплнпг циклуса кпд
плпткиоа
2. Технплпгија МОЕТ-а
3. Клпнираое
1. Аргументпванп изнпшеое става п
ппменутим темама крпз дебату
2. Тимски рад
предаваоа
семинари
практичне вежбе
решаваое клиничких прпблема
рад у малпј групи
прпјекат - пријентисанп учеое
демпнстрација клиничке вештине
псталп:
активнп учеое/настава

Да ли је предвиђен едукативни
материјал за пплазнике?

ДА

Акп ДА, навести кпји?

Презентације, текстпви, видеп записи
ппменутих биптехнплпшких ппступака

Да ли је предвиђена прпвера знаоа
пплазника?
(ппдвући)

ДА

Акп ДА, навести какп?

Тетспви на платфпрми за електрпнскп
учеое

Да ли ће се извршити евалуација
прпграма?

ДА

НЕ

НЕ

НЕ
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(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: 04.03.2016.

Анкета за пплазнике
ДА

НЕ

2
ДА

НЕ
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Пптпис рукпвпдипца
кпнтинуиране едукације:
Драган Станпјевић

Печат устанпве/удружеоа
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Курс би трајап два дана. Први деп курса биће пдржан ппмпћу рачунара и
платфпрме за електрпнскп учеое. У првпм делу курса, наставницима ће крпз
лекције на мппдл-у бити презентпван материјал кпји ће се састпјати из
текстуалнпг дела, затим фптпграфија, видеп материјала и илустрација свих фаза
ппменутих биптехнплпшких ппступака. Ппстпјаће три лекције: пплни циклус кпд
плпткиоа и мпгућнпсти оегпве кпнтрпле, суперпвулација и ембриптрансфер и
клпнираое дпмаћих живптиоа. Лекције ће бити ппређане ппменутим
хрпнплпшким редпследпм. На крају сваке лекције ппстпјаће питаоа на кпја
пплазник мпра дати тачан пдгпвпр какп би прешап на наредну лекцију. На пвај
начин пплазник ће пбнпвити предзнаое кпје има из пбласти репрпдукције и уз
ппмпћ тпг знаоа и свпг критичкпг мишљеоа, сампсталнп ппкушати да савлада и
разуме саму суштину и технику ппменутих метпда. У пквиру лекције биће
пмпгућенп кпришћеое фпрума где ће пплазници мпћи да кпмуницирају и
размеоују утиске и мишљеоа, кап и да решавају недпумице. Такпђе у дискусију
ће бити укључен и твпрац курса, кап мпдератпр фпрума.
Други деп курса је замишљен кап радипница. У првпм делу радипнице
пплазници би изнели свпје недпумице, нејаснпће кпје нису успели да реше у тпку
првпг дела курса. Међуспбнп би ппкушали да их реше, пбјашоавајући једни
другима, уз активнп учешће и ппмпћ твпрца курса. Такпђе у фпрми видеп записа
би им била приказана свака пд ппменутих биптехнплпшких метпда али сада уз
кпментаре и пбјашоеоа пд стране предавача. Накпн тпга учесници курса би били
насумичнп ппдељени у групе и дпбили би пп један задатак, где би уз примену
претхпднп стечених знаоа ппкушали решити кпнкретан практичан прпблем и на
крају презентпвати пптенцијалнп решеое и пбразлпжити га. Накпн изнпшеоа
решеоа задтака, биће прганизпвана дискусија (пкругли стп) где ће свакп изнети
мишљеое и свпје виђеое и пптенцијал за кпришћеое ппменутих метпда у нашем
стпчарству. Ппред пвпга била би прганизпвана дебата п клпнираоима, где би две
групе заступале ставпве за и прптив клпнираоа. Чланпви екипа би били
насумичнп пдабрани. Такпђе свакп пд учесника би урадип SWОТ анализу
упптребе клпнираоа у стпчарскпј прпизвпдои.
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. Đedovid R., Trifunovid G., Stanojevid D. (2012): Genomic selection. Proceedings of THE
FIRST INTERNATIONAL SYMPOZIUM ON ANIMAL SCIENCE (8-10th November), p. 207-216.
2. Ђедпвић Р., Станпјевић Д., Бескпрпвајни Р. (2014): Селекција и пплемеоиваое
гпведа у циљу ппбпљшаоа прпизвпдое млека. Ппглавље у мпнпграфији:
„Оптимизација технплпшких ппступака и зпптехничких ресурса на фармама у циљу
унапређеоа пдрживпсти прпизвпдое млека“, уредник В. Бпгданпвић, Универзитет у
Бепграду – Ппљппривредни факултет, Бепград, p. 27-52. ISBN 978-86-7834-212-7.
3. Stanojevid D., Đedovid R., Bogdanovid V., Raguž N., Popovac M., Beskorovajni R., Kučevid
D. (2015): Phenotypic analysis of longevity of black and white breed cows. Proceeding of
The international symposium on animal science (ISAS) 2015 & 19th International congress
on biotechnology in animal reproduction (ICBAR) 09-11.09.2015. Novi Sad, Serbia, p. 101107.
4. Stanojevid D., Đedovid R., Bogdanovid V., Perišid P., Beskorovajni R., Popovac M., Popovid
N (2013).: Heritability and repeatability estimation of milk yield traits of black and white
cows. Proceedings of the 10th International Symposium “Modern Trends in Livestock
Production”, Bellgrade, Serbia, October 2-4, p. 489-496.
5. Stanojevid D., Đedovid R., Popovac M., Perišid P., Samolovac Lj. (2012): Correlations
between the breeding value and ranking of bulls for the milk yield traits in first calf heifers
of the black and white breed. Proceedings of THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOZIUM ON
ANIMAL SCIENCE (8-10th November), p. 280-285.

ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предавачи)
Сатница

Тема
Пплни циклус кпд крава и мпгућнпсти
за оегпву кпнтрплу
МОЕТ технплпгија у гпведарству
Клпнираое дпмаћих живптиоа
Кпнтрпла пплнпг циклуса кпд крава

Мпгућнпсти за примену МОЕТ
технплпгије у гпведарству
Мпгућнпсти за примену клпнираоа
дпмаћих живптиоа
*предаваое, вежбе, семенар, рад у групи итд.

Метпд пбуке* Предавач
e learning
Драган
Станпјевић
e learning
Драган
Станпјевић
e learning
Драган
Станпјевић
радипница
Драган
Станпјевић
радипница
Драган
Станпјевић
радипница
Драган
Станпјевић
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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 друштвпм (544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 /
001 - 001).
Сви курсеви су рецензирани пд стране партнера у прпјекту.
Стручне рецензије урадили су ЕУ партнери - Универзитет Марибпр, Слпвенија;
Банатски Универзитет, Темишвар, Румунија и Универзитет Фпђа, Италија.
Педагпшкп – метпдплпшку 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: ................

Печат 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 Станпјевћ
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет
Асистент
2015.
5 гпдина
Опште стпчарствп и пплемеоиваое дпмаћих и
гајених живптиоа
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:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2010
1. Đedovid R., Trifunovid G., Stanojevid D. (2012):
Genomic selection. Proceedings of THE FIRST
INTERNATIONAL SYMPOZIUM ON ANIMAL SCIENCE
(8-10th November), p. 207-216.
2. Ђедпвић Р., Станпјевић Д., Бескпрпвајни Р.
(2014): Селекција и пплемеоиваое гпведа у
циљу ппбпљшаоа прпизвпдое млека. Ппглавље
у мпнпграфији: „Оптимизација технплпшких
ппступака и зпптехничких ресурса на фармама у
циљу унапређеоа пдрживпсти прпизвпдое
млека“, уредник В. Бпгданпвић, Универзитет у
Бепграду – Ппљппривредни факултет, Бепград, p.
27-52. ISBN 978-86-7834-212-7.
3. Stanojevid D., Đedovid R., Bogdanovid V., Raguž
N., Popovac M., Beskorovajni R., Kučevid D. (2015):
Phenotypic analysis of longevity of black and white
breed cows. Proceeding of The international
symposium on animal science (ISAS) 2015 & 19th
International congress on biotechnology in animal
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reproduction (ICBAR) 09-11.09.2015. Novi Sad,
Serbia, p. 101-107.
4. Stanojevid D., Đedovid R., Bogdanovid V., Perišid
P., Beskorovajni R., Popovac M., Popovid N (2013).:
Heritability and repeatability estimation of milk
yield traits of black and white cows. Proceedings of
the 10th International Symposium “Modern Trends
in Livestock Production”, Bellgrade, Serbia, October
2-4, p. 489-496.
5. Stanojevid D., Đedovid R., Popovac M., Perišid P.,
Samolovac Lj. (2012): Correlations between the
breeding value and ranking of bulls for the milk
yield traits in first calf heifers of the black and white
breed. Proceedings of THE FIRST INTERNATIONAL
SYMPOZIUM ON ANIMAL SCIENCE (8-10th
November), p. 280-285.
Укупан брпј радпва са SCI (или
SSCI) листе:

Тренутнп учешће на научним
прпјектима:

Усавршаваоа (дп 150 речи):

3
1. Оптимизација технплпшких ппступака и
зпптехничких ресурса на фармама у циљу
унапређеоа пдрживпсти прпизвпдое млека.
Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг
развпја Републике Србије, ТП 31086 (2011-)
2. CaSa- Building Capacity of Serbian Agricultural
Education to link with Society. Tempus projekat.
Član projektnog tima (2013-2016).
Седмпдневни тренинг везан за МОЕТ технплпгију
у гпведарству пдржан у пктпбру 2013. у Удинама
(Италија) у пквиру IPA ZOONE прпјекта (20072013).
Cochrane stipendija avgust-septembar 2015.
Selekcija tovnih i mlečnig goveda (SAD)

Други ппдаци кпје сматрате
релевантним (дп 100 речи)

Датум: 04.03.2016.

Пптпис предавача:
Драган Станпјевћ
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