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
Натаща Дудук
064 1555 727
natasadukic@yahoo.com
Прпузрпкпваши прппадаоа плпдпва
впћа и ппврћа ппсле бербе
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:
Саветпдавци у ппљппривредним
саветпдавним службама
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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. Унапређеое знаоа п екпнпмскпм
знашају, епидемиплпгији, метпдама
дијагнпзе и кпнтрпле прпузрпкпваша
прппадаоа плпдпва впћа и ппврћа
ппсле бербе, кап умеоа ппстављаоа
дијагнпзе пбпљеоа и адекватне
примене мера кпнтрпле
2. Развијаое сппспбнпсти ппвезиваоа
знаоа из разлишитих пбласти
фитппатплпгије, впћарства и
ппвртарства.
3. Дппринпс развпју сппспбнпсти
примене стешенпг знаоа у нпвим
ситуацијама, прављеоем прпграма
мера кпнтрпле какп би се смаоиле
екпнпмске щтете услед присуства
фитппатпгених гљива.
1. Знаое п екпнпмскпм знашају,
епидемиплпгији, метпдама дијагнпзе и
кпнтрпле прпузрпкпваша прппадаоа
плпдпва впћа и ппврћа ппсле бербе
2. Знаое п знашају идентификације
прпузрпкпваша пбпљеоа и метпдама
кпје пмпгућавају ппстављаоа дијагнпзе
пбпљеоа
3. О разним метпдама кпнтрпле кпје се
мпгу примеоивати у циљу спрешаваоа
ппјаве и даљег щиреоа бплести.
1. Крпз пвај курс ће саветпдавци бити
пбушени да прпизвпђашима укажу на
важнпст биљних патпгена
прпузрпкпваша прппадаоа плпдпва
ппсле бербе
2. Даваое савета п разлишитим мерама
кпнтрпле кпји ће дппринети смаоиваоу
екпнпмских щтета кпје прпузрпкпваши
биљних бплести прпзрпкују.
предаваоа
семинари
практишне вежбе
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рещаваое клинишких прпблема
рад у малпј групи
прпјекат - пријентисанп ушеое
демпнстрација клинишке вещтине
псталп:
активнп ушеое/настава
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: 04.03.2016.

ДА

НЕ

Презентације, текстпви,
ДА

НЕ

Тестпви
ДА

НЕ

Анкета за пплазнике
ДА

НЕ

2
ДА

НЕ

2

Пптпис рукпвпдипца
кпнтинуиране едукације:
Натаща Дудук

Пешат устанпве/удружеоа
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Биљне бплести су узрпк екпнпмских губитака у биљнпј прпизвпдои, збпг шега се
велика пажоа у савременпј ппљппривреди усмерава ка защтити биљака у тпку
гајеоа. Међитим, биљни патпгени дпвпде дп прппадаоа плпдпва и знашајних
губитака и ппсле бербе. Овпј прпблематици није ппсвећена дпвпљна пажоа на
пснпвним студијама фитпмедицине, збпг тпга је циљ пвпг курса псавремеоиваое
знаоа п најзнашајнијим прпузрпкпвашима прппадаоа плпдпва впћа и ппврћа
ппсле бербе и увпђеоу свепбухватних мера кпнтрпле кпје ће дппринети
ппстизаоу виспких принпса и смаоиваоу щтета кпје биљне бплести изазивају.
Крпз пвај курс ће саветпдавци бити пбушени да прпизвпђашима укажу на важнпст
биљних патпгена прпузрпкпваша прппадаоа плпдпва ппсле беребе и да им дају
савете п разлишим мерама кпнтрпле кпје дппринпсе смаљиваоу екпнпмских
щтета кпје настају оихпвпм ппјавпм.
Курс се извпдити кап интерактивна настава. Садржај курса представоен је са две
пснпвне теме. Прва тема се пднпси на уппзнаваоем кандидата са екпнпмски
знашајем, услпвима неппхпдним за развпј бплести ппсле бербе (тпкпм шуваоа и
трансппрта), извприма заразе, нашинима пствариваоа инфекције и даљег
щиреоа патпгена, кап и метпдама дијагнпзе биљних бплести. Друга тема се
пднпси на уппзнаваоем пплазника са ппјединашним прпузрпкпвашима
прппадаоа плпдпва впћа и ппврћа ппсле бербе, кап и адекватним мерама
кпнтрпле кпјима се екпнпмске щтете ппјавпм пвих патпгена мпгу смаоити.
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. Duduk, N., Markovid, T., Vasid, M., Duduk, B., Vico, I., Obradovid, A. (2015): Antifungal
activity of three essential oils against Colletotrichum acutatum, the causal agent of
strawberry anthracnose. Journal of Essential Oil Bearing Plants 18 (3): 529-537. (ISSN
0972-060X, KoBSON, Plant Science, 182/200, 2014, IF 0,34)
2. Vasid, M., Duduk, N., Vico, I., Rančid, D., Pajid, V., Backhouse, D. (2015): Comparative
study of Monilinia fructigena and Monilia polystroma on morphological features, RFLP
analysis, pathogenicity and histopathology. European Journal of Plant Pathology, DOI
10.1007/s10658-015-0740-6. (ISSN 0929-1873, KoBSON, Agronomy, 20/79, 2013, IF
1,610)
3. Duduk, N., Vasid, M., Vico I. (2014): First report of Penicillium polonicum causing blue
mold on stored onion (Allium cepa) in Serbia. Plant Disease, 98, 10, 1440. (ISSN 01912917, KoBSON, Plant Science, 40/200, 2014, IF 3,020)
4. Vasid, M., Duduk, N. Vico, I., Ivanovid, M. (2013): First Report of Botryoshaeria dothidea
causing white rot of apple fruit in Serbia. Plant Disease, 97, 12, 1659. (ISSN 0191-2917,
KoBSON, Plant Science, 45/199, 2013, IF 2,742)
5. Vico, I.,Gaskins, V., Duduk, N., Vasiċ, M., Yu, J., Peter, K., Jurick II, W. (2014): First report
of Penicillium crustosum causing blue mold on stored apple fruit in Serbia. Plant Disease,
98, 10, 1430. (ISSN 0191-2917, KoBSON, Plant Science, 40/200, 2014, IF 3,020)
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предаваши)
Сатница
10 мин

Тема

Екпнпмски знашај
Услпви неппхпдни за развпј бплести
30 мин
ппсле беребе (тпкпм шуваоа и
трансппрта)
Извпри заразе, нашинима пствариваоа
20 мин
инфекције и даље щиреое патпгена
30 мин
Метпде дијагнпзе биљних бплести
Практишна настава - ппстављаое
60 мин
дијагнпзе
Одбрана прелиминарних дијанпза
60 мин
(групе)
Прпузрпкпваши прппадаоа плпдпва
20 мин
јабушастпг впћа ппсле бербе
Прпузрпкпваши прппадаоа плпдпва
20 мин
кпщтишавпг впћа ппсле бербе
Прпузрпкпваши прппадаоа плпдпва
20 мин
јагпдастпг и другпг впћа ппсле бербе
Прпузрпкпваши прппадаоа плпдпва
20 мин
парадајза, паприке и плавпг патличана
ппсле бербе
Прпузрпкпваши прппадаоа плпдпва
20 мин
лукпвишастпг ппврћа впћа ппсле бербе
Прпузрпкпваши прппадаоа плпдпва
20 мин
псталих ппвртарских врста ппсле бербе
30 мин
Мере кпнтрпле
Прављеое мера защтите за кпнкренте
60 мин
примере
Одбрана преппрушених мера кпнтрпле
60 мин
(групе)
*предаваое, вежбе, семенар, рад у групи итд.

Метпд
пбуке*
предаваое

Предавач
Натаща Дудук

предаваое

Натаща Дудук

предаваое

Натаща Дудук

предаваое

Натаща Дудук
Александра
Жебељан
Александра
Жебељан
Александра
Жебељан

рад у групи
рад у групи
предаваое
предаваое

Натаща Дудук

предаваое

Натаща Дудук

предаваое

Натаща Дудук

предаваое

Натаща Дудук

предаваое

Натаща Дудук

предаваое

Натаща Дудук
Александра
Жебељан

рад у групи
рад у групи

Натаща Дудук
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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)

Натаща Дудук
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет
Ванредни прпфеспр
19.01.2016.
17 гпдина
Фитппатплпгија
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2008
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2004
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: 1998
1. Duduk, N., Markovid, T., Vasid, M., Duduk, B.,
Vico, I., Obradovid, A. (2015): Antifungal activity of
three essential oils against Colletotrichum
acutatum, the causal agent of strawberry
anthracnose. Journal of Essential Oil Bearing Plants
18 (3): 529-537. (ISSN 0972-060X, KoBSON, Plant
Science, 182/200, 2014, IF 0,34)
2. Vasid, M., Duduk, N., Vico, I., Rančid, D., Pajid, V.,
Backhouse, D. (2015): Comparative study of
Monilinia fructigena and Monilia polystroma on
morphological features, RFLP analysis,
pathogenicity and histopathology. European Journal
of Plant Pathology, DOI 10.1007/s10658-015-07406. (ISSN 0929-1873, KoBSON, Agronomy, 20/79,
2013, IF 1,610)
3. Duduk, N., Vasid, M., Vico I. (2014): First report of
Penicillium polonicum causing blue mold on stored
onion (Allium cepa) in Serbia. Plant Disease, 98, 10,
1440. (ISSN 0191-2917, KoBSON, Plant Science,
40/200, 2014, IF 3,020)
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4. Vasid, M., Duduk, N. Vico, I., Ivanovid, M. (2013):
First Report of Botryoshaeria dothidea causing
white rot of apple fruit in Serbia. Plant Disease, 97,
12, 1659. (ISSN 0191-2917, KoBSON, Plant Science,
45/199, 2013, IF 2,742)
5. Vico, I.,Gaskins, V., Duduk, N., Vasiċ, M., Yu, J.,
Peter, K., Jurick II, W. (2014): First report of
Penicillium crustosum causing blue mold on stored
apple fruit in Serbia. Plant Disease, 98, 10, 1430.
(ISSN 0191-2917, KoBSON, Plant Science, 40/200,
2014, IF 3,020)
Укупан брпј радпва са SCI (или
SSCI) листе:

Тренутнп учешће на научним
прпјектима:

Усавршаваоа (дп 150 речи):

15
„Развпј интегрисаних система управљаоа
щтетним прганизама у биљнпј прпизвпдои са
циљем превазилажеоа резистентнпсти и
унапређеоа квалитета и безбеднпсти хране“
(III46008) Министарства прпсвете, науке и
технплпщкпг развпја
ТЕМПУС прпјекат “Building Capacity of Serbian
Agricultural Education to Link with Society“ (CASA)
2001. гпдине дпбила је стипендију владе Италије
и пбавила седмпмесешну специјализацију (пд
04.06.2001. дп 21.12.2001.) из пбласти пдрживе
ппљппривреде ушещћем на курсу “Training
Course for Suistainable Agriculture Development
Technicians in the Mediterranean Region and in the
Balkan” на Istituto Agronomico Mediterraneo di
Bari, Bari, Italy.
2002. гпдине бправила је два пута у Dipartimento
di Protezione delle Piane e Microbiologia Applicata,
Universita di Bari, Italy, где је пбавила
усаврщаваое из пбласти примене мплекуларних
метпда у карактеризацији и идентификацији
биљних вируса у трајаоу пд укупнп шетири
месеца (15.06.- 16.07.2002. и 07.10.- 20.12.2002.).
2003. гпдине заврщила је курс ппд називпм
“Laboratory management and accreditation
according to ISO 17025” кпји је пдржан у
Бепграду (11.-12.11.2003.).
2005. гпдине кап стипендиста Norman E. Bourlang
International Agricultural Science and Technology
Fellows Program прпвела је месец дана у Iowa
State University, Америка.
У пквиру ТЕМПУС прпјекта заврщила је курсеве:
“Genetic Improvement for Plant Resistance”
(01.10.-05.10.2012.) у Бепграду, “Physiopathology”
10

(24.10.-25.10.2012.) у Кпрше, Албанија и “Clinical
Field and Lab Plant Disease Diagnosis, Biological
Control and Specimen Collection” (03.07.06.07.2013.) у Нпвпм Саду.
Други ппдаци кпје сматрате
релевантним (дп 100 речи)

Датум: 04.03.2016.

Пптпис предаваша:
Натаща Дудук
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