Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Прецизна пољопривреда – Precision agriculture
Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво
Назив предмета: Био инжењерство - Bio enginеering
Наставник (Име, средње слово, презиме): Тодор В. Јанић, Ондреј О. Поњичан
Сарадник (Име, средње слово, презиме): Тодор В. Јанић, Ондреј О. Поњичан
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: ///
Циљ предмета
Упознавање студената са послежетвеним технологијама и техником за производњу и дораду у ратарству,
повртарству, воћарству и виноградарству, биотехничким системима заштићеног простора, термотехничким и
процесним системима.
Исход предмета
Оспособљавање за самосталан рад, истраживање и унапређење производних и дорадних технологија и техника у
ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству, као и у области процесних и термотехничких уређаја и
опреме.
Садржај предмета
Теоријска настава
Технолошки процеси за дораду производа. Механички процеси и уређаји. Хидродинамички процеси и уређаји.
Топлотни процеси и уређаји. Дифузиони процеси и уређаји. Термодифузиони процеси и уређаји. Системи за
пријем производа. Системи за складиштење производа. Системи за складиштење производа у контролисаној
атмосфери. Системи за кондиционирање производа. Системи одваге и паковања производа. Тенички системи и
менаджмент у припреми воћа и поврћа за зелену пијацу и велике диструбутивне центре. Концепт прављења
бренда. Техника производње воћа, поврћа и цвећа у заштићеном простору (опрема за одржавање
микроклиматских услова и механизација). Техника за производњу супстрата и садног материјала. Системи за
аспирацију прашине у погону. Системи за пречишћавање отпадних вода. Објекти и опрема са контролисаном
климом. Хладњаче. Термотехнички процеси и уређаји. Енергетска ефикасност. Обновљиви извори енергије.
Пројектовање процесних система за дораду производа. Пројектна техничка документација и мере заштите
животне и радне средине. Инжењеринг процесних система за дораду производа.
Практична настава:
Упознавање са наменом, основним деловима, принципом рада, подешавањима, одржавањем у току
експлоатације, мерама заштите на раду и начина унапређења рада савремених техничко-информационих система
према наставном програму предавања.
Израда пројектних и семинарских радова.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
2
Методе извођења наставе
Теоријска настава: вербално-текстуалне и демонстративно илустративне методе.
Практична настава: руковођење самосталним радом студената, демонстративно илустративне методе, приказ био
техничких система у експлоатацији, рачунске методе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
5 писмени испит
практична настава
4 усмени испт
51
колоквијум-и
..........
семинар-и
40

