Назив предмета: Радиоекологија, екосистеми и заштита животне средине
Наставник: Гулан Р. Љиљана
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ:21
Услов: нема посебних услова
Циљ предмета:
Упознавање студената са основама радиоекологије, узроцима појава и последицама радијационог
загађивања животне средине, ефектима зрачења и методама заштите.

Исход предмета:
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене способности за
разумевање радиоекологије, препознавање акцидентних ситуација и последица по животну средину
праћење стручне литературе, претраживање интернета и писање семинарских радова.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у екологију (биотоп, биоценоза и екосистем) и радиоактивност. Извори радиоактивности у
животној средини. Рутинска ослабађања из нуклеарне индустрије. Акцидентна ослобађања (значајни
радијациони акциденти) и нуклеарне експлозије. Атмосферска дисперзија и депозиција радионуклида.
Дисперзија и трансфер радионуклида у терестричну средину. Трансфер радионуклида из земљишта у
биљке и шумске екосистеме. Дисперзија и трансфер радионуклида у водену средину. Ефекти високих и
ниских доза зрачења на људски организам. Ефекти јонизујућих зрачења на екосистеме. Процена
радијационе изложености у животној средини. Мониторинг радиоактивности. Методе заштите од
зрачења. ALARA принцип. Законски оквир и регулатива.
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Методе извођења наставе:
Теоријска настава, семинарски радови.
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