Студијски програм: Мастер академске студије форензике
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Циљ предмета
Стицање знања о основним појмовима и методама које се односе на област форензичке палинологије као што су:
грађа полена, идентификација полена, начини ширења полена, начини полинације биљака, време и начини
сакупљања и чувања полена као форензичких доказа.
Исход предмета
По завршетку овог курса студент је оспособљен да:
1. самостално и тимски решава проблематику из области форензичке палинологије;
2. имплементира концепте и идеје форензичке палинологије у решавању криминалних радњи и правних спорова.
3. изводи закључке и даје експертизно мишљење по принципима форензичке науке, за потребе органа поступка и
других субјеката, наручиоца експертизе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у форензичку палинологију. Дефиниција полена и спора. Историја форензичке палинологије.Биолошке и
физичке карактеристике полена. Хемијска и физичка резистентност полена. Ширење полена путем ветра. Ширење
полена путем инсеката и птица. Дистрибуција полена водом. Примена полена у форензици. Време и начини
сакупљања полена као форензичких доказа. Чување узорака полена. Идентификација полена. Будућност
форензичке палинологије.
Практична настава:
Грађа полена- величина, облик. Начини полинације биљака. начини разношења полена. Идентификација и
анализа полена. Припрема полена за анализу. Узорци полена из земље, са тканине, одеће, воде, блата. Примери
примене полена као форензичких доказа у случајевима убистава и геноцида.
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Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Лабораторијске вежбе:
5 (75)
3 (45)
2 (30)
Методе извођења наставе:
Теоријска настава – вербално-текстуалне и демонстративно илустративне методе.
Практична настава – руковођење самосталним радом студената и демонстартивно-илустративне методе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
усмени испит
50
практична настава
10
семинарски рад
10
колоквијуми
20

