ЕКОЛОШКО ИСТРАЖИВАЧКО ДРУШТВО МЛАДЕН КАРАМАН
Еколошко истраживачко друштво Младен Караман основано је 1996. године на
Природно-Математичком факултету у Крагујевцу.
Мисија Друштва је усавршавање и оспособљавање студената биологије, екологије,
као и свих заинтересованих за научно-истраживачки рад, заштиту и унапређење животне
средине и природне баштине Србије, као и за едукацију из ових области.
Чланови Друштва су углавном студенти биологије и екологије, као и сви остали
заинтересовани за проблематику заштите природе и животне средине. У оквиру Друштва
заинтересовани студенти имају могућност да се уз помоћ професора и асистената
конкретније упознају са принципима и методама научно-истраживачког рада и да своје
резултате излажу на различитим студентским скуповима. Активно учешће у раду такође
имају професори и сарадници ПМФ-а, односно Института за биологију и екологију.
Друштво има свој Надзорни одбор, кога чине професори и асистенти Института
за биологију и екологију.
Програмске активности друштва реализују се кроз пројекте и програме Друштва у
оквиру неколико секција: ботаничка, ентомолошка, миколошка, орнитолошка, секција за
експериментални рад у лабораторији, херпетолошка, хидробиолошка и др.
Чланови Друштва су веома активни у научно-истраживачком раду и посећују многе
домаће и међународне научне скупове и симпозијуме, где презентују и објављују своје
научне радове, како у домаћим тако и у међународним часописима. Од 2004. године
чланови Друштва своје резултате на Приматијади презентују колегама студентима са
других Универзитета.
Друштво за собом има велики број реализованих пројеката и акција, едукативног и
истраживачког карактера као што су:
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Трогодишња таксономско-екошлошка истраживања Старе планине,
Хидробиолошка истраживања Старе планине,
Истраживање флоре околине Крагујевца,
Истраживање флоре и фауне на подручју ботаничке баште Крагујевца
(планирано је да се настави у наредних неколико година),
Пројекат Међународни еколошко волонтерски радни камп Гружанско језеро
2006, суфинансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине
Републике Србије,
Научно истраживачка експедиција Чемерно 2007,
Научно истраживачка експедиција Стара планина 2008,
Научно истраживачка експедиција Шар планина 2008,
Научно истраживачка експедиција Пчиња 2008,
Научно истраживачка експедиција Русанда 2008,
Пројекат Промоција и популаризација науке кроз научно истраживачке
експедиције у централној и југозападној Србији 2008, који је суфинансирало
Министарство науке Републике Србије.

