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Услов: Циљ предмета:
• Оспособљавање студената за припрему концепта решавања одабраног проблема из области
хемијске анализе.
• Припремање студената за примену ефективне стратегије за решавање проблема из области
аналитичке хемије.
• Импелемтација различитих техника за презентацију информација из аналитичке хемије.
• Развијање способности и практичне вештине за комуникацију стечених информација у виду
семинара.
Исход предмета:
Након одслушаног курса студент је у стању да: објасни главне принципе за погодан избор аналитичке
методе одређивања одабране компоненте, користи различите изворе информација, упоређује предности
и недостатке појединих аналитичких метода одређивања, одабере погодну методу и да разради план за
одређивање одабране компоненте, примењује комјутерске и остале технике за интерпретацију и
презентацију резултата.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основни принципи стратегиje за разраду методе аналитичких одређивања. Повезаност избора методе
анализе и постављеног проблема. Категоризација литературних података које се могу користити као
извор при избору метода одређивања за решавање конкретног аналитичког проблема. Одабирање
методе и разрада плана поступка одређивања. Методе за израчунавање и представљање резултата
анализе.
Додатна настава
Самостално коришћење библиотечког материјала и електронских база података. Припрема концепта
одређивања. Критична анализа компонената смеше који могу утицати на резултат. Дискусија
различитих могућности за избор појединих фаза анализе, од методе узорковања до представљања
резултата. Упутство за писање семинарског рада.
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Препоручени уџбеници из групе предмета за аналитичку хемију. Подаци из електронских база
података.
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