
Студијски програм: Мастер академске студије хемије  
Врста и ниво студија: Мастер студије, други ниво 
Назив предмета: ФИЗИЧКЕ МЕТОДЕ У НЕОРГАНСКОЈ ХЕМИЈИ Шифра: ИХН-502 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  Каталин Ф. Месарош Сечењи, Валерија И. Чешљевић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:  6 
Услов:  Неорганска хемија II 
Циљ предмета:  
Стицање савремених знања о примени различитих физичких метода за карактеризацију неорганских 
једињења. 
Оспособљавање студената за избор одговарајуће физичке методе за одређивање физичко-хемијских и 
структурних својстава неорганских једињења. 
Оспособљавање студената за примену комбинованих физичких и физичко-хемијских метода у циљу што 
потпуније карактеризације неорганских једињења. 
Исход предмета: Након одслушаног курса студент је у стању да: 

1. примени рентгеноструктурну анализу приликом карактеризације одабраних неорганских једињења 

2. примени спектроскопске методе за структурну карактеризацију неорганских једињења 

 3. примени магнетна и кондуктометријска мерења, електроаналитичке и термичке методе анализе за 
карактеризацију неорганских једињења  

интерпретира резултате добијених различитим техникама 
Садржај предмета 
Теоријска настава Основни принципи и могућности примене неких физичких метода, као што су 
спектроскопске методе (UV-vis, IR), магнетне методе (магнетохемијска и NMR), кондуктометрија, 
методе термичке анализе, рендгенска структурна анализа и циклична волтаметрија, а ради испитивања 
физичко-хемијских и структурних карактеристика неорганских комплексних једињења. 
Практична настава Синтезе и физичко-хемијска карактеризација одабраних комплексних једињења 
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Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 40 усмени испит  
колоквијум-и    
 


