
Студијски програм/студијски програми : Дипломске академске студије хемије (мастер) 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије (мастер), други ниво 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: НАНОМАТЕРИЈАЛИ У МЕДИЦИНИ   Шифра: ИХН- 510 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Александар Н. Ђорђевић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ:  7 
Услов:  одбрањенi семинарски радови, завршене лабораторијске вежбе 
Циљ предмета 
Циљ курса је да студенти прошире основна знања о неорганским, композитним и органским нано 
материјалима који се примењују у медицини.  
Исход предмета  
Савладана неопходна знања о нано материјалима примењљивим у медицини, практична знања мерења 
нанометарских честица у растворима и на површинама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
У оквиру теоријск наставе обрадиће се следеће тематске целине: неоргански нано материјали, био нано 
технологија,   био-нано интерфејс, порозни, магнетни, композитни, нано материјали,  
нано материјали на бази: SiO2, TiO2, C, FexOy, Ca3(PO4)2, зеолити, метала и легура, керамикчи нано 
материјали. Физичке, хемијске особине одабраних неорганских нано честица. Површинске интеракције 
нано материјала. Мулти функционализоване нано честице, биохибридни нано материјали, биодеградабилни 
нано материјали, нано доставни системи лекова, дијагностичка и терапетска нано медицина.   
Практична настава  
Експериментални рад ће се базирати на физичко хемијској карактеризацији одабраних неорганских нано 
материјла (FTIR, UV/VIS, NMR, x ray, DLS, SLS, SEM, ζ потенцијал. 
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Методе извођења наставе интерактивне методе у оквиру предавања и вежби , тимски рад студената у 
оквиру практичне наставе, индивидуалне и групне  консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 10 
семинарски рад 50 ..........  

 
 
 
 


