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Циљ предмета  Продубљивање знања из области хроматографских метода и њихове примене у 
анализи животне средине. 
Исход предмета Савладавање специјализованих аналитичких вештина у области 
хроматографских техника у анализи различитих типова узорака из животне средине. Током 
практичног рада студент ће стећи применљива техничка знања за самостално извођење 
хроматографске анализе, од одабира погодне технике за припрему узорака до давања извештаја о 
урађеној хроматографској анализи. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  Хроматографске анализе. Чување узорака из животне средине и различите 
технике припреме узорака за хроматографску анализу. Гасна хроматографија (одабир колоне, 
услови хроматографисања, врсте инјектирања узорка). Детектори у гасној хроматографији. Течна 
хроматографија. Детектори у течној хроматографији. Јонска хроматографија и њена примена у 
анализи узорака из животне средине. 
Практична настава Технике припреме узорака из животне средине (вода и седимент) за 
хроматографску анализу. Хроматографска анализа - оптимизација услова хроматографисања, 
извођење анализе, обрада података применом софтвера. Методе стандардног додатка. Метода 
интерног стандарда. Контрола квалитета у хроматографској анализи и добра лабораторијска 
пракса. 
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1. Научни и стручни радови објављени у страним и научним  часописима из ове области. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 (30) 

Аудиторне 
вежбе:  

Лабораторијске 
вежбе: 2(30) 

Други облици 
наставе:  

Студијски 
истраживачки рад  

Остали часови 

Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе и консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  30 

практична настава 40 усмени испит 20 



 


