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Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ:9
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Циљ предмета Упознавање студента са параметрима квалитета животне средине и применом
спектрометријских и хроматогрфских аналитичких метода у контроли квалитета животне средине
(гасовити, течни и чврсти узорци) за анализу неорганских и органских загађујућих супстанци уз
примену принципа добре лабораторијске праксе.
Исход предмета
•
•
•
•

самостално бира одговарајући аналитички метод за анализу параметара квалитета животне
средине
примењује хроматографске и спектрометријске аналитичке методе за анализу узорака животне
средине примењујући принципе добре лабораторијске праксе
уочава аналитичке грешке и врши њихову анализу
примењује рачунар у обради података и писању извештаја анализе

Садржај предмета Теоријска настава Квалитет животне средине и фактори који на њега утичу.
Параметри који дефинишу квалитет животне средине- врсте, значење и извори. Узорци у лабораторији
за контролу квалитета животне средине-вода, ваздух, земљиште, биота. Складиштење, конзервисање и
припрема узорака за анализу. Примена спектрометријских метода у контроли животне средине са
принципима добре лабораторијске праксе. Примена хроматографских метода у контроли животне
средине са принципима добре лабораторијске праксе. Купловане технике. Аналитички метод-садржај.
Аналитичке грешке и њихова анализа. Преглед аналитичких метода за анализу неорганских и органских
супстанци. Практична настава Припрема узорака. Рад на спектрометријским методама у контроли
животне средине. Рад на хроматографским методама у контроли животне средине. Обрада података
анализе.
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Интерни материјал са предавања и вежби

Број часова активне наставе
5 (75)

Практична настава:
АВ: 2 (30)
ДОН: 3(45)

Теоријска настава:
3 (45)

Методе извођења наставе предавање, вежбе, колоквијум
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум

5
30
15

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

поена
50

