
Septembarski rok 2021 

 

         

 Сре Чет Пет Пон Уто Сре Чет Пет Пон Уто Сре 

01,9 02.9. 03.09. 06,09. 07.09. 08.09. 09.09. 10.09. 13.09. 14.09. 15.09. 

Предмет  
           

Методологија научно истраживачког рада 13:00 

Пројектованје хемијских реактора 12.00 U 

Одабрана поглавља неорганске хем. тех 

Одабрана поглавља заштите материјала 

Катализа и каталитички процеси 13:00 

Технологија петрохемијских производа 

Савремени процеси прераде нафте 

Оптимизација биотехнолошких процеса 

Нова достигнућа у науци о храни и исхрани 

Сензорне методе анализе намирница 8,00 

Развој нових производа 

Пројектовање производних процеса у 
прех.индустрији 

Нове технологије у преради меса 

Одабрана поглавља индустријске 
микробиологије 

Технологија глинице и алумосиликатних 
производа 

Међународни технички стандарди квалитета U 12:00 

Сепарациони процеси 



Нове технологије у преради брашна 

Нове технологије у производњи сирева 

Нове технологије у производњи кондиторских 
и сродних производа 

Савремене методе анализе хране 

Хемија животне средине 9:00 

Припрема воде ѕа пиће 9:00 

Кинетика реакција у хомогеним и хетерогеним 
системима 

Међународни стандарди квалитета производа U 12:00 

Системи управљања заштитом 

Инжењерство заштите животне средине 12:00 U 

Савремени поступци третмана вода 12:00 U 

Пројектовање и интеграција система 
управљања 

   U 12:00        

Одабрана поглавља хемијске технологије 

Микробиолошке методе анализе намирница 

Теорија процеса паљења и горења 

Заштита од пожара у технолошким 
процесима 

Управљање отпадом и технологије третирања 
отпада 13:00 U 

Нови технолошки поступци у прехрамбеном 
инжењерству 

Биоремедијација 12:00 

Радна средина 14:00 U 



Технологија зеолита 

Нова достигнућа у производњи и преради 
жита и брашна 

Процјена ризика на раду 13:00 

Савремени поступци третмана отпада 13:00 U 

Нова достигнућа у науци о храни и исхрани 
stari plan 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Чет Пет Пон Уто Сре Чет Пет Пон Уто Сре Чет 

16.9. 17.9. 20.09. 21.09 22.09 23.09. 24.09. 27.9. 28.9 29.9. 30.9. 

Предмет Датум 
           

Методологија научно истраживачког рада 13:00 

Пројектованје хемијских реактора 12.00 U 

Одабрана поглавља неорганске хем. тех 

Одабрана поглавља заштите материјала 

Катализа и каталитички процеси 13:00 

Технологија петрохемијских производа 

Савремени процеси прераде нафте 

Оптимизација биотехнолошких процеса 

Нова достигнућа у науци о храни и исхрани 

Сензорне методе анализе намирница 8,00 

Развој нових производа 

Пројектовање производних процеса у прех.индустрији 

Нове технологије у преради меса 

Одабрана поглавља индустријске микробиологије 

Технологија глинице и алумосиликатних производа 

Међународни технички стандарди квалитета U 12:00 

Сепарациони процеси 

Нове технологије у преради брашна 

Нове технологије у производњи сирева 

Нове технологије у производњи кондиторских и сродних производа 



Савремене методе анализе хране 

Хемија животне средине 9:00 

Припрема воде ѕа пиће 9:00 

Кинетика реакција у хомогеним и хетерогеним системима 

Међународни стандарди квалитета производа U 12:00 

Системи управљања заштитом 

Инжењерство заштите животне средине 12:00 U 

Савремени поступци третмана вода 12:00 U 

Пројектовање и интеграција система управљања U 12:00 

Одабрана поглавља хемијске технологије 

Микробиолошке методе анализе намирница 

Теорија процеса паљења и горења 

Заштита од пожара у технолошким процесима 

Управљање отпадом и технологије третирања отпада 13:00 U 

Нови технолошки поступци у прехрамбеном инжењерству 

Биоремедијација 9:00 

Радна средина 14:00 U 

Технологија зеолита 

Нова достигнућа у производњи и преради жита и брашна 

Процјена ризика на раду 13:00 

Савремени поступци третмана отпада 13:00 

Нова достигнућа у науци о храни и исхрани stari plan 8,00 



 


