
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програм: КОЗМЕТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив предмета: Контрола квалитета у козметичкој технологији 

Наставник/наставници: Јадранка Л. Фрај, Лидија Б. Петровић 

Статус предмета: Изборни предмет на студијском програму 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са важећим прописима о производима козметичке индустрије, методама за испитивање 

сировина и готових производа, као и ефектима готових производа на кожи и аднексима коже. 

Упознавање са типовима сензорних студија и тестова који се користе у сензорној процени 

козметичких производа. 

Исход предмета 

Познавање прописа о сировинама и производима козметичке индустрије. Оспособљавање за 

самосталан избор и примену одговарајућих метода у контроли квалитета сировина и готових 

производа козметичке индустрије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Национална законска регулатива за производе козметичке индустрије. Законски прописи за 

козметичке производе у Европској Унији. Добра произвођачка пракса у козметичкој индустрији. 

Контрола квалитета сировина у козметичкој индустрији. Контрола квалитета готових производа 

козметичке индустрије. Методе за процену ефикасности козметичких производа на кожи и аднексима 

коже. Сензорна процена козметичких производа, дескриптивна сензорна анализа и стандарди за 

процену различитих сензорних особина. 

Практична настава, Студијски истраживачки рад 

Детаљна анализа важеће законске регулативе. Претраживање научне и стручне литературе из области 

савремених метода за контролу квалитета сировина и готових производа козметичке индустрије, 

обрада, анализа и дискусија у оквиру семинарског рада. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 СИР: 3 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања и консултације у групи или појединачно, у зависности од броја студената; 

израда и презентација семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

Похађање и ангажовање на 

предавањима и консултацијама 
10 

Усмени испит 60 

Семинарски рад 30 
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