
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми :        Фармацеутско инжењерство 
Врста и ниво студија:                                         Мастер академске студије 
Назив предмета:                                                Хемија и технологија дијететских суплемената 
Наставник:                                                         Сенка С. Видовић 
Статус предмета:                                                 изборни 
Број ЕСПБ:                                                           7 
Услов:                                                                   Технологија фармацеутских производа,   
                                                                               Технологија готових лекова 
Циљ предмета 
Стицање научних и академских знања и вештина из области дијететских суплемената. Упознавање са 
хемијском структуром конституената дијететских суплемената, са деловањем дијететских суплемената, 
процесом производње у фармацеутској индустрији и применом.  Упознавање студената са важећим 
правилницима из области дијететских суплемената. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за производњу постојећих и за самостално креирање нових форми 
дијететских суплемената у фармацеутској индустрији. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефиниција дијететских суплемената и њихова подела. Појам препоручене дневне дозе. Облици 
дијететских суплемената. Хемија и технологија дијететских суплемената на бази минерала. Хемија и 
технологија витаминских дијететских суплемената. Дијететских суплементи на бази лековитог биља. 
Дијететски суплементи на бази печурака. Хемија и технологија дијететских суплемената на бази уља. 
Конезим Q10, α-липоична киселина и дијететски суплементи на бази пчелињих производа. Технологија 
дијететских суплемената у облику чаја. Дијететски суплементи за спортисте. Присуство хемијских 
контаминената, алергена и пестицида у дијететским суплементима. 
 
Практична настава 
Израда екстраката (сувих и течних) и етарских уља одабраних лековитих биљних сировина као активних 
компоненти дијететских суплемената. Производња дијететских суплемената у течној форми. 
Производња дијететских суплемената у чврствој форми. Семинарски рад из одређене уске 
проблематике. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
- 
 

Методе извођења наставе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 5 Писмени испит  
практична настава 15 Усмени испит 40 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 20   
 


