
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми :                Фармацеутско инжењерство 
Врста и ниво студија:                                                 Основне академске студије 
Назив предмета:                                                        Микрокапсулирани системи
Наставник:                                                                 Јарослав М. Катона 
Статус предмета:                                                         изборни  
Број ЕСПБ:                                                                   6 
Услов:                                                                           Колоидна хемија 
Циљ предмета:  
Упознавање студената са основним облицима микрокапсулираних система, механизмима отпуштања 
инкапсулираних материја и поступцима њиховог добијања, каракетрисања и примене у савременим 
облицима производа фармацеутске, козметичке, прехрамбене и хемијске индустрије. 
Исход предмета: 
Студенти ће овладати основним теоријским знањима и техникама микрокапсулације која ће им 
омогућити боље разумевање начина деловања разних савремених форми производа са продуженим 
дејством, функционалних производа, као и креирање истих. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови микрокапсулације, сврха, могућности и примене. Опште теоријске основе процеса 
микрокапсулације. Методе микрокапсулације. Избор материје језгра и омотача микрокапсула. 
Механизми формитања омотача. Основне карактеристике различитих облика капсулираних система. 
Начини отпуштања садржаја микрокапсула. Кинетика контролисаног отпуштања садржаја из 
микрокапсула различите структуре.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
У практичном делу наставе студенти би овладали разним техникама микрокапсулације и 
карактерисању особина микрокапсула. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
 

- 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

- 
Други облици наставе: 

3 
Студијски истраживачки рад: 

- 
Методе извођења наставе 
Интерактивна  предавања уз коришћење видео презентације, лабораторијске вежбе, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Похађање и активност на 
предавањима 

5 Писмени испит 60 

Похађање и ангажовање на 
лабораторијским вежбама 

5   

Одбрањене и урађене 
лабораторијске вежбе 

30   

 


