
Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Сепарациони процеси 

2. Код ДМТП02И22 

3. Студиска програма Дизајн и менаџмент на технолошки 

процеси 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Технолошко-металуршки факултет, 

Институт за хемиско и контролно 

инженерство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор циклус 

6. Академска година/семестар  1 година 

2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Д-р. Кирил Лисичков 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Продлабочување на знаењата од областа на примената на конвенционални и 

неконвенционални сепарациони процеси за мултикомпоненти системи. 

11. Содржина на предметната програма: 

Конвенционални сепарациони процеси. Апроксимативни и ригорозни пресметковни 

методи при сепарација на мултикомпонентни системи. Кинетика и рамнотежа на 

конвенционални сепарациони процеси за мултикомпонентни системи. Уреди за 

пренос на маса за ситем гас-течност со слободна контактна површина, со 

барботирање на гасови и распрскување на течности во капки, Уреди за екстракција, 

Атсорпција, Јонска измена, Хроматографија. Повеќестепени сепарациони постапки 

за мултикомпонентни системи. 

Современи (неконвенционални) сепарациони процеси; Мембранска сепарација, 

механизми на трансмембрански пренос, видови мембрани и мембрански процеси. 

Примена на мембранските сепарациони процеси во прехранбената, фармацевтската, 

козметичката и хемиската индустрија. Принципи на биосепарационото инженерство. 

Видови на биосепарациони процеси и нивна примена (биосорпција, биосепарација во 

водени двофазни системи, ултрацентрифугирање - сепарација преку дистрибуција по 

молекулска маса). 

Екстракција со гасови под притисок. Суперкритична флуидна CO2 екстракција - 

“green” процесна технологија. Примена на наткритична флуидна CO2 екстракција за 

изолација на биоактивни компоненти; 

Стратегија за избор на адекватна сепарациона постапка. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) 

задача, домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи  0 часови  

16.3 Домашно учење  60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                                  80 бодови                                                       



17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 

 

                                                10 бодови   

17.3.  Активност и учество                                                    5 бодови 

17.4. Домашна задача и/или 

семинарска работа 

5 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   

од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 

од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 

од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 

од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 

од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Минимум 11 бодови од активностите 

17.1 до 17.4. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

Анонимна анкета на студентите 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Лисичков К. Пакет интерни 

материјали по 

сепарациони 

процеси 

  

2. S.P. Nunes, 

K.V.Peineman

n 

Membrane 

technology in the 

chemical industry 

Wiley-VCH Verlag 

Gmbh, Weinheim 

2001 

3. J.D.Seader, 

Emest J. 

Henley 

Separation processes 

principles 

John Wiley & Sonc 

Inc 

2003 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Antonov Bioseparaciono 

inženjerstvo 

Univerzitet u 

Novom Sadu, 

Tehnološki fakultet, 

Novi Sad 

2010 

2. Aravamudan S.  

at all. 

Supercritical carbon 

dioxide-separation 

and processes 

American Chemical 

Society 

2003 

     

 


