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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Примена на полимерите за амбалажа за 

храна 

2. Код NMP01I53 

3. Студиска програма 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ -ПОЛИМЕРИ 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Институт за органска технологија 

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

6. Академска година / семестар 1 година 

1 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Александра Бужаровска, вон. проф. 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со видовите и барањата кои треба да ги исполнат полимерните 

материјали за примена во индустријата за пакување на прехрамбени продукти 

11. Содржина на предметната програма:  

Основни карактеристики и барања од полимерните материјали за примена во 

индустријата за пакување на храна (конвенционална пластика,  полимерни пени, 

метализирани фолии и др.); Нови материјали за пакување, биоразградливи 

материјали; Адитиви во полимерните материјали за амбалажа;  Полимерни 

атхезиви;  Понови техники во производство на храна и амбалажа (третман со 

микробранови, јонизациона радијација, UV зрачење, озон, висок притисок); 

Пакување во модифицирана атмосфера на гасови; Активна и интелегентна 

амбалажа; Различни аспекти на взаемното дејство полимерна амбалажa/храна; 

Примена на пластична амбалажа за храна и законски регулативи; 

Еколошка димензија на пластичната амбалажа. 

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 

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  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 



18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до х бода 5 (пет) (F) 

од х до х бода 6 (шест) (E) 

од х до х бода 7 (седум) (D) 

од х до х бода 8 (осум) (C) 

од х до х бода 9 (девет) (B) 

од х до х бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Минимум 11 бодови од 17.2 и 17.3 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Анонимна анкета 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. И. Вујковиќ, 

К.Галиќ, 

М.Вереш 

Амбалажа за 

пакирање 

намирница 

 

Тексус,  

Загреб 

2007 

2. B.Nur Hand Book on 

modern 

Packaging 

Industries 

 

Asia Pacific 

Press Inc. 
2006 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. T. R. Crompton Aditive 

Migration from 

Plastics into 

Food, A guide 

for analytical 

Chemists  

Smiters 

Rapra 

Tecnology, 

Shawbury 

2007 

 


