
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Биохемиско инженерство   

2. Код ПТБ21З1 

3. Студиска програма Прехранбена технологија и биотехнологија 

 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Технолошко-металуршки факултет 

Институт за органаска технологија 

Оддел за прехранбена технологија и 

биотехнологија 

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

6. Академска година / семестар 1 година 

1 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

7 

8. Наставник D-r D. Doneva-[ap~eska, вонр. проф. 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со микроорганизмите како биокатализатори на микробните процеси  што се 

применуваат во индустријата.  

11. Содржина на предметната програма:  

Овој курс претставува надградба на  основите на микробното инженерство, при што 

слушателот се запознава со различните начини на култивирање на микроорганизмите и со 

влијанието на различни фактори. Анализа на влијанието на релевантните фактори од 

кинетички аспект. Кинетика на растење и создавање продукти за различни модели 

(коњугиран, делумно асоциран и неасоциран вид на растење и формирање продукт),   

стехиометрија на микробен раст.  Кинетика на транспортните феномени, особено за време 

на аерирањето на медиумот. Модели на зависност на растот од степенот на аерираност на 

средината и од потребата на кислород. Проблеми со инхибирање на растот и создавањето 

продукти и нивно надминување. Системи со њутновски и нењутновски флуиди; значење 

на реолошките својства на медиумот врз карактеристиките на растење и создавање 

продукт, како и за  мешањето и аерирањето на медиумот. Процеси на издвојување и 

пречистување на финалните продукти. Значење и примена на имобилизацијата на клетки 

во технички процеси. 

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

задача, домашно учење ( подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 210 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45   часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   20  часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 120 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80  бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 10 бодови 



усна) 

17.3. Активност и учество 5  бодови 

 17.4   Домашна задача и/или семинарска работа 5  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 бода 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. Кузманова, 

С.,  

 

Микробно 

инженерство,  

 

Универзитет  

Св. Кирил и 

Методиј, 

Скопје,  

 

         2005. 

 

2. Ladish M. R.,  

 

Bioseparation 

Engineering: 

Principles, 

Practice and 

Economics 

 

Wiley 

Interscience, 

New York,  

 

         2001 

 

3. Doran, P.,  Bioprocess 

Engineering 

Principles 

Academic 

Press, London, 

New York,  

1995. 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Автори  на 

научни трудови 

од областа 

Научни трудови 

од областа  

Издавачи на 

меѓународни 

списанија  

2000-201X 

2.     

 


