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9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Воведување на студентите во процес кој вклучува развој на нов производ или
валоризација на нуз производ, развој на нова процесна постапка или метод за контрола на
процес или производ.
11. Содржина на предметната програма:
Развој на идеја и концепт за нов производ што треба да се појави на пазарот, а е во
согласно со новите барања и потреби на потрошувачите. Развојот на производот треба да
помине низ повеќе фази, од планирање, пребарување на литература, работа во
лабораторија, а по можност користење и на пилотна постројка до евалуација и извештај за
спроведената работа. При тоа треба да се користи интегрирано знаење во однос на
составот на храната, нејзиниот квалитет, производниот процес и промените настанати во
текот на преработката, безбедноста на производот, како и прифатливоста на новиот
производ од потенцијалните потрошувачи. Развојот на новите производи, би требало да е
поврзан со валоризацијата на нуз производите од агроиндустријата, прехранбената и
фармацевтската индустрија. Освен на развој на производ, овој пристап на работа се
однесува и на развој на нова процесна постапка или метод за контрола на процес или
производ.
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задача, домашно учење (подготовка на испит)
13. Вкупен расположив фонд на време
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16. Други форми на активности
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16.2 Самостојни задачи
25 часови
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од 61 до 70 бода
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од 71 до 80 бода
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9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
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Минимум 11 бодови од активностите
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