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Obrazac HKO_SK  

ZAHTJEV ZA UPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE 

 

A. OPĆI PODATCI  

Naziv ili ime predlagatelja 

standarda kvalifikacije  
Fizička osoba: 
 

Pravna osoba: Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva 

i tehnologije 
Adresa predlagatelja  Ulica i kućni broj: Marulićev trg 19 

Poštanski broj i grad: 10 000 Zagreb 

Telefon: +381-1-4597 281 Telefon: +381-1-4597 281 
Matični broj  03250270 
OIB 71259740533 
Opis glavne djelatnosti 

poslovnog subjekta 
8542 Visoko obrazovanje 

Ime i prezime odgovorne 

osobe ovlaštene za 

zastupanje predlagatelja 

 

Kontakt podatci odgovorne 

osobe ovlaštene za 

zastupanje predlagatelja  

Ulica i kućni broj:  
Poštanski broj i grad:  
Telefon: E-mail adresa:  

OIB odgovorne osobe 

ovlaštene za zastupanje 

predlagatelja 

 

Uloga kvalifikacije za koju 

se predlaže standard  
Potrebe tržišta rada Šifra standarda zanimanja:  

Datum podnošenja zahtjeva za upis standarda 

zanimanja:  

Nastavak 

obrazovanja 
Šifra standarda kvalifikacije više razine: 
HKO_SK_720320120003 (diplomski 

sveučilišni studij) 

HKO_SK_72032060003 (specijalistički 

diplomski stručni studij) 

Ostale potrebe pojedinca ili društva: Osim za trenutne potrebe tržišta 

rada ova kvalifikacija je važna za tvrtke koje će se baviti razvojem i 

kontrolom novih proizvoda kemijske, farmaceutske i petrokemijske 

industrije, a koje se tek trebaju osnovati, te je također važna za 

nastavak studija na razini HKO 7. 

Stjecanjem ove kvalifikacije, pojedinac će moći zrelo rasuđivati o 

međusobnom utjecaju tehnološkog razvoja, napretka društva i 

problema zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Steći će naviku 

strukturiranog i organiziranog rada, kao i vještinu upravljanja 

vremenom te planiranja složenih poslova. Spoznat će potrebu za 

daljnjim obrazovanjem u svojoj struci, ali i šire. 

Društvo će imati koristi od visokoobrazovanih pojedinaca koji će, 

zapošljavajući se u tijelima državne uprave, javnim i privatnim 

tvrtkama, doprinositi održivom razvitku zemlje i društva. 
Kontakt: 



Mišljenja drugih 

zainteresiranih osoba u 

svojstvu potencijalnih 

izvoditelja programa kojima 

bi se stjecala kvalifikacija za 

koju se predlaže standard 

Učitavanje 

pribavljenih 

mišljenja  

Obrazloženje o nemogućnosti dostave mišljenja: 

B. OPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE  
Prijedlog naziva standarda 

kvalifikacije 
 

Sveučilišni prvostupnik inženjer /prvostupnica inženjerka 

ekoinženjerstva 

Naziv sektorskog vijeća 

kojem se upućuje prijedlog  
Izbor 1: Sektorsko vijeće III. Rudarstvo, geologija i kemijska 

tehnologija 
Drugi izbori: 
 

Prijedlog HKO razine 

kvalifikacije za koju se 

predlaže standard  

HKO razina 6 

Prijedlog minimalnog 

obujma kvalifikacije iskazan 

bodovima (ECTS, ECVET 

i/ili HROO) odnosno 

godinama istraživanja za 

razine 8.1 i 8.2 HKO-a 

180 ECTS 

Klasa kvalifikacije za koju se 

predlaže standard 
Cjelovita: DA 

 
Djelomična: 

Popis skupova ishoda učenja 

– POSTOJEĆI u Registru 

HKO-a 

Obvezni: Izborni: 

Popis skupova ishoda učenja 

– NOVI  
Obvezni: 
1. Temeljna znanja iz kemije, 

matematike, fizike i 

mikrobiologije s primjenom u 

ekoinženjerstvu 

2. Temeljne tehničke discipline u 

ekoinženjerstvu 

3. Temeljna ekoinženjerska znanja 

4. Okoliš i zaštita okoliša 

5. Zakonodavstvo u 

ekoinženjerstvu 

6. Osnovne laboratorijske vještine 

i pravila rada u fizikalnim, 

kemijskim i mikrobiološkim 

laboratorijima 

7. Analiza parametara onečišćenja 

8. Računalne tehnike u 

ekoinženjerstvu 

9. Primjena kemijskog 

inženjerstva u ekoprocesima 

10. Upravljanje sastavnicama 

okoliša, energijom i otpadom 

Izborni: 
13. Biokemija za 

ekoinženjerstvo 

14. Biologija za ekoinženjere 

15. Anorganska kemija za 

ekoinženjere 

16. Računalni programi za 

ekoinženjere 

17. Mjerenja i automatsko 

vođenje procesa 

18. Tehnologije održive 

gradnje 

19. Osnove elektrotehnike za 

ekoinženjere 

20. Osnove strojarstva za 

ekoinženjere 

UKUPNO 32 ECTS 

 

 

 

 

 



11. Alati zaštite okoliša 

12. Komunikacijske, socijalne i 

organizacijske vještine 

UKUPNO 172 ECTS 

_______________________ 

180 ECTS bodova na razini 

HKO6, ostvaruje se 

postizanjem 172 ECTS bodova 

iz obveznih skupova ishoda 

učenja, te izborom 8 ECTS 

boda iz izbornih skupova 

ishoda učenja, koji nude 

ukupno 32 ECTS bodova. 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju kvalifikacije  
cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 ili višoj uz položene ispite 

obveznih predmeta državne mature 
Uvjeti za stjecanje 

kvalifikacije 
položeni svi ispiti, izrađen završni rad i položen završni ispit 

Datum do kojeg je 

predviđeno upisivanje u 

program za stjecanje 

kvalifikacije 

- 

C. PRIJEDLOG SKUPA ISHODA UČENJA 
(dio C ispunjava se onoliko puta koliko je skupova ishoda učenja) 

Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
1. Temeljna znanja iz kemije, matematike, fizike i mikrobiologije s 

primjenom u ekoinženjerstvu 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  25 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 1.1. Primijeniti temeljno znanje iz opće, anorganske, analitičke, 

fizikalne i organske kemije u sustavu okoliša 

1.2. Rješavati kemijske račune na osnovi temeljnih kemijskih 

principa 

1.3. Povezati principe kemijske ravnoteže s metodologijom kemijske 

analize okoliša i analizom procesa u zaštiti okoliša 

1.4. Analizirati i rješavati fizikalne probleme koristeći se 

matematičkim vještinama 

1.5. Objasniti fizikalne procese i pojave za razumijevanje procesa u 

okolišu 

1.6. Primijeniti diferencijalne jednadžbe prvog i drugog reda u 

rješavanju ekoinženjerskih problema 

1.7. Prepoznati mikroorganizme i poznavati njihovu primjenu u 

inženjerstvu okoliša 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i laboratorijskim 

vježbama, samostalno učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 



Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 

Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

1.1, 1.3, 1.5. Provjerava se pisanim i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata  

1.2., 1.4., 1.6. Provjerava se pisano - rješavanjem zadataka 

1.1., 1.7. Provjerava se neposredno u laboratoriju, pisano - ulaznim i 

izlaznim kolokvijima laboratorijskih vježbi te pisano - izradom 

izvješća s laboratorijskih vježbi 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
2. Temeljne tehničke discipline u ekoinženjerstvu 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  20 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 2.1. Objasniti osnovne zakone i jednadžbe na makroskopskoj razini 

te ih primijeniti, ovisno mehanizmu pri prijenosu količine gibanja, 

topline ili tvari 

2.2. Koristiti analogiju između prijenosa količine gibanja, topline i 

tvari za definiranje transportnih koeficijenata 

2.3. Objasniti zakone statike fluida i zakone dinamike nestlačivih i 

stlačivih fluida 

2.4. Primijeniti osnovne zakone termodinamike pri 

termodinamičkim proračunima procesa s idealnim i realnim radnim 

medijima 

2.5. Koristiti shematske i grafičke prikaze pri definiranju i analizi 

termodinamičkih procesa 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i laboratorijskim 

vježbama, samostalno učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 



Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

2.1. - 2.4. Provjerava se pisanim i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata 

2.1. - 2.5. Provjerava se pismeno - rješavanjem zadataka 

2.1. - 2.3. Provjerava se neposredno u laboratoriju, pismeno - 

ulaznim i izlaznim kolokvijima laboratorijskih vježbi te pismeno - 

izradom izvješća s laboratorijskih vježbi 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
3. Temeljna ekoinženjerska znanja  

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  20 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 3.1. Primijeniti načela održanja mase i energije na fizikalne, 

kemijske i biokemijske procese 

3.2. Primjenjivati metodologiju kemijskog inženjerstva u razvoju 

procesa 

3.3. Razlikovati stacionarne i nestacionarne, otvorene i zatvorene 

procese 

3.4. Prepoznati i opisati klasične toplinske separacijske procese 

3.5. Objasniti mehaničke separacijske procese, miješanje homogenih 

i heterogenih sustava 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i laboratorijskim 

vježbama, samostalno učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 



 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

3.1. - 3.5. Provjerava se pismenim i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata 

3.1. - 3.5. Provjerava se pismeno - rješavanjem zadataka 

3.4. - 3.5. Provjerava se neposredno u laboratoriju, pismeno - 

ulaznim i izlaznim kolokvijima laboratorijskih vježbi te pismeno - 

izradom izvješća s laboratorijskih vježbi 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
4. Okoliš i zaštita okoliša 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  10 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 4.1. Definirati okoliš i čovjekov odnos i djelovanje prema njemu 

kroz povijest 

4.2. Objasniti pojam održivog razvitka i međusobni odnos 

sastavnica okoliša, gospodarstvo i društvo 

4.3. Primijeniti principe matematike, fizike, kemije i mikrobiologije 

u praćenju i analiziranju raspodjele onečišćenja u vodama, tlu i 

zraku 

4.4. Prepoznati probleme u okolišu i primijeniti teorijsko znanje u 

rješavanju problema 

4.5. Analizirati utjecaj novih tehnologija na okoliš u skladu sa 

zakonskim propisima 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 



Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

4.1. - 4.2., 4.4. - 4.5. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata 

4.3. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove koncepata i 

rješavanje zadataka 

4.4. - 4.5. Vrednuje se usmenom prezentacijom samostalnog rada 

temeljem usvojenih teorijskih koncepata  

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
5. Zakonodavstvo u ekoinženjerstvu 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  8 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 5.1. Opisati zakonodavstvo u zaštiti okoliša 

5.2. Navesti mjere zaštite sastavnica okoliša i zaštite okoliša od 

utjecaja opterećenja 

5.3. Objasniti osnove zakonske obaveze u gospodarenju s otpadom 

5.4. Objasniti mjere postupanja s otpadom obzirom na njegove 

karakteristike 

5.5. Integrirati zakonodavstvo iz područja zaštite i očuvanja 

sastavnica okoliša u ekoinženjerskom planiranju 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 



Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 

Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

5.1. - 5.5. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata 

5.2., 5.4., 5.5. Vrednuje se usmenom prezentacijom samostalnog 

rada temeljem usvojenih teorijskih koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
6. Osnovne laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, 

kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima 
Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  15 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 6.1. Demonstrirati osnovne laboratorijske vještine pri rukovanju 

kemijskim tvarima 

6.2. Demonstrirati osnovne laboratorijske vještine i uvjete rada pri 

radu s mikroorganizmima 

6.3. Pripremiti i provesti laboratorijske pokuse 

6.4. Izdvojiti i identificirati mikroorganizme prisutne u odabranom 

ekosustavu  

6.5. Provoditi laboratorijski rad primjenjujući zahtjeve kemijske i 

mikrobiološke sigurnosti 

6.6. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Sudjelovanje na seminarima i laboratorijskim vježbama, samostalno 

učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 



odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 

Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

6.1. - 6.6. Provjerava se neposredno u laboratoriju, pismeno - 

ulaznim i izlaznim kolokvijima laboratorijskih vježbi te pismeno - 

izradom izvješća s laboratorijskih vježbi 

6.6. Vrednuje se kvaliteta pismene i usmene prezentacije analize i 

interpretacije rezultata samostalnog eksperimentalnog rada  

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
7. Analiza parametara onečišćenja 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  14 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 7.1. Pratiti i promatrati onečišćenje okoliša mjerenjem kemijskih, 

fizikalnih i mikrobioloških veličina i dokumentiranje 

7.2. Prikupljati, određivati i tumačiti informacije o uzorku 

7.3. Objasniti postupke uzorkovanja u svrhu praćenja izloženosti 

ljudi i okoliša onečišćenjima, procjene opasnosti i zaštite okoliša 

7.4. Opisati i primijeniti metode priprave uzorka za kemijsku i 

mikrobiološku analizu 

7.5. Primijeniti spektrometrijske metode analize u ekoinženjerstvu 

7.6. Primijeniti separacijske metode analize u ekoinženjerstvu 

7.7. Interpretirati laboratorijska opažanja i mjerenja, njihovo 

značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na laboratorijskim vježbama i 

samostalno učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 



Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 

Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

7.1., 7.3. - 7.6. Provjerava se pismenim i usmenim ispitom - 

teorijske osnove koncepata 

7.1., 7.2., 7.4. - 7.7. Provjerava se neposredno u laboratoriju, 

pismeno - ulaznim i izlaznim kolokvijima laboratorijskih vježbi te 

pismeno - izradom izvješća s laboratorijskih vježbi 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
8. Računalne tehnike u ekoinženjerstvu 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  12 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 8.1. Koristiti se odgovarajućim procedurama u programskom paketu 

kao npr. Excel, Matlab, Scientist 

8.2. Primijeniti osnove programiranja te koristiti programska 

rješenja 

8.3. Primjenjivati matematičke metode, modele i tehnike u 

rješavanju oglednih primjera 

8.4. Primijeniti deskriptivnu statistiku pri obradi rezultata mjerenja 

8.5. Primijeniti teoriju vjerojatnosti pri modeliranju problema u 

ekoinženjerstvu 

8.6. Koristiti se statistikom pri donošenju zaključaka i odluka iz 

inženjerske prakse 

8.7. Koristiti on-line baze podataka 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i računalnim 

vježbama, samostalno učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 



 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

8.1. - 8.7. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata, pismeno - rješavanjem problemskih zadataka te 

numerički - primjenom odgovarajućeg softvera u programskom ili 

grafičkom sučelju 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
9. Primjena kemijskog inženjerstva u ekoprocesima 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  14 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 9.1. Primjenjivati metodologiju kemijskog inženjerstva i 

inženjerstva okoliša u rješavanju problema nastalih u okolišu i u 

industriji 

9.2. Primijeniti kemijsko inženjersku metodologiju prilikom odabira 

reaktora za provedbu pojedinih tipova reakcija 

9.3. Primijeniti matematičke numeričke i/ili analitičke metode 

prilikom procjene parametara kinetičkih modela 

9.4. Primjenjivati metodologiju kemijskog inženjerstva u razvoju 

procesa 

9.5. Planirati procese i upravljati procesima 

9.6. Primjenjivati matematičke metode, modele i tehnike u 

rješavanju oglednih primjera kemijske i srodnih industrija 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i računalnim 

vježbama, samostalno učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 



 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

9.1. - 9.6. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata, pismeno - rješavanjem problemskih zadataka te 

numerički - primjenom odgovarajućeg softvera u programskom ili 

grafičkom sučelju 

9.5. - 9.6. Vrednuje se samostalno rješavanje problemskih zadataka 

korištenjem numeričkih metoda i pismeno izvješće 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
10. Upravljanje sastavnicama okoliša, energijom i otpadom 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  12 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 10.1. Prepoznati uzročnike, izvore i mjerljive pokazatelje 

onečišćenja zraka, voda i tla  

10.2. Predvidjeti mogućnost primjene preventivnih mjera zaštite 

zraka, voda i tla  

10.3. Opisati postupke sanacije šteta u različitim sastavnicama u 

okoliša  

10.4. Opisati oblike i nositelje energije i trendove potrošnje  

10.5. Objasniti procese pretvorbe energije i glavne izvore 

onečišćenja 

10.6. Objasniti vrste i mogućnosti primjene obnovljivih izvora 

energije 

10.7. Objasniti probleme otpada kao centralnog pitanja zaštite 

okoliša 

10.8. Objasniti hijerarhiju upravljanja otpadom sukladno načelima 

održivog razvoja 

10.9. Objasniti uzroke nastajanja otpada i mogućnosti njegova 

smanjenja 

10.10. Opisati mjere postupanja s otpadom obzirom na vrste i 

svojstva 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 



Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

10.1. - 10.10. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata 

10.2., 10.3., 10.10. Vrednuje se usmenom prezentacijom 

samostalnog rada temeljem usvojenih teorijskih koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
11. Alati zaštite okoliša 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  12 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 11.1. Objasniti metodologiju Sustava upravljanja okolišem temeljnu 

na Demingovom ciklusu trajnog poboljšavanja  

11.2. Povezati procese i aktivnosti te posljedične aspekte i utjecaje 

na okoliš 

11.3. Prepoznati specifične opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš 

vezane uz aktivnosti kemijske industrije te odgovarajuće mjere 

sigurnosti  

11.4. Opisati osnovne elemente procjene utjecaja na okoliš, 

sudionike i pravni okvir 

11.5. Definirati značaj i ulogu procjene utjecaja na okoliš u sustavu 

planiranja i odlučivanja u gospodarstvu 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 



Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

11.1. - 11.5. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata 

11.2., 11.4. Vrednuje se usmenom prezentacijom samostalnog rada 

temeljem usvojenih teorijskih koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
12. Komunikacijske, socijalne i organizacijske vještine 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  10 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 12.1. Rješavati zadane probleme samostalno i u suradnji s članovima 

tima  

12.2. Koristiti aktivno strani jezik 

12.3. Izražavati se točno i tečno usmeno i pisano na materinjem 

jeziku 

12.4. Koristiti se računalnim programima i alatima 

12.5. Koristiti stručno-znanstvenu literaturu 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i 

za računalom. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 



izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

12.1. - 12.5. Vrednuje se kontinuirano, ocjenjuje se samostalnost, 

spretnost, komunikativnost, interakcija s mentorom pri 

konzultacijama, bez formalnog ispita, vrednuje se i pismeno, 

ocjenjivanjem pismenih izvješća - seminarskih radova, odnosno 

završnog rada, vrednuje se i kvaliteta usmenih prezentacija rezultata 

istraživanja. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
13. Biokemija za ekoinženjerstvo 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  4 ECTS boda 
Popis ishoda učenja 13.1. Interpretirati biokemijskim procesima i metaboličkim 

reakcijama u različitim organima i tkivima koji su važni za 

razumijevanje fizioloških i patoloških procesa 

13.2. Objasniti uvjetovanost trodimenzijske građe i biološke 

aktivnosti na primjeru proteina 

13.3. Objasniti stvaranje i pohranu metaboličke energije 

13.4. Definirati osnovne principe i važnost centralne dogme 

molekularne biologije te osnovne pojmove vezane uz nastajanje i 

strukturu nukleinskih kiselina u živim organizmima 

13.5. Objasniti mehanizme replikacije DNA, transkripcije DNA i 

translacije RNA. 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 



znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

13.1. - 13.5. Provjerava se pismenim  i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
14. Biologija za ekoinženjere 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  4 ECTS boda 
Popis ishoda učenja 14.1. Opisati kemijsku evoluciju koja je prethodila prvim stanicama 

te pokuse kojima se to pokušava dokazati 

14.2. Objasniti koje biološke molekule čine okosnicu građevnog 

materijala stanice 

14.3. Definirati i opisati strukturu prokariotske i eukariotske stanice 

te povezati strukturu pojedinih dijelova sa funkcijom koju obavljaju 

14.4. Objasniti procese koji se dešavaju u svakom staničnom 

organelu i povezati ih sa općenitim funkcioniranjem stanice 

14.5. Navesti biotehnološka postignuća i njihov utjecaj na čovjeka 

14.6. Objasniti strukturu živog svijeta u kontekstu evolucije  

14.7. Opisati međudjelovanja živog svijeta i okoliša 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 



Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

14.1. - 14.7. Provjerava se pismenim  i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
15. Anorganska kemija za ekoinženjere 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  4 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 15.1. Procijeniti jakost kiseline na temelju strukturne formule okso-

kiselina 

15.2. Identificirati oksidacijska stanja podložna disproporcioniranju 

15.3. Zaključiti o produktima kemijskih reakcija metala s 

oksidirajućim i neoksidirajućim kiselinama na temelju podatka o 

standarnom redukcijskom potencijalu metala. 

15.4. Povezati razliku elektronegativnosti elemenata u molekuli s 

intermolekulskim interakcijama, te utjecajem tih interakcija na 

promjenu fizičkih svojstava molekule (talište i vrelište). 

15.5. Imenovati spoj te na temelju imena anorganskog spoja napisati 

formulu spoja na temelju kemijske formule spoja 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 



Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

15.1. - 15.5. Provjerava se pismenim  i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata i kemijskog računa 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
16. Računalni programi za ekoinženjere  

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  4 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 16.1. Riješiti sustave jednadžbi matričnim proračunom u 

programskom paketu kao npr. Matlab/Simulink 

16.2. Primijeniti napredne funkcije za analizu i prikaz podataka  

16.3. Izvoditi simboličke funkcije i proračune 

16.4. Analizirati i obrađivati mjerne podatke pomoću alata Statistics,  

Curve Fitting, Spline i System Identification Toolbox 

16.5. Osmisliti modele procesa u grafičkom korisničkom sučelju 

primjenom Simulinka 

16.6. Rješavati primjere kontinuiranih, diskretnih i hibridnih sustava 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na računalnim vježbama i 

samostalno učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 



tehničkih i prirodnih znanosti. 

Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

16.1. - 16.6. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata i računskim zadacima 

16.1. - 16.6. Provjerava se numerički, rješavanjem kemijsko-

inženjerskih problema primjenom programskih paketa 

Matlab/Simulink u programskom ili grafičkom sučelju 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
17. Mjerenja i automatsko vođenje procesa 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  4 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 17.1. Definirati dinamičke karakteristike procesa 

17.2. Opisati značajke mjernih pretvornika i mjerila  

17.3. Opisati mjeriteljsku infrastrukturu, sustav normizacije i 

akreditacije 

17.4. Izabrati mjerne pretvornike protoka, temperature, tlaka, razine, 

koncentracije i drugih procesnih veličina 

17.5. Objasniti i izrađivati P & I dijagrame 

17.6. Dizajnirati i ugoditi regulator 

17.7. Dizajnirati jednostavne regulacijske sheme i sustave za 

vođenje procesa 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na računalnim vježbama i 

samostalno učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 



Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

17.1. - 17.7. Provjerava se pismeno - rješavanjem problemskih 

zadataka na parcijalnim kolokvijima, odnosno pismenom ispitu te 

usmenim ispitom - teorijske osnove koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
18. Tehnologije održive gradnje 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  4 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 18.1. Primijeniti sustavni pristup u rješavanju problema energetike 

zgrade 

18.2. Primijeniti znanja o proračunu gubitaka i dobitaka energije u 

izboru elemenata ovojnice zgrade 

18.3. Primijeniti znanja o proračunu ventilacije zgrade 

18.4. Objasniti karakteristike prirodnih materijala 

18.5. Primijeniti znanja o proračunu obnovljivih izvora energije koji 

se koriste u zgradarstvu 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 



izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

18.1. - 18.5. Provjerava se usmenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata 

18.5. Provjerava se pismeno - rješavanjem problemskih zadataka  

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
19. Osnove elektrotehnike za ekoinženjere 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  4 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 19.1. Primijeniti osnovna načela elektrotehnike u rješavanju 

konkretnih strujnih krugova 

19.2. Primijeniti analogne elektroničke sklopove u rješavanju raznih 

problema u kemijskom inženjerstvu 

19.3. Opisati digitalne elektroničke sklopove, senzore, aktuatore i 

digitalno računalo u svrhu upravljanja složenim tehnološkim 

procesima kakvi se javljaju u kemijskom inženjerstvu 

19.4. Primijeniti tehnike zaštite od udara električne struje 

19.5. Opisati elektroničku instrumentaciju 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 



 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

19.1. - 19.5. Provjerava se usmenim i pismenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata  

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
20. Osnove strojarstva za ekoinženjere 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 6 

Prijedlog obujma  4 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 20.1. Primijeniti osnovna pravila, dogovore i norme pri grafičkoj 

komunikaciji 

20.2. Primijeniti načela inženjerske mehanike na najjednostavnije 

sustave 

20.3. Definirati uzročno posljedičnu vezu između opterećenja 

naprezanja i deformacija  

20.4. Razlikovati osnovne načine opterećenja najjednostavnijih 

elemenata konstrukcija 

20.5. Objasniti osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih 

materijala, kao i osnovne tehnološke postupke obrade i prerade 

20.6. Opisati jednostavne elemente opreme i uređaja 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na seminarima i samostalno 

učenje. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za stjecanje skupa 

ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 

odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Materijalni i kadrovski uvjeti 

potrebni za vrednovanje 

skupa ishoda učenja 

Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 

programa. Opremljene učionice, računalne učionice i laboratoriji, 

pristup knjižnici s udžbenicima i stručnom literaturom, pristup 

znanstvenim bazama podataka, programi za obradu podataka i 

izradu grafičkih prikaza, te ostali materijalni uvjeti definirani 

Pravilnicima o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima, Pravilnicima o sustavu osiguravanja kvalitete i 

Priručnicima za osiguravanje kvalitete. 

 

Kvalificirano znanstveno-nastavno, nastavno i stručno osoblje u 



odgovarajućim zvanjima i znanstvenim područjima i poljima 

tehničkih i prirodnih znanosti. 
Postupak i primjeri 

vrednovanja svih ishoda 

učenja unutar predloženog 

skupa ishoda učenja 

20.1. - 20.5. Provjerava se usmenim i pismenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata i rješavanje zadataka 

 

 


