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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 E-mail adresa: office@fkit.hr 
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: 
Datum; Inženjer / inženjerka kemijskog 

inženjerstva 

Ovaj standard kvalifikacija pokriva i 

dodatna srodna zanimanja: 

Datum; Inženjer/ka kemije i inženjerstva 

materijala 

Datum; Inženjer/ka ekoinženjerstva  

Datum; Inženjer/ka primijenjene kemije 

Nastavak 

obrazovanja  

Šifra standarda kvalifikacije više razine: 
HKO_SK_820320180001(poslijediplomski 

sveučilišni studij) 

HKO_SK_72032060001 (poslijediplomski 

specijalistički studij) 
Ostale potrebe pojedinca ili društva: 
Osim za trenutne potrebe tržišta rada, za postojeće i tvrtke u 

osnivanju koje trebaju napredna znanja iz područja kemijskog 

inženjerstva, ova kvalifikacija je važna za nastavak studija na razini 

HKO 8. 

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 
 

Magistar inženjer / magistra inženjerka kemijskog inženjerstva 

Naziv sektorskog vijeća 

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

tehnologija 

 

Prijedlog HKO razine 

kvalifikacije za koju se 

predlaže standard  

HKO razina 7 

Prijedlog minimalnog 

obujma kvalifikacije iskazan 

bodovima (ECTS, ECVET 

i/ili HROO) odnosno 

godinama istraživanja za 

razine 8.1 i 8.2 HKO-a 

120 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. Projektiranje u kemijskom 

inženjerstvu 

3. Modeliranje procesa kemijske 

industrije 

4. Menadžment za kemijske 

inženjere 

5. Procesna ekonomika za 

kemijske inženjere 

6. Diplomski rad za kemijske 

inženjere 

7. Kemijski reaktori 

8. Konstrukcijski materijali i 

zaštita za kemijske inženjere 

UKUPNO 77 ECTS 

Izborni: 

2. Timski kemijsko-inženjerski 

projekt pod vodstvom mentora 

9. Tehnologija prerade nafte i 

petrokemijska tehnologija 

10. Katalitičko reakcijsko 

inženjerstvo 

11. Procesna oprema kemijske 

industrije 

12. Produktno inženjerstvo u 

kemijskoj industriji 

13. Polimerno inženjerstvo u 

kemijskoj industriji 

14. Tehnološki procesi organske 

kemijske industrije 



15. Tehnološki procesi 

anorganske kemijske industrije 

16. Elektrokemijsko inženjerstvo 

i proizvodi 

17. Tehnologije proizvodnje 

bojila i premaza 

18. Reakcijsko inženjerstvo i 

separacijski procesi kod 

biotransformacija 

19. Kemijsko inženjerstvo u 

zaštiti okoliša 

20. Tehnološki procesi u zaštiti 

zraka 

21. Tehnološki procesi obrade 

čvrstog i opasnog otpada 

22. Tehnološki procesi obrade 

industrijskih otpadnih voda 

UKUPNO 82 ECTS 

 

NAPOMENA: Ukupan broj od 

120 ECTS prikuplja se 

zadovoljavanjem svih obveznih  

skupova ishoda učenja (77 

ECTS-a)  te izborom 43 ECTS-a 

iz izbornih skupova ishoda 

učenja. 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju kvalifikacije  
Cjelovita kvalifikacija na HKO razini 5 ili, preferirano HKO razini 6 

u odgovarajućim području tehničkih znanosti, mogućnost 

određivanja razlikovnih ispita 
Uvjeti za stjecanje 

kvalifikacije 
položeni svi ispiti, izrađen diplomski 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. Projektiranje u kemijskom inženjerstvu 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  11 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 1.1. Vrednovati ulogu kemijskog inženjera u procesnom 

projektiranju 

1.2. Povezati bilancu tvari i energije s dimenzijama ključne procesne 

opreme, investicijskim i pogonskim troškovima 

1.3. Sastavljati procesne sheme u programskom sustavu visoke 

razine s ciljem provođenja simulacija rada procesa 

1.4. Pripremati projektnu dokumentaciju na temelju zadanog 

projektnog zadatka prema standardima - na osnovnoj razini 



1.5. Definirati pojmove sinteze i analize procesa 

1.6. Prezentirati načela izrade mreže izmjene topline, odnosno 

izmjene tvari pri projektiranju 

1.7. Konstruirati mrežu izmjene topline na odabranom primjeru 

zadanim postupkom 

1.8. Konstruirati mrežu izmjene mase na odabranom primjeru 

zadanim postupkom 

1.9. Konstruirati paralelnu mrežu izmjene mase i topline na 

odabranom složenijem praktičnom primjeru uz samostalan izbor 

prikladnog postupka 
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 

1.1., 1.5. i 1.6. Provjerava se pismenim ispitom s rješavanjem 

problemskih zadataka i usmenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata. 

1.2. - 1.4. Provjerava se pismeno-izradom izvješća s računalnih 

vježbi, te numerički - primjenom odgovarajućeg softvera u 

programskom sučelju. 

1.7. - 1.9. Provjerava se pismeno - rješavanjem problemskih 

zadataka te usmenim ispitom - teorijske osnove koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
2. Timski kemijsko-inženjerski projekt pod vodstvom mentora 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  12 ECTS bodova 



Popis ishoda učenja 2.1. Primijeniti načela timskog rada pri definiranju kemijsko-

inženjerskog problema 

2.2. Raspodijeliti zadatke pri pretraživanju relevantne znanstvene 

literature 

2.3. Povezati praktičnu stranu kemijsko-inženjerskog problema s 

njegovim teorijskim osnovama 

2.4. Pripremiti vremenski plan rješavanja zadanog kemijsko-

inženjerskog problema 

2.5. Pripremiti svrsishodan plan eksperimenta zasnovan na 

odgovarajućim teorijskim postavkama (Design-of-Experiments) 

2.6. Pripremiti (ili po potrebi konstruirati) laboratorijsku aparaturu 

za prikupljanje potrebnih procesnih podataka 

2.7. Pripremiti usmena izvješća o tijeku rješavanja kemijsko-

inženjerskog problema 

2.8. Pripremiti pisano izvješće o tijeku rješavanja kemijsko-

inženjerskog problema 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Timski rad uz nadzor mentora uključuje rad na internetu, na 

računalima off-line, u laboratoriju i dr., pripremu pisanih izvješća i 

usmenih prezentacija. 
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.-2.6. Vrednuje se kontinuirano, ocjenjuje se samostalnost, 

spretnost, komunikativnost, interakcija s drugim članovima tima te s 

mentorom pri konzultacijama, bez formalnog ispita. 

2.7. Vrednuje se usmeno, kvaliteta samostalnog izlaganja pred 

auditorijem te kvaliteta naknadne rasprave. 

2.8. Vrednuje se i pismeno, kvaliteta završnog izvješća o zadanoj 

temi iz područja kemijskog inženjerstva. 



 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
3. Modeliranje procesa kemijske industrije 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  4 ECTS boda 
Popis ishoda učenja 3.1. Riješiti dinamičke modele jednostavnih procesa analitičkim 

metodama. 

3.2. Riješiti kompleksne dinamičke modele definirane sustavima 

običnih, odnosno parcijalnih diferencijalnih jednadžbi numeričkim 

metodama. 

3.3. Razviti empirijske dinamičke modele na osnovi 

eksperimentalnih podataka 

3.4. Primijeniti metode umjetne inteligencije pri razvoju modela 

3.5. Primijeniti napredne softverske pakete za rješavanje procesnih 

modela putem programskih, odnosno grafičkih korisničkih sučelja. 
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 

3.1. - 3.4. Provjerava se pismeno - rješavanjem problemskih 

zadataka na parcijalnim kolokvijima, odnosno pismenom ispitu, te 

usmenim ispitom s teorijskim osnovama koncepata. 

3.5. Provjerava se pismeno - izradom izvješća s računalnih vježbi, te 

numerički - primjenom odgovarajućeg softvera u programskom 

sučelju. 

 



Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
4. Menadžment za kemijske inženjere 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 4.1. Protumačiti pojmove povezane s gospodarstvom općenito 

4.2. Raščlaniti elemente poslovne politike poduzeća 

4.3. Ocijeniti elemente koje određuju tržišno ponašanje poduzeća 

4.4. Vrednovati načine utjecaja državne politike na ekonomski 

uspjeh poduzeća 

4.5. Procijeniti međuodnos poslovne politike poduzeća i društvenih 

elemenata poput poslovne etike, sigurnosti na radu, procjene 

utjecaja na okoliš… 
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. - 4.5. Provjerava se pismeno - izradom seminarskih izvješća, 

pismenim ispitom s rješavanjem problemskih zadataka i usmenim 

ispitom s provjerom poznavanja teorijskih koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
5. Procesna ekonomika za kemijske inženjere 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 5.1. Razlikovati pojmove ekonomije i ekonomike s osvrtom na 

kemijsku industriju 



5.2. Reproducirati vrste ukamaćivanja s obzirom na vremensku 

vrijednost novca 

5.3. Interpretirati dijagram toka novca na primjeru iz kemijske 

industrije 

5.4. Analizirati kriterije profitabilnosti na primjeru iz kemijske 

industrije 

5.5. Povezati troškove u proizvodnim sustavima sa zakonima 

prinosa 
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 pismeno - parcijalnim kolokvijima i 

pismenim ispitom s rješavanjem problemskih zadataka te usmenim 

ispitom s teorijskim osnovama koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
6. Diplomski rad za kemijske inženjere 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  30 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 6.1. Definirati samostalno (uz nadzor mentora) vremenski plan 

samostalnog rješavanja zadanog kemijsko-inženjerskog problema 

6.2. Pretraživati samostalno (uz nadzor mentora) znanstvene 

informacije u tiskanom i internetskom obliku 

6.3. Pripremiti samostalno (uz nadzor mentora) svrsishodan plan 

eksperimenta zasnovan na odgovarajućim teorijskim postavkama 

(Design-of-Experiments) uz provjeru kod mentora 



6.4. Izabrati samostalno (uz nadzor mentora) prikladne 

eksperimentalne metode za prikupljanje potrebnih podataka 

6.5. Izabrati samostalno (uz nadzor mentora) prikladne metode 

numeričke analize, modeliranja, simulacije i optimiranja 

6.6. Vrjednovati samostalno (uz nadzor mentora) dobivene 

eksperimentalne, numeričke i teorijske rezultate uz izvlačenje 

odgovarajućih zaključaka 

6.7. Pripremiti samostalno (uz nadzor mentora) za vršno pismeno 

izvješće, odnosno diplomski rad 

6.8. Pripremiti samostalno (uz nadzor mentora) završnu usmenu 

prezentaciju za obranu diplomskog rada 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Samostalni rad uz nadzor mentora uključuje rad na internetu, na 

računalima off-line, u laboratoriju i dr., pripremu pisanih izvješća i 

usmenih prezentacija. 
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. Vrednuje se kontinuirano, ocjenjuje se samostalnost, 

spretnost, komunikativnost, interakcija s mentorom pri 

konzultacijama, bez formalnog ispita. 

6.7. Vrednuje se pismeno, kvaliteta tiskane verzije diplomskog rada. 

6.8. Vrednuje se usmeno, kvaliteta samostalnog izlaganja pred 

povjerenstvom i auditorijem te kvaliteta naknadne rasprave. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
7. Kemijski reaktori 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  6 ECTS bodova 



Popis ishoda učenja 7.1. Definirati procesne veličine i parametre kemijskog reaktora 

7.2. Izvesti matematičke modele procesa u različitim tipovima 

kemijskih reaktora 

7.3. Razlikovati različite pristupe modeliranju reaktora s obzirom na 

način njihovog rada 

7.4. Izabrati odgovarajući tip reaktora s obzirom na značajke 

reakcijskog sustava, značajke procesa, brzinu reakcije i radne uvjete 

7.5. Opisati način strujanja u reaktoru odgovarajućim matematičkim 

funkcijama 

7.6. Raščlaniti mogućnosti izvedbe višefaznih reaktora 

7.7. Primijeniti odgovarajuće numeričke i/ili analitičke metode pri 

procjeni parametara kinetičkih modela i modela reaktora. 
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 

7.1. - 7.3., 7.5. i 7.7. Provjerava se neposredno u laboratoriju, 

pismeno - ulaznim i izlaznim kolokvijima laboratorijskih vježbi, 

pismeno - izradom izvješća s laboratorijskih vježbi, numerički - 

primjenom odgovarajućeg softvera u programskom sučelju na 

rješavanje postavljenog problema, pismeno - rješavanjem 

problemskih zadataka te usmenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata 

7.4. i 7.6. Provjerava se pismeno - rješavanjem problemskih 

zadataka te usmenim ispitom - teorijske osnove koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
8. Konstrukcijski materijali i zaštita za kemijske inženjere 



Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  4 ECTS boda 
Popis ishoda učenja 8.1. Primijeniti fundamentalna znanja iz elektrokemije i kemijskog 

inženjerstva na pojavu elektrokemijske korozije 

8.2. Prepoznati vrste korozije, njihove uzroke i posljedice 

8.3. Objasniti principe rada tehnika za zaštitu od korozije 

8.4. Prepoznati bitna kemijska i fizikalna svojstva konstrukcijskih 

materijala i nove trendove u njihovu razvoju 
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 

8.1. - 8.4. Provjerava se neposredno u laboratoriju, pismeno - 

ulaznim kolokvijima laboratorijskih vježbi, pismeno - izradom 

izvješća s laboratorijskih vježbi, pismeno - rješavanjem problemskih 

zadataka te usmenim ispitom - teorijske osnove koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
9. Tehnologija prerade nafte i petrokemijska tehnologija 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 9.1. Analizirati međuovisnost procesno-reakcijskih parametara i 

svojstava naftno-petrokemijskih proizvoda. 

9.2. Prikazati reakcijske mehanizme i sheme za ogledne naftno-

petrokemijske procese. 



9.3. Postaviti jednostavne kinetičke modele za ogledne naftno-

petrokemijske procese. 

9.4. Skicirati tehnološke sheme glavnih petrokemijskih 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 

9.1. - 9.4. Provjerava se pismeno - ulaznim i završnim kolokvijima 

laboratorijskih vježbi, izradom izvješća s laboratorijskih vježbi, 

pismenim ispitom - teorijske osnove koncepata te usmenim ispitom - 

teorijske osnove koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
10. Katalitičko reakcijsko inženjerstvo 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 10.1. Vrednovati osnovne značajke reaktora s pokretnim slojem 

katalizatora. 

10.2. Klasificirati reaktore s pokretnim slojem katalizatora. 

10.3 Analizirati reaktorske modele reaktora s pokretnim slojem 

katalizatora. 

10.4. Analizirati reaktorske modele reaktora s uzvitlanim slojem 

katalizatora. 

10.5. Analizirati procese prijenosa tvari i energije u suspenzijskim 

reaktorima. 



10.6. Određivati koeficijente prijenosa tvari u suspenzijskom 

kotlastom reaktoru eksperimentalno i primjenom odgovarajućih 

korelacija. 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Predavanja, seminari, laboratorijske vježbe 

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. i 10.2. Provjerava se pismeno - pismenim ispitom te usmenim 

ispitom - teorijske osnove koncepata. 

10.3. - 10.6. Provjerava se neposredno u laboratoriju, pismeno - 

ulaznim kolokvijima laboratorijskih vježbi, pismeno - izradom 

izvješća s laboratorijskih vježbi, pismeno - rješavanjem problemskih 

zadataka te usmenim ispitom - teorijske osnove koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
11. Procesna oprema kemijske industrije 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 11.1. Analizirati procesna načela i procesne parametre u pogonskim 

sustavima. 

11.2. Analizirati procesna načela i procesne parametre u sustavima 

za transport fluida. 

11.3. Analizirati procesna načela i procesne parametre u sustavima 

za prijenos i izmjenu topline. 

11.4. Analizirati procesna načela i procesne parametre u tlačnim i 

vakuumskim sustavima s osvrtom na sigurnosnu opremu. 



11.5. Analizirati procesna načela i procesne parametre u pomoćnim 

te rashladnim sustavima. 
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 pismeno - izradom seminarskog rada, 

parcijalnim kolokvijima ili pismenim ispitom - rješavanje 

problemskih zadataka te usmeno - izlaganjem seminarskog rada te 

usmenim ispitom - teorijske osnove koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
12. Produktno inženjerstvo u kemijskoj industriji 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 12.1. Primijeniti načela i metodologiju produktnog inženjerstva u 

dizajnu produkta i proizvodnje. 

12.2. Ocijeniti funkcije kvalitete produkta u odnosu na funkcije 

svojstava, procesa i primjene. 

12.3. Demonstrirati i skicirati sheme, te praktičnu izvedbu razvoja 

produkta prema potrebama tržišta. 

12.4. Kreirati novi produkt kombinirajući višestruke funkcije 

inženjerstva i proizvodnje, industrijskog dizajna i marketinga. 
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 

12.1. - 12.3. Provjerava se pismeno - pismenim ispitom te usmenim 

ispitom - teorijske osnove koncepata. 

12.4. Provjerava se pismeno - izradom seminarskog rada te usmeno 

- izlaganjem seminarskog rada. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
13. Polimerno inženjerstvo u kemijskoj industriji 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 13.1. Klasificirati osnovne polimerizacijske mehanizme i njihovu 

kinetiku 

13.2. Analizirati industrijske postupke polimerizacije s ciljem 

dobivanja polimernog proizvoda željenih svojstava 

13.3. Analizirati industrijske načine prerade polimernih materijala u 

gotove polimerne izratke 
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 

13.1. - 13.3. Provjerava se neposredno u laboratoriju, zatim pismeno 

- izradom seminarskih radova, parcijalnim kolokvijima, izvješćima s 

laboratorijskih vježbi i pismenim ispitom te usmenim ispitom gdje 

se provjeravaju teorijske osnove koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
14. Tehnološki procesi organske kemijske industrije 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 14.1. Analizirati obilježja i ulogu organske kemijske industrije, te 

pojedinih važnih intermedijera i gotovih proizvoda uključujući 

njihovu primjenu 

14.2. Usporediti temeljne procese organske kemijske industrije s 

obzirom na reaktante, reakcijske mehanizme, kinetičke i 

termodinamičke procesne parametre 

14.3. Skicirati procesne dijagrame najvažnijih procesa organske 

kemijske industrije 

14.4. Predložiti načine poboljšanja pojedinih procesa u smislu 

njihove bolje selektivnosti i veće ekološke prihvatljivosti 
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. - 14.3. Provjerava se pismeno - pismenim ispitom te usmenim 

ispitom - teorijske osnove koncepata. 

14.4. Provjerava se pismeno - izradom seminarskog rada te usmeno 

- izlaganjem seminarskog rada. 

 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
15. Tehnološki procesi anorganske kemijske industrije 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 15.1. Analizirati obilježja i ulogu anorganske (bazne) kemijske 

industrije, te pojedinih važnih intermedijera i gotovih proizvoda 

uključujući njihovu primjenu 

15.2. Usporediti temeljne procese anorganske (bazne) kemijske 

industrije s obzirom na reaktante, reakcijske mehanizme, kinetičke i 

termodinamičke procesne parametre 

15.3. Procijeniti važnost načina pripreme i kvalitete ulaznih sirovina, 

posebice s obzirom na sadržaj elemenata primjesa radi 

kompleksnog/potpunog iskorištavanja sirovine 

15.4. Prikazati shemu procesnih odnosa u anorganskoj (baznoj) 

industriji (produkt jednog procesa postaje sirovina u drugome) 

15.5. Procijeniti utjecaj pojedinih proizvodnih procesa anorganske 

(bazne) kemijske industrije na okoliš, te mogućnosti oporabe otpada 
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.-15.4. Provjerava se pismenim ispitom s rješavanjem 

problemskih zadataka te usmenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata. 

15.5. Provjerava se pismeno - izradom seminarskog rada te usmeno 

- izlaganjem seminarskog rada. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
16. Elektrokemijsko inženjerstvo i proizvodi 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 16.1. Primijeniti fundamentalna znanja iz elektrokemije i kemijskog 

inženjerstva na opis postojećih i razvoj novih elektrokemijskih 

reaktora 

16.2. Predvidjeti probleme koji se mogu javiti prilikom vođenja 

elektrokemijskih procesa 

16.3. Procijeniti optimalne procesne parametre odabranih 

elektrokemijskih procesa 

16.4. Analizirati elektrokemijske procese široke industrijske 

primjene s obzirom na reaktante, reakcijske mehanizme, kinetičke i 

termodinamičke procesne parametre 
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 

16.1. i 16.2. Provjerava se pismeno - parcijalnim kolokvijima ili 

pismenim ispitom s rješavanjem problemskih zadataka te usmenim 

ispitom - teorijske osnove koncepata. 

16.3. - 16.4. Provjerava se neposredno u laboratoriju, pismeno - 

kolokvijima na laboratorijskim vježbama, pismeno - izradom 

izvješća s laboratorijskih vježbi, pismeno - rješavanjem problemskih 

zadataka te usmenim ispitom - teorijske osnove koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
17. Tehnologije proizvodnje bojila i premaza 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 17.1. Definirati osnovne pojmove o bojama i teorije obojenosti 

17.2. Usporediti procese proizvodnje bojila i premaznih sredstava za 

različite primjene 

17.3. Povezati fizikalna i kemijska svojstva premaznih sredstava s 

područjem njihove primjene 

17.4. Povezati strukturu i svojstva pojedinih komponenti premaznih 

sredstava s njihovom ulogom u premaznom sredstvu 
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 

17.1. - 17.4. Provjerava se pismeno - parcijalnim kolokvijima ili 

pismenim ispitom s rješavanjem problemskih zadataka te usmenim 

ispitom - teorijske osnove koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
18. Reakcijsko inženjerstvo i separacijski procesi kod 

biotransformacija 
Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 18.1. Analizirati posebnosti reakcijskog inženjerstva 

biotransformacija u odnosu na klasične kemijske reakcije 

18.2. Izložiti teorijske osnove biokatalize, biokatalitičkih procesa, 

biokatalizatora sa svim njihovim prednostima i nedostacima 

18.3. Prikazati inženjersku strategiju razvoja bioprocesa na 

odabranim primjerima 

18.4. Analizirati posebnosti separacije i izolacije željenih proizvoda 

iz reakcijskih smjesa nastalih pri biotransformacijama u odnosu na 

klasične kemijske reakcije 
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. - 18.4. Provjerava se pismeno - parcijalnim kolokvijima s 

problemskim zadacima ili usmeno ispitom - teorijske osnove 

koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
19. Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 19.1. Izložiti koncept održivog razvitka i ulogu kemijskih inženjera 

u zaštiti okoliša 

19.2. Klasificirati temeljna načela i alate preventivnog i pristupa 

zaštiti okoliša 

19.3. Identificirati uzroke emisija u procesu, mjesta njihova 

nastanka, količinu emisija i mogućnosti njihova smanjenja 

19.4. Ilustrirati načela "zelene" kemije i zelenog inženjerstva pri 

razvoju proizvoda i procesa na odabranim primjerima 

19.5. Povezati glavne odrednice legislative iz područja zaštite 

okoliša s ulogom kemijskog inženjera u njenoj primjeni 
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 pismeno - parcijalnim kolokvijima ili 

pismenim ispitom s problemskim zadacima te usmenim ispitom - 

teorijske osnove koncepata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
20. Tehnološki procesi u zaštiti zraka 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 20.1. Opisati temeljne pojmove u području zaštite zraka 

20.2. Klasificirati izvore onečišćenja zraka 

20.3. Rastumačiti mehanizme nastajanja onečišćujućih tvari 

20.4. Opisati značajke procesa ili uređaja koji se primjenjuju u 

zaštiti zraka 

20.5. Riješiti odabrane zadatke iz područja zaštite zraka primjenom 

odgovarajućih analitičkih ili numeričkih metoda 

20.6. Povezati glavne odrednice legislative iz područja zaštite 

okoliša s ulogom kemijskog inženjera u njenoj primjeni 
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. - 20.4. i 20.6. Provjerava se pismeno - parcijalnim kolokvijima 

ili pismenim ispitom s problemskim zadacima te usmenim ispitom - 

teorijske osnove koncepata. 

20.5. Rješava se pismeno - izradom seminarskog rada, pismenim 

ispitom - rješavanjem problemskog zadatka te numerički - 

primjenom odgovarajućeg softvera u programskom sučelju. 



 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
21. Tehnološki procesi obrade čvrstog i opasnog otpada 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 21.1. Klasificirati čvrsti otpad prema porijeklu, strukturi, kemijskom 

sastavu, fizikalnim i kemijskim svojstvima te načinu/mjestu 

nastanka 

21.2. Opisati tehnologije obrade i odlaganja čvrstog otpada te 

recikliranja polimernih materijala 

21.3. Analizirati postupke i kontrole kvalitete proizvoda izrađenih 

od recikliranih materijala 

21.4. Povezati glavne odrednice legislative iz područja zbrinjavanja 

čvrstog i opasnog otpada s ulogom kemijskog inženjera u njenoj 

primjeni 
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 

21.1. i 21.2. i 21.4. Provjerava se pismeno - parcijalnim kolokvijima 

ili pismenim ispitom s rješavanjem problemskih zadataka te - 

usmenim ispitom - teorijske osnove koncepata. 

21.3. Vrednuje se neposredni rad u laboratoriju, usmeno - ulaznim 

kolokvijima na laboratorijskim vježbama i usmenim ispitom s 

provjerom teorijskih koncepata te pismeno - ocjenjivanjem referata 

nakon laboratorijskih vježbi, odnosno pismenim ispitom s 

rješavanjem problemskih zadataka. 



 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
22. Tehnološki procesi obrade industrijskih otpadnih voda 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
Razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS bodova 
Popis ishoda učenja 22.1. Povezati tehnološke zahtjeve za odgovarajućom kakvoćom 

vode s karakteristikama industrijskih otpadnih voda 

22.2. Opisati značajke procesa ili uređaja koji se primjenjuju u 

obradi otpadnih voda specifičnih industrijskih procesa 

22.3. Skicirati procesnu shemu obrade otpadne vode 

22.4. Primijeniti načela integrirane strategije upravljanja otpadnim 

vodama 

22.5. Povezati glavne odrednice legislative iz područja obrade 

industrijskih otpadnih voda s ulogom kemijskog inženjera u njenoj 

primjeni 
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 

22.1. i 22.2. Vrednuje se neposredni rad u laboratoriju, usmeno - 

kolokvijima na laboratorijskim vježbama i usmenim ispitom s 

provjerom teorijskih koncepata te pismeno - ocjenjivanjem referata 

nakon laboratorijskih vježbi i pismenim ispitom s rješavanjem 

problemskih zadataka. 

22.3. - 22.5. Provjerava se pismeno - parcijalnim kolokvijima ili 

pismenim ispitom s rješavanjem problemskih zadataka te usmenim 

ispitom - teorijske osnove koncepata. 



 


