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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:  
Datum; Inženjer/ka ekoinženjerstva  

 

Ovaj standard kvalifikacija pokriva i dodatna 

srodna zanimanja: 

Datum; Inženjer/ka kemijskog inženjerstva  

Datum; Inženjer/ka kemije i inženjerstva 

materijala 

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 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 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 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 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. Ekoinženjerski laboratorij 

2. Ekoinženjerski projekt 

3. Komunikacijske, socijalne i 

organizacijske vještine  

UKUPNO 55 ECTS 

Izborni:  

4. Bioreakcijska tehnika 

5. Industrijska ekologija 

6. Katalitički reaktori 

7. Procesna energetika 

8. Obnovljivi izvori energije 

9. Bioseparacijska tehnika 

10. Inženjerstvo okoliša i 

upravljanje 

11. Procjena rizika 

12. Uvod u matematičke metode u 



inženjerstvu 

13. Zaštita okoliša u preradbi 

nafte 

14. Recikliranje i zbrinjavanje 

otpada 

15. Bioremedijacija 

16. Zaštita okoliša u 

petrokemijskoj proizvodnji 

17. Industrijske biotransformacije 

18. Zbrinjavanje polimernog 

otpada 

19. Membranske tehnologije 

obrade voda 

20. Tehnološki procesi u zaštiti 

zraka 

21. Korozija i okoliš 

22. Organska bojila i zaštita 

okoliša 

23. Napredne oksidacijske 

tehnologije 

24. Kompostiranje otpada 

UKUPNO 120 ECTS 

 

 

120 ECTS bodova na razini 7, 

ostvaruje se postizanjem 55 

ECTS-a iz obveznih skupova 

ishoda učenja, te izborom 65 

ECTS-a iz izbornih skupova 

ishoda učenja, koji nude ukupno 

120 ECTS-a. 
Uvjeti za pristupanje 

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

višoj u odgovarajućem području tehničkih ili prirodnih 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. Ekoinženjerski laboratorij 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  30 ECTS  
Popis ishoda učenja 1.1. Identificirati i analizirati ekoiženjerski problem predstavljen 

projektnim zadatkom 

1.2. Povezati temeljna znanja iz kemije i ostalih prirodnih znanosti, 

tehničkih znanosti te primijeniti načela i metodologiju 



ekoinženjerske discipline u rješavanju projektnog zadatka 

1.3. Planirati i provesti eksperimentalni rad na rješavanju 

ekoinženjerskog problema primjenjujući načela dobre laboratorijske 

prakse 

1.4. Analizirati, obraditi i interpretirati eksperimentalne rezultate te 

identificirati mogućnosti smanjenja utjecaja na okoliš 

1.5. Predložiti i vrednovati varijantna rješenja ekoinženjerskog 

problema predstavljenog projektnim zadatkom 
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 

1.1. - 1.5. Vrednuje se kontinuirano, ocjenjuje se samostalnost, 

spretnost, komunikativnost, timski rad,  interakcija s mentorom pri 

konzultacijama, bez formalnog ispita, vrednuje se i pismeno, 

ocjenjivanjem završnog pismenog izvješća - vrednuje se i kvaliteta 

usmenih prezentacija rezultata istraživanja. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
2. Ekoinženjerski projekt 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  10 ECTS  
Popis ishoda učenja 2.1. Primijeniti teorijske temelje pri projektiranju procesnog 

postrojenja 

2.2. Primijeniti načela očuvanja mase i energije na dani projektni 



zadatak 

2.3. Konstruirati procesnu shemu te specificirati procesne jedinice i 

tokove 

2.4. Razviti matematički model kemijskog ili fizikalnog procesa u 

projektnom zadatku na temelju zadanih podataka 

2.5. Simulirati zadani kemijski ili fizikalni proces i dimenzionirati 

procesne jedinice koristeći programski paket kao npr. SuperPro 

Designer 

2.6. Optimirati zadani kemijski ili fizikalni proces obzirom na 

zadanu izlaznu veličinu 
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 

2.1. - 2.3. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata 

2.1. - 2.6. Vrednuje se usmeno i pismeno izvješće zadanog projekta 

izrađenog korištenjem programskog paketa kao npr. SuperPro 

Designer,  
2.1. - 2.6. Kontinuirano se ocjenjuje samostalnost, spretnost, 

komunikativnost, timski rad i sposobnost analitičkog mišljenja i 

sinteze rezultata. 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
3. Komunikacijske, socijalne i organizacijske vještine 

Razina koju skup ishoda razina 7 



učenja ima u HKO-u 
Prijedlog obujma  15 ECTS  
Popis ishoda učenja 3.1. Kritički analizirati i rješavati problem 

3.2. Koristiti alate za pretraživanje literature 

3.3. Izabrati odgovarajuću stručno-znanstvenu literaturu 

3.4. Organizirati i sudjelovati u timskom radu 

3.5. Upravljati i planirati vremenom 

3.6. Koristiti vještinu suradnje 

3.7. Koristiti vještinu komunikacije u radnom okruženju 

3.8. Primijeniti praktičnost u radu 

3.9. Napisati i izvješće 

3.10. Usmeno izložiti vlastite rezultate i argumentirati zaključke 
Uvjeti za pristupanje 

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

računalima, u laboratoriju, 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 

3.1. - 3.8. Vrednuje se kontinuirano, ocjenjuje se samostalnost, 

spretnost, komunikativnost, interakcija s mentorom pri 

konzultacijama, bez formalnog ispita,  

3.9. Vrednuje se pismeno izvješće - sadržaj, struktura, znanstvena 

metodologija, analiza i prikaz rezultata i zaključaka 

3.10. Vrednuje se kvaliteta usmene prezentacije rezultata 

istraživanja, kvaliteta samostalnog izlaganja pred povjerenstvom i 

auditorijem te kvaliteta rasprave korištenjem vlastitih rezultati 

istraživanja i znanstveno utemeljenih argumenata iz područja rada 



 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
4. Bioreakcijska tehnika 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 4.1. Razlikovati homogenu i heterogenu biokatalizu 

4.2. Razlikovati heterogene biokatalizatore prema načinu pripreme 

4.3. Definirati osnovne parametre koji karakteriziraju imobilizirani 

biokatalizator 

4.4. Na temelju zadanih eksperimentalnih podataka procijeniti 

vrijednosti kinetičkih parametara u kompleksnim enzimatskim 

sustavima 

4.5. Postaviti matematički model za kompleksni enzimatski sustav 

(višeenzimski), kao i za proces proizvodnje kataliziran cijelim 

stanicama u različitim tipovima bioreaktora  

4.6. Simulirati reakciju u različitim tipovima reaktora pri različitim 

početnim uvjetima provedbe procesa 

4.7. Simulirati biotransformaciju kataliziranu pročišćenim enzimom 

i permeabiliziranim cijelim stanicama mikroorganizama 

4.8. Definirati metode separacije bioprodukata 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Predavanja i računalni seminari 

Pohađanje predavanja, sudjelovanje na računalnim 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. - 4.3., 4.8. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata  

4.4. - 4.7. Provjerava se numerički, rješavanjem zadanih 

bioreakcijskih procesa primjenom programskog paketa Scientist , te 

predajom pisanih izvješća 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
5. Industrijska ekologija 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 5.1. Primijeniti načela industrijske ekologije na industrijske sustave 

5.2. Izračunati protok tvari i energije za odabrani proizvodni proces 

5.3. Procijeniti učinkovitost metrike za različite razine (lokalna, 

nacionalna, globalna) 

5.4. Odabrati podatke i skicirati jednostavnu shemu proizvodnog 

sustava 

5.5. Obrazložiti sustavni pristup uklapanja industrijskih sustava u 

prirodni okoliš 

5.6. Analizirati i procijeniti stanje okoliša 

5.7. Dizajnirati održivi industrijski sustav i poticati timski pristup u 

rješavanju okolišnih problema 
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. - 5.7. Provjerava se pismenim ispitom te usmenim ispitom gdje 

se provjeravaju teorijske osnove koncepata 

5.6. - 5.7. Vrednuje se usmenom prezentacijom samostalnog rada 

temeljem usvojenih teorijskih koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
6. Katalitički reaktori 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 6.1. Analizirati eksperimentalne podatke s ciljem određivanja 

kinetičkog modela 

6.2. Razlikovati kinetiku reakcija u homogenim odnosno 

heterogenim sustavima 

6.3. Identificirati ključne varijable potrebne za izvedbu katalizatora 

6.4. Razlikovati katalizatore prema strukturi, funkciji i uvjetima 

korištenja 

6.5. Odabrati odgovarajući laboratorijski reaktor za određivanje 

kinetike nekatalitičkih i katalitičkih reakcija  

6.6. Rješavati analitički i numerički (simulirati) matematičke modele 

kemijskih i biokemijskih reakcija u različitim tipovima reaktora 

6.7. Procijeniti vrijednosti kinetičkih parametara modela na temelju 

zadanih eksperimentalnih podataka pomoću računalnih alata (Excel, 

Matlab)  

6.8. Opisati značajke i područje primjene osnovnih tipova 

katalitičkih reaktora 

6.9. Izabrati odgovarajući tip reaktora s obzirom na značajke 

reakcijskog sustava, značajke procesa, brzinu reakcije i radne uvjete  

6.10. Grupirati katalitičke reaktore s obzirom na zadane parametre 

(broj prisutnih faza, kretanje katalizatora u reaktoru, raspodjela 

temperature u reaktoru, izmjena topline s okolinom) 
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 

6.1. - 6.4., 6.8. - 6.10. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata i računskim zadacima 

6.5. - 6.7. Provjerava se numerički, rješavanjem zadanih procesa 

primjenom računalnih alata programskog paketa Scientist , te 

predajom pisanih izvješća 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
7. Procesna energetika 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 7.1. Analizirati tehnološke korake u industrijskom procesu 

7.2. Definirati oblike energije za svaki korak energije potrebne 

procesu 

7.3. Ispitati mogućnost iskorištenja otpadnih toplina 

7.4. Predložiti energetski učinkovitiju opskrbu procesa energijom 

7.5. Odrediti povrat investicije 

7.6. Objasniti ulogu potrošnje energije u proizvodnom procesu kao 

dio ukupnog troška proizvoda 

7.7. Usporediti razne mjere za povišenje energetske učinkovitosti 
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 

7.1-7.7. Provjerava se pismenim i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata i računskim zadacima 

7.7. Vrednuje se usmenom prezentacijom samostalnog rada 

temeljem usvojenih teorijskih koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
8. Obnovljivi izvori energije 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 8.1. Razumjeti područje energetske održivosti 

8.2. Razlikovati različite konvencionalne i alternativne oblike 

energije 

8.3. Opisati utjecaj pretvorbe energije na okoliš 

8.4. Razlikovati izravne i neizravne transformacije energije 

8.5. Objasniti ulogu i važnost različitih izvora energije 

8.6. Definirati globalne energetske strategije i energetske strategije 

EU-a i Hrvatske 
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 

8.1. - 8.6. Provjerava se usmenim pismenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata  

8.6. Vrednuje se usmenom prezentacijom samostalnog rada 

temeljem usvojenih teorijskih koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
9. Bioseparacijska tehnika 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 9.1. Primijeniti načela održanja mase i energije na fizikalne, 

kemijske i biokemijske procese 

9.2. Definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne 

veličine procesa 

9.3. Razlikovati stacionarne i nestacionarne, otvorene i zatvorene 

procese 

9.4. Izraditi bilance tvari i energije oglednih primjera 

9.5. Skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih 

industrija 

9.6. Odabrati bioseparacijski proces potreban za separaciju, izolaciju 

i pročišćavanje ciljanoga bioprodukta 

9.7. Razvijati integrirane biotransformacijske i bioseparacijske 

procese 
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 

9.1. - 9.7. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata  

9.5. - 9.7. Vrednuje se usmenom prezentacijom samostalnog rada 

temeljem usvojenih teorijskih koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
10. Inženjerstvo okoliša i upravljanje 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 10.1. Objasniti koncept održivog razvitka u primjeni inženjerstva 

okoliša i upravljanja 

10.2. Povezati uzroke onečišćenja u okolišu i mogućnosti smanjenja 

primjenom održivih tehnologija 

10.3. Poznavati glavne odrednice Zakona o zaštiti okoliša, IPPC 

direktive 

10.4. Obrazložiti ulogu procjene utjecaja na okoliš u integriranom 

upravljanju okolišem 

10.5. Primijeniti instrumente održivosti u upravljanju inženjerstva 

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 

10.1. - 10.5. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata  

10.5. Vrednuje se usmenom prezentacijom samostalnog rada 

temeljem usvojenih teorijskih koncepata  

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
11. Procjena rizika 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 11.1. Definirati rizik, kategorije rizika, način izražavanja, te 

razumjeti što obuhvaća procjena rizika i upravljanje rizikom 

11.2. Opisati metode testiranja kemijskih supstanci kao bitne 

komponente procjene ekološkog rizika 

11.3. Navesti pokazatelje pri procjeni rizika kemijskih supstanci za 

okoliš, te razumjeti i opisati postupak procjene 

11.4. Objasniti komponente procjene rizika kemijskih supstanci za 

ljudsko zdravlje 

11.5. Poznavati osnovne zahtjeve zakonske regulative i temeljne 

elemente kontrole rizika od velikih nesreća za seveso postrojenja 

11.6. Identificirati povezanost određenih mjera postupanja s 

otpadom sa specifičnim opasnostima odnosno rizikom za zdravlje 

ljudi i okoliš 

11.7. Objasniti okvir za procjenu rizika odlagališta komunalnog 

otpada i povezati aktivnosti na odlagalištu sa rizikom i putevima 

izloženosti 

11.8. Objasniti metodologiju prikupljanja i analize informacija za 

procjenu rizika 

11.9. Primijeniti kvalitativne i kvantitativne metode za procjeni 

rizika 
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 
Materijalni i kadrovski uvjeti propisani Općenitim uvjetima za 

izdavanje dopusnice sveučilišnoj ustanovi za izvođenje studijskog 



skupa ishoda učenja 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. - 11.8. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata i računskim zadacima 

11.9. Vrednuje se sposobnost primjene usvojenih metoda putem 

usmenog i pismenog izvještaja samostalnog rada 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
12. Uvod u matematičke metode u inženjerstvu 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 12.1. Razlikovati vrste parcijalnih diferencijalnih jednadžba i 

njihove fizikalne interpretacije 

12.2. Interpretirati rubne i početne uvjete 

12.3. Uporabiti Fourierov razvoj pri rješavanju nekih važnih 

parcijalnih diferencijalnih jednadžba 

12.4. Usvojiti pojam logističke jednadžbe i njenu ulogu u 

modeliranju procesa 

12.5. Interpretirati dvodimenzionalni dinamički sustav i njegovo 

rješenje, te razlikovati linearne i nelinearne sustave 

12.6. Koristiti pripadne temeljne procedure u programskom paketu 

kao npr. Mathematica ili Matlab 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na računalnim 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. - 12.6. Provjerava se numerički, rješavanjem zadanih procesa 

primjenom računalnih alata programskog paketa Mathematica ili 

Matlab, te predajom pisanih izvješća 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
13. Zaštita okoliša u preradbi nafte 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 13.1. Razlikovati ulogu pojedinačnih procesa preradbe sa stajališta 

ekoloških zahtjeva prema konačnim proizvodima 

13.2. Analizirati mogućnosti smanjenja udjela onečišćujućih spojeva 

u procesima preradbe nafte,  vezanih uz njihovo nastajanje  

13.3. Opisati metode uklanjanja onečišćujućih spojeva iz plinovitih i 

vodenih tokova rafinerijskepreradbe nafte 

13.4. Prepoznati mogućnosti intervencija nakon izljeva nafte ili 

proizvoda u vodene tokove i/ili tlo 

13.5. Povezati vrste štetnih emisija iz automobilskih motora s 

karakteristikama goriva 
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 

13.1. - 13.5. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata i računskim zadacima 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
14. Recikliranje i zbrinjavanje otpada 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 14.1. Objasniti kako nastaje otpad, onečišćenje okoliša te pristup 

održivog razvoja  

14.2. Analizirati životni ciklus (LCA)  

14.3. Definirati kruti otpad (komunalnog otpada) te kemijski i 

fizikalni sastav otpada 

14.4. Razumjeti sustav zbrinjavanja i recikliranja krutog otpada te 

iskorištenje energije nastale spaljivanjem i razlaganjem otpada 

14.5. Opisati tehnologije oporavka otpada, nastajanja sekundarni 

materijala i metode procjene sastava krutog otpada 

14.6. Samostalno prezentirati i interpretirati laboratorijske rezultate 

u pismenom i usmenom obliku 
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 

14.1. - 14.5. Provjerava se pismenim i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata  

14.6. Vrednovanje znanja i pripremljenost studenata iz praktičnog 

dijela odvija se tijekom vježbi, a ocjenjuje se nakon predaje referata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
15. Bioremedijacija 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 15.1. Prepoznati izvore i uzročnike onečišćenja voda, tla i sedimenta 

15. 15.2. Definirati mikrobiološke procese i okolišne čimbenike 

15.3. Povezati ekonomske i okolišne čimbenike u primjeni procesa 

bioremedijacije 

15.4. Primijeniti metodologiju ekoinženjerstva u razvoju procesa  

15.5. Preporučiti prihvatljiv proces bioremedijacije u rješavanju 

ekoloških problema u cilju održivog razvoja 
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 

15.1. - 15.5. Provjerava se neposredno u laboratoriju, parcijalnim 

kolokvijima, izvješćima s laboratorijskih vježbi te pismenim ispitom 

i usmenim ispitom gdje se provjeravaju teorijske osnove koncepata 

15.5. Vrednuje se usmenom prezentacijom samostalnog rada 

temeljem usvojenih teorijskih koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
16. Zaštita okoliša u petrokemijskoj proizvodnji 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 16.1. Razlikovati načine pretvorbe fosilnih i obnovljivih sirovina u 

široku lepezu kemikalija i materijala 

16.2. Izvesti reakcijske sheme i kemijske mehanizme i razlikovati 

tehnološka rješenja zastupljena u petrokemijskoj industriji 

16.3. Objasniti koncept objedinjenog pristupa zaštiti okoliša 

primjenom najboljih raspoloživih tehnologija (bat) na konkretnim 

primjerima  

16.4. Analizirati prednosti i ograničenja proizvodnje čistih goriva i 

gospodarstva temeljenog na vodiku 

16.5. Opisati posljedice objedinjavanja industrije preradbe nafte i 

petrokemijske proizvodnje sa stanovišta smanjenja utjecaja na okoliš 

16.6. Analizirati procese petrokemijske industrije 
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 

16.1. - 16.6. Provjerava se pismenim i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata  

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
17. Industrijske biotransformacije 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5. ECTS  
Popis ishoda učenja 17.1. Objasniti osnove razvoja kontinuiranih biotransformacija. 

17.2. Objasniti posebne ekološke i ekonomske aspekte 

biotransformacija 

17.3. Obrazložiti razlike kemijskih reakcija i biotransformacija 

17.4. Primijeniti inženjersku strategiju razvoja biotransformacija 

17.5. Analizirati ekološke i ekonomske aspekte provedbe 

biotransformacija 
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 

17.1. - 17.6. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata  

17.1. - 17.6. Vrednuje se sposobnost primjene usvojenih znanja 

putem usmenog i pismenog izvještaja samostalnog rada 



 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
18. Zbrinjavanje polimernog otpada 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 18.1. Povezati osnovna znanja vezanih za sintezu, kemijski sastav, 

strukturu, proizvodnju, svojstva i primjenu polimernih materijala 

18.2. Povezati temeljna znanja vezanih za tehnologije recikliranja 

polimernih materijala, spaljivanje te biorazgradnju 

18.3. Objasniti metode kontrole procesa i kontrole kvalitete 

recikliranih proizvoda 

18.4. Samostalno raditi u kemijskom i fizikalnom laboratoriju 

18.5. Samostalno prezentirati laboratorijskih rezultata u pismenom i 

usmenom obliku 
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 

18.1. - 18.3. Provjerava se pismenim i usmenim ispitom - teorijske 

osnove koncepata  

18.1. - 18.3. Vrednuje se usmenom ili pismenom prezentacijom 

seminarskog rada na zadanu temu temeljem usvojenih teorijskih 

koncepata 

18.4. - 18.5. Provjera znanja i pripremljenost studenata iz praktičnog 

dijela odvija se tijekom vježbi, a ocjenjuje se nakon predaje 



laboratorijskog izvješća 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
19. Membranske tehnologije obrade voda 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 19.1. Opisati materijale za pripravu membrana 

19.2. Razlikovati vrste membranskih operacija prema pokretačkoj 

sili, dizajnirati membranske sustave  

19.3. Objasniti prijenos tvari kroz membranu te koji su ključni 

separacijski mehanizmi  

19.4. Objasniti principe rada mikrofiltracije, ultrafiltracije, 

nanofiltracije, reverzne osmoze, elektrodijalize ,hero procesa 

19.5. Odabrati membrane za specifične namjene te im ispitati 

separacijska i protočna svojstva 

19.6. Pripremiti laboratorijska izvješća 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na 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 

19.1. - 19.5. Provjerava se usmenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata 

19.6. Vrednuje se pisano laboratorijsko izvješće, obrada i analiza 

rezultata 

 



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  
Popis ishoda učenja 20.1. Definirati i opisati temeljne pojmove u zaštiti zraka  

20.2. Grupirati izvore onečišćenja zraka 

20.3. Objasniti mehanizme nastajanja onečišćujućih tvari 

20.4. Objasniti pristup rješavanju problema u zaštiti zraka 

20.5. Navesti osnovne procese i uređaje koji se primjenjuju u zaštiti 

okoliša i opisati osnovne značajke na kojima se temelji njihov rad 

20.6. Primijeniti odgovarajuće numeričke i/ili analitičke metode pri 

rješavanju zadanih primjera 
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 

20.1. - 20.5. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata  

20.6. Provjerava se numerički, rješavanjem zadanih primjera 

primjenom računalnih alata  

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
21. Korozija i okoliš 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 



Prijedlog obujma  5. ECTS  
Popis ishoda učenja 21.1. Objasniti uzroke korozije u okolišu 

21.2. Procijeniti rizika po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija 

te neadekvatna zaštita od korozije 

21.3. Prepoznavanje metode zaštite od korozije ili tehnološki proces 

koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš 

21.4. Odabrati najprikladniju metodu zaštite od korozije za različite 

korozijske sustave 

21.5. Objasniti utjecaja svojstava okoliša na brzinu korozije 

konstrukcijskih materijala 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na 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. - 21.5. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata  

21.1. - 21.5. Vrednuje se pisano laboratorijsko izvješće, obrada i 

analiza rezultata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
22. Organska bojila i zaštita okoliša 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 22.1. Objasniti osnovne pojmove o bojama i teorije obojenosti  

22.2. Navesti područja primjene i klasifikaciju bojila, te prepoznati 



bojila iz različitih primjenskih skupina  

22.3. Identificirati parametre emisije bojila u okoliš 

22.4. Objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti 

moguća rješenja 

22.5. Navesti ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina 

bojila 

22.6. Navesti faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš 

22.7. Objasniti principe odgovorne brige bitne za održivi razvoj 

industrije organskih bojila i pigmenata 

22.8. Poznavati zakonsku regulativu za bojila 
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 

22.1. - 22.8. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata  

22.1. - 22.8. Vrednuje se pismenom i usmenom prezentacijom 

seminarskog rada na zadanu temu temeljem usvojenih teorijskih 

koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
23. Napredne oksidacijske tehnologije 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5 ECTS  
Popis ishoda učenja 23.1. Definirati i grupirati napredne oksidacijske procese, te znati 



njihovu ulogu u zaštiti okoliša, područja primjene, prednosti i 

nedostatke 

23.2. Objasniti proces oksidacije slobodnim radikalima (mehanizam 

oksidativne razgradnje organskih spojeva) 

23.3. Opisati karakteristične kemijske reakcije i reakcijske 

mehanizme, parametre procesa 

23.4. Opisati primjenska obilježja kemijskih naprednih oksidacijskih 

procesa (Fenton, ozonacija/katalitička ozonacija, perokson proces) 

23.5. Objasniti teorijsku osnovu i mehanizme procesa baziranih na 

UV zračenju (direktna fotoliza , UV/H2O2 i UV/TiO2) 

23.6. Opisati utjecaj ključnih procesnih parametara na učinkovitost 

razgradnje onečišćujućih tvari 

23.7. Povezati strukturu poluvodiča i njihovu ulogu u 

fotokatalitičkim naprednim oksidacijskim procesima 

23.8. Opisati teorijsku osnovu ultrazvučnih valova 

23.9. Primijeniti UZV za napredne oksidacijske procese 

23.10. Povezati teorijske osnove procesa radiolize i 

visokonaponskog električnog pražnjenja s njihovom primjenom u 

tehnologijama obrade voda 
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 

23.1. - 23.10. Provjerava se pismenim ispitom - teorijske osnove 

koncepata  

23.1. - 23.10. Vrednuje se pismenom i usmenom prezentacijom 



skupa ishoda učenja seminarskog rada na zadanu temu temeljem usvojenih teorijskih 

koncepata 

 
Naziv prijedloga skupa 

ishoda učenja 
24. Kompostiranje otpada 

Razina koju skup ishoda 

učenja ima u HKO-u 
razina 7 

Prijedlog obujma  5. ECTS  
Popis ishoda učenja 24.1. Poznavati osnove gospodarenja otpadom 

24.2. Analizirati postojeće stanje u sustavu gospodarenja otpadom  

24.3. Analizirati i optimirati proces kompostiranja 

24.4. Planirati, upravljati i voditi proces 

24.5. Primjenjivati matematičke metode, modele i tehnike u 

rješavanju oglednih primjera 

24.6. Odabrati procesnu opremu najveće energetske učinkovitosti i 

procijeniti ekonomsku isplativost cjelokupnog procesa 
Uvjeti za pristupanje 

stjecanju skupa ishoda učenja 
Pohađanje predavanja, sudjelovanje na 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 

24.1. - 24.6. Provjerava se neposredno u laboratoriju, pismeno - 

ulaznim kolokvijima laboratorijskih vježbi, pismeno - izradom 

izvješća s laboratorijskih vježbi, te pismenim i usmenim ispitom - 

teorijske osnove koncepata  

 


