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Predmet kursa

https://www.avcj.com/avcj/news/3020609/chinese-cro-player-yaoyanshe-raises-usd86m



Nastavnici
Nastavnik zadužen za predmet

dr Dušan Dimić, docent (kab. 352, ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Predavanja drži veći broj nastavnika Fakulteta za fizičku hemiju

mailto:ddimic@ffh.bg.ac.rs


Raspodela poena
1. On-line testovi sa predavanja – 15 poena

2. Prisustvo i aktivnost na vežbama – 10 poena

3. Izveštaji sa vežbi – 15 poena

4. Ispit – 60 poena



Predavanja i vežbe
MSTeams

Napraviti nalog sa studentskom mejl adresom!!!

Uputstvo – otvoriti

Kada napravite nalog pošaljite mi mejl kako bih vas dodao u grupu!!!

U slučaju da nemate šifru ili imate problem sa studentskim mejlom – javite do ponedeljka

Biće napravljena grupa za Dokumentnu tehniku i Fizičkohemijsku analizu u forenzici

Predavanja će biti snimljena – imate 20 dana da preuzmete predavanja na računar



наставник датум Предавање

1 доцент др Душан Димић 04.03.2021 Уводно предавање - Поени, предиспитне обавезе, градиво

2 проф. др Мирослав Кузмановић 11.03.2021. Спектрохемијске методе елементне и изотопске анализе у форензици

3 проф. др Мирослав Кузмановић 18.03.2021. Спектрохемијске методе елементне и изотопске анализе у форензици

4 проф. др Љиљана Дамјановић 25.03.2021. Методе инфрацрвене спектроскопије

5 проф. др Љиљана Дамјановић 01.04.2020. Раманска спектроскопија

6 доцент др Душан Димић 08.04.2021. Уљ-вид спектроскопија

7 проф. др Јасмина Димитрић-

Марковић

15.04.2021. Флуоресцентна спектроскопија

8 проф. др Љубиша Игњатовић 22.04.2021. Припрема узорака за форензичку физичкохемијску анализу

9 проф. др Љубиша Игњатовић 29.04.2021. Течно-хроматографска анализа форензичких узорака

10 проф. др Љубиша Игњатовић 06.05.2021. Гасно-хроматографска анализа форензичких узорака

11 проф. др Љубиша Игњатовић 13.05.2021. Електрохемијска анализа форензичких узорака методама потенциометрије

12 проф. др Милош Мојовић 20.05.2021. Радиохемија и радиографија - основни принципи и примена у форензици

13 проф. др Милош Мојовић 27.05.2021. Радиохемија и радиографија - основни принципи и примена у форензици

14 ванр. проф. др  Ивана Стојковић 

Симатовић

03.06.2020. Примена микроскопије у форензици

15 доцент др Душан Димић 10.06.2020. Примена физичкохемијских метода у форензичкој токсикологији



On-line testovi sa predavanja
- Moodle platforma Računarskog centra Univerziteta u Beogradu

https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=899

- Test od pet pitanja sa odgovorima na zaokruživanje

- Testovi su normirani na 15 poena (nije uslov za polaganje ispita)

- Testovi će biti otvoreni od petka do ponedeljka

https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=899


Prisustvo i aktivnost na vežbama
- sreda od 18 do 19 h

- aktivnost na predavanju

- kratki video snimci 

- prisustvo obavezno 

- poeni normirani na 10 poena

- vežbe će isto biti snimljene da biste mogli da pogledate kasnije



Вежбе Датум 

1 Aтомскa апсорпционa спектроскопијa 17.3.2021.

2 Aтомскa емисионa спектроскопијa 24.3.2021.

3 Инфрацрвенa спектроскопијa 1.4.2021.

4 Раманскa спектроскопијa 7.4.2021.

5 Уљ-вид спектроскопија 14.4.2021.

6 Флуоресцентна спектроскопија 21.4.2021.

7 Течна хроматографија 5.5.2021.

8 Гасна хроматографија 12.5.2021.

9 Електрохемијске методе 19.5.2021.

10 Радиохемијске методе 2.6.2021.

11 Микроскопија 9.6.2021.



Izveštaji sa vežbi
- nekoliko kratkih otvorenih pitanja

- rok za slanje nedelju dana od termina vežbi

- poeni normirani na 15 poena (nije uslov za ispit)

- bilo kakvo prepisivanje i kopiranje sa slajdova – 0 poena na izveštaju



Ispit
- Maksimalan broj poena na ispitu 60

- Pitanja na zaokruživanje i dopunu



Dokumentna tehnika
1. On-line testovi sa predavanja – Moodle platforma

Predavanja u okviru grupe Dokumentna tehnika na MSTeams-u (četvrtak od 10 h)

2. Vežbe – dve vežbe u semestru, dogovor sredinom semestra

3. Seminarski rad – 20 poena (10 pisanje + 10 odbrana) – dogovor sa dr Bojanom Nedić Vasiljević

4. Ispit – 60 poena, pismeno


