
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Еколошка површинска обрада намештаја и производа од дрвета 
Наставник или наставници: Др Тања Палија 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 14 
Услов: / 
Циљ предмета: 
Упознавање са могућностима савремене еколошке површинске обраде намештаја и производа од дрвета.  
 
 
Исход предмета: 
Оспособљавање студената за критичко разматрање савремених и конвенционалних технологија 
површинске обраде намештаја и производа од дрвета са аспекта еколошке подобности.  
 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Еколошки аспект површинске обраде намештаја и производа од дрвета. Емисија органских компоненти у 
ваздух у различитим фазама површинске обраде дрвета и плоча на бази дрвета. Еколошке технологије 
премаза за површине намештаја и производа од дрвета: водени премази, УВ-очвршћавајући премази, 
премази са високим уделом суве супстанце („high solids“), премази у праху. Савремене методе смањења 
емисије органских компоненти у ваздух у процесима површинске обраде дрвета. Анализа технологија 
еколошке површинске обраде намештаја и производа од дрвета коришћењем савремених метода праћења 
процеса и метода вредновања квалитета површински обрађених површина намештаја и производа од 
дрвета. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Предавања 
 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
семинар-и 50 усмени испит 50 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 
семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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