Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Tекстилна технологија
Додипломске студије
Одржавање и нега одеће
Драган Јоцић, Петар Јованчић

3 Статус предмета (обавезни/изборни)

Број ЕСПБ
Услов

Нема

Изборни

Циљ
предмета

Упознавање са теоријским и практичним основама одржавања и неге текстилних материјала. Стицање знања
потребних за примену поступака одржавања и неге у текстилној технологији и приликом употребе (екслоатације)
готових текстилних производа (одевних предмета). ;
Студенти су оспособљени да руководе поступцима одржавања и неге текстилних материјала и готових текстилних
производа. Студенти добијају потребно знање које им омогућује да планирају методе, фазе и операције приликом
производње готових одевних предмета. Студенти добијају знање које им омогућује правилан избор начина неге и
одржавања у зависности од врсте одевног предмета.

Исход
предмета
Садржај предмета

Предмет обухвата теоријске принципе (означавање начина неге; функција и сврха неге; врсте запрљања) и практичне
основе (прање; хемијско чишћење) одржавања и неге текстилних материјала. Одржавање и нега се обрађују као
комплексна и технички сложена операција у којој се вода и органски растварачи користе за чишћење текстилног
материјала и готових текстилних производа. ;

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
Практичне вежбе у лабораторији обезбеђују примену знања стечених у току предавања. Студент стиче знања о
истражива- методама за процену ефикасности прања детерџентима (водени системи за прање), као и ефикасност хемијског
чки рад)
чишћења текстилних материјала (системи за чишћење и одржавање у присуству органских растварача).
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4 Mатеријал са предавања.
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања
Вежбе
Остали часови
3
Методе
извођења
наставе
Теоријска настава, семинар, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
домаћи задаци
20 усмени испит
колоквијуми
семинар
20

60

