
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET 

Laboratorij za organsku kemiju 

 

U Zagrebu, 18. veljače 2015. 

 

 

OBAVIJEST O NASTAVI IZ MODULA 

ORGANSKA KEMIJA 

u 2. semestru akademske godine 2014./15. 

 

 

1.    Predavanja se održavaju: 

N studij – četvrtkom od 12,30 – 14,00 sati u predavaonici 2 (prvo predavanje 19. veljače 

2015.) 

PT studij – petkom od 11,15 – 12,45 sati u Velikoj predavaonici (prvo predavanje 20. 

veljače 2015.) 

BT studij – petkom od 11,15 – 12,45 sati u predavaonici 2 (prvo predavanje 20. veljače 

2015.) 

 

2.    Seminari se održavaju svaki tjedan u sljedećim terminima, počevši od 23. veljače 2015.: 

 

N studij predavaonica 2, ponedjeljak 15,15 – 16,00 sati 

PT studij Velika predavaonica, četvrtak 14,00-14,45 sati 

BT studij predavaonica 4, utorak 11,15 -12,00 sati 

 

1.    Vježbe se održavaju u Laboratoriju za organsku kemiju na VI katu u sljedećim  

       terminima: 

 

Skupina B3  ponedjeljak od 11,00-15,00 sati 

    (neparni tjedan nastave, počevši od 02.03.) 

Skupina PB  ponedjeljak od 11,00-15,00 sati 

    (parni tjedan nastave, počevši od 23.02. ) 

Skupina P3  utorak od 9,00-13,00 sati 

    (neparni tjedan nastave, počevši od 03.03.) 

Skupina N3  utorak od 9,00-13,00 sati 

    (parni tjedan nastave, počevši od 24.02.) 

Skupina B1  utorak od 13,00-17,00 sati 

    (neparni tjedan nastave, počevši od 03.03.) 

Skupina B2  utorak od 13,00-17,00 sati 

    (parni tjedan nastave, počevši od 24.02.) 

Skupina P1  srijeda od 9,00-13,00 sati 

    (neparni tjedan nastave, počevši od 04.03.) 

Skupina P2  srijeda od 9,00-13,00 sati 

    (parni tjedan nastave, počevši od 25.02.) 

Skupina N1  srijeda od 13,00-17,00 sati 

    (neparni tjedan nastave, počevši od 04.03.) 

Skupina N2  srijeda od 13,00-17,00 sati 

    (parni tjedan nastave, počevši od 25.02.) 

 

 Raspored studenata po skupinama nalazi se na web stranici fakulteta. 

 



U sklopu prvog termina vježbi studenti polažu ulazni kolokvij. Uspješno položen 

ulazni kolokvij uvjet je za nastavak izvođenja vježbi. 

Gradivo za ulazni kolokvij, kao i za cjelokupni praktikum nalazi se u priručniku V. Rapić, 

Postupci priprave i izolacije organskih spojeva, III izmijenjeno i obnovljeno izdanje, 

Školska knjiga, Zagreb, 2008. iz kojeg valja naučiti poglavlja: 1. Mjere opreza i rad u 

organsko-kemijskom laboratoriju, 2. Nezgode i prva pomoć u organsko-kemijskom 

laboratoriju, te Pogibeljna svojstva kemikalija i otapala (Tablica 1. u Prilogu) 

 

Taj priručnik studenti mogu kupiti u knjižari Školske knjige, Masarykova ulica 28. 

 

POHAĐANJE SVIH OBLIKA NASTAVE JE OBVEZNO, A BOLEST VALJA 

OPRAVDATI LIJEČNIČKOM ISPRIČNICOM. 

 

 

 

 

Koordinator modula (BT):    Koordinator modula (PT):              Koordinator modula (N): 

Izv.prof.dr.sc. Lidija Barišić     Izv.prof.dr.sc. Senka Djaković  Doc.dr.sc. Veronika Kovač 

 


