
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије фармације 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: ДЕРМОКОЗМЕТИЧКИ ПРЕПАРАТИ (ФV-ДКОЗМ) 
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Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Упознавање са дермокозметичким препаратима и сировинама за њихову израду. 

Упознавање са стандардима прописаним важећом регулативом за производњу дермокозметичких прeпарата на територији ЕУ. 

Упознавање са поступцима израде и испитивања одабраних група дермокозметичких препарата. 

Исход предмета  

Студенти фармације ће стећи знања о ефектима дермокозметичких препарата на кожу и аднексе коже као и знање да пруже адекватне 

савете и препоруке о начину употребе и могућим нежељеним ефектима дермокозметичких препарата. 

Студенти фармације ће стећи вештину да израде одабране дермокозметичке препарате према типу коже и/или болести коже. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Дефиниција и карактеристике дермокозметичких  

2. Разлике дермокозметичких препарата у односу на козметичке производе и лекове  

3. Важећи законски прописи у ЕУ и САД за дермокозметичке препарате 

4. Процена ефеката, безбедности и подношљивости дермокозметичких препарата 

5. Категорије дермокозметичких препарата 

6. Сировине за производњу дермокозметичке препарате 

7. Дермокозметички препарати на бази биља 

8. Стандарди за производњу дермокозметичких препарате према важећој регулативи (ДП) 

9. Болести коже и дермокозметички препарати за лечење болести коже  

10. Дермокозметички препарати за заштиту коже од сунца и старења коже 

11. Акне, врсте и узроци настанка, дермокозметички препарати за лечење акни 

12. Дермокозметички препарати за третман коже беба и дечије коже 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

1. Упознавање са важећом законском регулативом у ЕУ и САД везаном за процес израде дермокозметичких препарата 

2. Упознавање са сировинама за производњу дермокозметичких препарата 

3. Израда одабраних дермокозметичких препарата 

4. Испитивање безбедности, ефеката и подношљивости направљених дермокозметичких препарата 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивна настава, практична настава, експерименталне вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијум-и 15   

семинар-и 15   

 


