Универзитет „Св. Климент Охридски” Битола
Технички факултет – Битола
Машински отсек

ЕЛАБОРАТ
за
усогласување на студиската програма од
ПРВ циклус универзитетски студии по

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА
НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНА
СРЕДИНА
согласно измените и дополнувањата на Законот за високо образование

Битола, февруари 2012

Содржина
1. Карта на високообразовната установа
2. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на студии согласно со Уредбата
за националната рамка на високо-образовните квалификации
3. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од
учењето за студиската програма согласно со Уредбата за националната рамка на
високо-образовните квалификации
4. Одлука за усвојување предлог за усогласување на студиската програма од Наставнонаучниот совет на Технички факултет - Битола
5. Одлука за усвојување на усогласувањето на студиската програма од Сенатот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола
6. Научноистражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа студиската програма
7. Вид на студиската програма
8. Степен на образование
9. Цел и оправданост за усогласување на студиската програма според измените и
дополнувањата на Законот за Високо образование
10. Години и семестри на траење на студиската програма
11. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
12. Начин на финансирање
13. Услови за запишување
14. Информација за продолжување на образованието
15. Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети со листа на
задолжителни предмети, листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор на
предметите
16. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма
17. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма
18. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од правилникот (Прилог
бр. 3)
19. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 од правилникот
(Прилог бр. 4)
20. Изјави од наставниците за давање согласност за учество во изведување на настава
по одредени предмети од студиската програма
21. Согласност од високообразовната установа за учество на наставниците во
реализацијата на студиската програма
22. Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на студиската
програма
23. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература
24. Информација за web страница
25. Стручeн односно научeн назив со кој се стекнува студентот по завршување на
студиската програма
26. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата
27. Резултати од изведена самоевалуација

1

1. Карта на високообразовната установа
Назив на високообразовната
установа
Седиште
Вид на високообразовната
установа
Податоци за основачот
Податоци за последната акредитација
Студиски и научноистражувачки
подрачја за кои е добиена
акредитација

Единици во состав на
високообразовната установа
Студиски програми што се реализираат
во единицата која
бара проширување на дејноста со
воведување на нови студиски
програми

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Технички факултет – Битола
Ул. „Лола Рибар бб.“, Битола
Високо образовна установа – факултет
Собрание на Р.Македонија
Април, 2009
-Машинство
-Електроенергетски системи
-Сообраќајно - транспортно инженерство
-Графичко инженерство
-Информатика и комјутерска техника
-Индустриски менаџмент
Во состав на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола
12 единици (11 факултети и 1 институт)
Универзитетски студиски програми – 7
Стручни студии – 4
Универзитетски студиски програми од прв и втор
циклус
- Машинство
- Инженерство за заштита на животната и
работна средина
- Сообраќајно – транспортно инженерство
- Електроенергетски системи
- Графичко инженерство
- Информатика и комјутерска техника
- Индустриски менаџмент
Стручни студии од прв циклус
- Енергетика (три години)
- Енергетика и заштита на животната средина
(три години)
- Патен траспорт (три години)
- Електротехника, електроенергетика и
електроника (три години)

Податоци за просторот наменет
за изведување на наставната и
истражувачката дејност

Специјалистички студии од втор циклус по
Експертиза на сообраќајни незгоди во патниот
сообраќај
Техничкиот факултет - Битола располага со корисна
површина од 5.583,44 m2, и тоа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

амфитеатар
предавални
лаборатории
компј. училници
мултимедијален центар
работилници
библиотека со читална
кабинети
администрација
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1
19
9
5
1
4
34
7

227,00 m2
1613,42m2
598,24 m2
310,00 m2
150,00 m2
24,64 m2
13,95 m2
545,10 m2
201,52 m2

•
•
•
•
•
•

Податоци за опремата за изведување на
наставната и
истражувачката дејност

Број на студенти за кои е добиена
акредитација
Број на студенти (прв пат запишани)
Број на лица во наставно-научни,
научни и наставни звања
Број на лица во соработнички звања
Внатрешни механизми за обезбедување
и контрола на квалитетот на студиите

1
1
1
1

58,91 m2
30,00 m2
53,50 m2
46,52 m2

1

233,22 m2

1

1686,72 m2

Компјутерската и мернo-регулциона опрема која се
користи во едукативниот и научно-истражувачкиот
процес е организирана во 8 лаборатории и 5
компјутерски училници.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Термотехничка лабораторија
Лабораторија за машински материјали
Лабораторија за електро енергетски системи
Лабораторија за моторни возила
Лабораторија за електротехника
Лабораторија за електроника и електр. мерења
Лабораторија за мултимедија
Мехатроничка лабораторија

1.
2.
3.
4.
5.

Компјутерска училница
Компјутерска училница
Компјутерска училница
Компјутерска училница
Компјутерска училница

304
305
307
408
413

Во елаборатот е даден детален список на опремата
која ќе се користи во студиската програма.
1050 (прв циклус) + 285 (втор циклус)
661 (прв циклус) + 107 (втор циклус)
57 наставници од кои:
• 28 редовни професори
• 11 вонредни професори
• 18 доценти
11 асистенти и
1 помлад асистент
•
•
•
•
•
•

•
Податоци за последната спроведена
надворешна евалуација на установата

сала за седници
простор за општ. активн.
магацини
котларница
тел. цент. и просторија за
одржување
холови, скали и санитарни
јазли

Развојот на наставните содржини
Реализација на наставниот процес
Оценување на студентите
Изработка на дипломски и магистерски труд
Оценка на квалитетот на наставата од страна на
студентите со анкети на крајот од секој семестар за
секој предмет
Оценка на квалитетот на студиската програма од
страна на дипломираните студентите
Други процедури кои се однесуваат на ресурсите и
логистиката на наставниот процес
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2. Општи дескриптори на квалификации за секој циклус на студии согласно со
Уредбата за националната рамка на високо-образовните квалификации
Знаење и разбирање

2.1.
•

•
•

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се
надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во
доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички
перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со
научните истражувања и новите извори на знаење.
Покажува знаење и разбирање за разни теории, методологии.
Примена на знаењето и разбирањето

2.2.
•
•
•

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува
професионален пристап во работата или професијата.
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми
Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на
студирање.
Способност за проценка

2.3.
•
•
•

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање
информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените,
научните и етичките аспекти.
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за
причините и да избере соодветно решение.
Комуникациски вештини

2.4.
•

•
•

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната
јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за
одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
Презема поделена одговорност за колективни резултати.
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични,
научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење

2.5.
•

Презема иницијатива да ги идентификува потребите
понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.
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за

стекнување

3. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат
резултатите од учењето за поединечна студиска програма согласно со
Уредбата за националната рамка на високо-образовните квалификации
Знаење и разбирање

3.1.
•

•

•

Препознава и помни добро воспоставени начела во полињата на
фундаменталните науки физика и математика и во полињата на техничко
технолошките науки како што се инженерските
науки поврзани со
инженерството за заштита на животната и работна средина.
Опишува и расправа за клучни аспекти и концепти
во областа на
инженерството за заштита на животната и работна средина, како што се:
машински материјали и елементи, термодинамика, механика и транспорт на
флуиди, хидраулика и хидраулични машини, компресори, вентилатори, пумпи,
системи за греење и ладење, обновливи извори на енергија.
Следи тековни истражувања и развој, како и поширокиот апликативен
контекст на машинското инженерство.
Примена на знаењето и разбирањето

3.2.
•

•

Знаењето може да го примени за развој на производи, проекти и анализирање на
процеси, методи и резултати во областа на инженерството за заштита на
животната и работна срединато, конкретно инженерството за заштита на
животната средина и инженерството за безбедност и здравје при работа.
Лоцира, формулира и решaва основни проблеми во областа на инженерството за
заштита на животната и работна средина (концептуално решение, проектирање,
анализа на системите, моделирање, имплементација на современите потреби од
инженерството за заштита на животната и работна срединато), користејќи веќе
воспоставени методи.
Способност за проценка

3.3.
•

•

•

Способен е да процени на каков најдобар можен начин и во која фирма или
институција може да ги примени стекнатите теоретски и практични знаења од
областа на инженерството за заштита на животната и работна средина.
Прави соодветна проценка при примена и оценување на знаење од клучно
значење во областа на инженерството за заштита на животната и работна
срединато, земајќи ги предвид соодветните лични, општествени, научни или
етички аспекти
Спојува теорија и пракса да реши проблеми во инженерството за заштита на
животната и работна средина, како и да ги објасни причините за избор на
соодветно решение.
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Комуникациски вештини

3.4.
•
•

•

Комуницира ефективно преку пишани извештаи и усни презентации, користејќи
соодветна терминологија и технички јазик.
Споделува и расправа за концепти и идеи во областа на инженерството за
заштита на животната и работна срединато, како со инженерската заедница
така и со целата општествена јавност.
Способен е за тимска работа и активна соработка во рамките на група, преку
споделување на одговорности и задачи
Вештини на учење

3.5.
•

•

•

Презема иницијатива за идентификување на потребите за понатамошно
професионално
унапредување
со висок степен на самостојност во
одлучувањето.
Редовно ги следи најновите научните текови во областа на инженерството за
заштита на животната и работна срединато, како што се научни трудови и
списанија, но и учество на семинари, конференции итн.
Свесен е дека со континуираното следење и изучување на современите
достигнувања од областа на машинското инженерство, тој е во постојано
себенадградување на стручно поле

4. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на
Технички факултет - Битола.
На седницата на Наставно- научниот совет на Технички факултет – Битола, одржана на
13.02.2012 год., беше разгледан и, со одлука бр. 02-147/7 усвоен предлогот за
усогласување на студиска програма по Инженерството за заштита на животната и
работна средина за прв циклус студии. Одлуката е дадена во прилог.
5. Одлука за усвојување на студиската програма од Сенатот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“- Битола
На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, одржана
на 28.02.2012 год., со одлука бр.07-307/6-1, беше усвоена студиска програма по
Инженерството за заштита на животната и работна средина за прв циклус студии.
Одлуката е дадена во прилог.
6. Научно- истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската
програма
Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и
Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма од областа
Инженерството за заштита на животната и работна срединато припаѓа во подрачјето на
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техничко-технолошки науки (2), полиња Животна средина (225), Енергетика (205)
и Машинство (214).
7. Вид на студиската програма (универзитетски или стручни студии)
Оваа студиска програма ги оспособува студентите за вршење дејности во индустријата,
инженерството, во науката и високото образование, во деловниот свет, и општеството
во целост, и тоа преку развој и примена на стекнатите научни и стручни знаења и
достигнувања. Според наведениот придонес, студиската програма има карактер на
универзитетски студии.
8. Степен на образование (прв односно втор циклус)
Студиската програма е од прв циклус универзитетски студии според моделот 4+1.
9. Цел и оправданост за усогласување на студиската програма според измените и
дополнувањата на Законот за Високо образование
Техничкиот факултет во Битола континуирано ги следи промените во окружувањето и
со своите активности се прилагодува кон барањата што произлегуваат од тие промени.
Соочена со предизвикот да понуди актуелни, современи и квалитетни наставни
програми, што воедно претставува и стратегиска цел, оваа високообразовна
институција со децении успешно одговара на предизвиците на новата економија, а со
тоа дава значаен придонес во развојот на Универзитетот "Св. Климент Охридски" –
Битола.
Студиската програма по Инженерството за заштита на животната и работна средина на
Машинскиот отсек е конципирана така да обезбедува стекнување на компентенции кои
се општествено оправдани и корисни. Техничкиот факултет ги има дефинирано
основните задачи и цели на образование на високо компететни кадри од областа на
техниката. Студиската програма по инженерството за заштита на животната и работна
средина е во согласност со основните задачи и цели на Техничкиот факултет.
Со реализација на вака концепираната студиска програма, се образуваат инженери кои
имаат компетентност во европски и светски рамки.
Посебните цели на студиските програми се:
- обезбедување на ефикасно едуцирање на инженери од машинското
инженерство, чија стручност ќе одговара на потребите за развој на РМ и на
поширокиот регион,
- оспособување на дипломираните студенти за организација, проектирање и
имплементација на современите потреби од машинското инженерство и заштитата на
животната средина,
- развивање преносливи вештини и способности во истражувачките методи, во
идентификацијата на проблемот, во логичката анализа, изборот на решенија и
комуникацијата на идеи, како и да се покаже, на пример вредноста на
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интердисциплинарниот приод,
- постигнување поголема ефикасност и проодност во студиите, се разбира со
одржување на високо ниво на квалитет на студиите.
Во тој контекст, Техничкиот факултет – Битола ја усогласува постоечката
четиригодишна студиска програма по Инженерството за заштита на животната и
работна средина (акредитација извршена врз основа на решение на Одборот за
акредитација на високото образование за првиот циклус универзитетски студии)
согласно измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл.весник на
РМ бр. 17/2011) и тоа, како на соодносот на задолжителните и изборните предмети,
така и на другите потребни компоненти.
10. Години и семестри на траење на студиската програма
Студиската програма од прв циклус е со времетраење од 4 години, односно 8 семестри.
11. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
За успешно завршување на првиот циклус студии студентите треба да стекнат 240
ЕКТС кредити.
12. Начин на финансирање
Бидејќи станува збор за студиска програма што е веќе акредитирана и функционира на
Техничкиот факултет – Битола, а се врши само усогласување согласно измените и
дополнувањата на Законот за високо образование, таа ќе се реализира со постојните
кадровски, технички и просторни ресурси што ги поседува Техничкиот факултет Битола и истата нема да имплицира дополнителни финансиски оптоварувања врз
буџетот на Република Македонија.
13. Услови за запишување
Условите и критериумите за запишување се дефинирани со Конкурсот за запишување
студенти во прва година на прв циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски – Битола“.
14. Информација за продолжување на образованието
По завршувањето на првиот циклус универзитетски студии, студентот може да го
продолжи образованието на втор циклус студии.
15. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на
задолжителни предмети, листа на изборни предмети и дефиниран начин на
избор на предметите
Предметите во првиот циклус универзитетски студии на студиската програма по
инженерството за заштита на животната и работна средина се категоризирани во три
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основни групи, согласно измените и дополнувањата на Законот за високото
образование (Сл. Весник на РМ бр. 17/2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни
предмети што студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети
застапени на единицата на Универзитетот и изборни наставни предмети што
студентите самостојно ги избираат од листата слободни изборни предмети, предложена
од секоја единица на Универзитетот посебно. Согласно со Законската регулатива
(Закон за изменување и дополнување на ЗВО, бр. 103 од 19.08.2008г.), Факултетот ќе
изведува клиничка настава за 10% од задолжителните и 10% од изборните предмети од
секоја студиска година.
Табела 1. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети
Тип
Број на предм.
Кредити
Процент
Задолжителни предмети
19
144
60 %
Изборни предмети – ТФБ
9
68
30 %
Дипломска работа
1
10
Изборни предмети – УКЛО
3
18
10 %
Вкупно:
240
100 %

Наставната програма предвидува заеднички четири (4) семестри, а потоа се дели на
два модули:
 модул А – инженерство за заштита на животната средина и
 модул Б – инженерство за заштита на работната средина
Првиот циклус студии опфаќа вкупно 19 задолжителни предмети, коишто на студентот
му обезбедуваат 144 кредити. Бројот на изборни предмети што студентите самостојно
ги избираат од редот на сите наставни предмети, застапени на единицата на
Универзитетот, изнесува 10, коишто на студентот му обезбедуваат 78 кредити, додека
бројот на изборните наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од
листата слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на Универзитетот
посебно, изнесува 3 и тие на студентот му обезбедуваат минимум 18 кредити.
Табела 2. Листа на задолжителни предмети
Код
ИЖС 101

Вовед во принципите на
заштитата на околината

ИЖС 102

Енергија и животна средина

ИЖС 103

Инженерска математика

ИЖС 201
ИЖС 202*
ИЗБР 201
ИЖС 203
ИЖС 301
ИЖС 302

Kадар кој ќе учествува во
реализација на наставата

Наслов на предметот

**

Модерни аналитички методи во
анализа на околината
Наука за животната средина
Вовед во принципите на
безбедност и здравје при работа
Основи на статистика и
статистички методи
Одржлив енергетски развој
Мониторинг на состојбата во

Доц. д-р Цвете Димитриеска
Доц. д-р Владимир Мијаковски
Доц. д-р Гордана Јаневска
Вонр. проф. д-р Магдалена Х.К.
Јосифовска

ЕКТС
кредити
9
9
6

Доц. д-р Цвете Димитриеска

9

Вонр. проф. д-р Кире Поповски

9

Вонр. проф. д-р Кире Поповски

9

ред. проф. д-р Љубица Каневче

6

доц. д-р Игор Андреевски
ред. проф. д-р Александар Маркоски

9
9

9

ИЖС 602

животната средина
Опасни и штетни материи
Машинство во инженерството за
заштита на животната средина
Термодинамика
Мерење и контрола на
загадувањето
Законска регулатива од областа
на животната средина и
безбедност и здравје при работа
Механика на флуиди
Управување и депонирање на
цврст отпад
Анализа на податоци за
состојбата во околината
Моделирање и симулација во
ИЗЖС
Основи на заштита на воздухот

ИЖС 603

Основи на заштита на водите

ИЖС 303
ИЖС 401
ИЖС 402
ИЖС 403
ИЖС 501
ИЖС 502
ИЖС 503
ИЖС 504
ИЖС 601

ИЗБР 501
ИЗБР 502
ИЗБР 503
ИЗБР 504
ИЗБР 601
ИЗБР 602
ИЗБР 603

Индикатори на квалитет во
работна и животна средина
Системи, средства и опрема за
заштита при работа
Опасности на работно место во
работната средина
Заштита при работа на машини за
обработка на материјали
Безбедност и заштита при работа
со опрема за работа
Проектирање на системите за
заштита
Теорија и организација на
образованието за безбедност и
здравје при работа и стручна
пракса

доц. д-р Љупчо Трајчевски

6

ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски

9

Доц. д-р Игор Андреевски

9

Вонр.проф. д-р Ванѓелче Митревски

6

Вонр.проф. д-р Ванѓелче Митревски

9

доц. д-р Владимир Мијаковски

9

доц. д-р Љупчо Трајчевски

6

Вонр. проф. д-р Ванѓелче Митревски

5

Ред. проф. д-р Александар Маркоски

9

Доц. д-р Игор Андреевски
ред. проф. д-р Сотир Пановски
доц. д-р Гордана Јаневска

9

Вонр. проф. д-р Ванѓелче Митревски

9

Доц. д-р Гордана Јаневска

9

Доц. д-р Сања Поповска - Василевска

6

Ред. проф. д-р Стојанче Нусев

5

Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски

9

Доц. д-р Цвете Димитриеска

9

Доц. д-р Сања Поповска - Василевска

6

6

*предметот е задолжителен за Модул А
** предметот е задолжителен за Модул Б

Во согласност со важечките законски прописи студентот има право самостојно
избере 30 % од предметите застапени на единицата. Во Табела 3. е дадена листа
изборни предмети кои директно ги продлабочуваат знаењата на студентите
машинство, а во Табела 4. се дадени предмети кои се од поширок интерес
студиската програма.

Табела 3. Листа на изборни предмети
Код

Наслов на предметот

ИЖС 104

Принципи на физиката во ИЗЖС

Kадар кој ќе учествува во
реализација на наставата
Вонр. Проф. д-р Ратка Нешковска

10

да
на
од
за

ЕКТС
кредити
5

ИЖС 105
ИЖС 204
ИЖС205
ИЖС 304
ИЖС 305
ИЖС 404
ИЖС 405
ИЖС 604
ИЖС 605
ИЖС 701
ИЖС 702
ИЖС 703
ИЖС 704
ИЖС 705
ИЖС 706
ИЖС 707
ИЖС 708
ИЗБР 604
ИЗБР 701
ИЗБР 702

ИЗБР 703

ИЗБР 704
ИЗБР 705

Интернет и мултимедија

Ред. проф. д-р Игор Неделковски

5

Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

5

Проф. д-р Викторија Петковска (анг.)
- УКЛО (француски и германски)

5

Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

5

Доц. д-р Сања Поповска - Василевска

5

Доц. д-р Сања Поповска - Василевска

5

Ред. проф. д-р Весна Ангелевска

5

Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски

5

Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски

5

Ред. проф. д-р Сотир Пановски
Доц. д-р Гордана Јаневска

6

Постапки и постројки за третман
на водите
Енергија и обновливи извори на
енергија во руралните средини
Практикум на заштита на
животната средина со стручна
пракса
Одлучување во животната
средина

Ред. проф. д-р Сотир Пановски
Доц. д-р Гордана Јаневска

6

Доц. д-р Гордана Јаневска

6

доц. д-р Љупчо Трајчевски

6

Ред. проф. д-р Љубица Каневче

9

Обновливи извори на енергија

доц. д-р Владимир Мијаковски

9

Ред. проф. д-р Витомир Стојановски

9

Ред. проф. Стојанче Нусев

9

Ред. проф. д-р Стојанче Нусев

5

Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски

6

Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски

6

доц. д-р Миле Спировски

6

доц. д-р Миле Спировски

6

Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

9

Основи на компјутерските
технологии
Странски јазик (англиски,
гемански француски)
Градежништво и животната
средина
Одржливо користење на
природни системи за заштита на
животната средина
Енергетски објекти и животната
средина
Мотори и екологија
Методологија за изработка на
проекти во животната средина
Акустика и заштита од бучава и
вибрации
Пречистување на отпадни води

Современи методи за
ремедијација на земјиштето
Управување со опасен отпад и
технологии за рециклажа
Професионален ризик
Проектирање на технички
системи за заштита при работа
Заштита при работа од бучава и
вибрации во индустријата
Заштита од штетното влијание на
електричната енергија при
примена на електро-енергетски
претворувачи
Безбедност и заштита при работа
со електрични погони и
постројки
Заштита при работа при

11

ИЗБР 706
ИЗБР 707
ИЗБР 708
ИЗБР 709
ИЗБР 710
ИЗБР 711
ИЗБР 712

изведување на градежни работи и
системи
Безбедност и заштита при работа
со средствата на комуналната и
градежна механизација
Безбедност кај технолошките
системи

Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

9

Вонр. проф. д-р Ванѓелче Митревски

9

Индустриска екологија

Доц. д-р Владимир Мијаковски

9

Вонр. проф. д-р Кире Поповски

9

Вонр. проф. д-р Кире Поповски

9

Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски

9

Ред. проф. д-р Весна Ангелевска
Доц. д-р Васко Стојановски

9

Заштита при работа кај
внатрешен транспорт, при
претовар и во складишта
Безбедност и заштита при работа
во земјоделието и шумарството
Безбедност и заштита при работа
на процесни постројки
Моторни возила

Табела 4. Листа на препорачани изборни предмети од поширок интерес за студ.програма
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Енергетска ефикасност на згради и објекти
Управување на објекти во енергетиката
Обновливи извори на енергија
Централизирани системи за греење и ладење
Неконвенционални методи на обработка
Софтверски пакети во конструктивното машинство
Оранжерии
Топлински и процесни апарати
Хидроенергетски постројки
Компресорски постројки

Во зависност од оптовареноста на наставниците, потребите на студентите и барањата
на индустријата, пред секој семестар факултетот објавува листа на активни изборни
предмети и нивен распоред по семестри.
Исто така, со оглед на фактот дека оваа студиска програма е дизајнирана за потребите
на индустријата, предвидено е континуирано осовременување на програмата пред со
додавање на нови изборни предмети кои ќе покриваат одредена специфична
проблематика, во зависнот од искажаните потреби на индустриските субјекти.

Распределба на предметите по семестри:
код

Семестар 1

1

ИЖС 101

Вовед во принципите на заштита на животната средина

2

ИЖС 102

Енергија и животна средина

3

ИЖС 103

Инженерска математика

12

Фонд

ECTS

3+2
3+2
3+2

9
9
6

ИЖС 1хх

4

Изборен предмет - ТФБ (предлог: ИЖС 104 или ИЖС 105)

Вкупно:
Семестар 2

1

код
ИЖС 201

2

ИЖС 202*

Наука за животната средина

3

ИЗБР 202**

Вовед во принципите на безбедност и здравје при работа

4

ИЖС 203

Основи на статистика и статистички методи

Модерни аналитички методи во анализа на околината

5

Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 204 или ИЖС 205)

6

Практична настава

Вкупно:

3+2
12+8

5
29

Фонд

ECTS

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
12+8

9
9
9
6
5
2
31

ECТS

*задолжителен за Модул А
**задолжителен за Модул Б
Семестар 3

Фонд

1

Код
ИЖС 301

Одржлив енергетски развој

2

ИЖС 302

Мониторинг на состојбата во животната средина

3

ИЖС 303

Опасни и штетни материи

4

MОМ3xx

Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 304 или ИЖС 305)

3+2
3+2
3+2
3+2
12+8

9
9
6
5
29

Фонд

ECTS

3+2
3+2
3+2
3+2
12+8

9
9
6
5
2
31

Фонд

ECTS

3+2

9

3+2
3+2
3+2
12+8

9
6
5
29

Фонд

ECTS

3+2
3+2
3+2
3+2

9
9
6
5
2
31

Вкупно:
Семестар 4

1

код
ИЖС 401

2

ИЖС 402

Термодинамика

3

ИЖС 403

Мерење и контрола на загадувањето

4

ИЖС 4хх

Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 404 или ИЖС 405)

Машинство во инженерството за заштита на животната средина

Практична настава
Вкупно:
Изборна област – модул А: Инженерство за заштита на животната средина
Семестар 5
Код
1

ИЖС 501

2

ИЖС 502

Законска регулатива од областа на животната средина и
безбедност и здравје при работа
Основи на механика на флуиди

3

ИЖС 503

Управување и депонирање на цврст отпад

4

ИЖС 504

Анализа на податоци за состојбата на околината

Вкупно:
Семестар 6

1

код
ИЖС 601

2

ИЖС 602

Основи на заштита на воздухот

3

ИЖС 603

4

ИЖС 6хх

Основи на заштита на водите
Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 604 или ИЖС 605)

5

Моделирање и симулација во ИЗЖС

Практична настава

Вкупно:
13

12+8

код
ИЖС 7хх

Семестар 7

Фонд

ECTS

1

Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 701 или ИЖС 702)

3+2

6

2

ИЖС 7хх

Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЖС 703 или ИЖС 704)

3+2

6

3

ИЖС 7хх

Изборен предмет – ТФБ (предлог: од ИЖС705 до ИЖС708)

3+2

9

4

ИЖС 7хх

Изборен предмет – ТФБ (предлог: од ИЖС705 до ИЖС708)

3+2
12+8

9
30

Фонд

ECTS

Вкупно:
код

Семестар 8

1

Изборен предмет УКЛО

3+2

6

2

Изборен предмет УКЛО

3+2

6

3

Изборен предмет УКЛО

3+2

6

4

Практична настава

5

Дипломска работа (изборен ТФБ)

2
Вкупно:

Изборна област – модул Б: Инженерство за безбедност и здравје при работа
Семестар 5
Код
1

ИЗБР 501

Индикатори на квалитет во работна и животна средина

2

ИЗБР 502

Системи, средства и опрема за заштита при работа

3

ИЗБР 503

Опасности на работно место во работната средина

4

ИЗБР 504

Заштита при работа на машини за обработка на материјали

Вкупно:
код
ИЗБР 601

Семестар 6

1
2

ИЗБР 602

3

ИЗБР 603

4

ИЗБР 6хх

Проектирање на системите за заштита
Теорија и организација на образованието за безбедност и здравје
при работа и стручна пракса
Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЗБР604 или ИЖС605)

Безбедност и заштита при работа со опрема за работа

9+6

Фонд

ECTS

3+2
3+2
3+2
3+2
12+8

9
9
6
5
29

Фонд

ECTS

3+2
3+2

9
9

3+2

6

3+2
12+8

5
2
31

Фонд

ECTS

Практична настава

5

Вкупно:

10
30

Семестар 7

1

код
ИЗБР 7хх

Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЗБР 701 или ИЗБР 702)

3+2

6

2

ИЗБР 7хх

Изборен предмет – ТФБ (предлог: ИЗБР 703 или ИЗБР 704)

3+2

6

3

ИЗБР 7хх

Изборен предмет – ТФБ (предлог: од ИЗБР705 до ИЗБР712)

3+2

9

4

ИЗБР 7хх

Изборен предмет – ТФБ (предлог: од ИЗБР705 до ИЗБР712)

3+2
12+8

9
30

Вкупно:
код

Семестар 8

Фонд

ECTS

1

Изборен предмет УКЛО

3+2

6

2

Изборен предмет УКЛО

3+2

6

3

Изборен предмет УКЛО

3+2

6

4

Практична настава

5

Дипломска работа (изборен ТФБ)

2
Вкупно:

14

9+6

10
30

Студентот има обврска да изработи и јавно да брани дипломски труд, којшто се
вреднува со 10 кредити.
Студентот во секоја студиска година задолжително посетува практична настава како
еден од условите за запишување на наредна студиска година. Активностите за
практична настава ќе се реализираат во текот на целата академска година започнувајќи
од 15. септември во тековната година, па се до 15 септември во наредната година.
Реализираните активности ќе се вреднуваат со 2 кредити и ќе се нотираат при
заверката на летниот семестар за секоја студиска година.
Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од
аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со
Законот за високото образование и измените на ЗВО, како и Правилникот за
компатибилност на УКЛО. Исто така, и предвидениот фонд часови за предавања,
вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа студиска програма, е во
согласност со Законот за високото образование.
16. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма
Техничкиот факултет - Битола располага со корисна површина од 5.583,44 m2, и тоа:
амфитеатар – 1
предавални – 19
лаборатории – 9
сметачки центар – 3
мултимедијален центар – 1
работилници – 4
библиотека со читална – 2
кабинети - 34
администрација – 7
сала за седници - 1
простор за општествена активност – 1
магацини – 1
котларница - 1
телефон. централа и просторија за одржување
холови, ходници, скали и санитарни јазли

227,00 m2
1613,42 m2
598,24 m2
310,00 m2
150,00 m2
245,64 m2
113,95 m2
545,10 m2
201,52 m2
58,91 m2
30,00 m2
53,50 m2
46,52 m2
233,22 m2
1686,72 m2

Според приложеното Техничкиот факултет – Битола има и просторен капацитет за
изведување на наставата од овој вид на студии.
17. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма
Во следната табела е даден преглед на опремата која се користи при изведувањето на
практичната настава на студиската програма по Инженерство за заштита на животната
и работна средина во лабораториите при Технички факултет – Битола
15

Број

Парч.

Вид на опрема

1

2

Аналитичка вага

2

1

Лабораториска електронска вага
SC360

3

1

Дигитален фото апарат SONY

4

1

Дигитална видео камера SONY

5

1

Инфрацрвен пирометар OMEGA

6

2

Анемометар со 2 сонди DA40

7

2

Дигитален термометар DTI со
сонда

8

1

Дигитален хигрометар DHI

9

1

Дигитален манометар P200L

10

1

Анализатор на гас TESTO 350

11

2

Ултразвучен мерач на проток со
комплет сонди

12

2

13

110

14

1

Лабораториска печка - сушара
OMEGA LUX LMF-A550

15

2

Дигитален мултимер

Комплетна инструментација за
мерење и испитување на бучавата
Лабораториски садови и прибор

16

Намена
Прецизно мерење на масата на хемиските
материи при квалитативни и квантитативни
аналитички
одредувања
за
време
на
експерименталните вежби вежби на предметите
од
студиската програма Инженерство за
заштита на животната и работна средина
Електронска вага за прецизни мерења во
рамките на практичната настава по предметите
од студиската програма Инженерство за
заштита на животната и работна средина
Бележење на конкретни проблеми и акциденти
на терн во рамките на практичната настава по
предметите од студиската програма
ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА И РАБОТНА СРЕДИНА
Дел од опремата за оптичка визуелизација и
снимање на процесите во рамките на
практичната настава по предметите од
студиската програма ИНЖЕНЕРСТВО ЗА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНА
СРЕДИНА
Прецизно без-контактно мерење и
забележување на температурата во рамките на
практичната настава по предметите од
студиската програма ИНЖЕНЕРСТВО ЗА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНА
СРЕДИНА
Прецизно мерење и забележување на брзината
на гасови во рамките на практичната настава по
предметите
од
студиската
програма
ИНЖЕНЕРСТВО
ЗА
ЗАШТИТА
НА
ЖИВОТНАТА И РАБОТНА СРЕДИНА
Прецизно контактно мерење и забележување на
температурата во рамките на практичната
настава по предметите од студиската програма
ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА И РАБОТНА СРЕДИНА
Прецизно мерење и забележување на
релативната влажност на воздухот во рамките
на практичната настава по предметите од
студиската програма ИНЖЕНЕРСТВО ЗА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНА
СРЕДИНА
Прецизно контакнто мерење и забележување на
притисокот во рамките на практичната настава
по предметите од студиската програма
ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА И РАБОТНА СРЕДИНА
Анализатор на чадни/отпадни гасови за анализа
на примероци во рамките на практичната
настава по предметите од студиската програма
ИНЖЕНЕРСТВО
ЗА
ЗАШТИТА
НА
ЖИВОТНАТА И РАБОТНА СРЕДИНА
Ултразвучен мерач на проток на течности за
експериметнални мерења во рамките на
практичната настава по предметите од
студиската програма ИНЖЕНЕРСТВО ЗА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНА
СРЕДИНА
Изведување на наставни активности од
експериментален,
демонстративен
и
симулациски вид
Стандардна стаклена опрема во класична
хемиска лабораторија
Изведување на наставни активности од
експериментален,
демонстративен
и
симулациски вид
Мерење
на
основните
големини
во
електротехниката и нивно забележување во
рамките на практичната настава по предметите
од студиската програма ИНЖЕНЕРСТВО ЗА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНА
СРЕДИНА
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2

Луксметар

17

1

Програмабилен логички
контролер базиран на PC
технологија - ADVANTEC

18

1

МАДАМ -

19

2

Преносен компјутер TOSHIBA
Satellite

20

40

Персонални - desktop компјутери
Pentium 3 и 4, со монитор
SAMSUNG 17" TFT

21

1

Енглеров вискозиметар

22

10

Преносен видео проектор - видео
бим

23

15

Преносен графоскоп

Изведување на наставни активности од
експериментален,
демонстративен
и
симулациски вид
Изведување на наставни активности од
експериментален,
демонстративен
и
симулациски вид
Софтвер за изведување на наставни активности
од
експериментален,
демонстративен
и
симулациски вид
Со користење на специјализиран софтвер
можна е визуелизација и обработка на
резултати од гасната анализа на чадните гасови
во рамките на практичната настава по
предметите
од
студиската
програма
ИНЖЕНЕРСТВО
ЗА
ЗАШТИТА
НА
ЖИВОТНАТА И РАБОТНА СРЕДИНА
Примена на специјализирани софтверски
решенија од областите кои ги покриваат
предметите
од
студиската
програма
ИНЖЕНЕРСТВО
ЗА
ЗАШТИТА
НА
ЖИВОТНАТА И РАБОТНА СРЕДИНА
Мерење на вискозноста на флуидите во
рамките на практичната настава по предметите
од студиската програма ИНЖЕНЕРСТВО ЗА
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНА
СРЕДИНА
Предавања и вежби од студиската програма
ИНЖЕНЕРСТВО
ЗА
ЗАШТИТА
НА
ЖИВОТНАТА И РАБОТНА СРЕДИНА
Предавања и вежби од студиската програма
ИНЖЕНЕРСТВО
ЗА
ЗАШТИТА
НА
ЖИВОТНАТА И РАБОТНА СРЕДИНА

Ваквата техничката опременост на Факултетот во целост ги исполнува предвидените
нормативи и стандарди за вршење високообразовна дејност. Тие се доволна потврда
дека Факултетот може успешно да го извршува наставно-образовниот процес на
студиската програма по Инженерство за заштита на животната и работна средина.
18. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од правилникот
(Прилог бр. 3)
Прилози

19. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 од правилникот
(Прилог бр. 4)
Во реализацијата на наставата на студиската програма на прв циклус на студии по
Инженерство за заштита на животната и работна средина ќе учествуваат следните
наставници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проф. д-р Тале Герамитчиоски
Проф. д-р Сотир Пановски
Проф. д-р Витомир Стојановски
Проф. д-р Стојанче Нусев
Проф. д-р Александар Маркоски
Проф. д-р Викторија Петковска
Проф. д-р Весна Ангелевска
Проф. д-р Љубица Каневче
Проф. д-р Зоре Ангелевски
17

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Проф. д-р Игор Неделковски
Вонр. проф. д-р Ванѓелче Митревски
Вонр. проф. д-р Илиос Вилос
Вонр. проф. д-р Кире Поповски
Вонр. проф. д-р Магдалена Хаџи Коста - Јосифовска
Вонр. проф. д-р Ратка Нешковска
Доц. д-р Владимир Мијаковски
Доц. д-р Цвете Димитриеска
Доц. д-р Игор Андреевски
Доц. д-р Љупчо Трајчевски
Доц. д-р Гордана Јаневска
Доц. д-р Сања Поповска - Василевска
Доц. д-р Васко Стојановски
Доц. д-р Миле Спировски

20. Изјави од наставниците за давање согласност за учество во изведување на
настава по одредени предмети од студиската програма
Прилози
21. Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во
реализацијата на студиската програма
Прилози
22. Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на
студиската програма
Бројот на студенти за запишување на првиот циклус во првата година на студиската
програма се определува со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
23. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература
Во предметните програми од студиската програма (прилог бр. 3) дадени се детални
информации за литературата која се користи при реализација на истите.
Покрај тоа, Факултетот има сопствена библиотека која располага со богат книжен
фонд од околу 6.000 домашни и странски монографски публикации и голем број
домашни и странски стручни списанија што во целост ја покриваат задолжителната и
дополнителната литература за предметите од студиската програма.
Од посебно значење се насловите кои се дел од владиниот проект за превод на 500
професионални и научни книги за високото образование, од најдобрите и најпознатите
универзитети од САД, Англија, Франција и Германија. Добар дел од нив се од областа
на и истите беа селектирани во соработка со сите државни и приватни факултети во
земјава, а се користат на најреномираните светски образовни институции.
18

24. Информација за веб страница
WEB страница на факултетот: www.tfb.edu.mk

25. Стручен односно научен назив со кој се стекнува студентот по завршување на
студиската програма
Студентите на крајот на универзитетските студии од првиот циклус (со завршување на
сите испити заклучно со осмиот семестар), односно со исполнување на бараните
минимум 240 европски бодови, и во зависност од избраниот модул, дипломираат и се
стекнуваат со диплома „Дипломиран инженер по заштита на животната средина”
односно Bachelor of Science in Environment Protection Engineering” или
„Дипломиран инженер по безбедност и здравје при работа” односно Bachelor of
Science in Safety and Health at Work Engineering.
26. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на
наставата
•
•
•
•
•
•

контрола на квалитетот на наставата во согласност со законските прописи и со
обезбедување на активна улога на студентите во оцена на квалитетот на
програмите;
анкетирање студентите заради укажување на можни подобрувања на наставата и
организацијата на студиите;
следење на професионалниот ангажман на студентот по неговото завршување,
комуникација со студенти кои ги завршиле студиите заради увид во применливоста
на знаењата и вештините стекнати на студиите.
самоевалуација
надворешна евалуација
превземање на соодветни мерки за унапредување на квалитетот на студиската
програма, наставата, литературата и наставниците.

27. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за единствените
основи на евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите донесено
од Агенцијата за евалуација на високото образование во Република
Македонија и од Интеруниверзитетската конференција на Република
Македонија (Скопје-Битола, септември 2002)
Врз основа на направениот процес на самоевалуација може да се констатира дека
Факултетот покажува тренд на перманентно надоградување и усовршување на
наставно-образовниот процес и научно-истражувачката работа. Имено, по однос на
најголем дел од вредносните критериуми од направеното истражување може да се
констатира дека факултетот покажува позитивни резултати. Така, во однос на
наставно-образовниот процес покажани се вредности повисоки од 70%. Конкретно,
76,12% оцениле дека наставникот е соодветно подготвен, објаснува јасно, разбирливо и
предизвикува заинтересираност за предметот; 74,33% оцениле дека предметите се
покриени со соодветна литература, а 88,21% оцениле дека наставникот има соодветен
19

коректен однос кон студентите. Во однос на дијагностицираните слабости се преземаат
потребните мерки и активности за нивно надминување.
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ПРИЛОЗИ

Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на
Технички факултет - Битола.
Одлука за усвојување на студиската програма од Сенатот на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“- Битола
Податоци и потребни информации за предметните програми (Прилог бр. 3)
Податоци за наставниот кадар (Прилог бр. 4)
Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава по
одредени предмети од студиската програма
Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во реализацијата
на студиската програма
Резултати од изведената самоевалуација
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Вовед во принципите на заштитата на
животната средина
ИЖС101
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/1

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Цвете Димитриеска
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со актуелните проблеми од областа на заштитата на
животната средина и основните принципи на заштита на животната средина. Цел на
предметот е и запознавање со терминологијата и специфичните цели на ИЗЖС кои ќе
послужат како основа за натамошно успешно студирање.
Содржина на предметната програма:
Вовед во инженерството за заштита на животна средина како дисциплина . Основни
поими од општо инженерство на околината (поим за систем ,граници на системот,
размена на енергија и материја, планетата Земја како систем). Кружење на водата и
глобалните циклуси на некои елементи. Меѓусебно влијание на цивилизацијата и
животната средина. Атмосфера и нејзини карактеристики, МДК на полутантите во
атмосфера. Извори, карактеристики и ефекти на загадувањето (загадување на воздухот,
извори на загадување на воздухот, примарни и секундарни полутанти, глобално
загревање). Основи принципи на заштита на животната средина.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

60 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
C. Park
22.1.

22.2.

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
M. Suzuki
2.
3.

A. Vlavianos-Arvanitis

од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

The Environment,
Routledge
Principles and
Applications-2nd edition

Наслов
Water quality
international'92
The Bio-environment,
bio-culture

Издавач
Washington
DC
Athens

Година
2001

Година
1992
1996

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

5.
6.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

Енергија и животна средина
ИЖС 102
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/1

Број на ЕКТС
кредити
доц. д-р Владимир Мијаковски
доц. д-р Гордана Јаневска
7.

9

Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со конвенционалните енергетски постројки и нивното
влијание врз животната средина. Целта е студентите да се оспособат за препознавање на
потенцијалните загадувања кај конвенционалните постројки за трансформација на
енергијата и при тоа кај нив да се развие свест за значењето на неконвенционалните
ресурси и алтернативната енергетика.
9.

11. Содржина на предметната програма:
Воведни одредби (поим и вид на енергија; “корисна“ енергија; “природна“ енергија;
енергетски ресурси). Енергетски загадувачи на околината (општо за конвенционалните
енергетски загадувачи: термоелектрани, топлани, енергетски постројки во индустријата,
транспорт). Термичко оптоварување на животната средина (термичко оптоварување на
атмосферата, на водените текови, дисперзија на термичкото оптоварување).
Методи на учење: индивидуално учење, интерактивна настава, консултации
Вкупен расположив фонд на време
270 часови
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
12.
13.
14.
15.

16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 51 до 60 бода

45 часови
30 часови
40 часови
40 часови
115 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Robert A. Ristinen, Jack
J. Kraushaar
22.1.
2.
М. Ђонлагић
3.

И. Мијаковски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
James A. Fay, Dan S.
Golomb

Македонски и/или англиски
Евалуација и самоевалуација

Наслов
Energy and the
Environment - 2nd
edition
Енергија и околина
Термоенергетски
постројки-интерна
скрипта
Наслов
Energy and the
Environment

22.2.
2.

3.

John Andrews & Nick
Jelley

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Energy Science:
principles,
technologies, and
impacts

Издавач

Година

John Wiley & 2005
Sons, Inc.
PrintcomTuzla
Технички
факултет,
Битола
Издавач
Oxford
University
Press
Oxford
University
Press

2005
2003

Година
2002

2007

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

5.
6.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на предметот е стекнување на знаења од виша математика и оспособување
на студентите да ги применат стекнатите знаења во останатите општи и стручни
предмети, како и развивање на апстрактно и логично размислување со цел полесно
совладување на другите научни дисциплини кои користат математика.
Содржина на предметната програма:
Предметот ги опфаќа следните теми: елементи од линеарна алгебра, елементи од
векторска алгебра, основни функции, гранична вредност и непрекинатост на функциите,
извод и диференцијал на функциите со примена на изводите, неопределени интеграли.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Инженерска математика
ИЖС103
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/1

Број на ЕКТС
6
кредити
Вонр. Проф. д-р Магдалена Х.К. Јосифовска
7.

16.2. Самостојни задачи

30 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на

95 бодови

5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓ.Чупона, Б,
Трпеновски, Н.
22.1.
Целаковски
2.
Н. Речкоски
3.
Л. Стојановска, М.
Хаџи-Коста
Јосифовска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
И. Шапкарев
22.2.
2.
3.

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Предавања по виша
математика - книга I
Виша математика
Збирка задачи по
математика I

Наслов
Задачи за вежбање по
математика I и
математика IV

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Модерни аналитички методи во анализа на
околината
ИЖС201
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/2

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Цвете Димитриеска
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со чекорите на аналитичката постапка (земање на примерок,
сепарација, мерење и проценка и анализа на резултатите), модерните аналитички
техники и нивната примена во анализата на сложените примероци од околината.
Содржина на предметната програма:
Аналитички состав. Земање примероци од околината. Припрема на примероците за
анализа. Преглед на методите за идентификација на загадувачите на околината (почва,
воздух, вода). Вовед во спектроскопски методи. Хроматографски методи.
Хроматографија на течностите. Валидација на користениот метод(и). Споредба на
методите и избор на соодветен метод. Статистичка обработка и проценка на резултатите
и добивање на информации за околината. Еколошки показатели за карактеризација на
отпадниот воздух.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

60 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
M. Csuros
22.1.
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
D. A. Skoog, D. M.
West, F. J. Holler

од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Environmental
Sampling and Analysis

Наслов
Osnove analitičke
kemije

22.2.
2.

3.

D. C. Harris

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Quantitative Chemical
Analysis

Издавач
Lewis
Publishers,
New York

Издавач
Školska
knjiga,
Zagreb
W. H.
Freedman
and Co., New
York

Година
1997

Година
1999

2001
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наука за животната средина
ИЖС202
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/ 2

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. проф. д-р Кире Поповски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е стекнување на основни знаења за науката за животна средина и
научните принципи во решавањето на проблеми од животната средина, како и
разбирање на дилемите во врска со глобалните проблема и разбирање на потребата за
одржив развој.
Содржина на предметната програма:
Концепт на науката за животната средина. Планетата Земја како систем. Биогеохемиски
циклуси. Биодиверзитет. Храна и земјоделие. Човековото здравје од аспект на
загадувањето и токсикологијата. Основи на: извори на загадување, снабдување со вода,
атмосфера и климатски промени, загадување на воздух, отпад, ефикасен и одржив
развој.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

60 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Wright,R.T.
22.1.
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Савић, И. и Терезија,
Б.
22.2.
2.

3.

Enger, E.D. and Smith,
B.F.

Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Environmental Science: Prentice Hall;
Toward A Sustainable
10th edition
Future

Наслов
Екологија и заштита
животне средине

Издавач

Завод за
уџбенике и
наставна
средства.
Београд
Environmental Science: McGraw-Hill
A Study Of
Companies;
Interrelationships
10th edition

Година
2007

Година
2002

2006

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Вовед во принципите на безбедност и здравје
при работа
ИЗБР202
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/2

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. проф. д-р Кире Поповски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните принципи на безбедноста и заштитата на
здравјето при работа и со значењето на нивната примена како основен предуслов за
остварување на сите безбедносни, здравствени, етички и економски права.
Содржина на предметната програма:
Основни елементи на системот и процеси на работата во претпријатието. Техничкотехнолошки процеси и карактеристики на процесите. Основни поими од областа на
безбедност и здравје при работа. Значење на безбедното работно место и работната
околина. Основни елементи на системот за безбедност при работа - здравствени, етички
и финансиски. Систем за безбедност и здравје во Република Македонија.
Воспоставување на систем на безбедност и здравје при работа како дел од процесот на
Европска интеграција. Меѓународни правни извори во областа безбедност и здравје при
работа. Директиви на ЕУ. Конвенции на меѓународните организации на трудот. Правни
прописи на РМ од оваа област. Примери на добра пракса.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

60 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Закон за безбедност и
22.1.
здравје при работа
2.
J. Stranks

22.2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J. Ridley, J. Channing
2.
3.

од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Сл. весник на РМ
бр.92/2007
The health & safety
Handbook

Наслов
Safety at work 6th
edition

Издавач

Година

РМ

2007

Kogan Page
Limited

2006

Издавач
ButterworthHeinemann

Година
2003
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Основи на статистика и статистички методи
ИЖС203
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/2

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Љубица Каневче
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните принципи на статистиката и веројатноста, како и нивна
примена при оценувањето на состојбата на животната средина. Запознавање со
основните принципи на нумеричката математика и соодветните компјутерски пакети.
Содржина на предметната програма:
Описна статистика; Точкасти оценки на непознати параметри;Интервални оценки 1, 2;
Тестирање на хипотези 1,2; Поим за веројатност. Поим на случајна варијабла (дискретна
и континуирана). Биномна и Poisson-ова распределба. Експоненцијална и нормална
распределба. Проценка на параметрите. Основи на тестирање на статистичките
хипотези, t-тест и F-тест. Метода на најмали квадрати. Интерполации на функциите.
Софтверски пакети за користење на методите на веројатност и статистичките методи.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
16.2. Самостојни задачи

15 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

95 бодови

5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mendenhal W., Sincich
T.
22.1.

2.

22.2.

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Statistics for
Engineering and the
Sciences

Издавач
Maxwel
Macmillan
International
Editions,
New York

Година
1992

Statistica for Windows
7.0

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов

Издавач

Година
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Одржлив енергетски развој
ИЖС301
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
2/3

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Игор Андреевски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметот: Запознавање на студентите со основните поставки на одржливиот
развој и системи во подрачјето на енергетиката, можностите за одржливо производство
и користење на енергијата од различни необновливи и обновливи извори, како и
запознавање со развојот на новите енергетски технологии.
Стекнати компетенции - знаења: познавање на основните можности за производство на
енергија од необновливи и обновливи извори, рационално и одржливо користење на
енергијата и енергетските ресурси, новите енергетски технологии и системи за
одржливо производство на енергија и истовремена заштита на животната средина,
способност за препознавање на состојбите во полето на енергетиката од аспект на
критериумите за одржлив енергетски развој.
Содржина на предметната програма:
Вовед, Енергетски ресурси, Енергија и Животна средина, Основни поими и дефиниции
на одржливиот развој, Одржлив енергетски развој, Необновливи извори на енергија,
Обновливи извори на енергија, Развој на нови технологии за одржлива експоатација на
енергетските ресурси, Дефинирање на критериуми и поставки на одржлив енергетски
развој.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество

105 часови
90 часови
70 бодови
25 бодови
5 бодови

18. Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Г. Каневче
22.1.
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
David Elliott
22.2.
2.

3.

до 50 бода
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Одржлив енергетски
развој и системи

Наслов

Sustainable Energy:
Opportunities and
Limitations
Jefferson W. Tester, et al Sustainable Energy:
Choosing Among
Options

Издавач
Предавања

Издавач
PALGRAVE
MACMILLA
N
MIT Press
books

Година
2006

Година
2007

2005
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Мониторинг на состојбата во животната
средина
ИЖС302
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
2/3

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Александар Маркоски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за основните принципи на функционирање на мониторинг
системите за животната средина, и физичко - хемиските процеси во различните
медиуми на животната средина заради точно утврдување на репрезентативните
загадувачки материи.
Содржина на предметната програма:
Мониторинг на индустриските загадувачи со емисии, мониторинг на стандардните
полутанти (SO2, NOx, CO2, CO), суспендирани честички, чад, мониторинг на емисијата
на метали, мониторинг на специфични загадувачки материи. Мониторинг на
индустриските загадувачи и специфичните материи во рамките на имисијата.
Континуирани автоматски станици за мониторинг и мониторинг на воздухот во
просторија. Квалитативна анализа на податоците од мониторингот. Биоиндикатори за
испитување на состојбата на човековото здравје и загрозеноста на еко-системите.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
А. Маркоски
22.1.
2.

22.2.

N. P. Cheremisinoff

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Заштита на
животна средина интерна скрипта
Handbook of air
pollution prevention
and control

Наслов

Издавач
Технички
факултетБитола
Elsevier
Science
(USA)

Издавач

Година
2000

2000

Година
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Опасни и штетни материи
ИЖС303
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
2/3

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Љупчо Трајчевски
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на предметот, студентите треба да стекнат основни познавања за
класификацијата и карактеристиките на супстанциите кои спаѓаат во категоријата на
загадувачи со карактеристики на опасни и штетни материи, изворите на загадување,
како и можностите за отстранување на контаминантите од животната средина и
санирање на загадената животна средина. Студентите ќе бидат запознаени со
делувањето на штетните и опасни материи врз живиот свет и човековото здравје.
Содржина на предметната програма:
Дефиниција и поделба на штетните материи, физичко-хемиски карактеристики и начин
на делување на штетните материи. Директно и индиректно дејство на штетните
материи, работа со опасни материјали, мерки за заштита при работа, опасност и
класификација на опасноста од штетните материи. Утврдување на степенот и
категоризацијата на потенцијалната опасност. Определување на влијанието и
токсичноста врз живиот свет. Транспорт, обележување и складирање на опасни
материи.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
16.2. Самостојни задачи

15 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода

95 бодови

5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Стојановић,Н.
22.1.
Стојановић,
Ђ.Косановић
2.
Wells G. L.

22.2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Година

Штетне и опасне
материје

РАД,
Београд

1986

Major Hazards and
their Management

ChemE

1997

Наслов

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Машинство во инженерството за заштита на
животната средина
ИЖС401
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
2/4

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е стекнување на основни познавања од областа на машинството со
посебен акцент на аспектите од заштитата на животната средина.
Содржина на предметната програма:
Системскиот конфликт помеѓу животната средина и потребите на цивилизацијата.
Машинство и животна средина (машински постројки, загадување на атмосферата,
отпад, екологизација на технологиите). Методика на вреднување на влијанието на
активностите
врз
животната
средина.Мултикритериумско
вреднување
на
оптоварувањето врз животната средина. Методика на енвироментално вреднување и
означување на производите. Еколошки технологии и системи на иднината.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Ходолич, М. Бадида,
М. Мајерник, Д. Шебо
22.1.

22.2.

2.

Т. Герамитчиоски

3.

Т. Герамитчиоски, Ѓ.
Тромбев, И. Вилос, В.
Митревски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Година

Машинство у
инжењерству
заштите животне
средине
Бучава и вибрации кај
редукторите
Бучава во
прехрамбената
индустрија на
Пелагонискиот
регион

Факултет
Техничких
Наука у
Новом Саду
Битола

2005

Битола

2001

Наслов

Издавач

1999

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Tермодинамика
ИЖС402
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
2/4

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Игор Андреевски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметот: Запознавање на студентите со основните законитости на процесите
кои се одвиваат при претворувањето на топлината во работа и обратно, како неопходна
база за изучување на повеќе научни дисциплини од областа на Термотехниката и
Термодинамиката.
Стекнати компетенции - знаења: познавање на основите на термодинамичките големини
и процеси, нивните карактеристики и специфичности, и нивната поширока примена во
поголем број области на енергетиката и машинството. Решавање на практични
проблеми поврзани со: претворањето на енергијата од еден вид во друг, промени на
состојбите кај работните тела, процесите на производство на работа и топлина,
процесите на согорување итн.
Содржина на предметната програма:
Вовед, Термодинамички големини на состојбата, Топлински карактеристики на
материјата, Термодинамички систем, Надворешни влијанија, Прв закон на
термодинамиката, Втор закон на термодинамиката, Идеални гасови, Промени на
состојбата на идеалните гасови, Мешавини на идеални гасови, Реални гасови, Кружни
процеси, Согорување, Пренос на топлина.
Методи на учење: предавања, вежби, интерактивна настава, колоквиуми
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество

60 часови
135 часови
95 бодови
0 бодови
5 бодови

18. Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Г. Каневче
22.1.
2.
Џ. Козиќ и В. Бекавац,
Б. Василјевиќ
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Б. Андреевски

22.2.

2.

Д. Вороњец и Сар

3.

К.Петровски

до 50 бода
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

нема
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Термодинамика
Приручник за
термодинамику

Наслов
Термодинамика I и II

Решени задаци из
термодинамике са
изводима из теорије
Термодинамика

Издавач
Предавања
Машински
факултетБеоград

Издавач

Година
2005
1976

Година

Универзитет 1972
“Св. Кирил и
Методиј”,
Скопје
Машински
1978
факултетБеоград
Универзитет 1999
“Св. Кирил и
Методиј”,
Скопје

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Мерење и контрола на загадувањето
ИЖС403
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
2/4

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. Проф. д-р Ванѓелче Митревски
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со методите и техниките на мерење на одредени карактеристични
параметри од аспект на загадувањето на животната средина и начин на обработка,
презентација и толкување на тие резултати со примена на статисички методи и
запознавање со теоријата на инженерски експеримент.
Содржина на предметната програма:
Основи на теоријата на грешки при мерењата, Електрични мерења на неелектрични
големини, Мерни системи, Мерни единици, Мерење на должина и форма, Мерење на
сила, момент и снага, Мерење на брзина, Мерење на брзина и проток на флуиди,
Мерење на притисок. Мерење на температура. Мерење на влажност, Мерење на
топлинска моќ на горивото, Техничка анализа на гасовите, Мерење на ниво на течности.
Оценка на состојбата на животната средина со примена на статистички тестови.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи

30 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода

95 бодови
0 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Љ. Каневче
22.1.
2.

22.2.

А. Ношпал

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
К. Кољозов

2.
3.

10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Технички мерења,
предавања
Струјно – технички
мерења и
инструменти

Наслов
Мерење и контрола

Издавач
Технички
факултет Битола
Машински
факултет Скопје

Издавач
Машински
факултет Скопје

Година
1995

1995

Година
1992

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Законска регулатива и ЕУ пракса од областа
на животната средина и безбедност и здравје
при работа
ИЖС501
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. Проф. д-р Ванѓелче Митревски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на предметот, студентот треба да се здобие со основни познавања од
областа на националната и ЕУ законска регулатива од областа на животната средина и
нејзиното спроведување.
Содржина на предметната програма:
Основни начела на кои се заснова националното законодавство во областа на животната
средина, системот на правни норми и прописи од областа на животната средина и
безбедноста и здравје при работа (планирање и изградба, води, почва, постапување со
отпад, производство и промет со отровни материи, промет и превоз на експлозивни и
опасни материи, заштита од јонизирачко зрачења и нуклеарна безбедност итн.). Оценка
на усогласеноста на Законите со законодавството на ЕУ, оценка на спроведување на
законите. Посебен акцент ќе биде ставен на практични примери и искуства од
примената на законите.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.

22.1.

од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Закон за животната
средина

2.

Закон за квалитет на
амбиентниот воздух

3.

Закон за управување
со отпадот

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
22.2.
2.
3.

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Наслов
Закон за безбедност и
здравје при работа

Издавач

Година

Службен
весник на
РМ
бр.53/2005
Службен
весник на
РМ
бр.67/2004
Службен
весник на
РМ
бр.68/2004
Издавач
Службен
весник на
РМ
бр.92/2007

Година

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Механика на флуиди
ИЖС 502
Инженерство за заштита на животната средина
Технички факултет - Битола
Машински Отсек
Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Владимир Мијаковски
Нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на овај предмет е студентите да се запознаат со основните закони во
механиката на флуиди и да даде теоретска основа за изучување на другите научни
дисциплини.
Содржина на предметната програма:
Динамика на совршен флуид, Ојлерова равенка, Бернулиева равенка на: нестислив,
стислив и струење на совршен флуид во рамномерни вртливи канали. Динамика на
вискозен флуид. Навиер-Стоксови равенки-примери на нивна примена, ламинарно и
турбулентно струење-Рејнолдсов број. Применета механика на флуиди, главни равенки
на струењето во хидродинамиката, примена на теоријата на законот на количината на
движење, загуби на енергијата при струење на реален флуид, нестационарно струење на
реален флуид, хидрауличен удар.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
50 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

40 часови
105 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
Мијаковски И.
1.
22.1.

2.

Мијаковски В.

3.

Мијаковски В.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Вајт Ф.

2.

Munson, Young, Okiishi

22.2.

3.

Македонски и/или англиски
Евалуација и самоевалуација

Наслов
Механика на флуиди
Механика на флуиди –
збирка на решени и
испитни задачи
Механика на флуиди
(Динамика на вискозен
флуид) – збирка на
решени задачи

Наслов
Механика на флуиди,
шесто издание, превод
од англиски, Превод на
500 стручни, научни
книги и учебници од
кои се учи на врвните и
најреномираните
универзитети во САД и
Европската унија
Fundamentals of fluid
mechanics, 5th edition

Издавач

Година

Предавања на
ЦД - ракопис
ТФБ

2000

ТФБ

2007

Издавач

2007

Година

Арс ламина,
Скопје

2009

Wiley&sons

2006
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Управување и депонирање на цврст отпад
ИЖС503
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р- Љупчо Трајчевски
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е запознавање на студентите со сите делови на системот за
управување со цврст отпад, од неговото формирање, преку собирањето, транспортот,
рециклажата до конечното депонирање на отпадот, при што посебен акцент се става врз
пронаоѓањето на соодветни решенија во реална ситуација.
Содржина на предметната програма:
Поим за отпад, состав и карактеристики на комуналниот отпад. Законска регулатива за
комунален отпад, национална и ЕУ. Управување со отпад, главни карактеристики, план
за управување со отпадот. Депонирање на отпад со користење на депониски гас.
Собирање на отпадот и постројки за сепарација. Согорување и компостирање на
комунален отпад. Транспорт и возила за транспорт. Методи на сепарација на
секундарните суровини и собирање после транспортот. Затворање на депониите.
Управување со депонии и санитарни депонии.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода

0 часови
75 часови
80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
А. Bagchi

22.1.

2.
3.

22.2.

F. Kreith, G.
Tchobanoglous
Група автори

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Design of Landfills and
Integrated Solid Waste
Management - 3rd
editioн
Handbook of Solid
Waste Management
Стратегија за
управување со отпад
(2008-2020)

Наслов

Издавач

Година

Wiley

2004

McGraw Hill

2002

Министерст
во за
животна
средина и
просторно
планирање
на РМ

2008

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Анализа на податоци за состојбата на
животната средина
ИЖС504
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. Проф. д-р Ванѓелче Митревски
нема
7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни познавања околу инструменталните методи на хемиска анализа
неопходни во областа на инженерството за заштита на водите, воздухот и почвата.
Запознавање со современите методи на планирање на експерименти, обработка и
анализа на експериментални податоци.
Содржина на предметната програма:
Експеримент во пракса. Пристап кон експериментално истражување. Планирање на
експеримент. Грешки при мерењето и големини важни за мерењето. Видови на грешки
(систематски, случајни, груби грешки).Осетливост, селективност и обработка на
резултатите од експериментот. Графичка анализа и методи на анализа на резултатите.
Карактеристики и однесување на гасовите. Карактеристики и однесување на
дисперзните системи.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода

0 часови
75 часови
95 бодови
0 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
P. Jarvis
22.1.
2.

Н. Маријановић, З.
Сутуровић

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
G. Klečka et al
22.2.

2.
3.

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Ecological Principles
and Environmental
Issues
Инструменталне
методе анализе

Наслов
Evaluation of
persistence and
longrange transport of
organic chemicals in
the Environment

Издавач

Година

Prentice Hall

2000

Нови Сад

2006

Издавач
SETAC
Special
Publications
Series, USA

Година
2000

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Моделирање и симулација во инженерството
за заштита на животната средина
ИЖС601
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Александар Маркоски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења и оспособување на студентите за понатамошна примена и
практична работа во областа на математичко моделирање од аспект на заштита на
животната средина.
Содржина на предметната програма:
Општа теорија на системите. Задачи од анализа и синтеза на термопроцесните системи ТПС (елементи и врски на ТПС, интеракција на ТПС и околината). Методи на анализа и
синтеза на ТПС (блок-шеми, пресликување на физичкиот во математички модел - ММ,
начин на запишување на ММ, одредување на оптимални параметри. Математички
модели на ТПС. Теоретски методи на составување на ММ, метод на блок-дијаграм и
метод на информациски променливи. Експериментални методи на составување на ММ
(активни, пасивни, адаптивни и комбинирани).
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Стевановић
22.1.
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
I. Abdel-Magid, A.W.
Mohammed, D. Rowe
22.2.

2.

3.

P. Zannetti

од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Моделовање и
симулација процеса

Наслов
Modeling methods for
environmental
engineers
Environmental
Modeling: Computer
Methods and Software
for Simulating
Enviromental Pollution
and Its Adverse Effects

Издавач
Београд

Издавач

Година
1995

Година

CRC Press

1996

Elsevier
applied
science

1993
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Oснови на заштита на воздухот
ИЖС602
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Игор Андреевски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување и запознавање на студентите со основните карактеристики на
амбиентниот воздух и фундаменталните мерки за негова заштита.
Содржина на предметната програма:
Состав на Земјината атмосфера. Тропосфера. Амбиентен воздух. Квалитет на
амбиентниот воздух. Загадување на воздухот. Загадувачки супстанци (полутанти) во
воздухот. Концентрација на загадувачки супстанци. Оценка на квалитетот на
амбиентниот воздух (горен и долен праг, целна вредност на амбиентниот воздух).
Емисија, гранична вредност. Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух. Мерки
за заштита и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
Изработка на семинарска работа

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Koenig
22.1.

2.

3.

22.2.

European Comission

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Health effect of ambient
air pollution: How safe
is the air we breathe?
Закон за квалитетот
на амбиентниот
воздух
Directive on Ambient
Air Quality and Cleaner
Air for Europe
(Directive 2008/50/EC)
Наслов

Издавач
Springer

Година
1999

Сл. весник
на РМ бр.
67/04
2008

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

5.
6.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување и запознавање на студентите со основните карактеристики на
површинските и подземните води и преглед на мерките за нивна заштита.
Содржина на предметната програма:
Основи на хидрологија и хидрометрија. Физички и хемиски карактеристики на водата и
водените раствори. Карактеристики на протечните и неистечните води. Загадувачи на
површинските и подземните води. Квалитет на водите. Мониторинг на водите. Прописи
за квалитетот на водите. Европски директиви за квалитетот на водите.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часови

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Oснови на заштита на водите
ИЖС603
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Сотир Пановски
Доцент д-р Гордана Јаневска
нема
7.

16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
Изработка на семинарска работа
завршен испит

6

0 часови
75 часови
80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Lehr, J. Keely, T.
Kingery III
22.1.
2.

3.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Encyclopedia of Water
- Ground water
Закон за водите
Директиви на ЕУ од
областа на водите

Наслов

Издавач
Wiley

Година
2005

Сл. весник
на РМ бр.
4/98
European
Comission
Brussels
Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Индикатори на квалитет во работна и животна
средина
ИЗБР501
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. Проф. д-р Ванѓелче Митревски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со досегашните сознанија и искуства за количината и
достапноста на податоците за состојбата на работната и животната средина на различни
нивоа.
Содржина на предметната програма:
Поим за индикатори. Класификација на индикаторите. Општествени индикатори.
Економски индикатори. Социјални индикатори. Институционални индикатори.
Индикатори на состојбата на животната средина: поим и класификација, објективни,
субјективни и комбинирани индикатори. Индикатори за квалитетот на животната и
работна средина. Постапка за избор на индикатори. Индикатори на одрживиот развој.
Рангирање на индикаторите. Индекс на човековиот развој.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.

22.1.

22.2.

Спасић, Д.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Индикатори за
животна средина на
Република
Македонија

Индикатори на
квалитетот на
животната средина
во РМ - годишен
извештај 2007

2.

3.

од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

Индикатори
квалитета радне и
животне средине
Наслов

Издавач
Министерст
во за
животна
средина и
просторно
планирање,
Скопје
Министерст
во за
животна
средина и
просторно
планирање,
Скопје
Факултет
заштите на
раду, Ниш
Издавач

Година
2008

2007

2009

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Системи, средства и опрема за заштита при
работа
ИЗБР502
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Гордана Јаневска
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е запознавање на студентите со видовите и карактеристиките на
системот, средствата и опремата за заштита при работа која неопходно се применува во
процесите на припрема, извршување и завршување на работните процеси во согласност
со законската регулатива, стандардите, упатствата и правилниците.
Содржина на предметната програма:
Видови на процеси, опасности и штетности. Примена на заштитни системи и механизми
во производните и услужни претпријатија. Видови и карактеристики на заштитна
опрема. Системи на заштита при работа со штетни гасови. Опасности и мерки за
заштита од штетна прашина и чад. Штетни зрачења и мерки на заштита. Системи на
заштита во затворени простории. Лични заштитни средства. Средства за заштита на
главата, очите и лицето. Средства за заштита на дишните органи и средства за заштита
на телото и екстремитетите.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J. Ridley, J. Channing
2.
22.1.
3.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Safety at work 6th
edition
Правилник за
безбедност и здравје
при употреба на
средства за работа
Правилник личната
заштитна опрема која
вработените ја
употребуваат при
работа

ButterworthHeinemann
Службен
весник на
РМ бр.
116/2007
Службен
весник на
РМ бр.
116/2007

Наслов

Издавач

Година
2003

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Опасности на работното место во работната
средина
ИЗБР503
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Сања Поповска-Василевска
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со видовите и карактеристиките на опасности на работното
место и во работната средина, кои наставнуваат во текот на припремата, извршувањето
и завршувањето на процесот на работа во производствено/услужно претпријатие од
аспект на безбедност и здравје на учесниците во процесите.
Содржина на предметната програма:
Видови и карактеристики на процесот на работа во производствените и услужните
претпријатија. Човечките ресурси како носители на процесот на работа.
Идентификација на основните текови во организацијата. Работно место, работна
средина и услови за работа. Препознавање и утврдување на опасностите на работното
место и во работната средина. Механички опасности кои се појавуваат со користење на
опрема за работа. Опасности кои се појавуваат во врска со карактеристиките на
работното место. Опасности и штети во процесот и организацијата на работата. Работа
во специјални услови.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
45 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода

0 часови
60 часови
80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
P. A. Erickson
22.1.
2.

22.2.

European comission,
Brussels

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Practical Guide to
Occupational Health
and Safety
Guidance on Risk
assesment at work

Наслов

Издавач
Academic
Press, USA

Година
1996

1996

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Заштита при работа на машини за обработка
на материјали
ИЗБР504
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Стојанче Нусев
нема
7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на познавања за начинот на функционирање на машините за обработка со
симнување и без симнување на материјал во индустријата за обработка на метали и
принципите на безбедност и заштита на работникот и средината.
Содржина на предметната програма:
Систематизација на постапките за обработка и машините во индустријата за преработка
на метали. Систематизација на постапките и машините во индустријата за преработка и
обработка на дрво, пластика и слични материјали. Начин на функционирање на
одредени видови на машини за обработка со и без отстранување на материјал
(струганици) во индустријата. Стандарди за безбедност на машините. Општи принципи
за проектирање на системите за заштита кај машините. Дефинирање на изворите и
зоните на опасност, начинот на заштита кај одредени машини во зависност од нивото на
автоматизација. Заштитни уреди и блокади кај одредени видови машини. Упатства за
употреба, безбедна работа и одржување.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода

0 часови
75 часови
95 бодови
0 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
М. Зељковић, Љ.
Боројев, Д. Вилотић
22.1.
2.
D. Cormier

22.2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Безбедност машина
McGraw-Hill
machining and
metalworking
handbook

Наслов

Издавач
ФТН, Нови
Сад
McGraw-Hill

Издавач

Година
2009
2005

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Безбедност и заштита при работа со опрема за
работа
ИЗБР601
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на теоретски и практични знаења од областа на општата безбедност на
опремата за работа. Оспособување за изработка на техничка документација во поглед на
задоволување на условите за безбедност на опремата за работа.
Содржина на предметната програма:
Дефиниција на опремата за работа. Нов пристап кон безбедноста на опремата за работа
во законодавството - европски директиви, хармонизирани стандарди. Опасности кои ги
создава опремата за работа. Сместување на опремата за работа од аспект на одредени
видови на опасности. Видови на погонска енергија со карактеристики на заштита.
Опрема за автоматска и рачна работа. Уреди за ракување со опремата за работа.
Заштитни уреди и блокади. Сигнални уреди и контролни инструменти. Основни
проценки на ризикот од опремата за работа. Начин на намалување и управување со
преостанатиот ризик кој не може да се отстрани со познатите технички решенија.
Одржување и транспорт на опремата за работа. Уредување на работното место.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.

22.1.

2.

3.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Закон за безбедност и
здравје при работа
Правилник за
безбедност и здравје
при употреба на
опрема за работа
Важечки директиви
на ЕУ од областа на
безбедноста и здравје
при работа
Наслов

Издавач

Година

Службен
весник на
РМ бр.
92/2007
Службен
весник на
РМ
бр.116/2007

Издавач

Година
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Проектирање на системите за заштита
ИЗБР602
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Цвете Димитриеска
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување на студентите за развој и воспоставување на систем за управување со
заштитата на здравјето и безбедноста при работа, дефинирање на карактеристиките на
системот и проектирање на основните процеси кои се одвиваат во системот.
Содржина на предметната програма:
Основни елементи на системот за управување со заштитата на здравјето и безбедности
при работа. Услови за развој на системот. Менаџмент на човечките ресурси и здравје и
безбедност при работа. Процеси на работа и заштита при работа. Анализа на
оформување на тековите на материјал и енергија од аспект на заштита на здравјето и
безбедноста при работа. Дефинирање на снимањето на состојбата на претпријатието.
Утврдување на права и обврски и дефинирање на постапки на работа. Воспоставување
на систем на мотивација. Воспоставување на систем на превенција.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J. Ridley, J. Channing
22.1.
2.
T. Mol

22.2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Safety at work - 6th
edition
Productive safety
management

Наслов

Издавач
ButterworthHeinemann
ButterworthHeinemann,
Elsevier

Издавач

Година
2003
2003

Година
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Теорија и организација на образованието за
безбедност и здравје при работа и стручна пракса
ИЗБР603
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Сања Поповска - Василевска
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на практични познавања од областа на безбедноста и здравје при работа.
Посети на фабрики, лаборатории и институти и практично согледување на реалните
проблеми од безбедноста и здравје при работа.
Содржина на предметната програма:
Систем и пракса на образованието за безбедност и здравје при работа. Одржив развој современи тенденции и правци на развој на образованието за заштита при работа.
Планирање и програмирање на образованието за заштита. Организациони видови.
Методи на образовна работа. Методи и постапки за проверка на знаењето и степенот на
оспособеност (евалуација, самоевалуација).
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

0 часови
30 часови
70 бодови
25 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
P. A. Erickson
22.1.
2.

22.2.

В. Николић

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Practical Guide to
Occupational Health
and Safety
Образовање и
заштита животне
средине

Наслов

Издавач

Година

Academic
Press, USA

1996

Београд:
Задужбина
Андрејевић

2003

Издавач

Година
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Принципи на физиката во ИЗЖС
ИЖС 104
Инженерство за заштита на животната и
работната средина
Технички факултет - Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/1

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. проф. д-р Ратка Нешковска
Нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): студентите да се стекнат со основни
знаења за составот на воздухот, почвата и водата, како и за процесите кои се одвиваат
во нив, како основи за разбирање на процесите во природата и нивното влијание врз
животната средина.
Содржина на предметната програма:
Состав и карактеристики на почвата. Карактеристики на воздухот. Емисија и имисија.
Оксиди. Суспендирани честички во воздухот. Аеросоли. Фотохемиски реакции.
Карактеристики на водата. Поделба и состав на водата. Анализа и категоризација на
водите. Квалитет на водата. Квалитет на почвата.
Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, учество на студентите во
изработка на семинарски работи, одржување консултации со студентите, индивидуално
учење
Вкупен расположив фонд на време
3+2
Распределба на расположивото време
180
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи

20 часови

16.3. Домашно учење

85 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

нема
Македонски јазик
Евалуација и самоевалуација

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
М. Јаковљевић,
М. Пантовић
2.
3.

22.2.

G. Sposito

V. Snoeyink,
D. Jenkins
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов
Хемија земљишта и
вода
The chemistry of soils
Water chemistry

Наслов

Издавач

Година

Пољопривредни 1991
факултет,
Београд
Oxford University 2008
Press
Wiley&Sons
1980

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.

Интернет и мултимедија
ИЖС 105
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет - Битола
Машински Отсек
Прв циклус

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Игор Неделковски
Нема
1/1

7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
8.
9.

Запознавање со основите на правилно користење на Интернет и мултимедијалните техники, како и со
можностите што тие ги нудат во инженерството.

11. Содржина на предметната програма:

Што е интернет. Историја на интернетот. Интернет сервиси. World Wide Web. Web апликации.
Безбедност на интернет. Принципи на web дизајн. Мултимедијални елементи на интернет: Текст. Слики.
Звук. Анимации. Видео. Инженерски апликации на интернет (e-engineering). 3D Интернет.

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
12.
13.
14.
15.

16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
21. Метод на следење на квалитетот на
Евалуација и самоевалуација
наставата

45 часови
30 часови
20 часови
0 часови
55 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Неделковски И.
22.1.

Наслов
Интернет и мултимедија

Издавач

Година

Предавања на
ЦД - ракопис

2.
3.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2.

1.
2.

3.

John Levine, Margaret L.
Young, and Carol Baroudi
Jonathan Zittrain

Наслов
The Internet For Dummies
The Future of the InternetAnd How to Stop It

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Основи на компјутерските технологии
ИЖС204
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/2

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. проф. д-р Илиос Вилос
нема
7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните компјуттерски вештини и оперативниот систем MS Windows
со програмскиот пакет MS Office.
Содржина на предметната програма:
Запознавање со основите на компјутерската техника и информатиката, оперативниот
систем Windows и софтверскиот пакет Microsoft Office, со посебен акцент на Word,
Excel и Power Point.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
16.2. Самостојни задачи

15 часови

16.3. Домашно учење

60 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на
Анкета на студенти

95 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
P. Mitrevski, G.
22.1.
Mancevski, D.
Nikolovski
2.
L.Stojanovska,V.Stojano
vski,A.Bocevska
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
G.Courter, A. Marquis,
22.2. 1.
K. Browning
2.
3.

Наслов
Informacioni tehniki i
tehnologii, prv i vtor
del
INFORMATIKA cekor
po cekor

Наслов
Majstor za Office XP

Издавач

Година

Prilep

2003

Bitola

2006

Издавач

Година

Kompjuterska 2002
biblioteka

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Англиски јазик
ИЖС205-1
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/2

Број на ЕКТС
5
кредити
Наставник
Проф. д-р Викторија Петковска
Предуслови за запишување на
Минимум 4 години изучување на општ англиски
предметот
јазик во претходното образование
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на елементарни знаења од јазик во струка.
Содржина на предметната програма:
Стекнување на елементарни јазични знаења поврзани со стручниот англиски јазик,
неговите лексички и останати лингвистички особености од значење во стручната усмена
или писмена комуникација.
Методи на учење: Писмен и усeн испит, писмениот испит е елиминаторен и се полага
преку 2 колоквиуми во текот на семестарот или писмен испит од 2 часа.
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
7.

16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
Aнглиски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на
Анкета на студенти

75 часови
95 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петковска, В.
22.1.

22.2.

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов
Англиски за технички
науки

Наслов

Издавач
Киро
Дандаро,
Битола

Издавач

Година
2008

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Германски јазик
ИЖС205-2
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/2

7.

Број на ЕКТС
кредити

5

Наставник
Илиева Валентина
Предуслови за запишување на
нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на елементарни знаења од јазик во струка
Содржина на предметната програма:
Стекнување на елементарни јазични знаења поврзани со стручниот германски, неговите
лексички и останати лингвистички особености од значење во стручната усмена или
писмена комуникација.
Методи на учење: Писмен и устен испит, писмениот испит е елиминаторен и се полага
преку 2 колоквиуми во текот на семестарот или писмен испит од 2 часа.
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
Изработка на семинарска работа
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
Германски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на
Анкета на студенти

90 часови
95 бодови
5 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Dialog Beruf
Starter,Kurs –und
Arbeitsbuch,CD,Fachlite
22.1.
ratur fuer
2.
Verkerhswissenshaft,Bil
dwoerterbuch Duden
Verlag
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2. 1.
2.
3.

Наслов

Издавач

Година

Наслов

Издавач

Година
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Француски јазик
ИЖС205-3
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
1/2

7.

Број на ЕКТС
кредити

5

Наставник
Николовски Зоран
Предуслови за запишување на
нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на елементарни знаења од јазик во струка
Содржина на предметната програма:
Стекнување на елементарни јазични знаења поврзани со стручниот француски, неговите
лексички и останати лингвистички особености од значење во стручната усмена или
писмена комуникација
Методи на учење: Писмен и устен испит, писмениот испит е елиминаторен и се полага
преку 2 колоквиуми во текот на семестарот или писмен испит од 2 часа.
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
Француски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на
Анкета на студенти

90 часови
95 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gierardet,Jacky &
Cridlig,Jean Marie
22.1.
2.
Vassal,Jeanne
Технички
речници/Technical
dictionaries
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов

Издавач

Panorama1, Méthode
de français
Le nouveau sans
frontières,Perfectionem
nt

CLE
International
CLE
International,
Paris

Наслов

Издавач

Година
2000
1994

3.

22.2.

Година
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Градежништво и животна средина
ИЖС304
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
2/3

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. проф. д-р Илиос Вилос
нема
7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните принципи на одрживата изградба на објекти,
принципите на правилно и еколошки исправно просторно планирање, избор на
градежни материјали, конструктивни решенија и заштита од пожари при проектирањето
на згради, изградба на енергетски ефикасни објекти и објекти изградени од природни
материјали.
Содржина на предметната програма:
Мерки на заштита на ЖС во просторното планирање. Основни просторно - планерски
принципи на еколошки правилна градба. Макропожарни сектори. Градежни материјали
- еколошко оценување, критериуми за еколошко оценување на материјалите, енергетски
аспекти, трајност на материјалите, однесување на материјалите на високи температури.
Нови материјали - фазно променливи материјали. Енергетски аспекти при изградба на
згради. Основни видови на самогрејни објекти. Сеизмички аспекти при градбата.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода

90 часови
95 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Крњетин С.
22.1.
2.

22.2.

Nemecek J., Schulz P.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Градитељство и
заштита животне
средине
Buildings and the
Environment

Наслов

Издавач

Година

Прометеј,
Нови Сад

2004

Nova Science
Publishers
Inc.

2009

Издавач

Година

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Одрживо користење на природни системи за
заштита на животната средина
2.
Код
ИЖС 305
3.
Студиска програма
Инженерство за заштита на животната и работната
средина
4.
Организатор на студиската програма
Технички факултет – Битола
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Машински отсек
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6.
Академска година / семестар
2/3
7. Број на ЕКТС кредити
5
8.
Наставник
Доц.Сања Поповска-Василевска
9.
Предуслови за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со поимот одржлив развој, систем за заштита на животната средина, разбирање на
сложените односи помеѓу елементите на одржливиот развој и неопходност од мултидисциплинарно
согледување на проблемите.
11. Содржина на предметната програма:
Природни ресурси (неисцрпни и исцрпни ресурси). Тематската стратегија на ЕУ као рамка за одржливо
користење на природните ресурси. Природни ресурси и национална стратегија на РМ за приклучување
во ЕУ. Концепт на интегрална заштита и контрола на животната средина. Конференција во Рио де
Женеиро (1992) - Агенда 21, конференцијата во Јоханесбург, конвенции од областа на заштита на
животната средина. Меѓународни организации. Потенцијал на глобалното загревање. Регионално
влијание врз промените на температурата. Кјото протокол. CDM проекти.
12. Методи на учење: предавања, вежби, семинарска задача, самостојно учење
13. Вкупен расположив фонд на време
150 часови
14. Распределба на расположивото време
2+2
15. Форми на наставните активности
15.1.
Предавања- теоретска настава
30 часови
15.2.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
30 часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
0 часови
16.2.
Самостојни задачи
40 часови
16.3.
Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
40 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
40 бодови
17.3. Активност и учество
20 бодови
18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит
Редовно посетување на предавања и вежби, изработена
семинарска работа
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
21. Метод на следење на квалитетот на наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Р.бр.
Автор
22.1.

1.
2.

22.2.

R. Lopez,
M. Toman
D. Botkin,
E. Keller

Наслов
Economic Development and Environmental
Sustainability - New Policy Options
Environmental science

Дополнителна литература
Р.бр.
Автор
Наслов
1.
Joseph Fiksel
Design for Environment
2.
J.Niemann, ·
Design of Sustainable Life Cycles
S.Tichkiewitch,
E.Westkamper
3.
Литература достапна на интернет

Издавач

Година

Oxford University
Press (USA)
Wiley & Sons

2006

Издавач
Mc Graw Hill
Springer

Година
2009
2009

2003

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Енергетски објекти и животната средина
ИЖС404
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
2/4

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Сања Поповска – Василевска
нема
7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на квантитативно-квалитативните влијанија на енергетските објекти врз
квалитетот на животната средина.
Содржина на предметната програма:
Микро и макро локација на енергетските објекти. Законски прописи за заштита на
животната средина од енергетски објекти. Идентификација на видот и количеството на
разни полутанти кои се емитираат од енергетските објекти. Алатки за проценка на
емисијата на штетни материи. Дисперзиони модели: опис, класификаци, потребни
влезни податоци, употребливост и применливост. Претставување на резултатите.
Практични пресметки и анализа на влијанието на енергетските објектите врз квалитетот
на воздухот, водите, почвата. Мониторинг и мерки за намалување на штетните
влијанија врз животната средина.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода

0 часови
75 часови
95 бодови
0 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
S.P. Arya
22.1.
2.

22.2.

R.W. Bloubel et al.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 90 до 100 бода

10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Air Pollution
Meteorology And
Dispersion
Fundamentals of Air
Pollution

Наслов

Издавач
Oxford
University
Press
Academic
Press

Издавач

Година
1999

1994

Година
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Мотори и екологија
ИЖС 405
Инженерство и заштита на животната и работна
средина
Технички факултет – Битола,
Машински отсек
Прв циклус
2/4

Број на ЕКТС
кредити
Ред.проф.д-р Весна Ангелевска
нема
7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на
фукционирањето на моторите со внатрешно согорување, како и со начините и мерките
за прочистување на издувните емисии заради одржување на квалитетот на воздухот во
животната средина.
Содржина на предметната програма: Класификација на моторите со внатрешно
согорување; Опис на работата на четиритактните и двотактните дизел и ото мотори;
Опис на главните делови и уреди на моторот; Анализа на теоретските циклуси на
моторите СВС; Анализа на реалните циклуси на моторите СВС; Кинематика и динамика
на моторниот механизам; Системи кои ја овозможуваат работата на моторите СВС;
Фактори кои влијаат на квалитетот на издувните емисии кај ото и дизел моторите;
Видови на катализатори кои се применуваат кај ото и дизел моторите; Стандарди и
легислатива во Европската Унија за издувните емисии од ото и дизел моторите;
Хибридни возила.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
20 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода

0 часови
55 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Микаровска В.
22.1.

22.2.

од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Предадена проектна задача
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Мотори со внатрешно
согорување

2.

Димитровски М.,
Петровиќ С.,

Теорија на моторите
СВС

3.

Томиќ М., Петровиќ С.

Мотори са
унутрашњим
сагоревањем

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Димитровски М.
2.
3.

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Наслов
Опрема на моторите
СВС

Издавач
Технички
факултетБитола
Машински
факултет Скопје
Машински
факултетБеоград
Издавач
Машински
факултет Скопје

Година
1998

1994

2000

Година
1994
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Методологија за изработка на проекти во
животната средина
ИЖС604
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски
нема
7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување на студентите за учество во изработка на проекти од областа на заштита
на животната средина. Со примена на претходно стекнатите знаења, толкувања на
законската регулатива и познавања од овој предмет, студентот треба да е во можност да
учествува во изработка на вакви проекти.
Содржина на предметната програма:
Катастар на загадувачи. Локални еколошки акционен план - ЛЕАП. ISO 14000.
Проценка на влијанието врз животната средина. Стратегиска проценка на влијанието
врз животната средина. Проценка на ризикот по здравјето на луѓето. Софтверски алатки
за различни видови на пресметки и симулации потребни при изработката на проектот.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи

30 часови

16.3. Домашно учење

45 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
H.F. David, Liu & G.
Bela, Liptak
22.1.
2.
Г. Вујић, et all

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
UNESCO
22.2.

2.
3.

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Environmental
Engineer’s Handbook
Приручник за израду
процене стања
животне средине при
инвестиционим
операцијама

Наслов
Methodological
guidelines for the
integrated
environmental
evaluation of water
resources development

Издавач

Година

CRC Press

1999

ФТН - Нови
Сад

2002

Издавач
Paris

Година
1987
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Акустика и заштита од бучава и вибрации
ИЖС605
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски
нема
7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е да им даде на студентите основни предзнаења од акустиката и
анализата на бучавата и вибрациите, со цел нивно дијагностицирање и заштита на
машините и конструкциите од несакани оштетувања.
Содржина на предметната програма:
Основи на акустика. Основни поими за бучава, вибрации, шок. Техники за
дијагностицирање. Анализа и контрола на бучава. Инструменти за мерење на бучава.
Анализа и контрола на вибрации. Инструменти за мерење на вибрации. Динамичка
анализа. Методи за заштита и контрола на бучава и вибрации. Дампери. Мониторинг.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

0 часови
75 часови
95 бодови
0 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Т. Герамитчиоски
22.1.

22.2.

2.

Т. Герамитчиоски, Ѓ.
Тромбев, И. Вилос, В.
Митревски

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
R.H. Warring

2.
3.

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Бучава и вибрации кај
редукторите
Бучава во
прехрамбената
индустрија на
Пелагонискиот
регион

Наслов
Handbook of noise and
vibration control

Издавач

Година

Битола

1999

Битола

2001

Издавач
Trade and
technical
press LTD

Година
1983

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

5.
6.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

Пречистување на отпадни води
ИЖС 701
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
ред. проф. д-р Сотир Пановски
доц. д-р Гордана Јаневска
7.

6

Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување на студентите за стекнување на теоретски и практични познавања од
областа на пречистувањето на отпадни води и примена на стекнатото знаење во пракса.
9.

11. Содржина на предметната програма:
Состав и особини на отпадните води. Самопречистување на приемниците после
вклучување на отпадните води во нив. Основни методи за пречистување на отпадни
води. Опрема за механичко пречистување на отпадни води. Хемиско пречистување на
отпадни води. Биолошко пречистување на отпадни води при природни услови.
Биолошко пречистување на отпадни води во изведени услови. Избор на начинот на
пречистување на отпадни води. Експлоатација на пречистителни објекти и опрема.
Пречистување на отпадни води од различни производства. Неутрализација на
радиооактивни отпадни води.
Методи на учење: индивидуално учење, интерактивна настава, консултации
Вкупен расположив фонд на време
180 часови
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
12.
13.
14.
15.

45 часови
30 часови
20 часови

16.2. Самостојни задачи

10 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 51 до 60 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
С. Пановски
22.1.
2.
3.

22.2.

Д. Љубосављевић, А.
Ђукић, Б. Бабић
Г. Дегремонт

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски и/или англиски
Евалуација и самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Пречистување на
отпадни води-интерно
издание
Пречишћавање
отпадних вода
Техника
пречишћавања
отпадних вода

Технички
факултет Битола
ГФ-Београд

2010

Грађевинска
књига

1976

Наслов

Издавач

2004

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

5.
6.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

Постапки и постројки за третман на водите
ИЖС 702
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
ред. проф. д-р Сотир Пановски
доц. д-р Гордана Јаневска
7.

6

Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување на студентите за стекнување на теоретски и практични познавања од
областа на постапките и постројките за третман на водите и примена на стекнатото
знаење во пракса.
9.

11. Содржина на предметната програма:
Воведни поими - загадување и заштита на водите. Законска регулатива и гранични
вредноси (ГХВИ) на загадувањето на водите. Карактеристики на отпадните води
(физички, хемиски, биолошки). Класификација на водите (води од I, II, III и IV
категорија). Основни постапки за пречистување на отпадните води. Основни постапки
за обработка на талог и собирање на истиот.
Методи на учење: индивидуално учење, интерактивна настава, консултации
Вкупен расположив фонд на време
180 часови
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
12.
13.
14.
15.

45 часови
30 часови
20 часови

16.2. Самостојни задачи

10 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
С. Пановски
22.1.
2.
3.

22.2.

Д. Љубосављевић, А.
Ђукић, Б. Бабић
Г. Дегремонт

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски и/или англиски
Евалуација и самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Пречистување на
отпадни води-интерно
издание
Пречишћавање
отпадних вода
Техника
пречишћавања
отпадних вода

Технички
факултет Битола
ГФ-Београд

2010

Грађевинска
књига

1976

Наслов

Издавач

2004

Година

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Енергија и обновливи извори на енергија во
руралните средини
2. Код
ИЖС 703
3. Студиска програма
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
4. Организатор на студиската
Технички факултет, Битола
програма (единица, односно
Машински отсек
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
4/7
7. Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
доц. д-р Гордана Јаневска
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со тековите, потенцијалите и можностите за користење на
обновливите извори на енергија. Целта е студентите да се оспособат за препознавање и
разбирање на современите можности за користење на обновливите извори на енергија,
посебно во руралните области.
9.

11. Содржина на предметната програма:
Енергетски состојби во светот, перспективи, проблеми. Светски, ЕУ и национални
програми во областа на енергетиката, со посебен осврт на значењето на обновливите
извори на енергија во руралните средини. Обновливи извори на енергија, дефиниции,
програми, документација. Сончева енергија, биомаса, биогорива, нивно значење за
руралните средини. Когенерација и тригенерација на база на биомаса. Останати видови
обновливи извори на енергија и нивната примена во руралните средини. Обновливите
извори на енергија и руралниот развој.
Методи на учење: индивидуално учење, интерактивна настава, консултации
Вкупен расположив фонд на време
180 часови
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
12.
13.
14.
15.

45 часови
30 часови
20 часови

16.2. Самостојни задачи

10 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)

оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Edited by CIGR,
Vol.Editor: Osamu
22.1.
Kitani

22.2.

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
M. Kaltschmitt,
W. Streicher,
A. Wiese
2.
N. El Bassam,
P.Maegaard
3.

од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски и/или англиски
Евалуација и самоевалуација

Наслов
Energy and Biomass
Engineering

Наслов
Renewable Energy:

Издавач
American
Society of
Agricultural
Engineers

Издавач

Година
1999

Година

Springer

2007

ELSEVIER

2004

Technology, Economics
and Environment

Integrated Renewable
Energy for Rural
Communities

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Практикум на заштита на животната средина
со стручна пракса
ИЖС704
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Љупчо Трајчевски
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на практични познавања од областа на инженерството за заштита на
животната средина. Посети на фабрики, лаборатории и институти и практично
согледување на реалните проблеми во заштитата на водите, воздухот и земјиштето.
Симулација и оптимизација на процесот на заштита и третман на отпадните води,
воздух и земјиште со користење на соодветни софтверски пакети.
Содржина на предметната програма:
Параметри на отпадните води. Таложење, коагулација, флотација, филтрација, аерација,
дегазација. Мембрански процеси. Талог - кал, методи за згрутчување на калта,
кондиционирање и дехидрација на кал. практични определување на карактеристиките
со испитување на примерок на вода. Оптимизација на процесот на пречистување на
оптадните води. Намалување на загадувањето преку заштеда на енергија. Примена на
софтверот SuperProDesigner на избрани примери од праксата. Посета на одредени
фабрики, лаборатории и институти.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
45 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода

0 часови
30 часови
70 бодови
25 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Шећеров
Соколовић, С.
22.1.
Соколовић
2.
D. Petrides

22.2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Година

Инжењерство у
заштити околине

2002

Software
SuperProDesigner user guide

2007

Наслов

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Одлучување во животната средина
ИЖС705
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Љубица Каневче
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да стекнат на знаења за идентификација и разрешување на проблемите
поврзани со животната средина, и да се запознаат со процесот на донесување на одлуки
битни за заштитата и менаџментот на животната средина.
Содржина на предметната програма:
Институционални и законски рамки во кои се донесуваат одлуки за животната средина.
Влијание на инфраструктурата, изворите на загадување и користење на земјиштето врз
процесот на донесување одлуки. Алатки за проценка на влијанието врз животната
средина Разни методи и алатки кои се користат за помош и унапредување на процесот
на донесување одлуки: економски алатки, анализа на ризикот, разрешување на
конфликти, GIS и бази на податоци. Запознавање со MCDM – мулти-критериални
методи за донесување на одлуки. Примена на MCDM во планирањето и донесувањето
на одлуки за тоа каде ќе се градат нови објекти, кои инвестиции е потребно да се
направат во спречување на загадувањето и дефинирање на приоритетите во случај на
хаварија. Системски пристап за конзистентно и транспарентно донесување на одлуки во
животната средина.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)

оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
B. Hobbs, P. Meler
22.1.
2.

22.2.

R. Janssen

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Energy Decisions and
the Environment – A
guide to use of
Multicriteria Methods
Multiobjective Decision
Support for
Environmental
Management

Наслов

Издавач

Година

Kluwer
Academic
Publishers

2000

Kluwer
Academic
Publishers

1992

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Обновливи извори на енергија
ИЖС 706
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет - Битола
Машински Отсек
Прв циклус

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Владимир Мијаковски
Нема
4/7

7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е запознавање на студентот со потенцијалните извори на обновлива
енергија (сончева, ветерна, геотермална, биомаса),
нивната трансформација во
топлинска и електрична енергија и влијанието врз животната средина.
Содржина на предметната програма:
Улога на обновливите извори на енергија. Основи: сончева енергија, енергија од ветер,
геотермална енергија, биомаса. Сонцето како извор на енергија и негова директна
конверзија во топлинска и електрична енергија. Извори на геотермалната енергија,
опрема за добивање и транспорт. Енергија на ветерот, ветрогенератори, ветерни фарми.
Биомаса, индустриски и комунален отпад. Добивање на цврсти, течни и гасовити
горива. Енергија од градски отпадоци. Енергија на брановите. Складирање на енергија.
Постројки за користење на обновливите извори на енергија. Предности и негативни
страни на користењето на алтернативните извори на енергија. Економска оправданост
на користење на алтернативните извори на енергија. Влијание на обновливите извори на
енергија врз микро и макро локација. Постоечка законска регулатива во РМ за овој вид
на енергетски извори.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
50 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода

40 часови
105 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)

оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мијаковски В.
22.1.

2.

Мијаковски В.

3.

Арменски С.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2.

1.

Sorensen B.

2.

Kaltschmitt M., Streicher W.,
Wiese A.

3.

од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски и/или англиски
Евалуација и самоевалуација

Наслов
Обновливи извори на
енергија, Книга 1 основи
Обновливи извори на
енергија, Книга 2 –
техничка примена
Обновливи –
одржливи извори на
енергија

Издавач

Година

ТФБ

2009

ТФБ

2012 (во
припре
ма)
2008

Студентски
збор

Наслов

Издавач

Renewable energy, 3rd
edition
Renewable energyTechnology, Economics and
Environment

Academic press,
London
Springer-Verlag
Berlin,
Heidelberg

Година
2004
2007

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Современи методи за ремедијација на
земјиштето
ИЖС707
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Витомир Стојановски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основите на педологијата, распростирањето на
загадувањето во различните медиуми на животната средина како и со современите
методи на ремедијација.
Содржина на предметната програма:
Основни поими на педологија (наука за земјиштето, неговиот состав и форми).
Физичко-хемиски карактеристики на земјиштето. Геолошки карактеристики на почвата
во Република Македонија. Основни типови на загадувачки материи во земјиштето.
Ризик и проценка на ризикот, RBCA и EPA методи за постапката и проценката на
нивото на загадување на земјиштето и избор на методи на ремедијација. Преглед на
методите на ремедијација. Основни принципи на биодеградација на загадувачките
материи во почвата. Биолошки, хемиски и термички методи за ремедијација на
земјиштето.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J. Wong, C. Lim, G.
Nolen
2.
Н. Крешић, С.
22.1.
Вујасиновић, И. Матић
3.

22.2.

Н.С. Миљковић

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Design of remediation
systems
Ремедијација
подземних вода и
геосредине
Основи педологије

Наслов

Издавач

Година

CRC Press

1997

РударскоГеолошки
факултет,
Београд
Природнома
тематички
факултетНови Сад

2006

Издавач

1997

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Управување со опасен отпад и технологии за
рециклажа
ИЖС708
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Стојанче Нусев
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е запознавање на студентите со специфичностите во управувањето
со опасен отпад кои произлегуваат од карактеристиките на опасните материи, како и со
технологиите со кои е можно да се намали или потполно елиминира негативното
дејство на опасните материи врз здравјето на луѓето и животната средина.
Содржина на предметната програма:
Базелската конвенција. Дефинирање на карактеристиките на опасниот отпад. Методи на
рециклажа и рециклажни технологии.Избор на садови за складирање на опасен отпад.
Проектирање на привремени и перманентни депонии на опасен отпад. Методи за
деструкција на опасниот отпад. Финансиски импликации околу избраните мерки.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
L. K. Wang, Y.T. Hung,
N.K. Shammas
22.1.
2.

22.2.

А. Михајлов, Г. Вујић,
Д. Убавин

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Handbook of advanced
industrial and
hazardous wastes
treatment
Управљање опасним
отпадом и
рециклажне
технологије

Наслов

Издавач

Година

CRC Press

1999

ФТН-Нови
Сад

2007

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Професионален ризик
ИЗБР604
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Ред. Проф. д-р Стојанче Нусев
нема
7.

5

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења околу процедурите и организацијата на процесот на оценување
на професионалниот ризик.
Содржина на предметната програма:
Поим за професионален ризик. Идентификација на фактори на професионален ризик.
Оценување на можните последици. Методи на проценка на професионалниот ризик.
Мерки за заштита во функција на намалување на професионалниот ризик. План на
спроведување на процедурите и постапките за оценување на ризикот. Примена на
системот на стандардот OHSAS 18000. Извори на информации за проценка на ризикот.
Проценка на ризикот на работното место, просторот за работа и средствата за работа.
Управување со професионалниот ризик. Надлежности и одговорност во структурата на
управување со професионален ризик.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
0 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода

0 часови
75 часови
95 бодови
0 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Б. Анђелковић

22.1.
2.

22.2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 90 до 100 бода

10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Ризик технолошких
система и
професионални ризик

Метод за процену
ризика на радном
месту и у радној
околини

Наслов

Издавач

Година

Југословенск 2002
и савез
Друштава
инжењера и
техничара
заштите
Институт за 2008
медицину
рада Србије
"Др
Драгомир
Карајовић"
Београд

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Проектирање на технички системи за заштита
при работа
ИЗБР701
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за процесите, развојот, примената и проектирањето на технички
системи за заштита на работниците, опремата и уредите и животната средина.
Содржина на предметната програма:
Развој на технички системи за заштита. Структура на системот, видови, модели,
карактеристики и оценка на техничките системи. Класификација на техничките системи
на заштита по функција, сложеност, конструкција и место во технолошкиот процес.
Карактеристики на техничките системи на заштита. Технички системи за заштита на
работниците. Системи за заштита: заградување, блокада, автоматско управување,
светлосни завеси и слично.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
45 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

0 часови
60 часови
70 бодови
25 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ж. Јанковић
22.1.
2.

22.2.

Јанковић, Ж.,
Благојевић, М.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Системи заштите на
машинама –
концепцијска анализа
Технички системи
заштите

Факултет
заштите на
раду у Нишу
Факултет
заштите на
раду у Нишу

Наслов

Издавач

Година
1999

2009

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Заштита при работа од бучава и вибрации во
индустријата
ИЗБР702
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е да им даде на студентите основни предзнаења од заштитата при
работа од бучавата и вибрациите во индустријата, со цел нивно спречување и заштита
на машините и конструкциите од несакани оштетувања.
Содржина на предметната програма:
Основни поими за бучава, вибрации, шок. Техники за дијагностицирање. Анализа и
контрола на бучавата во индустријата. Инструменти за мерење на бучава. Анализа и
контрола на вибрации. Инструменти за мерење на вибрации. Динамичка анализа.
Методи за заштита и контрола на бучава и вибрации. Дампери. Мониторинг.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
Изработка на семинарска работа

0 часови
75 часови
80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Т. Герамитчиоски
2.

Т. Герамитчиоски, Ѓ.
Тромбев, И. Вилос, В.
Митревски

3.

R.H. Warring

22.1.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Бучава и вибрации кај
редукторите
Бучава во
прехрамбената
индустрија на
Пелагонискиот
регион
Handbook of noise and
vibration control

Наслов

Издавач

Година

Битола

1999

Битола

2001

Trade and
technical
press LTD

1983

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Заштита од штетното влијание на
електричната енергија при примената на
електро-енергетски претворувачи
ИЗБР703
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Миле Спировски
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни знаења од областа на штетното влијание на електричната
енергија, како и од можното штетно делување на електричната енергија, како и можните
штетни дејства на електричната енергија при примената на електроенергетските
претворувачи.
Содржина на предметната програма:
Основни принципи на примена на електричната енергија. Начини на напојување и
развод на електричната енергија за потребите на енергетските претворувачи. Основни
елементи во системите со енергетски претворувачи. Штетно влијание на електричната
енергија во системите со енергетски претворувачи. Мерки за спречување на штетното
влијание на дејството на електричната енергија во системите со енергетски
претворувачи.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода

0 часови
75 часови
80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Е. Леви, В. Вучковић,
В. Стрезоски
22.1.

22.2.

2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Основи
електроенергетике
(Електроенергетски
претварачи)
Важечка техничка
регулатива (во вид на
прописи и стандарди)
од областа на
примена на
електричната
енергија.

Наслов

Издавач
STYLOS,
Нови Сад

Издавач

Година
2004

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Безбедност и заштита при работа со
електрични погони и постројки
ИЗБР704
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Доцент д-р Миле Спировски
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни знаења од областа на безбедност и здравје при работа, како и
општи мерки за заштита на работа при опасност од електрична енергија во
електричните погони и постројки.
Содржина на предметната програма:
Опасност и штетност при употреба на електрична енергија. Класификација на
опасностите од електричната енергија и поделба на објектите на зони на опасност.
Мерки за безбедност при работа во електричните постројки. Мерки за безбедност при
работа без напон, во близина на напон, работа под напон. Заштитни средства за работа
во електричните постројки.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
180 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

0 часови
75 часови
80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Г. Дотлић
2.
22.1.

22.2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Електроенергетика
Важечка техничка
регулатива (во вид на
прописи и стандарди)
од областа на
примена на
електричната
енергија

Наслов

Издавач
СМЕИТС
Београд

Издавач

Година
2006

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Заштита на работа при изведување на
градежни работи и системи
ИЗБР705
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. Проф. д-р Илиос Вилос
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења од областа на безбедност и здравје при работа за време на
изведување на работи во текот на градбата на објекти од високоградба, хидроградба и
нискоградба.
Содржина на предметната програма:
Вовед во градежништво. Општо за технологиите за градба. Организација на градењето.
Лични заштитни средства на работниците во градежништвото. Организација на
градилиште и мерки за безбедност и здравје при работа. Анализа на градилиште од
аспект на безбедност и здравје при работа како елемент за изработка на акти и проценка
на ризик.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
M. Тривунић, З.
Матијевић
2.
22.1.

22.2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Технологија и
организација грађења
Правилник за
минималните барања
за безбедност и
здравје при работа на
привремени мобилни
градилишта

Наслов

Издавач
ФТН-Нови
Сад
Службен
весник на
РМ бр.
105/2008

Издавач

Година
2006

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Безбедност и заштита при работа со средства
на градежна и комунална механизација
ИЗБР706
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. Проф. д-р Илиос Вилос
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни познавања од областа на безбедност и здравје при работа, како
и општите мерки за заштита на работа при ракување со средствата од градежната
механизација.
Содржина на предметната програма:
Работна средина. Градежна машина и ракувачот како извор на опасност при работа.
Опасности кои потекнуваат од работната средина (обезбедување на градилиштето и
работното место, одрони на земјиште, пропаѓање, присуство на цевководи и водови на
електрична енергија, колизија со други мобилни машини). Опасности кои потекнуваат
од машината. Обезбедување на исправност на машината. Упатство за ракување и
одржување. Опасности кои потекнуваат од ракувачот на машината. Мерки за
зголемување на безбедноста при работа со средства од градежната механизација.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
R. Ćulibrk, M. Plavšić
22.1.

22.2.

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Mašine i uređaji u
građevinarstvu

Наслов

Издавач
GF Subotica

Издавач

Година
2006

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Безбедност кај технолошките системи
ИЗБР707
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. Проф. д-р Ванѓелче Митревски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења неопходни за анализа на технолошките системи од аспект на
безбедноста и заштитата на здравје при работа.
Содржина на предметната програма:
Карактеристики и функционирање на технолошките системи. Елементи на
технолошките системи значајни за управувањето со ризик. Критериуми за оценка на
ризикот на загрозување на работниците во технолошките системи. Избор на влезни
елементи на технолошките системи од аспект на безбедноста и здравје при работа.
Определување на критичните контролни точки карактеристични за технолошките
процеси во металургијата, металопреработувачката, хемиската, петро-хемиската и
прехрамбената индустрија во однос на безбедноста и заштитата на здравјето на
работниците. Примена на мерки на заштита и технички решенија за заштита.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
B. Skelton
22.1.
2.

22.2.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Година

Process safety analysis: Butterworth- 1997
An introduction
Heinemann
Guidelines for
Wiley-AIChE 1993
engineering design for
process safety

Наслов

Издавач

Година

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Индустриска екологија
ИЗБР 708
Инженерство за заштита на животната средина
Технички факултет - Битола
Машински Отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Владимир Мијаковски
Нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
8.
9.

Стекнување на знаења за можностите за постигнување на интеграција на индустриските
системи во согласност со постулатите на одржив развој. Препознавање на можностите за
насочување на тековите на производот и полутантите кон комплементарни процеси и циклуси.
Примена на теоријата и методите на квантитативна анализа на проблемите од доменот на
еколошка подобност на производите

11. Содржина на предметната програма:

Метаболизам на индустриските системи. Индустриски производ и екосистем. Анализа на
животниот циклус на производот и процесот. Интеракција на производот и екосистемот.
Елементи на проектирање на еколошки подобни индустриски производи. Индустриски екодизајн. Затворени циклуси и интерсекторско поврзување. Системи на интеракција на
индустриските сектори и елементи на индустриската инфраструктура. Еко-индустриски
паркови. Стратегиско планирање на безотпадни производни системи.

Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
12.
13.
14.
15.

16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

45 часови
30 часови
50 часови
40 часови
105 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
Ј. Ходолич и др.
1.
22.1.
Ј. Fiksel
2.

22.2.

Е. Graedel, R. Allenby
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.

3.

Македонски и/или англиски
Евалуација и самоевалуација

Наслов
Заштита животне
средине у машинству
Design for the
environment: Creating
eco-efficient products and
processes
Design for Environment

Наслов

Издавач

Година

ФТН - Нови
Сад
McGraw-Hill

2003

Prentice Hall

1996

Издавач

1996

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Заштита при работа во внатрешен транспорт,
на претовар и во складишта
ИЗБР709
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. Проф. д-р Кире Поповски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на познавања од областа на безбедноста и здравје при работа со средствата
за внатрешен транспорт, на работи на претовар и во складиштата.
Содржина на предметната програма:
Вовед и запознавање на студентите со проблематиката, начинот на работа и обврските.
Основни карактеристики на опремата, специфичните опасности при работа со опремата,
конструктивните мерки за безбедност во експлоатацијата на дигалка, лифт, висечко
скеле, подигнувачка работна платформа. Возило за внатрешен транспорт. Машина за
непрекинат транспорт. Опрема во складиштата. Спроведување на периодични и
превентивни прегледи и испитувања на опремата. Упатства за работа и документација
на опремата.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Шостаков, Н.
Бркљач, Ј. Владић, М.
Георгијевић
22.1.
2.

22.2.

E. Христовска

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

од 90 до 100 бода
Изработка на семинарска работа

10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Мере безбедности и
здравља на раду са
средствима
унутрашњег
транспорта
Транспортни уреди
(интерна скрипта)

Наслов

Издавач

Година

ФТН-Нови
Сад

2009

ТФБ-Битола

2003

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Безбедност и заштита при работа во
земјоделството и шумарството
ИЗБР710
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Вонр. Проф. д-р Кире Поповски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за стандардите, инженерските постапки, решенија и опрема за
безбедност и здравје при работа во земјоделството и шумарството.
Содржина на предметната програма:
Вовед и запознавање на студентите со проблематиката, начинот на работа и обврските.
Основни принципи на заштита при работа во земјоделството и шумарството.
Национални и меѓународни прописи од областа на безбедност и здравје при работа во
земјоделството и шумарството. Обврски на корисниците на машини и опрема. Обврски
на производителот на машини и опрема. Постапки на проверка на остварувањето на
заштита при работа во земјоделството и шумарството.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

45 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Е. Христовска
22.1.
2.

22.2.

Е. Христовска

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Година

Земјоделски машини и
механизација
(интерна скрипта)
Земјоделско
машинство

ТФБ-Битола

2003

ТФБ-Битола

2004

Наслов

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Безбедност и заштита при работа на процесни
постројки
ИЗБР711
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет, Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски
нема
7.

9

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е стекнување на познавања за работата од областа на заштита и
безбедност при експлоатација на процесните постројки.
Содржина на предметната програма:
Управување со безбедноста на процесот во процесните постројки. Класификација на
можните опасности во процесните постројки. Идентификација, анализа, начини за
превенција и развој на планови на делување во случај на незгода. Проучување на
различни методи за анализа на опасноста: What if, checklist, HAZOP, FMEA, Fault tree
analysis. Класификација на причинители на инциденти и анализа на последиците од
истите.ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и OHSAS 18002.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
60 часови
16.2. Самостојни задачи

60 часови

16.3. Домашно учење

90 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 50 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода

80 бодови
15 бодови
5 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
S. Mannan
22.1.

22.2.

2.

R. H. Perry

3.

T. Kletz

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Изработка на семинарска работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Lees' loss prevention in
the process industries
Perry's chemical
engineers handbook 8th edition
What went wrong: Case
histories of process
plant disasters - 5th
edition
Наслов

Издавач

Година

Elsevier

2004

McGraw-Hill

2008

ButterworthHeinemann

2009

Издавач

Година

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

5.
6.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните склопови кај
моторните возила, функционирањето на моторите со внатрешно согорување, добивање
на сознанија за механиката на движење на моторните возила, како и со мерките за
безбедност и здравје при работа на моторните возила.
Содржина на предметната програма: Сили кои дејствуваат на возилото; Динамички
реакции на подлогата и гранични перформанси; Диференцијална равенка на движење на
возилото; Надворешна карактеристика на погонскиот агрегат; Влечно-динамички
перформанси на моторните возила со механички преносник; Мотори со внатрешно
согорување; Трансмисија; Спојка; Менувач на брзините; Кардански пренос и зглобни
полувратила; Главен преносник; Диференцијал и погон на тркала; Тркала и пневматици,
Уреди за осветлување и светлосна сигнализација; Посебни уреди на возилата; Мерки за
безбедност и здравје при работа на сите склопови и системи на моторните возила.
Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
Вкупен расположив фонд на време
270 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часови

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Моторни возила
ИЗБР 712
Инженерство за заштита на животната и работна
средина
Технички факултет - Битола
Машински отсек
Прв циклус
4/8

Број на ЕКТС
кредити
Ред.проф.д-р Весна Ангелевска
Доц. д-р Васко Стојановски
нема
7.

16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода

9

60 часови
105 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мицевски И.
22.1.

22.2.

од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Предадена проектна задача
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Моторни возила

2.

Данев Д.

Теорија на движењето
на моторните возила

3.

Микаровска В.

Моторни возила

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Наслов

Издавач
Технички
факултетБитола
Машински
факултет Скопје
Технички
факултетБитола
Издавач

Година
1990

1999

2008

Година

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
ТАЛЕ ГЕРАМИТЧИОСКИ
Дата на раѓање
04.09.1962
Степен на образование
8-2
Наслов на научниот степен
Доктор на технички науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
Дипл.маш.инж.
1987
Машински факултет -Скопје
образованието односно се
стекнал со научен степен
Магистер по
1989
Машински факултет -Скопје
машинство
Доктор на
технички науки

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос Институција
да се наведе институцијата
Технички факултет
каде работи и звањето во
Битола
кое е избран и во која област

9.

Подрачје
2-техничко
технолошки
науки
Подрачје
2-техничко
технолошки
науки

1993

Машински факултет -Скопје

Поле
214машинство

Област
21401-машински елементи и
технички системи и 21413транспортна механизација
Поле
Област
21421401-машински елементи и
машинство
технички системи и 21417техничка механика и
механика на цврсто тело
Звање во кое е избран и област

Редовен професор од областа на
машиснките елементи и машинските
конструкции
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Машински елементи 1
Машинство/ТФ Битола
2.
Машински елементи 2
Машинство/ТФ Битола
3.
Конструирање на машините
Машинство/ТФ Битола
4.
Основи на бучава и вибрации
Машинство – 3 годишни стручни студии/ТФ
Битола
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
МКЕ во инженерската пракса
Производно-конструктивно машинство и
НУМА/ТФ Битола
2.
Одбрани поглавја од
Производно-конструктивно машинство и
носечките конструкции и
НУМА/ТФ Битола
трансмисијата на
транспортните системи,
рударските машини и уреди,
земјоделската
механизација
3.
Конструктивни решенија на
Производно-конструктивно машинство и
системи и уреди за заштита на НУМА/ТФ Битола
животната средина
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

Производно-конструктивно машинство и
Оптимизација на
НУМА/ТФ Битола
машинските системи
• Метод на конечни
елементи - виш курс
• Современи методи и
процеси во образованието
на инженери конструктори
• Специјални преносници на
силина
• Методологија на научна и
стручна работа
2.
Производно-конструктивно машинство и
• Моделирање на
НУМА/ТФ Битола
однесувањето и
експериментално
испитување на системите
за обработка -2 професор
• Напредни
неконвенционални
технологии на обработка 2 професор
• Физичко моделирање и
симулација на
технологиите за пластична
деформација со помош на
компјутер -2 професор
• Механика на лом на
елементите и
конструкциите -2
професор
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Ljupco R. Trajcevski,
ALGORITHM FOR
IFToMM Journal “Problems of
Tale B. Geramitcioski
EARLY DETECTION
Mechanics”Tbilisi, 2010, №
OF THE PLANETARY
4(41), pp. 59-65, (Engl.).
GEAR’S FAILURE
WITH ANALYSIS ON
EXPERIMENTAL
DATA.
T.Geramitcioski,
Modeling the Conection
The 6-th International Symposium
2.
1.

•

I.Vilos,
V.Mitrevski

Between End-Plate and
Steel Structure Using FEM

3.

T.Geramitcioski,
Lj.Trajcevski
V.Mitrevski

The fault detection strategy
based on statistical
parameters on the vibration
signal

about Forming and Design in
Mechanical Engineering KOD
2010, 29-30 september 2010, Palic,
Serbia, Proceedings pp.133-136
International Conference on Gears,
4-6 octobar, 2010, in Geraching
near Munich, Germany, VDIBerichte Nr.2108.2, pp. 819-829

4.

Tale Geramitcioski,

Experimental
Determination of F-D
Diagram for High
Strength Bolts with 10.9

Journal
of
Mechanical
Engineering Design, ADEKO,
UDK 62-1/8, ISNN 1450-5401,
Vol.12 No 1, 2009, pp.12-20,

Ilios Vilos,
Vangelce Mitrevski

5.

Class of Strength

www.journal.ftn.uns.ac.rs

T.Geramitcioski,
I.Vilos,
V.Mitrevski

EXPERIMENTAL
DETERMINATION OF FD BOLT DIAGRAM

T.Geramitcioski, ,
Lj.Trajcevski ,
V.Mitrevski, I.Vilos

ROLLOVER TRACTOR
CASE ANALYSIS AND
RECOMMENDATIONS
FOR SAFE
MANAGEMENT

MACHINE DESIGN 2009Monograph of the Faculty of
Technical Sciences, University of
Novi Sad, Novi Sad ,Maj 2009
International virtual journal for
science, technics and innovations
for industry MTM-Machines,
Technologies, Materials, Issue
5/2011 ISSN 1313-0226, Year
5,Published by Scientific-technical
Union of Mechanical Engineering,
pp.7-10, Sofia, 2011

T.Geramitcioski, ,
Lj.Trajcevski ,
V.Mitrevski, I.Vilos

A NEW CONSTRUCTION
OF A MOBILE COMBINE
DRYER

International virtual journal for
science, technics and innovations
for industry MTM-Machines,
Technologies, Materials, Issue
5/2011 ISSN 1313-0226, Year
5,Published by Scientific-technical
Union of Mechanical Engineering,
pp.24-26, Sofia, 2011

T.Geramitcioski, ,
Lj.Trajcevski ,
V.Mitrevski, I.Vilos

A NEW CONSTRUCTIVE
SOLUTION OF A COVER
ROLLS OF RIBBON
CONVEYOR

International virtual journal for
science, technics and innovations
for industry MTM-Machines,
Technologies, Materials, Issue
7/2011 ISSN 1313-0226, Year
5,Published by Scientific-technical
Union of Mechanical Engineering,
pp.21-25, Sofia, 2011

T.Geramitcioski, ,
Lj.Trajcevski ,
V.Mitrevski, I.Vilos

DETECTION THE
CONDITION OF A FAN
TRANSMISSION IN
METAL SMELTER FENI
KAVADARCI USING
VIBRATION
SIGNATURE

International virtual journal for
science, technics and innovations
for industry MTM-Machines,
Technologies, Materials, Issue
10/2011 ISSN 1313-0226, Year
5,Published by Scientific-technical
Union of Mechanical Engineering,
pp.53-57, Sofia, 2011

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Т.Герамитчиоски,
Анализа на повишеното НИП бр. 08-1175/1 /1996
Ѓ.Тромбев,
ниво на бучава,
В.Митревски, И.Вилос вибрации, темп. на
амбиентот и нивно
штетно влијание врз
работниците во
индустријата со
предлог мерки за нивно
намалување,
2.

Т.Герамитчиоски,

Бучава и вибрации во

НИП бр. 08-1175/1 / 2000

3.

4.

Ѓ.Тромбев,
В.Митревски,
И.Вилос,
Љ.Трајчевски
И.Неделковски,
Д.Поповски,
Т.Герамитчиоски,
В.Микаровска
T.Geramitcioski,
A.Woss,D.Parkes,
I.Petricevic, A.Mustafa,
R.Likaj,L.Kita

графичката индустрија,

TEMPUS JER Proekt –
BITMEH(UM JEP –
14136-99):Specialist
Studies for Professors of
Secondary Vocational
Education in Mechanics
Project of the EU - PEER
LEARNING 2006

2000-2002 год.

European Commission European training Foundation
Turin- ETF, Turin Italy, 2006

5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Т.Герамитчиоски
Машински елементи 1
ТФ Битола/2010
2.
Т.Герамитчиоски
Конструирање на
ТФ Битола/ 2010
машини
Митревски В., Вилос И., Пресметка на ремени
3.
ТФ Битола/2008
Герамитчиоски Т.
преносници
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
Тале Герамитчиоски,
ЕДЕН ОПШТ МОДЕЛ
13 Меѓународен
1.
Цветанка Митревска,
Вангелче Митревски,
Илиос Вилос

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА
ИНЖЕНЕРИ
КОНСТРУКТОРИ

2.

Тале Герамитчиоски,
Цветанка Митревска,
Вангелче Митревски,
Илиос Вилос

3.

Т.Герамитчиоски,
В.Митревски,
Ц.Митревска

КАКО ДО ПРОФИЛ НА
ИНЖЕНЕР ПОТРЕБЕН
ЗА ПАЗАРОТ НА
ТРУДОТ ВО
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4.

Т.Герамитчиоски

КРИТЕРИУМИ ЗА
СОЗДАВАЊЕ НА
МОДЕЛИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ НА
ИНЖЕНЕРИ ВО
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Образование на
инжинери во Република
Македонија – состојби,
перспективи и развој

симпозиум
ДГКМ 2009, Охрид, 14-17
октомври 2009, стр. 103-110
13 Меѓународен симпозиум
ДГКМ 2009, Охрид, 14-17
октомври 2009, стр. 97-102

Списание за инжинерско
творештво и технологија,
UDK 62, issn 1409-5564,
фебруар, 2009, pp 24-30

ИНЖИНЕРСТВО,Списание
за инжинерско творештво и
технологија, UDK 62, issn
1409-5564, 2006 god., pp 24-30

5.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Ментор на 5 магистранти
11.2. Магистерски работи
Ментор на 3 докторанти
11.3. Докторски дисертации

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Ljupco R. Trajcevski,
ALGORITHM FOR
IFToMM Journal “Problems of
Tale B. Geramitcioski
EARLY DETECTION
Mechanics”Tbilisi, 2010, №
OF THE PLANETARY 4(41), pp. 59-65, (Engl.).
GEAR’S FAILURE
WITH ANALYSIS ON
EXPERIMENTAL
DATA.
T.Geramitcioski,
Modeling the Conection
The 6-th International Symposium
2.
I.Vilos,
V.Mitrevski

3.

T.Geramitcioski,
Lj.Trajcevski
V.Mitrevski

4.

Tale Geramitcioski,
Ilios Vilos,
Vangelce Mitrevski

Between End-Plate and
Steel Structure Using FEM

about Forming and Design in
Mechanical Engineering KOD
2010, 29-30 september 2010, Palic,
Serbia, Proceedings pp.133-136
The fault detection strategy International Conference on Gears,
based on statistical
4-6 octobar, 2010, in Geraching
parameters on the vibration near Munich, Germany, VDIsignal
Berichte Nr.2108.2, pp. 819-829

Experimental
Determination of F-D
Diagram for High
Strength Bolts with 10.9
Class of Strength

Journal
of
Mechanical
Engineering Design, ADEKO,
UDK 62-1/8, ISNN 1450-5401,
Vol.12 No 1, 2009, pp.12-20,
www.journal.ftn.uns.ac.rs
MACHINE DESIGN 2009Monograph of the Faculty of
Technical Sciences, University of
Novi Sad, Novi Sad ,Maj 2009
International Scinetific Journal
PROBLEMS OF MECHANICS,
issn 1512-0740, No 2(23)/2006, pp
9-16

5.

T.Geramitcioski,
I.Vilos,
V.Mitrevski

EXPERIMENTAL
DETERMINATION OF FD BOLT DIAGRAM

6.

T.Geramitcioski,
I.Vilos

Experimental
determination of F-D
diagram for high
strength bolts with 10.9
class of strength

7.

T.Geramitcioski,
L.R.Trajcevski

Numerical simulation for
the gear diagnostics using
joint time-frequency
Wigner-Ville Distribution
Numerical modelling of
the contact problem on the
end-plate connections of
the steel structures

International Scinetific Journal
PROBLEMS OF MECHANICS,
issn 1512-0740, № 4(21)/2005, pp
9-16
Journal ATI - Applied
Technologies & Innovations
Volume 4 | Issue 1 | April 2011
|pp.1-11

DESIGN AND
CONSTRUCTION OF A
MOBILE SOLAR
DRYER

Journal on Processing Energy in
Agriculture, Vol.15(2011) No.3,
pp.197-2001

Tale Geramitcioski, Ilios
Vilos

Tale Geramitcioski,
Vangelce Mitrevcski, Ilios
Vilos

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот Меѓународен собир/
Година
број
конференција
T.Geramitcioski,
Rolling Bearings
The 7-th Internationa 2011 год.
1.
Lj.Trajcevski
V.Mitrevski

Vibration detection
– Case Studies

Conference Research and
Development
of
Mechanical
Elements
and Systems IRMES
‘2011, Zlatibor, 27-28
april, 2011, Serbia

2.

T.Geramitcioski,
Lj.Trajcevski

Software Package
for Kinematics and
Dynamics Analysis
and Synthesis of
CAM Mechanisms
with Roller
Translator Follower

The 7-th Internationa 2011год.
Conference Research and
Development
of
Mechanical
Elements
and Systems IRMES
‘2011, Zlatibor, 27-28
april, 2011, Serbia

4.

T.Geramitcioski,
I.Vilos,
V.Mitrevski

Modeling the
Conection Between
End-Plate and Steel
Structure Using
FEM

5.

T.Geramitcioski,
C.Mitrevska,
V.Mitrevski, I.Vilos

6.

T.GERAMITCIOSKI,
Lj.TRAJCEVSKI,
I.VILOS,
V.MITREVSKI

7.

T.GERAMITCIOSKI,
Lj.TRAJCEVSKI,
I.VILOS,
V.MITREVSKI

8.

The 6-th International
2010год.
Symposium about
Forming and Design in
Mechanical Engineering
KOD 2010, 29-30
september 2010, Palic,
Serbia, Proceedings
pp.133-136
RAZVIJANJE
Тreci
internacionalni 2010год.
POTREBNIH
naucno-strucni
skup
VESTINA U
GRADJEVINARSTVOOBRAZOVANJE
NAUKA I PRAKSA
INZENJERA
GNP-2010, Zabljak 15KONSTRUKTORA, 19
februar,
2010,
str.1697-1702, Vol.2
EARLY GEAR
TOOTH DAMAGE
DIAGNOSTIC
FROM THE
VIBRATION
SIGNATURES

NEW STRATEGY
FOR EARLY
GEAR TOOTH
DAMAGE
DETECTING
BASED ON
STATISTICAL
PARAMETERS OF
THE VIBRATION
SIGNAL
T.GERAMITCIOSKI, PERFORMANCE
Lj.TRAJCEVSKI,
OF NP4 ON THE
I.VILOS,
EXPERIMENTAL
V.MITREVSKI
DATA OF THE
GEAR TOOTH
DAMAGE

3rd International
Conference on Power
Transmissions, October
1st and 2nd, 2009 in
Kallithea – ChalkidikiGreece

2009год.

XIV Internacional
scientific conference
INDUSTRIAL
SYSTEMS – IS’08,
October 02-03, 2008,
Novi Sad, Serbia

2008год.

XIV Internacional
scientific conference
INDUSTRIAL
SYSTEMS – IS’08,
October 02-03, 2008,
Novi Sad, Serbia

2008год.

Прилог бр.4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот
степен
Каде и кога го завршил
образованието односно
се стекнал со научен
степен

Сотир Пановски
16.10.1949
Машински факултет
Доктор на технички науки

6.

Подрачје, поле и област
на научниот степен
магистер

Подрачје
в) Инженерство и
технологија

7.

Подрачје, поле и област
на научниот степен
доктор

8.

Доколку е во работен
Институција
однос да се наведе
Технички факултет Битола
Редовен професор,
институцијата каде
2.3.6.Хидротехника и
работи и звањето во кое е
термоенергетика
избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Хидраулика и хидраулични
Енергетско машинство
машини
2.
Системи на автоматско
Енергетско машинство; Електротехника
управување
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Одбрани поглавја од
Енергетско машинство
механика на флуиди
2.
Современи хидроенергетски
Енергетско машинство
постројки
3.
Компјутерско моделирање на Процесно машинство
процеси, системи и
симулациони технологии
4.
Специфични услови на
Инженерство за заштита на животната
проектирање во заштита на
средина
животната средина
5.
Заштита од хемиски штети,
Инженерство за заштита на животната
пожари и експлозии
средина
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

1.
2.
3.
4.
5.

9.

Образование

Докторат
Магистратура
Дипломиран
машински инженер

Подрачје
в) Инженерство и
технологија

Година
1986
1978
1974

Институција

Машински факултет Скопје
Машински факултет Белград
Машински факултет Белград

Поле
Област
2.3.
2.3.6.Хидротехника и
Машинско
термоенергетика
инженерство
Поле
Област
2.3.
2.3.6.Хидротехника и
Машинско
термоенергетика
инженерство
Звање во кое е избран и област

10.

2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.

Panovski S., Janevska
G

2.

Panovski S., Janevska
G

3.

Panovski S., Janevska
G

4.

Panovski S.,
Janevska G

5.

Panovski S.,
Janevska G.,
Angelovska M

., Concessions
Possibilities for Small
Hydropower plants
(SHPPs) in Macedonia
with emphasis on the
model DBOT as a special
case study
What is the potential of
investmennt in small
hydro power plants in
Republic of Macedonia
Small Hydropower Plants
in Republic of Macedonia
Situation and Possibilities,
"Kakvi se
potencijalite za
investirawe vo mali
hidrocentrali vo
Republika
Makedonija"

"Mali

hidrocentrali vo
vo
Evropa
i

Makedonija"

Издавач / година
ESHA Conference:
Hidroenergia 2010 - Small
stream make rivers,
Lausanne, Switzerland, 2010

1. ESHA Conference:
Hidroenergia 2008,
Bled, Slovenia, 2008.
Small Hydropower Plants in
Republic of Macedonia
Situation and Possibilities,
1. Zbornik
na
referati
od
Me|unarodnoto
sovetuvawe
"Energetika
2008"
(ZEMAK),
Ohrid,
09-11 oktomvri 2008,
str. 431-440 (kniga
1).
2.

Zbornik
na
referati
od
Me|unarodnoto
sovetuvawe
"Energetika
2006"(ZEMAK),Ohri
d, 05-07 oktomvri
2006,str.431-440
(kniga1).

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Проф. Пановски
Kanalizaciona mre`a 2008-2009
како консултант
vo Mogila,
Programa za
sosedstvo Republika
Grcija-Republika
Makedonija
INTERREG III,
Vzaemno
finansirano od
E.R.D.F i C.A.R.D.S,
2008-2009, kako

konsultant.
2.

Проф. Пановски
како раководител и
главен истражувач

Да изградиме мала
хидроцентрала,
Научноистражувачки
проект финансиран од
Министерството за
образование и наука на
Македонија; Носител:
Технички факултет
Битола, 2003-2006;
Пановски С., како
раководител и главен
истражувач.

3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Пановски С.
Претоварни процеси,

2.

Пановски С.

Системи на
автоматско управување

2003-2006

Издавач / година
Универзитет „Св. Климент
Охридски“, Битола,
2009, ISBN 978-9989870-55-2.
Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола,
Технички факултет
Битола, 2006,ISBN 9989785-79-1.

3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Пан овски С.,
Основен проект за мала Технички факултет-Битола
Раководител и
хидроцентрала Галичка 2011
изготвувач на
3 на р. Галичка
машински дел.и др.
2.
Пан овски С.,
Основен проект за мала ИНГМАРК ДОО Скопје,
Раководител и
хидроцентрала Градечка 2011
изготвувач на
на р. Градечка
машински дел.и др.
3.
Пан овски С.,
Основен проект за мала ИНГМАРК ДОО Скопје,
Раководител и
хидроцентрала
2011
изготвувач на
Патишка на р.
машински дел.и др.
Патишка
4.
Пан овски С.,
Идеен проект за мала
ПЦЦ Хидро ДООЕЛ,
Раководител и
хидроцентрала
Скопје, 2010
изготвувач на
Шемница 1010 kW
машински дел.и др.
5.
Пан овски С.,
Идеен проект за мала
Раководител и
хидроцентрала

изготвувач на
Кучиште, Р. Косово
машински дел.и др.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
околу 30
5
11.2. Магистерски работи
2
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Panovski S.,
., Concessions
ESHA
2010
Janevska G
Possibilities for
Conference:
Small Hydropower
Hidroenergia
plants (SHPPs) in
2010 - Small
Macedonia with
stream make
emphasis on the
rivers, Lausanne,
model DBOT as a
Switzerland,
special case study
2010
2.
Panovski S.,
What is the potential
2. ESHA
2008
Janevska G
of investmennt in
Conferenc
small hydro power
e:
plants in Republic of
Hidroener
Macedonia
gia 2008,
Bled,
Slovenia,
2008.
3.

Panovski S.,
Janevska G

Small Hydropower
Plants in Republic of
Macedonia Situation
and Possibilities,

Small
Hydropower
Plants in
Republic of
Macedonia
Situation and
Possibilities,

2006

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Витомир Стојановски
05.10.1955 год.
8. Докторат
Доктор по технички науки
Образование
Година
Доктор
Магистер
Диплома

1992
1987
1979

Институција
УКЛО, Битола
УКИМ, Скопје
УКИМ, Скопје

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Поле
Област
2. Техничко2.14
2.14.24
технолошки науки
Машинство
Друго
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
2. Техничко2.14
2.14.24
технолошки науки
Машинство
Друго
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и
се наведе институцијата каде
област
работи и звањето во кое е
Технички факултет, УКЛО,
Редовен професор
избран и во која област
Битола, Р.Македонија
21424,21420,21403,20501
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус
на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Техничко цртање, Дизајнирање со CAD МО/ИКТ-ТФБ – УКЛО Битола
1.
Компресори, вентилатори и пумпи
МО-ТФБ – УКЛО Битола
2.
Солид моделирање
ИКТ ТФБ – УКЛО Битола
3.
Инженерска технологија
ИКТ ТФБ – УКЛО Битола
4.
Проектирање со помош на
СО ТФБ – УКЛО Битола
5.
компјутер,CAD

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Нафтоводи и гасоводи
МО ТФБ – УКЛО Битола
1.
Солид моделирање -напреден курс
МО/ИКТ ТФБ – УКЛО Битола
2.
ИКТ ТФБ – УКЛО Битола
3.
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Стојановски В., Боцевска А.,
Подобрување на перформансите Зборник на трудови/
1.
9.2.

10.

2.
3.

Ристевски Р.
Stojanovska L., Stojanovski V.,

Fahlberg-Stojanovska L.,
Stojanovski V.

на камин-печки
ТФБ, 2011
GeoGebra in the college classroom - Ithaca College, Ithaca,
multiple representations
NY, USA, pp. 147-153,
2010
GeoGebra: Freedom to Explore and Oxford Journals,
Learn.
Oxford, UK, Teaching
Mathematics and its

4.
5.

Stojanovska L., Stojanovski V.,
Bocevska A.,
Стојановска Л., Стојановски В.

Applications, vol.28,
no.2, pp.69-76, 2009
ICT in Math Education – Small
6th Intl CIIT, Bitola,
Interactivities & Specific Goals
MK, pp.75-77, 2008
Материјали за е учење на математЕТАИ, 2007
аудио-визуелна математика, самотестирање и интерактивности

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Витомир Стојановски – главен Нови печки за загревање на
Министерство за
1.

2.

истражувач

простории, Развојноистражувачки проект

Витомир Стојановски истражувач

Да изградиме мала централа,
Научно-истражувачки проект.

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
Стојановски В., Боцевска А.
AutoCAD 2010
1.
Стојановска
Л.,
Стојановски
В.
Микрософт Ворд 2010 и Ексел
2.
3.
4.

11.

12.

Боцевска А.
Стојановски В., Боцевска А.
Стојановска Л., Стојановски В.
Боцевска А.

2010
Солид Моделирање
Информатика

образование и наука
на Р.М., Металец –
Битола, 2006/2007
Министерство за
Образование и
наука, 2004-2007

Издавач / година
2011
2010
2009
2006

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
~45 (МО + ИКТ)
1
11.2. Магистерски работи
1
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Стојанче Нусев
21.02.1963 год.
Доктор на науки
8-2
Образование

Доктор на технички
науки
Магистер по технички
науки
Дипл.маш.инженер

Година
1999
1993
1987

Институција

Машински факултет
Скопје
Машински факултет
Ниш
Технички факултет
Битола

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
2-Техничко
технолошки науки

Поле
Машинство

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
2-Техничко
технолошки науки

Поле
Машинство

8.

Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
Редовен професор
каде работи и звањето во кое Технички факултет Битола
е избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Технологија на материјалите
Машински отсек/ Технички факултет
Битола
2.
Машинска обработка и алатни
Машински отсек/ Технички факултет
машини
Битола
3.
Современи производствени
Информатика и компјутерска
технологии
техника/Технички факултет Битола
4.
Графички материјали
Графички отсек/Технички факултет
Битола
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Одбрани поглавија од областа на
Машинство/ Технички факултет
CAD/CAM технологиите
Битола
2.
Моделирање и симулација на
Машинство/ Технички факултет
постапки со обликување на алат
Битола
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Современи методи на испитување Maшинство/Технички факултет
на материјалите
Битола

9.

2.

Област

Производно
машинство,
технологии и
системи

Област

Производно
машинство,
технологии и
системи

Физичко моделирање и симулација Maшинство/Технички факултет

на технологиите за пластична Битола
деформација со помош на компјутер
10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
Dekic P.,Temeljkovski D. Nusev S.,
Application of recycled rubber in
1.

Издавач / година
10th INTERNATIONAL
CONFERENCE “
RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN
MECHANICAL
IDUSTRY” RaDMI 2010,
Vrnjacka Banja, Serbija
(E13, pp.1076-1081);

Stefanovic V., Stoiljkovic M.

production of insulation panels

2.

Dekic P., Temeljkovski D., Nusev S

Izbor optimalnog procesa reciklaze
otpadnih pneumatika

Jurnal RESEARCH AND
DESING IN COMMERCE
& INDUSTRY. 8(2010)2
(pp 65-72);

3.

Nusev S., Andreevski I

Modern computer tehnology applicn
in plastic material inject molding
simulation

8th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
АCOMPLISHMENTS IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL AND
INFORMATIC
ENGINEERING, DEMI
2007,Banja Luka, 2526.05.2007 (pp 227-232);

4.

Temeljkovski D. Nusev S, Rancic B.,
Dekic P.

Baling machines as a constituent part
of the waste recycling systems

10th INTERNATIONAL
CONFERENCE “
RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN
MECHANICAL
IDUSTRY” RaDMI 2010,
Vrnjacka Banja, Serbija
(E46 pp.1262-1268);

5.

Temeljkovski D., Mijailovic V.,
Nusev S.,

Metal formin machines with the
Fluweel unertia variabile moment

7th ICTP Conference,
Japan,Jokohama,October
27- November 1, 2008;

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Конструкција на алати за
Развојно истражувачки
Нусев С.,Андреевски И.,
1.
ПОЛИМЕР д.о.о.-Битола

вбризгување на тенкозидни
полимерни производи со примена на
современи компјутерски методи

проект софинансиран од
Министерството за
образование и наука на
Република Македонија,
2007-2008;

2.

Нусев С., Андреевски И., МЗТ
Инженеринг-Битола

Развој на нова конструкција на
алати за изработка на капаци за
ролни со сопствено заптивање

Развојно истражувачки
проект софинансиран од
Министерството за
образование и наука на
Република Македонија,
2006-2007;

3.

Нусев С., Андреевски И.,
Механотехника-Битола

Технологија за брзо и ефтино
усвојување на производство на
леани производи од легури со

Развојно истражувачки
проект софинансиран од
Министерството за

температури на леење до 5300 С и
пластични делови од полиуретани,
епоксидни смоли и полиестри

образование и наука на
Република Македонија,
2005-2006;

4.

Нусев С.

Истражување на динамичките
карактеристики на механичките
преси при користење на современи
еластични потпирачи

Научно истражувачки
проект финансиран од
Министерството за
образование и наука на
Република Македонија,
2004;

5.

Христовска Е., Нусев С., Јолевски
Т., Југовски В.

Развој на производство на
култиватори во Пелагонискиот
регион

ГТЗ- Трансвер
технологија Скопје,
Битола Технички
факултет-Битола,Јануари
2004

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
Нусев С.
Современи производствени
1.

11.

12.

2.

Нусев С., Андреевски И.

технологии
Технологија на материјалите

3.

Нусев С.

Графички материјали

Издавач / година
Технички факултетБитола, 2007
Технички факултетБитола, 2006
Технички факултетБитола, 2006

4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
50
5
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Temeljkovski D. Nusev S, Rancic B., Baling machines as a constituent
10th INTERNATIONAL
1.
Dekic P.

part of the waste recycling systems

CONFERENCE “
RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN
MECHANICAL
IDUSTRY” RaDMI 2010,
Vrnjacka Banja, Serbija
(E46 pp.1262-1268);

2.

Dekic P., Temeljkovski D., Nusev S

Izbor optimalnog procesa reciklaze
otpadnih pneumatika

Jurnal RESEARCH AND
DESING IN COMMERCE
& INDUSTRY. 8(2010)2
(pp 65-72;

3.

Dekic P.,Temeljkovski D. Nusev S.,
Stefanovic V., Stoiljkovic M.

Application of recycled rubber in
production of insulation panels

10th INTERNATIONAL
CONFERENCE “

RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN
MECHANICAL
IDUSTRY” RaDMI 2010,
Vrnjacka Banja, Serbija
(E13, pp.1076-1081);

4.

Popovski K., Nusev S.

One method for calculating the
coefficient of convective heat
transfer from the ribs on the
enfiroment αr and head transfer
factor ja at lamella heat
exchanger

5.

Temeljkovski D., Mijailovic V.,
Nusev S.,

Metal formin machines with the
Fluweel unertia variabile moment

6.

Nusev S., Andreevski I

Modern computer tehnology applicn
in plastic material inject molding
simulation

8th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
ACCOMPLISHMENTS IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL AND
INFORMATIC
ENGINEERING, Banja
Luka,25-26.05. 2007 (pp
589-596
7th ICTP Conference,
Japan,Jokohama,October
27- November 1, 2008;
8th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
АCOMPLISHMENTS IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL AND
INFORMATIC
ENGINEERING, DEMI
2007,Banja Luka, 2526.05.2007 (pp 227-232);

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
Temeljkovski
D.
Nusev
S,
Baling
machines
as
a
10th INTERNATIONAL 2010
1.
Rancic B., Dekic P.

constituent part of the waste
recycling systems

CONFERENCE “
RESEARCH AND
DEVELOPMENT
IN MECHANICAL
IDUSTRY” RaDMI
2010, Vrnjacka Banja,
Serbija
(E46 pp.1262-1268);

2.

Nusev S., Andreevski I,
Temeljkovski D

ICEST 2008,Juni 25-27,
Serbia,Nis, (pp284-287).

2008

3.

Доневски Б.,Нусев С.,
Башевска М.

Modern technology application
in electro industry parts
production
Tempus Project “
Наградување на системот за
обезбедување на квалитет на
Универзитетот Св. Климент
Охридски- Битола

NoSM_SCM_CO22A062006, Jagiellonian
University, Krakow,
Poland, 14-18.02.2007;

2007

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Игор Неделковски
12.03.1966
Доктор
Доктор на технички науки
Образование
Година
Докторска
дисертација – доктор
на технички науки

1997

Постдипломски
студии – магистер на
технички науки
Додипломски студии
– дипломиран
машински инженер

1990-1993

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Технички науки

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое
е избран и во која област

Институција

9.

Подрачје
Технички науки

Институција

1985-1990

Поле
Енергетика

Универзитет “Св.
Климент Охридски”
- Битола, Технички
факултет - Битола
Универзитет во
Белград, Машински
факултет - Белград
Универзитет во
Битола, Технички
факултет - Битола

Област
Термотехника и
термотехнички
апарати и
постројки
Поле
Област
Информатика Друго
и
(Компјутерска
компјутерска симулација и
техника
виртуелно
инженерство)
Звање во кое е избран и
област

Универзитет “Св. Климент
Охридски” - Битола, Технички
факултет - Битола

Редовен професор.
Области: Информациони и
експертски системи;
Припрема за печатење и
DTP; Механика на
флуидите и струјно
технички системи.

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Интернет и мултимедија
Информатика и компјутерска
техника, Графичко инженерство /
Технички факултет - Битола
2.
Компјутерска графика
Информатика и компјутерска
техника, Графичко инженерство /
Технички факултет - Битола
3.
Инженерски експертски системи
Информатика и компјутерска
техника, Индустриски менаџмент /
Технички факултет - Битола
4.
Виртуелно инженерство
Информатика и компјутерска
техника, Индустриски менаџмент /
Технички факултет - Битола

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Компјутерска графика – напреден курс
1.
Информатика и компјутерска
техника, Графичко инженерство /
Технички факултет - Битола
Виртуелно инженерство – напреден
2.
Информатика и компјутерска
курс
техника, Индустриски менаџмент /
Технички факултет - Битола
3.
Визуелизација на податоци
Информатика и компјутерска
техника, Графичко инженерство /
Технички факултет - Битола
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Nedelkovski, I., Servini, Z., Development of AHP Based Proceedings of the
Servini, J
Model and DSS for
International
Strategic Planning of Local Symposium on the
Analytic Hierarchy
Sustainable Development.
Process for
Multicriteria
Decision Making.
Creative Decision
Foundation
Pittsburgh, PA
ISSN 1556-8296
ISSN 1556-830X
2.
Servini, Z., Nedelkovski, I., Application of AHP Based
Proceedings of the
Servini, J.,
Decision Support System
International
for Strategic Planning of
Symposium on the
Local Sustainable
Analytic Hierarchy
Development
Process for
Multicriteria
Decision Making.
Creative Decision
Foundation
Pittsburgh, PA,
USA, 2011
ISSN 1556-8296
ISSN 1556-830X
3.
Izeirovski, S., Nedelkovski, Spatial Data Infrastructure
Proceedings of
I., Gorsevski, P., Xhila, K.
For Real Estate
Internationa
Administration Based
Conference on
On Satellite Data.
Spatial Data
Infrastructures, 1517 September 2010,
FON University,
Skopje, 2010. ISBN
9.2.

10.

978-9989-936-32-6
4.
Nedelkovski, I., Gjorgjieski, Cost Effective 3D
Proceedings of XLV
V.,
Architectural Visualisation. International
Scientific
Conference on
Information,
Communication and
Energy Systems and
Technologies.
Faculty of Technical
Sciences, Bitola,
Macedonia 2010.
ISBN 978-9989786-58-7
5.
Nedelkovski, I., Vrskova, S., Image Based Virtual Tour
Proceedings of
through Bitola.
XLIV International
Scientific
Conference on
Information,
Communication and
Energy Systems and
Technologies, 25-27
Jun, 2009, Veliko
Tarnovo, Bulgaria,
Vol. 1, pp. 271-274.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Integrated Sustainable
EU funded project Environmental Management IPA Programme for
with Decision Support
Cross Border
System Implementation
Cooperation
between Macedonia
and Albania, 20112012
2.
COST Action IC1005:
EU RTD 7th
HDRi: The digital capture,
Framework
storage, transmission and
Programme, 2011 display of real-world
2014
lighting
3.
Developing of Strategy for
SPARK Foundation,
Establishing Integrated
Amsterdam /
Information System of
Ministry of Foreign
Municipality Bitola
Affairs of the
Netherlands, 2009
4.
Development of a
INTERREG IIIA,
knowledge network of
University “St.
educational and research
Kliment Ohridski” institutes active in
Bitola - Bitola/
environmental issues for the CPERI-CERTH,
development of a common
Thessaloniki
cooperation framework, for
the harmonization with EU
legislation and know-how

transfer

11.

12.

5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Игор Неделковски
Компјутерска графика (3Д Технички факултет
моделирање и анимација) Битола, 2008 ISBN:
9989-786-02-X
2.
Игор Неделковски
Инженерски експертски
Технички факултет
системи (авторизирани
– Битола, 2009
предавања)
3.
Игор Неделковски
Интернет и мултимедија
Технички факултет
(авторизирани предавања) – Битола, 2010
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
~ 200
11 одбранети, 7 во фаза на изработка
11.2. Магистерски работи
1 одбранета, 3 во фаза на изработка
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Nedelkovski, I., Servini, Z., Development of AHP
Proceedings of the
Servini, J
Based Model and DSS for International
Strategic Planning of Local Symposium on the
Sustainable Development. Analytic Hierarchy
Process for
Multicriteria
Decision Making.
Creative Decision
Foundation
Pittsburgh, PA
ISSN 1556-8296
ISSN 1556-830X
2.
Servini, Z., Nedelkovski, I., Application of AHP Based Proceedings of the
Servini, J.,
Decision Support System
International
for Strategic Planning of
Symposium on the
Local Sustainable
Analytic Hierarchy
Development
Process for
Multicriteria
Decision Making.
Creative Decision
Foundation
Pittsburgh, PA,

USA, 2011
ISSN 1556-8296
ISSN 1556-830X
3.
Izeirovski, S., Nedelkovski, Spatial Data Infrastructure Proceedings of
I., Gorsevski, P., Xhila, K.
For Real Estate
Internationa
Administration Based
Conference on
On Satellite Data.
Spatial Data
Infrastructures, 1517 September 2010,
FON University,
Skopje, 2010. ISBN
978-9989-936-32-6
4.
Nedelkovski, I., Gjorgjieski, Cost Effective 3D
Proceedings of XLV
V.,
Architectural
International
Visualisation.
Scientific
Conference on
Information,
Communication and
Energy Systems and
Technologies.
Faculty of Technical
Sciences, Bitola,
Macedonia 2010.
ISBN 978-9989786-58-7
5.
Nedelkovski, I., Vrskova, S., Image Based Virtual Tour Proceedings of
through Bitola.
XLIV International
Scientific
Conference on
Information,
Communication and
Energy Systems and
Technologies, 25-27
Jun, 2009, Veliko
Tarnovo, Bulgaria,
Vol. 1, pp. 271-274.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Nedelkovski, I.,
Development of AHP
International
2011
Servini, Z., Servini, J
Based Model and DSS
Symposium on
for Strategic Planning of the
Local Sustainable
Analytic
Development.
Hierarchy
Process for
Multicriteria
Decision

2.

Nedelkovski, I.,
Gjorgjieski, V.,

Cost Effective 3D
Architectural
Visualisation.

3.

Nedelkovski, I.,
Vrskova, S.,

Image Based Virtual
Tour through Bitola.

Making,
Sorento, Italy
International
Scientific
Conference on
Information,
Communication
and Energy
Systems and
Technologies,
Ohrid,
Macedonia
International
Scientific
Conference on
Information,
Communication
and Energy
Systems and
Technologies,
Veliko Tarnovo,
Bulgaria.

2010

2009

Прилог бр.4
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Александар Маркоски
03.07.1963
VIII
Доктор на науки
Образование
Година
Доктор на технички 1999
науки
Магистер

1994

Дипломиран
машински инженер

1987

Подрачје
Техничко
Технолошки Науки

Институција
Технички
факултет Битола
Машински
факултет Скопје
Машински
факултет Скопје
Област
Термотехника и
термотехнички
апарати и
постројки

Поле
Енергетика,
Регулација и
управување со
технолошки
процеси
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Техничко
Информатика Друго –
Технолошки Науки
и
Применети
компјутерска
Информациско
техника,
комуникациски
Животнна
технологии
средина
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и
се наведе институцијата каде
област
работи и звањето во кое е
Технички факултет - Битола
Редовен професор
избран и во која област
Применети
информатичко
комуникациски
технологии, Заштита на
животна средина
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
CAD/CAM Апликации
Информатика и компјутерска
техника, ТФ - Битола
2.
Компјутерски управувани машини и
Информатика и компјутерска
процеси
техника, ТФ - Битола
3.
CNC Технологии
Информатика и компјутерска
техника, ТФ - Битола
4.
Заштита на животна средина
Сите отсеци на Технички факултет
Битола
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Ред.
број
1.

10.

Наслов на предметот
Енвироматика

Студиска програма / институција

Информатика и компјутерска
техника, ТФ - Битола
2.
Информациско-комуникациски
Информатика и компјутерска
технологии во индустријата
техника, ТФ - Битола
3.
Безжични сензорски мрежи
Информатика и компјутерска
техника, ТФ - Битола
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Одбрани поглавја од Индустриска
Информатика и компјутерска
Информатика
техника, ТФ – Битола
2.
Одбрани поглавја од Енвироматика
Информатика и компјутерска
техника, ТФ – Битола
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Jolevski I., Markoski A. ,
Smart vehicle sensing and
ITI 2011, 33rd
Pasic R.
classification node with
International
Energy aware vehicle
Conference
classification algorithm
on Information
Technology
Interfaces,
Cavtat/Dubrovnik,
Croatia, 2011
2.
J. Vrtkovska, A.Markoski,
Storage, Manipulation and
KGH International
A.T. Gavrilovska
use of Integrated Database
Conferece, 2010,
for Various Thermotechnical Beograd, R.Srbija.
Calculations
3.
I.Andreevski, Lj.Kanevce,
Development and
10 th,
G.Kanevce, A.Markoski,
Application of Regulatory
International
S.Stavreva
Dispersioin Model for Air
Conference on
Pollution Assesment
Accomplishment
in Electrical and
Mechanical
Engineering and
Information
Technology DEMI
2011
4.
Jolevski, A. Markoski, R.
AMR sensing node for
ISEP2011 March
Pasic
vehicle identification and
2011, Ljubljana,
classification
Slovenia
5.
B. Angelevska, A.Markoski
Air Quality Assessment
XVI International
Based on a GIS As a
Symposium Decision Support Tool
Transport Systems
2009, Opatija,
Croatia.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Development of Regional
Tempus IV
Interdisciplinary
Project, 158644

11.

Mechatronic Studies –
JPCR
DRIMS
(2010 –2013)
2.
Development of
Tempus -1-2010Environmental and
IT-JPCR 511001
Resources Engineering
(2011 – 2014)
Learning - DEREL
3.
Workflow and Document
Tempus UM_JEP
Management Infrastructure
40045-2005
towards Integrated
(2006-2009)
University
4.
Quality Assurance and
Tempus SCMAccreditation System
C011B05-2005
Network
(2006-2007)
5.
А.Маркоски, Б.Самакоски, Развој на CNC контролни
Апликативни
З.Соколоски, К.Мрчески, З. системи за компјутерски
проекти
Петрески и др.
управувани машини
МИКРОСАМ
Прилеп
машини со 2-6 оски на
управување и CAD/CAM
(1999-2009)
софтверски решенија за
примена на машини за
обработка на дрво,
алуминиум, пластика,
метал и композитни
материјали.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Повеќе од 40
11.2. Магистерски работи
2 + 3 во фаза на изработка
11.3. Докторски дисертации
3 во фаза на изработка

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое
е избран и во која област

9.

10.

Викторија Петковска
18.05.1959
Докторат на науки
доктор
Образование
Година

Институција

диплома

1982

магистратура

1992

докторат

2000

Подрачје
Хуманистички
науки
Подрачје
Хуманистички
науки
Институција

Поле
Наука за јазик
Поле
Наука за јазик

Технички факултет-Битола

Филолошки факултетСкопје
Филолошки факултетБелград
Филолошки факултетСкопје

Област

Англистика
Методика на јазик

Област

Англистика
Методика на јазик

Звање во кое е избран и
област
Редовен
професор/Англистика,
Методика на јазик

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Англиски јазик
Сите отсеци/Технички факултетБитола
2.
Методика на наставата по англиски Македоснки-англиски/Педагошки
јазик
факултет-Битола
Интегрирана методичка практика
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Современи стратегии во наставата Македонски-англиски/Педагошки
по англиски јазик
факултет-Битола
2.
Методичка практика
Македоснки –англиски/Педагошки
факултет-Битола
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.

4.
5.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
В.Петковска
Writing: a workbook in
Киро Дандароwriting
Битола
2.
В.Петковска
Прирачник по методика на Киро Дандаронаставата по англиски
Битола
јазик
3.
В.Петковска
Англиски во економијата
Киро Дандаро Битола
4.
В.Петковска
Англиски за техничките
Киро Дандаронауки
Битола
5.
В.Петковска
Прирачник по англиски
Киро Дандаројазик за техничките науки Битола
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Десетина дипломски
Четири магистерски трудови
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Critical pedagogy: how can
Образование во 21
1.
Petkovska V.

2.

Petkovska V.

3.

Petkovska V.

4.
5.
6.

prospective ELT tackle
language sexism in EL
textbooks
Assessing potentialities of
textbooks for developing
cultural awareness
ELT at Macedonian
universities: state-of –the-art

век, Mеѓународен
собир/ 2011

ASSENGLISH:Only
connect,
Конференција/2011
ЕЛТАМ,
Конференција/ 2010

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
Critical pedagogy: how
Образование во 21 2011
1.
Petkovska V.

2.

Petkovska V.

3.

Petkovska V.

can prospective ELT
tackle language sexism
in EL textbooks
Assessing potentialities
of textbooks for
developing cultural
awareness
ELT at Macedonian
universities: state-of –
the-art

век, Mеѓународен
собир

ASSENGLISH:Only 2011
connect,
Конференција
ЕЛТАМ,
Конференција

2010
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1.
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4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

9.

Весна Ангелевска (претходно презиме Микаровска)
09-03-1965 год.
VIII1
Доктор по технички науки
Образование
Година
Институција
VII1 дипл.маш.инж.

1987 год.

VII2 магистер по
машинство

1992 год.

VIII1 доктор по
технички науки

1995 год.

Подрачје
Техничко
технолошки науки
Подрачје
Техничко
технолошки науки
Институција

Поле
Машинство
Поле
Машинство

Технички факултет - Битола
Универзитет„Св.Климент
Охридски‟ Битола

Технички
факултет Битола,
УКЛО
Машински
факултет Скопје,
УКИМ
Машински
факултет Скопје,
УКИМ

Област
Моторни возила
Област
Моторни возила

Звање во кое е избран и
област

Редовен професор,
Моторни возила и Мотори
со внатрешно согорување

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Моторни возила
Сообраќајно транспортно
инженерство / ТФБ,УКЛО
2.
Техничка експлоатација на МВ
Сообраќајно транспортно
инженерство / ТФБ,УКЛО
3.
Мотори и екологија
Машинство/ ТФБ, УКЛО
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Одбрани поглавја од мотори СВС и
Машинство/ ТФБ, УКЛО
екологија
2.
Конструкција на моторни возила
Сообраќајно транспортно
инженерство / ТФБ,УКЛО
3.
Системи кај моторните возила
Сообраќајно транспортно
инженерство / ТФБ,УКЛО
4.
Еколошки возила
Сообраќајно транспортно
инженерство / ТФБ,УКЛО
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Современи системи кај моторите и
екологија

10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Angelevska, B., Mikarovska, Compliance assessment of
V.
national legislative for
environmental protection in
R. Macedonia and european
legislation for passenger
petrol cars exhaust emissions
2.
Mikarovska V.
Exhaust Emission from
Compression Ignition
Engines,

3.

Angelevska, B., Mikarovska,
V.

Издавач / година
XIV International
scientific
symposium,
Traffic systems,
Croatia, 2007.
2-nd workshopEmission Control
Technologies,
Paper, Greece,
2007.
II European Road
Transport
Research Arena,
Ljubljana,
Slovenia, 2008.

Recommendations for
reduction of air pollution
from motor vehicles in RM
and theirs integration in
national strategy for
environmental protection,
4.
Stojanovski V., Angelevska
Theoretical analysis of
MOTAUTO 2009
V.
bearing construction of bus
Bulgarija
type T715
5.
Stojanovski V., Angelevska
Experimental investigation
MOTAUTO 2011
V.
of thension-deformation
Bulgarija
situation on characteristic
measuring places of bus type
T715
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
доц. д-р Васко
Експертиза за сообраќајна
П.бр.691/10,
Стојановски, Ред. проф. д-р незгода
Основен суд
Весна Ангелевска, Aсс.м-р
Скопје II, Скопје,
Зоран Јoшевски
Март 2011
2.
доц. д-р Васко
Експертиза за сообраќајна
П.бр.30/2007,

3.

12.

незгода
Експертиза за сообраќајна
незгода

Основен суд
Велес, Април
2011
К.бр.425/09,
Основен суд
Oхрид, Адвокат
Емил Балабан,
Април 2011
К.бр.36/07-I,
Основен суд
Кичево, Мај 2011

доц. д-р Васко
Експертиза за сообраќајна
Стојановски, Ред. проф. д-р незгода
Весна Ангелевска, Aсс.м-р
Бети Анѓелевска
5.
доц. д-р Васко
Експертиза за сообраќајна
П1-321/11,
Стојановски, Ред. проф. д-р незгода
Основен суд
Весна Ангелевска, Aсс.м-р
Охрид, Декември
Бети Анѓелевска
2011
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
20
2
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
2.
3.
4.

11.

Стојановски, Ред. проф. д-р
Весна Ангелевска, Aсс.м-р
Бети Анѓелевска
доц. д-р Васко
Стојановски, Ред. проф. д-р
Весна Ангелевска, Aсс.м-р
Бети Анѓелевска

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

ВАНЃЕЛЧЕ МИТРЕВСКИ
04.02.1967
VIII
Доктор по технички науки
Образование
Година
Дипл.елек.инж.
Магистер по
технички науки
Доктор по
технички науки

Подрачје
2-Техничко
технолошки
науки

Институција

1991

Универзитет во Битола

1998

Универзитет во Битола

2005

Универзитет во Битола

Поле

Област
20520500 - Енергетско и
Eнергетика
процесно машинство
Подрачје, поле и област на
(размена на топлина,
научниот степен магистер
Повеќефазни ситеми)
20503 – Математичко
моделирање и симулација
на енергетските процеси
Подрачје
Поле
Област
2-Техничко
20520500 - Енергетско и
технолошки
Eнергетика
процесно машинство
Подрачје, поле и област на
науки
(размена на топлина,
научниот степен доктор
Повеќефазни ситеми)
20503 – Математичко
моделирање и симулација
на енергетските процеси
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Вонреден професор од областа на
каде работи и звањето во
енергетско и процесно машинство и
Технички факултет Битола
кое е избран и во која
индустриско инженерство и
област
менаџмент
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
9.1.
1.
Индустриски сушари
Машинство/ТФ Битола
2.
Технички мерења
Машинство/ТФ Битола
2.
Основи на машинство
ИТО/ТФ Битола
Развој на производи и
Индустриски менаџмент/ТФ Битола
3.
иновации
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Одбрани поглавја од процесите
1.
Енергетско машинство/ТФ Битола
на сушењето
9.2.
2.
Современи ТЕП
Енергетско машинство/ТФ Битола
3.
Оптимални енергетски системи Енергетско машинство/ТФ Битола
Одбрани поглавја од
Производно и констуктивно машинство и
4.
веројатност, статистика и
НУМА /ТФ Битола
методи на оптимизација

Теорија на веројатност и
Индустриски менаџмент/ТФ Битола
статистика
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
9.3.
Енергетика во процесната
1.
Енергетика и процесна техника/ТФ Битола
техника
Одржива енергетика и
2.
Енергетика и процесна техника/ТФ Битола
процесна техника
Современи апарати и процесни
3.
Енергетика и процесна техника/ТФ Битола
системи
Процесни системи и животна
4.
Енергетика и процесна техника/ТФ Битола
средина
10. Селектирани резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
Popovski, D., Mitrevski,
Electronic Journal of
Two methods for
V.,
Environmental, Agricultural and
generating
new
water
1.
Food Chemistry, Volume 5(3),
sorption isotherms
5.

pp.1407-1410, 2006

2.
10.1.
3.

4.

5.

G. H. Kanevce, L. P.
Kanevce,
V.B. Mitrevski, G. S.
Dulikravich,
H.R.B. Orlande

Inverse approaches to
drying of thin bodies with
significant shrinkage
effects

Journal of heat transfer –
transactions of the ASME,
March, Vol. 129, pp. 379-386,
2007

Popovski, D., Mitrevski,
V.,

Trigonometric and
cyclometric models of
water sorption isotherms

Electronic Journal of
Environmental, Agricultural and
Food Chemistry, Volume 6(1),
pp.1711-1718, 2007

G. Kanevce, L.
Kanevce, V. Mitrevski,
G. Dulikravich

Inverse Estimation of
Moisture Diffusivity by
Utilizing Temperature
Response of a Drying Body

Tech Science Press,
ICCES, vol.8, no.1, pp.1-6,
2008

Mitrevski, V., Popovski,
F., Popovski, D.,

Density of some vegetables
during convective drying

Journal on Processing and
Energy in Agriculture,
Vol.15(1),Serbia, pp.39-41, 2011

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
Терморадијационо вакуум
Kanev~e, G., Kanev~e,
Технички факултет
сушење на печурки
Q., Popovski, D.,
Битола/Министерство за
Trombev, \.,
образование и наука на
Markoski, A.,
1.
Р.М., 1996-1999
10.2.

2.

Angelevski, Z.,
Mitrevski, V.,
Kulevski Z.,
Kanev~e, G., Kanev~e,
Q., Trombev, \.,
Popovski, D.,
Andreevska, A.,
Ristevski, R.,
Markoski, A.,
Stefanovska, C.,
Mitrevski, P.,
Mitrevski, V.,

Tермо-хидраулични
аспекти на промивање со
вода на загадени
високобрзински гасни
токови и примена на
конструкции

Технички факултет
Битола/Министерство за
образование и наука на
Р.М., 1997-2000

3.

4.

Velkovski, S.
Kanev~e, G., Kanev~e,
Q., Popovski, D.,
Trombev, \.,
Angelevski, Z.,
Pej~inovski, J.,
Mitrevski, V.,
Kulevski, Z.
Kanev~e, Q.,
Mitrevski, V
Kanev~e, G.,
Andreevski, I.

Оптимизација на процесите
на сушењето

Технички факултет
Битола/Министерство за
образование и наука на
Р.М., 2000-2003

Нови концепти и примени
на инверзниот пристап

Технички факултет
Битола/Министерство за
образование и наука на
Р.М., 2010-2012

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
Mitrevski, V.,
Пресметка на полжавести
1.
Geramit~ioski, T.
преносници
10.3.
Mitrevski, V., Вилос,
Пресметка на ремени
2.
И., Geramit~ioski, T.
преносници

Издавач / година
Технички факултет Битола,
2006
Технички факултет Битола,
2008

3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
Gligor H. Kanevče,
Određivanje toplotnog
19. kongres o procesnoj
1.
Ljubica P. Kanevče i
fluksa primenom genetskog industriji – PROCESING
Vangelče B. Mitrevski
algoritma
2006, Beograd

10.4.

2.

Kanevce, G., Kanevce,
Lj., Mitrevski, V.,
Voronjec, D.,
Dulikravich, G.,

3.

Popovski, K., Mitrevski,
V.

4.

Mitrevski, V., Kanevce,
G., Kanevce, Lj.,
Voronjec, D.,
Geramitcioski, T., Ilios,
V., Mitrevski, V.

5.

Оdredzivanje termofizickih
karakteristika jabuka
primenom inverznog postupka

Procesna Tehnika, Beograd,
Srbija, Jun 13-15, 2007

Matematicki model
ikompjuterski program za
proracun lamelastih
razmenivaca toplote

Procesna Tehnika, Beograd,
Srbija, Jun 13-15, 2007

Promena zapremine
prehrambenih materijala
tokom susenja

Procesna Tehnika i Energetika u
Poljoprivredi,
Vol.11(3&4),
Kopaonik, Srbija, April 22-27,
pp.131-133, 2008

Jedno konstruktivno resenje
krilnog zatvaraca
pneumatskog-transportnog
sistema instaliranog u Solbit
Bitolj

Procesna Tehnika, Beograd,
Srbija, Jun 10-12, 2009

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Ментор на повеќе дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број

1.

2.

3.

4.

5.

Popovski, D., Mitrevski,
V.

Two methods for
generating new water
sorption isotherms

Electronic Journal of
Environmental, Agricultural and
Food Chemistry, Volume 5(3),
pp.1407-1410, 2006

G. H. Kanevce, L. P.
Kanevce,
V.B. Mitrevski, G. S.
Dulikravich,
H.R.B. Orlande

Inverse approaches to
drying of thin bodies with
significant shrinkage
effects

Journal of heat transfer –
transactions of the ASME,
March, Vol. 129, pp. 379-386,
2007

Popovski, D., Mitrevski,
V.

Trigonometric and
cyclometric models of
water sorption isotherms

Electronic Journal of
Environmental, Agricultural and
Food Chemistry, Volume 6(1),
pp.1711-1718, 2007

Vangelče B. Mitrevski, Promena zapremine
Gligor H. Kanevče, prehrambenih materijala
Ljubica P. Kanevče, tokom sušenja
Dimitrije Voronjec

Časopis za procesnu tehniku i
energetiku u poljoprivredi
Vol. 11(3,4), 2008, pp.131133

Vangelče B. Mitrevski,
Gligor H. Kanevče,
Ljubica P. Kanevče,
Dimitrije Voronjec
G. Kanevce, L.
Kanevce, V. Mitrevski,
G. Dulikravich

Journal on Processing and
Energy in Agriculture,
Vol.13(1&2),Serbia, pp.102106
Tech Science Press,
ICCES, vol.8, no.1, pp.1-6,
2008

Estimation of moisture
diffusivity of banana

Inverse Estimation of
Moisture Diffusivity by
6.
Utilizing Temperature
Response of a Drying
Body
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
G. H. Kanevce, L. P.
Inverse approaches to
Journal of heat transfer –
12.2.
Kanevce,
drying of thin bodies with transactions of the ASME,
1.
V.B. Mitrevski, G. S.
significant shrinkage
March, Vol. 129, pp. 379-386,
Dulikravich,
effects
2007
H.R.B. Orlande
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/ Година
број
конференција
Popovski, D.,
Electronic Journal of
Two methods for
Mitrevski, V.
Environmental,
generating new
Agricultural and Food
1.
water sorption
12.3.
Chemistry, Volume 5(3),
isotherms
Popovski, D.,
Mitrevski, V.

Trigonometric and
cyclometric models
of water sorption
isotherms

Mitrevski, V.,
Kanevče, G.,
Kanevče, Lj.,
Voronjec, D.

Planiranje
optimalnog
eksperimenta za
odredjivanje
termofizičkih
karakteristika

2.

3.

pp.1407-1410, 2006
Electronic Journal of
Environmental,
Agricultural and Food
Chemistry, Volume 6(1),
pp.1711-1718, 2007

Časopis za procesnu
tehniku i energetiku u
poljoprivredi
Vol. 11(1&2), 2007,
pp.1-5

2007

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

prehrambenih
materijala
Određivanje
termofizičkih
karakteristika
jabuka primenom
inverznog postupka

Gligor H. Kanevče,
Ljubica P. Kanevče,
Vangelče B.
Mitrevski, George
Dulikravich,
Dimitrije Voronjec
G. H. Kanevce, L.
Inverse approaches
P. Kanevce,
to drying of sliced
V.B. Mitrevski, G. foods
S. Dulikravich

G. H. Kanevce, L.
P. Kanevce,
I.B. Andreevski, G.
S. Dulikravich

20.
kongres
o
procesnoj industriji –
PROCESING 2007,
Beograd

Inverse Problems,
Design and
Optimization
Symposium
Miami, Florida,U.S.A,
2007

Inverse approaches
in improvement of
air polution plume
dispersion models
for regulatory
applications
Gligor H. Kanevče, Inverse estimation
Ljubica P. Kanevče, of moisture
Vangelče B.
diffusivity by
Mitrevski, George
utilizing
Dulikravich
temperature
response of a drying
body
Vangelče B.
Promena zapremine
Mitrevski, Gligor H. prehrambenih
Kanevče, Ljubica P. materijala tokom
Kanevče, Dimitrije sušenja
Voronjec
Vangelče B.
Estimation of
Mitrevski, Gligor H. moisture diffusivity
Kanevče, Ljubica P. of banana
Kanevče, Dimitrije
Voronjec
Gligor H. Kanevče, Modeliranje procesa
Ljubica P. Kanevče, sušenja
Vangelče B.
Mitrevski, George
Dulikravich,
Dimitrije Voronjec

Inverse Problems,
Design and
Optimization
Symposium
Miami, Florida,U.S.A,
2007
International
Conference on
Computational &
Experimental
Engineering and
Sciences, Honolulu,
Hawaii, U.S.A., 2008
Časopis za procesnu
tehniku i energetiku u
poljoprivredi
Vol. 11(3,4), 2008,
pp.131-133
Journal on Processing
and Energy in
Agriculture,
Vol.13(1&2),Serbia,
pp.102-106
22. kongres o
procesnoj industriji –
PROCESING 2009,
Beograd

Mitrevski, V.,
Popovski, F.,
Popovski, D.

Journal on Processing
and Energy in
Agriculture,
Vol.15(1),Serbia, pp.3941, 2011

Density of some
vegetables during
convective drying

2007

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2011

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Магдалена Хаџи-Коста Јосифовска
31.01.1048
VIII
Доктор на математички науки
Образование
Година
Дипломиран
1971
професор по
математика
Специјалист по
математичкоинформатички науки
Магистер по
математичкоинформатички науки
Доктор по
математички наки

ПМФ – Скопје

1986

ПМФ – Скопје

1989

ПМФ – Скопје

2000

ПМФ – Скопје

Поле
Математика

Област
Математика,
Програмирање
Област
Алгебра

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос да
Звање во кое е избран и
се наведе институцијата каде
област
Технички факултет – Битола
Вонреден професор,
работи и звањето во кое е
Математика
избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Математика I
СТИ/ ТФБ
2.
Математика II
СТИ, ЕЕС, ЕЕЕ/ ТФБ
3.
Математика III
EEС/ТФБ
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Применета математика
Стручни (специјалистички) студии
на Отсекот за сообраќај и
транспорт/
Технички факултет, Битола
2.
Транспортни мрежи
СТИ/ ТФБ
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

9.

10.

Подрачје
Природноматематички науки
Подрачје
Природноматематички науки
Институција

Институција

Поле
Математика

1.

11.

12.

Магдалена Хаџи-Коста
Јосифовска

Опис на подгрупите од
адитивната група Z3

Зборник на
трудови, ТФБ/
2011

2.
3.
4.
5.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Носител на проект –
Геометриско-тополошки,
Министерство за
Академик Дончо Димовски алгебарски и
наука и
комбинаторни проблеми и образование на
нивна примена
РМ/ 2003-2006
2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година

број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
2.
3.

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен

Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Ратка Нешковска
19.04.1967 год.
VIII
Доктор на физички науки
Образование
Година
Доктор на физички
науки

2007

Магистер по
физички науки

1998

Професор по
физика

6.

7

8.

9.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистар
Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор
Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е избран
и во која област

1989

Дипломиран
инженер по физика

1991

Подрачје

Поле

1. Природноматематички науки
Подрачје
1. Природноматематички науки

103Физика
Поле
103Физика

Институција
Технички факултет, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ Битола

Институција
ПМФ, Институт за физика,
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје
ПМФ, Институт за физика,
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје
ПМФ, Институт за физика,
Универзитет „Кирил и
Методиј“, Скопје
ПМФ, Институт за физика,
Универзитет „Кирил и
Методиј“, Скопје
Област
10309 Физика на
кондензирана материја
Област
10309 Физика на
кондензирана материја
Звање во кое е избран и
област
Вонреден професор / Физика

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии
9.1

9.2

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот

1.

Физика

2.

Физика

3.

Физика

4.

Одбрани поглавја од физика

5.

Биофизика

6.

Физички принципи на изработката на
печатарските форми

Студиска програма / институција
Сообраќајно-транспортно инженерство/
Технички факултет - Битола
Патен транспорт / Технички факултет –
Битола
Информатика и техничко образование/
Технички факултет – Битола
Енергетика/ Технички факултет - Битола
Физиотерапевт, медицинско-лабораториски
аналитичар, радиолошки технолог/ Висока
Медицинска Школа - Битола
Графичко инженерство/ Технички
факултет - Битола

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

1.

Применета физика во експертизата на
сообраќајните незгоди

Експертиза на сообраќајните незгоди/
Технички факултет - Битола

9.3

2.

Теорија на удари и судари

3.

Микроелектромеханички системи

Експертиза на сообраќајните незгоди/
Технички факултет - Битола
Мехатроника/ Технички факултет - Битола

Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

1.

Одбрани поглавја од физика

Графичко инженерство/ Технички
факултет - Битола

2.
10.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
1.

Р. Нешковска

Феноменот електрохромизам

Зборник на трудови,
Технички факултет, Битола
(2011) pp 351-357.

2.

R. Neškovska, M. Ristova,
J. Velevska, and M. Ristov

Electrochromism of the
electroless deposited cuprous
oxide films

Thin Solid Films 515 (2007)
4717-4721

3.

4.

5.

10.2

M. Ristova, R. Neskovska,
V. Mirčeski
J. Velevska, M. Najdoski,
M. Ristova, R. Neškovska,.

J. Velevska, M. Ristova,
M. Najdoski, R.
Neskovska,

Chemically deposited
electrochromic cuprous oxide
films for solar light modulation
Chemical preparation and
characterization of
electrochromic nickel oxide
films
Optical properties of thin
electrochromic nickel oxide
films prepared by different
techniques

Solar Energy Materials &
Solar Cells 91 (2007) 1361–
1365
Шеста Конференција на
физичарите на Република
Македонија, Охрид, 14-17
септември 2006
VIII simpozijum sa
meћunarodnim učešćem
"PREVENCIJA
SAOBRAĆAJNIH
NEZGODA NA PUTEVIMA
2006", proceedings (2006) pp
241-248

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
број

Автор

1.

Под раководство на проф.
д-р Мимоза Ристова

2.

Под раководство на проф.
д-р Елизабета Бахтовска

3.
4.
5.
10.3

Издавач / година

Под раководство на проф.
д-р Елизабета Бахтовска
Под раководство на проф.
д-р Елизабета Бахтовска
Под раководство на проф.
д-р Елизабета Бахтовска

Наслов
Добивање на тенки филмови
од никел оксид и од некои
оксиди на преодните метали и
компарација на нивните
електрохроматски параметри.
Implementation of ECTS at the
University St. Kliment Ohridski,
TEMPUS JEP
Exchange of best practices in
establishing ECTS
West Balcan Bologna Promoters
Network
Designing and implementing of
the NQF in RM–

Печатени книги во песледните пет години (до пет)

Издавач / година

МОН на РМ (2003-2006)

TEMPUS JEP 2001-2003
TEMPUS SCM, 2004 – 2005
TEMPUS SCM C-032B0
TEMPUS ETF-SM-000502008 Project, 2009-2012

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

1.

Ратка Нешковска

Збирка на решени задачи по
физика

Скрипта за интерна
употреба/ 2011

2.
3.
4.
5.
10.4

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
1.

Издавач / година

2.
3.
4.
5.
11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Додипломски работи
Две
11.2
Магистерски работи
/
11.3
Докторски работи
/
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
1.

2.
12.3

R. Neškovska, M. Ristova,
J. Velevska, and M. Ristov

M. Ristova, R. Neskovska,
V. Mirčeski

Electrochromism of the
electroless deposited cuprous
oxide films

Thin Solid Films 515 (2007)
4717-4721

Chemically deposited
electrochromic cuprous oxide
films for solar light modulation

Solar Energy Materials &
Solar Cells 91 (2007) 1361–
1365

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број

1.

Автор

R. Neškovska, M. Ristova,
J. Velevska

Наслов на трудот

Low vacuum evaporated
cuprous oxide thin film

Меѓународен
собир/
конференција
Workshop New
frontiers of lowcost
photovoltaic
solar cells

Година

2008, 29-31
May, Skopje

2.

3.

M. Ristova, V. Mirčeski,
R. Neškovska

Electrochemical study of the
redox cycling lifetime of
electrochromic Cu2O films
coated with zink or titanium
oxide

XXI Congress
of Chemists and
Technologists
of Macedonia

2010

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Владимир Мијаковски
07.09.1974
VIII
Доктор на технички науки
Образование
Година
Доктор на технички
науки

2009

Магистер по машинство

2001

Дипломиран машински
инженер

1998

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
2 - Техничкотехнолошки науки

Поле

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
2 - Техничкотехнолошки науки

Поле

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

Институција

Институција

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ –
Скопје, Машински
факултет
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ –
Скопје, Машински
факултет
Универзитет „Св.
Климент Охридски“
– Битола, Технички
факултет

Област

214-Машинство,
205-Енергетика

Област

214-Машинство,
205-Енергетика

Универзитет „Св. Климент
Охридски“, Технички факултет Битола

Механика на флуидите
и струјно технички
системи, Теорија и
проектирање на
енергетски постројки,
Математичко
моделирање и
симулација на
енергетски процеси
Рационално користење
на енергија
Механика на флуидите
и струјно технички
системи, Теорија и
проектирање на
енергетски постројки,
Математичко
моделирање и
симулација на
енергетски процеси
Рационално користење
на енергија

Звање во кое е избран и
област

Доцент, Механика на флуидите
и струјно технички системи
(21420), Теорија и проектирање
на енергетски постројки (20502),
Математичко моделирање и
симулација на енергетски
процеси (20503),
Неконвенционални извори на
енергија и технологии (20505),
Рационално користење на
енергија (20506)

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
3.
4.

9.2.

Механика на флуиди
Транспорт на флуиди
Обновливи извори на енергија
Термоенергетски постројки

Машинство/Технички Факултет - Битола
Машинство/Технички Факултет - Битола
Машинство/Технички Факултет - Битола
Машинство/Технички Факултет - Битола

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Ред.
број

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

1.

Одбрани поглавја од механика на флуиди

2.
3.

Современи термоенергетски постројки
Безбедност на производите и заштита на
корисниците/потрошувачите

Енергетско машинство и Процесно
машинство/Технички Факултет – Битола
Енергетско машинство/ТФБ
Инженерство за заштита на животна и
работна средина/ТФБ

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Vladimir Mijakovski
Possible ways of regulation for
Elsevier/2009
1.
9.3.

10.

2.

Vladimir Mijakovski, Nikola
Mijakovski

3.

Vangelce Mitrevski, Vladimir
Mijakovski, Filip Popovski, Dusan
Popovski

branched heating systems
Review of current position and
perspectives of renewable energy
in the Republic of Macedonia with
focus on electricity production
Influence of boundary conditions
on particle density

Elsevier/2011

David publishing
USA/2012 (in press)

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Dusan Popovski et al.
Pre-feasibility study for medial –
PHARE Cross Border
1.
2.
3.

Кирил Поповски
Илија Мијаковски

term development of public
utilities in municipality Bitola
Топлификација на Битола
Заштеда на енергијата и заштита
на околината во ТЕЦ

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
Владимир Мијаковски
Обновливи извори на енергија,
1.
2.

Владимир Мијаковски

3.

Владимир Мијаковски

4.

Владимир Мијаковски

5.

Владимир Мијаковски

Книга 2 – Техничка примена
Пумпно-цевководни системи,
теорија, проблеми, решенија
Обновливи извори на енергија,
Книга 1 - Основи
Прирачник за работа во
SolidWorks, Книга 1 –
Моделирање и склопови
Механика на флуиди, Збирка на
решени и испитни задачи

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
Владимир Мијаковски
Основен машински проект за
1.
2.
3.

Тале Герамитчиоски, Ванѓелче
Митревски, Владимир
Мијаковски
Тале Герамитчиоски, Ванѓелче
Митревски, Владимир
Мијаковски

бензинска станица во с. Новаци
Концепт на изјава за безбедност
и проценка на ризик на работни
места во АД „ГА-МА“ - Скопје
Концепт на изјава за безбедност
и проценка на ризик на работни
места во АД „ФАКОМ“ - Скопје

cooperation/2001
МОН на РМ, 2003
МОН на РМ, 2004

Издавач / година
ТФБ/2011
ТФБ/2011
ТФБ/2009
ТФБ/2008
ТФБ/2007

Издавач / година
ПРО-АРХ/2011
ТФБ/2011
ТФБ/2011

11.

12.

4.

Владимир Мијаковски

5.

Владимир Мијаковски, Илија
Мијаковски, Гоце Чубрикоски

Основен проект за греење и
ладење на станбено-деловен
објект во с. Кравари
Главен машински проект за
изведба на централно греење,
ладење и вентилација на хотел
„Белви“ во Охрид

ТФБ/2009
Еуротерм/2007

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
над 20
8
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.

В. Мијаковски, Н. Мијаковски

Анализа на вредностите од
климатската крива и
топлинското оптоварување врз
загубите на вода во ТЕЦ
„Битола“

2.

V. Mijakovski, V. Mitrevski, N.
Mijakovski

Possible efficiency improvement
by application of various

УКЛО/2012

Vinča Institute of
Nuclear
Sciences/2012

operating regimes for the cooling
water pump station at thermal
power plant - Bitola

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Vladimir Mijakovski
Possible ways of regulation for
Elsevier/2009
1.
2.

Vladimir Mijakovski, Nikola
Mijakovski

branched heating systems
Review of current position and
perspectives of renewable energy
in the Republic of Macedonia
with focus on electricity
production

Elsevier/2011

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
Vladimir
Mijakovski,
Nikola
Potential
for
low-temperature
World Renewable
2011
1.
Mijakovski

2.

Vladimir Mijakovski,
Vangelce Mitrevski, Nikola
Mijakovski

3.

Vladimir Mijakovski, Nikola
Mijakovski

energy usage at power
plant’s cold end in order to
increase energy efficiency
Influence of the altitude on
evaporation rate of cooling
water at natural draught
cooling tower
Initial measurements of flow
in water supply network of
Prilep within frames of the
“Water Supply Project”

Energy CongressWREC 2011
15th symposium on
thermal science and
engineering,
SIMTERM
4th international
scienctific
conference BALWOIS

2011

2010

Прилог бр.4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Игор Андреевски
28.04.1975
VIII
Доктор на технички науки
Образование
Година
VII/1
VII/2
VIII

1998
2002
2008

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје

Поле

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје

Поле

8.

Доколку е во работен однос да Институција
се наведе институцијата каде
ТФБ-УКЛО, Доцент
работи и звањето во кое е
избран и во која област

1.
2.
3.
4.
5.

6.

9.

10.

2.Техничко-технолошки науки

2.Техничко-технолошки науки

Институција
ТФБ-УКЛО
ТФБ-УКЛО
ТФБ-УКЛО

205. Енергетика

205. Енергетика

Област

20500. Енергетско и
процесно машинство
20503. Математичко
моделирање и симулација
на енергетски процеси

Област

20500. Енергетско и
процесно машинство
20503. Математичко
моделирање и симулација
на енергетски процеси

Звање во кое е избран и
област

Доцент [Енергетско и процесно
машинство (размена на топлина,
повеќефазни системи),(20500)
Технолог. на обработка на метали и
алатни машини (21404)]

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Термодинамика
Машинство+ИЖС+3год. студ./ТФБ
2.
Применета термодинамика
3год. студ. Енергетика и ЕЖС/ТФБ
3.
Одржлив енергетски развој
Машинство (ИТО+ОИИМ – избор.)
4.
Одржливи енергетски системи
3год. студ. Енергетика/ТФБ
5.
Нуклеарни реактори
Енергетика/МО/ТФБ – изборен
6.
Технологија на леење и заварување
НУМА/МО/ТФБ – изборен
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Одбрани поглавја од Термодинамика Енергетско и процесно машинство
2.
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Одржлива енергетика и процесна техника
1.
Машински отсек/ТФБ
Енергетски
системи
и
животна
средина
2.
Машински отсек/ТФБ
Процесни системи и животна средина
3.
Машински отсек/ТФБ
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
G. Каnеvce, Lj. Каnеvce, I. Аndreevski, G.
Inverse approaches in improvement of air
Inverse Problems, Design
1.
Dulikravich
pollution plume dispersion models for
and Optimization
regulatory applications

Symposium, Miami,
Florida,U.S.A., April 16-18,

2.

Andreevski I., Nedelkov G., Slivoski O.

Comparative analysis of housing objects
heating energy supplies using two different
energy sources

3.

Andreevski I., Kanevce G. and Kanevce Lj.

Leverberg-Marquard method for inverse
estimations in dispersion modeling

4.

Andreevski I., Kanevce G. and Markoski A.

Dispersion models result’s improvements
using inverse approach

5.

Igor Andreevski, Gligor Kanevce, Ljubica
Kanevce

Matematički disperzijski modeli –
mogućnosti i uvjeti za primenu inverznih
proračuna

2007.
International congress and
exhibition on heating,
refrigeration and airconditioning (HVAC&R),
SMEITS, Belgrade,
December 03-05, 2008.
Proceeding of the 13th
International Conference on
Harmonisation within
Atmospheric Dispersion
Modelling for Regulatory
Purpose in Paris, pp.934938, France, June 1-4, 2010.
Proceeding of the 13th
International Conference on
Harmonisation within
Atmospheric Dispersion
Modelling for Regulatory
Purpose in Paris, pp.977981, France, June 1-4, 2010.
9. Međunarodno
znanstveno-stručno
savjetovanje 'Energetska i
procesna postrojenja',
Dubrovnik, Hrvatska,
29.09-01.10, 2010.

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Model MADAM recent improvements and
Emission Control
I. Аndreevski
1.
inverse concept implementation
Technologies - Air

2.

Главен истражувач: Игор Андреевски

Results verification and inverse concept in
dispersion modeling – application on
dispersion model MADAM

3.

Главен истражувач: Вонр. Проф. д-р
Ѓорѓи Тромбев, Игор Андреевски во
својство на соработник-истражувач,

Повеќеканален
модуларен
вентури
апарат
интегриран
со
плочест
топлиноразменувач- раководител

4.

Главен истражувач: С. Нусев,
софинансиран од Министерство за
образование и наука на Република
Македонија, И. Андреевски во својство
на соработник-истражувач

Конструкција на алати за вбризгување на
тeнкоѕидни полимерни производи со
примена на современи компјутерски
методи

5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.

pollution control and
prevention Workshop,
Thessalonica, Greece, May
14-16, 2007.
Истражувачки проект
финансиран од страна на
World Federation of
Scientists national
scholarship programme,
2007.
Технички факултет Битола, НИП финансиран
од Министерството за
образование и наука,
Битола, 2007.
Технички факултет Битола, РТП финансиран
од Министерството за
образование и наука,
Битола, 2007/2008.

Издавач / година

Издавач / година

11.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
5
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

ЉУПЧО ТРАЈЧЕВСКИ
10.01.1972
8-2
Доктор на технички науки
Образование
Година
Дипл.маш.инж.
Магистер по
машинство
Доктор на
технички науки

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
2-техничко
технолошки
науки

8.

Доколку е во работен
однос да се наведе
институцијата каде работи
и звањето во кое е избран
и во која област

Институција

9.

Подрачје
2-техничко
технолошки
науки

Институција

1996
2000

Технички факултет –Битола
Машински факултет -Скопје

2008

Технички факултет -Битола

Поле
214машинство

Област
21401-машински елементи и
технички системи
21417 техничка механика и
механика
Поле
Област
21421401-машински елементи и
машинство
технички системи и 21417техничка механика и
механика на цврсто тело
Звање во кое е избран и област

Доцент од областа на машиснките
елементи и машинските конструкции
ДТП и дигитален печат, Писмо и
типографија
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Вовед во МАТЛАБ
Машинство/ТФ Битола
2.
Основи на машинство
Индустриски менаџмент/ТФ Битола
3.
ДТП - InDesign
Графичко инженерство/ТФ Битола
4.
Писмо и типографија
Графичко инженерство/ТФ Битола
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Моделирање и симулација на
Производно-конструктивно машинство и
постапки во обликување на
НУМА/ТФ Битола
алат

9.3.

Технички факултет
Битола

Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
•
2.
•
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година

број
1.
Ljupco R. Trajcevski,
Tale B. Geramitcioski

ALGORITHM FOR
EARLY DETECTION
OF THE PLANETARY
GEAR’S FAILURE
WITH ANALYSIS ON
EXPERIMENTAL
DATA.

IFToMM Journal “Problems of
Mechanics”Tbilisi, 2010, №
4(41), pp. 59-65, (Engl.).

International virtual journal for
science, technics and innovations
for industry MTM-Machines,
Technologies, Materials, Issue
10/2011 ISSN 1313-0226, Year
5,Published by Scientific-technical
Union of Mechanical Engineering,
pp.53-57, Sofia, 2011
International Conference on Gears,
4-6 octobar, 2010, in Geraching
near Munich, Germany, VDIBerichte Nr.2108.2, pp. 819-829
Journal MACHINE DESIGN, Vol.
3(2011) NO.3, ISNN 1821-1259,
PP 211-216, june, 2011,Novi Sad,

2.

T.Geramitcioski,
Lj.Trajcevski,
I.Vilos,
V.Mitrevski

DETECTION THE
CONDITION OF A FAN
TRANSMISSION IN
METAL SMELTER FENI
KAVADARCI USING
VIBRATION
SIGNATURE

3.

T.Geramitcioski,
Lj.Trajcevski
V.Mitrevski

4.

Tale Geramitcioski,

The fault detection strategy
based on statistical
parameters on the vibration
signal
PREDICTION OF
ROLLING BEARINGS
DEFECT IN MOTORFAN USING VIBRATION
SIGNAL ANALYSIS
A NEW
CONSTRUCTIVE
SOLUTION OF A
COVER ROLLS OF
RIBBON CONVEYOR

Ljupco Trajcevski

5.

T.Geramitcioski,
Lj.Trajcevski,
I.Vilos,
V.Mitrevski

International virtual journal for
science, technics and innovations
for industry MTM-Machines,
Technologies, Materials, Issue
7/2011 ISSN 1313-0226, Year
5,Published by Scientific-technical
Union of Mechanical Engineering,
pp.21-25, Sofia, 2011

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.

Т.Герамитчиоски,
Ѓ.Тромбев,
В.Митревски,
И.Вилос,
Љ.Трајчевски

Бучава и вибрации во
НИП бр. 08-1175/1 / 2000
графичката индустрија,

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број

Издавач / година

4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Број

1.

Тале Герамитчиоски,
Љупчо Трајчевски

2.

Тале Герамитчиоски,
Љупчо Трајцевски

3.

Т.Герамитчиоски,
Љ.Трајчевски

The fault detection strategy
based on statistical
parameters on the vibration
signal

4.

Т.Герамитчиоски
Љ.Трајчевски
И.Вилос
В.Митрески

EARLY GEAR TOOTH
DAMAGE DIAGNOSTIC
FROM THE VIBRATION
SIGNATURES,

Software Package for
Kinematics and Dynamics
Analysis and Synthesis of
CAM Mechanisms with
Roller Translator Follower
Rolling Bearings Vibration
detection – Case Studies

The 7-th Internationa Conference
Research and Development of
Mechanical Elements and Systems
IRMES ‘2011, Zlatibor, 27-28
april, 2011, Serbia
The 7-th Internationa Conference
Research and Development of
Mechanical Elements and Systems
IRMES ‘2011, Zlatibor, 27-28
april, 2011, Serbia
International Conference on Gears,
4-6 octobar, 2010 in Geraching
near Munich, Germany, VDIBerichte Nr.2108.2, pp. 819829,www.dnb.ddb.de
3rd International Conference on
Power Transmissions, October 1st
and 2nd, 2009 in Kallithea –
Chalkidiki-Greece

5.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
Ljupco R. Trajcevski,
ALGORITHM FOR
IFToMM Journal “Problems of
Tale B. Geramitcioski
EARLY DETECTION
Mechanics”Tbilisi, 2010, №
OF THE PLANETARY 4(41), pp. 59-65, (Engl.).
GEAR’S FAILURE
WITH ANALYSIS ON
EXPERIMENTAL
DATA.
T.Geramitcioski,
The fault detection
International Conference on Gears,
2.
Lj.Trajcevski
V.Mitrevski

3.

T.Geramitcioski,
L.R.Trajcevski

strategy based on
statistical parameters on
the vibration signal
Numerical simulation for
the gear diagnostics using
joint time-frequency
Wigner-Ville Distribution

4-6 octobar, 2010, in Geraching
near Munich, Germany, VDIBerichte Nr.2108.2, pp. 819-829
International Scinetific Journal
PROBLEMS OF MECHANICS,
issn 1512-0740, № 4(21)/2005, pp
9-16

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот Меѓународен собир/
Година
број
конференција
T.Geramitcioski,
Rolling Bearings
The 7-th Internationa 2011 год.
1.
Lj.Trajcevski
V.Mitrevski

Vibration detection
– Case Studies

Conference Research and
Development
of

Mechanical
Elements
and Systems IRMES
‘2011, Zlatibor, 27-28
april, 2011, Serbia

2.

T.Geramitcioski,
Lj.Trajcevski

3.

T.GERAMITCIOSKI,
Lj.TRAJCEVSKI,
I.VILOS,
V.MITREVSKI

4.

5.

Software Package
for Kinematics and
Dynamics Analysis
and Synthesis of
CAM Mechanisms
with Roller
Translator Follower

EARLY GEAR
TOOTH DAMAGE
DIAGNOSTIC
FROM THE
VIBRATION
SIGNATURES
T.GERAMITCIOSKI, NEW STRATEGY
Lj.TRAJCEVSKI,
FOR EARLY
I.VILOS,
GEAR TOOTH
V.MITREVSKI
DAMAGE
DETECTING
BASED ON
STATISTICAL
PARAMETERS OF
THE VIBRATION
SIGNAL
T.GERAMITCIOSKI, PERFORMANCE
Lj.TRAJCEVSKI,
OF NP4 ON THE
I.VILOS,
EXPERIMENTAL
V.MITREVSKI
DATA OF THE
GEAR TOOTH
DAMAGE

The 7-th Internationa 2011год.
Conference Research and
Development
of
Mechanical
Elements
and Systems IRMES
‘2011, Zlatibor, 27-28
april, 2011, Serbia
3rd International
Conference on Power
Transmissions, October
1st and 2nd, 2009 in
Kallithea – ChalkidikiGreece
XIV Internacional
scientific conference
INDUSTRIAL
SYSTEMS – IS’08,
October 02-03, 2008,
Novi Sad, Serbia

2009год.

XIV Internacional
scientific conference
INDUSTRIAL
SYSTEMS – IS’08,
October 02-03, 2008,
Novi Sad, Serbia

2008год.

2008год.

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

9.

10.

Гордана Јаневска
01.01.1964
VIII
Доктор на науки од областа на техничките науки
Образование
Година
Институција
Доктор на науки од
областа на
техничките науки
Магистер по
машински науки
Дипломиран
машински инженер

Подрачје
2.Техничкотехнолошки науки
Подрачје
2.Техничкотехнолошки науки
Институција

2009

Технички факултет Битола

1998

Машински факултет Скопје
Машински факултет Скопје

1989

Поле
Област
21422 Автоматика
214
Машинство 21421 Хидроенергетиака
Поле
Област
21422 Автоматика
214
Машинство 21421 Хидроенергетиака
Звање во кое е избран и
област

Технички факултет - Битола

Доцент

Хидротехника, пневматика и
автоматика; Термотехника и
термоенергетика

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Компјутерски управувани процеси
Електроенергетски системи /
Технички факултет – Битола
2.
Мерење и управување со графички
Графичко инженерство / Технички
процеси
факултет – Битола
3.
Енергија и животна средина
Инженерство за заштита на
животната и работна средина /
Технички факултет – Битола
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Специфични услови на проектирање Инженерство за заштита на
во заштита на животната средина
животната и работна средина /
Технички факултет – Битола
2.
Заштита од хемиски штети, пожари и Инженерство за заштита на
експлозии
животната и работна средина /
Технички факултет – Битола
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред. Автори
број
Г.Јаневска,
1.

С. Пановски

2.

Panovski S.,
Janevska G.,

3.

Panovski S.,
Janevska G.,

4.

Г.Јаневска,
С. Пановски

5.

Janevska G.,
Panovski S.;

Наслов

Издавач / година

Хидротурбински регулатори:
теоретски аспекти, методи и
ограничувања
Concessions Possibilities for Small
Hydropower plants (SHPPs) in Macedonia
with emphasis on the model DBOT as a
special case study
What is the Potential of Investment in
Small Hydro Power Plants in Republic of
Macedonia
Краток осврт кон пристапите на
моделирање на хидроенергетските
постројки и нивното управување

Зборник на трудови,
Технички факултет,
Битола, 2011, стр.323-328
ESHA Conference:
Hidroenergia 2010,
Lausanne, Switzerland,
2010.
ESHAConference,
Hidroenergija 2008 Bled,
Slovenia, 2008.
Зборник на реферати од
Меѓународното
советување “Енергетика
2008”, ЗЕМАК 2008.,
стр.441-452 (книга 1)

Wastewater purification station type SBR
with special view of the choice of hydromechanical equipment

INTERREG III A/CARDS,

“Modern Technologies for
Water and Wastewater
Treatment”, Greece, 2007.

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Проф. А.Маркоски
Development of Regional Interdisciplinary TEMPUS IV Prject:
1.
Координатор за
УКЛО
Бахтовска Е.
Координатор

Mechatronic Studies - DRIMS

3.

И.Неделковски,
Координатор за
Р.Македонија

4.

E. Бахтовска,
Координатор за
Р.Македонија

5.

Под раководство на
проф. д-р С. Пановски

Development of a knowledge network of
educational and research institutes for the
harmonization with EU legislation and
know-how transfer
Cross border cooperation between
universities and educational institutes in
the field of natural disasters and
environmental education
Да изградиме мала хидроцентрала,
Научноистражувачки проект

2.

Designing and implementation of the NQF
in R. Macedonia

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
Пановски С.,
Системи на автоматско управување,
1.
2.
3.

Јаневска Г.
Бахтовска Е.
Јаневска Г.
Нешковска Р.
Јаневска Г.

збирка задачи
Национална Рамка за
Високообразовните квалификации за
Република Македонија - Водич
Прирачник по Компјутерски
управувани машини и процеси
(MATLAB - Control System Toolbox,
Simulink), скрипта за интерна употреба

158644 – DE – JPCR
(2010-2013)
TEMPUS ETF-SM00050-2008 Project
(2009-2012)
INTERREG IIIA/CARDS,
(2007 –2008)

INTERREG IIIA program
(2004-2007)
МОН на РМ
(2003-2006)

Издавач / година
Технички факултет,
Битола, 2010
Универзитет Св.
Климент Охридски Битола, 2011
Технички факултет,
Битола, 2007

4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.

11.

12.

5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
2.
3.

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Сања Поповска-Василевска
Дата на раѓање
03.10.1968
Степен на образование
Докторат
Наслов на научниот степен
Доктор по технички науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се стекнал со
Дипл.маш.инж.
1991
Ун.Св.Кирил и Методиј,
научен степен
Машински факултет
Магистер по
1996
Ун.Св.Климент Охридски,
технички науки
Технички факултет-Битола
Доктор по технички 2007
Ун.на Орадеа, Факултет за
науки
енергетика
Подрачје, поле и област на научниот
Подрачје
Поле
Област
степен магистер
ТехничкоЕнергетика
Рационално користење на
технолошки науки
енергија
Подрачје, поле и област на научниот
Подрачје
Поле
Област
степен доктор
ТехничкоЕнергетика
Рационално користење на
технолошки науки
енергија
Доколку е во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран и
наведе институцијата каде работи и
област
звањето во кое е избран и во која
Технички факултет-Битола
Доцент
област
Енергетско и процесно
машинство, Погонски
материјали, Графички
процеси и машини
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Оранжерии
Машинство / ТФБ
2.
Ладилна техника
Машинство / ТФБ
9.1.
3.
Погонски и процесни материјали
Машинство / ТФБ
4.
Ладилни системи
Машинство / ТФБ
5.
Одрживо користење на природни ресурси Машинство / ТФБ
и системи за заштита на животната
средина
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Енергетска ефикасност на термичките
Машинство / ТФБ
системи
9.2.
2.
Современи енергетски технологии
Машинство / ТФБ
3.
Неконвенционални системи за греење и
Машинство / ТФБ
ладење
4.
Современи ладилни постројки
Машинство / ТФБ
5.
Далечинска детекција на промените во
Машинство / ТФБ
животната средина
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
K.Popovski,
Sustainability and Economic
The NATO Science for Peace
S.Popovska-Vasilevska
Feasibility of Combinations of
and Security Program, Springer
Renewable Energy Sources (RES)
Science + Business Media B.V.
and Fossil Fuels for Production of
2007
Heat and Electricity, Sustainable
Energy Production and Consumption,

2.

10.2.

10.3.

10.4.

S.Popovska-Vasilevska,
I.Felea

Contributions to Modelling and
Warsaw University of
Simulation of Thermal Processes
Technology, 2007
Specific for Greenhouses Heated with
Geothermal Energy, International
Conference on "Computer as a tool",
EUROCON2007
3.
B.Donevski, B.Sirok,
Computer Simulation of Thermal
ZEMAK, 2008
S.Popovska-Vasilevska
Flow Processes in Wet Cooling
Towers, International Symposium
“Energetika 2008”, ZEMAK
4.
S.Popovska-Vasilevska
Country Update – Macedonia 2010,
IGA, 2010
World Geothermal Congress 2010 –
WGC2010
5.
S.Popovska-Vasilevska, Geothermal energy-convenient heat
ELSEVIER, Renewable and
V.Gecevska,
source for renewal and new
Sustainable Energy Reviews,
development of protected crop
K.Popovski
2011
cultivation in Macedonia,
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Development of Sustainability of
Development Austrian /
Geothermal Project GEOTERMA in
Macedonian Project financed
Kocani, Macedonia
by ADA, 2006-2009
2.
Biomass Energy Europe – Acronym:
Coordination and support action
BEE
FP7-ENERGY-2007-1-RTD,
Project number 213417, 20082012
3.
Integrated Solar Thermal Systems in
co-financed by ADA, 2009
Roofs and Facades, coordinator
4.
MAS-PLM, Master Studies and
Tempus JP, 144959-TempusContinuing Education Network in
2008-IT-JPCR, 2009-2012
Product Lifecycle Management and
Sustainable Production
5.
GEOCOM, Geothermal Communities Concerto, FP7, 2010-2015
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
С.ПоповскаСончеви системи, Инфотека за
Организација на
Василевска
примена на сончевата енергија со
потрошувачи на Македонија /
посебен осврт кон сончевите
2007
топлински системи, 120 стр.
2.
С.ПоповскаСончеви топлински системи
Солар Македонија Василевска, И.Насов,
интегрирани во покриви и фасади,
Македонско здружение за
Х.Костадинова188 стр.
сончева енергија / 2009
Бошкова, В.Ристов
3.
K.Popovski,
Geothermal Energy
UNESCO, book, ISBN 978N.Andritsos, M.Fytikas,
608-65205-2-6, Skopje 2010
S.Popovska-Vasilevska,
B.Sanner, P. Ungemach,
P.Valdimarsson
4.
С.ПоповскаСончева енергија во Македонија
Едиција на МАГА “ОЕИ во
Василевска,
Македонија“, 42 стр., Скопје
К.Поповски,
2010
В.Гечевска
5.
К.Поповски,
Geothermal Energy in Macedonia
Едиција на МАГА “ОЕИ во
Е.Мицевски,
Македонија“, 50 стр., Скопје
С.Арменски,
2010
В.Гечевска,
С.ПоповскаВасилевска
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
С.ПоповскаОбновлива енергија
Билтен на ОПМ, 2007

2.

11.

12.

Василевска
С.ПоповскаВасилевска, И.Насов,
Х.КостадиноваБошкова, В.Ристов

3.

K.Popovski,
S.Popovska-Vasilevska

4.

K.Popovski,
S.Popovska-Vasilevska

5.

S.Popovska-Vasilevska,
V.Gecevska,
K.Popovski

Сончева архитектура
Енергетика – списание на ЗЕМАК,
статија во три продолженија, бр.70,
вол.17, 67-75 стр.; бр.71, вол.18,
67-75 стр., бр.73, вол.18, 69-76 стр.
Sustainability and Economic
Feasibility of Combinations of
Renewable Energy Sources (RES)
and Fossil Fuels for Production of
Heat and Electricity, Sustainable
Energy Production and Consumption
Where are the Chances of
Geothermal Energy for Quicker
Development?

ЗЕМАК, 2010

The NATO Science for Peace
and Security Program, Springer
Science + Business Media B.V.,
2007

Energy bulletin – Science &
Technologies: Renewable
Energy Resource of the Third
Millennium, 2009
ELSEVIER, Renewable and
Sustainable Energy Reviews,
2011

Geothermal energy-convenient heat
source for renewal and new
development of protected crop
cultivation in Macedonia
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
11.2.
Магистерски работи
2
11.3.
Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1.
Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни
научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
2.
3.

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

Васко Стојановски
19-04-1960 год.
VIII1
Доктор по технички науки
Образование
Година

Институција

VII1 дипл.маш.инж.

1985 год.

VII2 магистер по
машинство

2000 год.

VIII1 доктор по
технички науки

2009 год.

Подрачје
Техничко
технолошки науки
Подрачје
Техничко
технолошки науки
Институција

Поле
Машинство
Поле
Машинство

Технички факултет - Битола
Универзитет„Св.Климент
Охридски‟ Битола

Технички
факултет Битола,
УКЛО
Машински
факултет Скопје,
УКИМ
Машински
факултет Скопје,
УКИМ

Област
Моторни возила
Област
Моторни возила

Звање во кое е избран и
област
Доцент,
Моторни возила

9.

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Познавање на моторни возила
Патен сообраќај/ТФБ, УКЛО
2.
Техничка експлоатација на МВ
Патен сообраќај /ТФБ, УКЛО
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Одбрани поглавја од мотори СВС и
Машинство/ ТФБ, УКЛО
екологија (втор наставник)
2.
Конструкција на моторни возила
Сообраќајно транспортно
инженерство / ТФБ,УКЛО
3.
Системи кај моторните возила (втор
Сообраќајно транспортно
наставник)
инженерство / ТФБ,УКЛО
4.
Еколошки возила (втор наставник)
Сообраќајно транспортно
инженерство / ТФБ, УКЛО
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
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