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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. „Македонска фаланга бб.“, Битола
Јавна, високо образовна установа – факултет
Собрание на Р.Македонија
Прв циклус, 2012 год.
Втор циклус, 2012 год.
Трет циклус, 2010 год.
Научно подрачје на техничко –технолошки науки
Научни полиња:
Електротехника, Електромашинство, Електроника и
автоматика, Енергетика, Графичко инженерство,
Индустриско инженерство и менаџмент, Машинство,
Сообраќај и транспорт, Животна средина
Во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола, 12 единици (11 факултети и 1 институт), 2
придружни членки
Прв циклус
Универзитетски студиски програми – четиригодишни
студии:
- Машинство
- Индустриски менаџмент
- Сообраќајно - транспортно инженерство
- Сообраќајно - транспортна телематика
- Сообраќајно - транспортни системи и технологии
- Графичко инженерство
- Електроенергетски системи
- Инженерство за заштита на животната и работна
средина – во мирување
- Мехатроника
- Мехатроника – англиски јазик
- Сообраќајно – транспортно инженерство –
англиски јазик
Универзитетски студиски програми – тригодични
студии:
- Мехатроника
Стручни студии – тригодишни студии
- Енергетика и заштита на животната средина
Втор циклус
Универзитетски студиски програми – едногодишни
студии:
- Машинство
- Индустриски менаџмент
- Сообраќајно - транспортно инженерство
а) Патен сообраќај и транспорт
б) Патен сообраќај и транспорт – англиски јазик
- Графичко инженерство
- Електротехника
- Инженерство за заштита на животната и работна
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средина
- Мехатроника
Универзитетски студиски програми – двегодишни
студии:
- Мехатроника
- Мехатроника – англиски јазик
Трет циклус
Универзитетски студиски програми – тригодишни
студии:
- Машинство
- Сообраќајно - транспортно инженерство
- Графичко инженерство и дизајн
- Индустриски менаџмент

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Податоци за опремата за
изведување на наставната и
истражувачката дејност

амфитеатар
предавални
лаборатории
компј. училници
мултимедијален центар
работилници
библиотека сo читална
кабинети
администрација
сала за седници
простор за општ. активн.
Магацини
котларница
тел. цент. и просторија за
одржување
холови, скали и санитарни
јазли

1
19
9
5
1
4
1
34
7
1
1
1
1

227,00 m2
1613,42 m2
598,24 m2
310,00 m2
150,00 m2
24,64 m2
13,95 m2
545,10 m2
201,52 m2
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
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304
305
307
408
413

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

Податоци за последната спроведена
надворешна евалуација на
установата

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






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
Извештај за последна спроведена евалуација на ниво на УКЛО
во Битола за период 2012/13, 13/14 и 14/15 год. Извештајот за
периодот на самоевалуација на ниво на ТФБ даден на веб
страната, линк http://www.tfb.uklo.edu.mk/
tabs/view/ee993dd617f37ab34c8334fbbc05656b

1.1. Општи дескриптори на квалификации за секој циклус на студии согласно со
Уредбата за националната рамка на високо-образовните квалификации
1.1. 1. Знаење и разбирање
 Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување (или студирање), кое се
надградува врз вториот циклус, применувајќи методологии соодветни за решавање
сложени проблеми, како на систематски, така и на креативен начин, што обезбедува
основа или можност за оригиналност во развивањето и/или примената на автономни
идеи во контекст на истражувањето.
 Способност за употреба на проширено и продлабочено знаење.
 Покажува високо ниво на професионална компетентност во едно или повеќе
специфични научни полиња.
 Поседува знаење од една или повеќе предметни области кои, во дадените научни
полиња, се базираат на најреномирани меѓународни истражувања во тоа научно поле.
1.1.2.


Примена на знаењето и разбирањето
Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми со одредена
оригиналност во нови или непознати средини и во мултидисциплинарен контекст,
поврзани со полето на студирање.

1.1.3.

Способност за проценка
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Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето.
Способност за справување со сложени прашања, систематски и креативно, за солидно
проценување дури и при некомплетни и ограничени информации, но кои ги вклучуваат
личните, општествените и етичките одговорности при примената на стекнатото знаење
и проценка.
Способност за оценување и селекција на научни теории, методологии, алатки и општи
вештини од предметните области, и поставување на нови анализи и решенија на научна
основа.

1.1.4. Комуникациски вештини
 Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и со рационално
поткрепување на истите, како со стручни, така и со нестручни лица, јасно и
недвосмислено.
 Преземање значителна одговорност за заедничките резултати; водење и иницирање
активности.
1.1.5. Вештини на учење
 Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно знаење и способност
за независно и самостојно делување при стекнувањето нови знаења и вештини во
општествени рамки.
 Способност за преземање одговорност за понатамошен професионален развој и
усовршување.
1.2. 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
1.2.1. Знаење и разбирање
 Покажува продлабочено знаење и разбирање на законитостите од области на
Машинството коишто студентот ги избрал да развива посебна експертиза, како што се:
енергетско машинство, производно – конструктивно машинство и процесно машинство
вклучувајќи современи термоенергетски и хидроенергетски постројки, когенеративни
постројки, енергетска ефикасност, современи достигнувања од областа на CAD/CAM
технологиите, моделирање и симулација на постапки со обликување на алат,
неконвенционални системи за греење и ладење, компјутерско моделирање на процеси,
системи и симулациони технологии.
 Систематски и креативно
објаснува
и расправа за тековните и развојните
истражувања, концепти, начела и теории кои се однесуваат на избраната област на
специјализација во полето на машинството.
 Оди во чекор со најновите достигнувања во избраните области на машинското
инженерство, со што обезбедува основа за оригиналност при развивањето и примената
на автономни идеи во истражувачки контекст.
1.2.2. Примена на знаењето и разбирањето
 Испитува, анализира, развива, оптимизира и управува со процесот на развој на разни
системи од областа на енергетското, конструктивното и процесното машинство,
карактеристични за разни индустрии, со посебен осврт на најсовремените
достигнувања во споменатите области, и тоа во делот којшто студентот го избрал за
развивање на специјални истражувања.
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Независно и креативно предлага решенија на проблемите со одредена оригиналност и
доследна примена на интердисциплинарниот и мултидисциплинарниот пристап.
Применува иновативни методи при решавање на, непознати и нецелосно дефинирани
проблеми, користејќи напредно математичко, научно, информатичко и инженерско
знаење.

1.2.3. Способност за проценка
 Синтетизира и интегрира знаење во оние области на Машинството поврзани со
областа којашто студентот ја избрал да развие посебна експертиза: современи
термоенергетски, хидроенергетски и когенеративни постројки, современи начини за
искористување на обновливите извори на енергија, примена на моделирање и
симулација на постапки со обликување на алат, конструктивни решенија на системи за
заштита на животната средина, современи неконвенционални системи за греење и
ладење, моделирање на процеси на термичка конверзија.
 Критички оценува податоци, донесува правилна проценка и изведува заклучоци, дури
и врз основа на нецелосни или ограничени информации, користејќи ги актуелните
достигнувања од областа на машинското инженерство.
 Истражува примена на нови и развојни технологии , иновации и позитивни искуства во
Машинското инженерство.
1.2.4. Комуникациски вештини
 Јасно и недвосмислено презентира заклучоци, факти и резултати од истражувањата,
пред стручна публика, и покажува способност да го прилагоди стилот и формата на
изразување пред нестручна публика.
 Ефективно учествува во мултидисциплинарни тимови, како водач на тимот или како
експерт.
 Презема значајна одговорност како за индивидуалните така и за колективните
резултати, иницира и води активности во областа од Машинството во која се
усовршува.
1.2.5. Вештини на учење
 Ги идентификува личните потреби за понатамошна едукација и независно делување за
самостојно стекнување нови знаења и вештини, во поширокиот општествен контекст.
 Способност за преземање одговорност за постојано индивидуално учење по сопствено
определување во областа на Машинството во којашто студентот ја избрал да развие
посебна експертиза.

2.

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 21.01.2016 год., беше разгледан и, со одлука бр. 02-33/5, усвоен предлогот за
усогласување на студиска програма по Машинство за трет циклус студии. Одлуката е
дадена во прилог.
3.

Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа и
Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола

На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, одржана
на 28.01.2016 год., со одлука бр. 14-37/6-2, беше усвоена студиска програма по
Машинство за трет циклус студии. Одлуката е дадена во прилог.
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4.

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
Mашинство припаѓа во подрачјето на техничко-технолошки науки (2), полиња
Машинство (214) и Енергетика (205).
5.

Степен на образование (прв, втор односно трет циклус)

Студиската програма е од трет циклус универзитетски студии според моделот 4+1+3.
6.

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.
Целта на оваа студиска програма е да ги оспособи идните кадри со фундаментални
научни знаења и практично искуство од областите кои се составен дел на машинското
инженерство, односно во три негови области: енергетско машинство, производно –
конструктивно машинство и процесно машинство.
Во тој контекст, Техничкиот факултет – Битола ја усогласува постоечката тригодишна
студиска програма по Машинство – трет циклус на студии согласно измените и
дополнувањата на Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија" бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/210, 17/2011, 51/2011,
123/2012, 15/2013, 24/2013 и 41/2014), и тоа, како на соодносот на задолжителните и
изборните предмети, така и на другите потребни компоненти.
7.

Години и семестри на траење на студиската програма

Студиската програма од трет циклус е со времетраење од 3 години, односно 6 семестри.
8.

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот

За успешно завршување на третиот циклус студии студентите треба да стекнат 180
ЕКТС кредити.

9.

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
7

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, а средствата се обезбедуваат од
самофинансирањето на докторантите и од други извори.

10.

Услови за запишување

Во согласност со Законот за високото образование и распишаниот конкурс. На
студиите од трет циклус можат да се запишат студенти со завршен прв и втор циклус
на студии од областа на техничките науки, и тоа:
 Дипломираните студенти и магистри од машинство, електротехника, електроника,
информатика со завршени четири или повеќе годишни додипломски студии и
последипломски студии, на кои по посебна постапка комисиски, им се признаваат
одреден број на кредити во согласност со позитивните законски прописи.
 Сите други заинтересирани магистри со завршени пет или повеќе годишни
додипломски и последипломски студии од областа на техничките науки со освоени
300 ЕКТС.
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11. Структурата на студиската програма
Шематскиот приказ на структурата на студиската програма на докторските
студии по Машинство е даден во следната табела:
Табела 1. Распределба на предмети и кредити по семестри
Година
Семестар
Задолжителни
предмети
Изборни предмети
Пилот-истражувачки
труд, објавување на
научен труд (мин. 1)
Подготовка и објавување
на
рецензиран
научен труд во научно
или стручно списание
или конференција
Остварување на
студиски престој –
мобилност на
студентот од минимум
една недела
Подготовка на предлог
тема за докторска
дисертација и одбрана
на предлог темата
Научно - истражувачка
работа во функција на
изработката на докторскиот труд
Научно - истражувачка
работа во функција на
изработката на докторскиот труд – Одбрана.
Вкупно кредити

Докторски студии : 3 години, 6 семестри, 180 кредити
I
II
1
2
3
4
5
1x10 кредити
А1.1, Б1.1,
Ц1.1, Д1.1
2x10 кредити
3x10 кредити

III
6

Број на
предмети

ЕКТС

1

10

5

50

1x10

10

1x10

10

1x10

10

1x30

30

1x30

30

1x30
30

30

30

30

30

30

30
6

180

Распределбата на предмети и кредити е според условите од Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот
“Св. Климент Охридски“ - Битола (член 14 и член 15).

 Прва фаза - Прв, втор и трет семестар, задолжителни и изборни предмети и/или
семинарски по 30 кредити;
 Четврт семестар, пилот - истражувачки труд како вовед во докторскиот труд - 30
кредити, воедно и почеток на докторскиот труд (втора фаза), подготовка на
предлог-темата и нејзина одбрана;
 Петти и шести семестар по 30 кредити - Работа на докторскиот труд – оргинално
истражување на кандидатот. Можност за вклучување во наставниот процес.
Поднесување извештаи за прогресот во работата на докторскиот труд. Објавување
нaучни трудови и учество на конференции;
 Во првиот семестар да има Задолжително еден предмет од методологија на научноистражувачката работа од областа во која се работи докторската дисертација;
 Во втора година, во предметните програми на наставните дисциплини треба да
бидат инкорпорирани содржини што се однесуваат на изучувањето и примената на
методите на истражување во областа на предметната програма.

9

11.1. Потесна научна област: Енергетика, процесна и термотехника - А
Во Табела 1 е даден распоредот на предмети по семестри за потесната научна област
Енергетика, процесна и термотехника.
Табела 1. Распоред на предмети по семестри, Енергетика, процесна и термотехника
Р.бр.

Шифра

ПРВА ГОДИНА
1
А1.1

2
3
4
5
6

А1.2
А1.3
А1.4
А1.5
А1.6

Име на предметот

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

1

З

10

1
1
2
2
2

И
И
И
И
И
Вкупно

10
10
10
10
10
60

Методи и организација на научноистражувачка работа од областа во која се
работи докторската дисертација
Изборен предмет од Листа 1
Изборен предмет од Листа 1
Изборен предмет од Листа 1
Изборен предмет од Листа 1
Изборен предмет од Листа 1

*секој предмет содржи семинарска работа со 3 ЕКТС
Р.бр.

Шифра

Име на предметот

ВТОРА ГОДИНА
1
А1.7
Пилот-истражувачки труд
Подготовка
и
објавување
на
2
А1.8
рецензиран научен труд во научно или
стручно списание или конференција
Остварување на студиски престој –
3
А1.9
мобилност на студентот од минимум
една недела
Подготовка на предлог тема за
4
А1.10
докторска дисертација и одбрана на
предлог темата

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

3

З

10

3

И

10

3

И

10

4

З

30

Вкупно

60

*секој предмет содржи семинарска работа со 3 ЕКТС
Р.бр.

Шифра

Име на предметот

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

5

З

30

6

З

30

Вкупно

60

ТРЕТА ГОДИНА
1

Е1

2

Е2

Научно - истражувачка работа во функција
на изработката на докторскиот труд
Научно - истражувачка работа во функција
на изработката на докторскиот труд –
Одбрана.

ЛИСТА 1 - Енергетска, процесна и термотехника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Метрологија и оптимизациони методи
Математички методи за изучување на процесите во енергетиката и процесната техника
Енергетика во процесната техника
Посебни поглавја од пренос на топлина и маса
Одржлива енергетика и процесна техника
Стратешки планирања во енергетиката
Моделирање и оптимизација на енергетски системи
Енергетски системи и животна средина
Современи процесни и термотехнички апарати и системи
Оптимизација на процесни системи
Процесни системи и животна средина
Децентрализирани и централизирани системи, постројки и опрема за греење и ладење-карактеристики и
специфичности
Системи за греење, вентилација и климатизација – карактеристики и специфичности
Енергетска ефикасност кај згради и објекти – карактеристики и специфичности
Современи термотехнички апарати и опрема
Ладилни постројки, системи и опрема - карактеристики и специфичности
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11.2. Потесна научна област: Термоенергетика и животна средина-Б
Во Табела 2 е даден распоредот на предмети по семестри за потесната научна област Термоенергетика и
животна средина.
Табела 2. Распоред на предмети по семестри, термоенергетика и животна средина
Р.бр.

Шифра

ПРВА ГОДИНА
1
Б1.1

2
3
4
5
6

Б1.2
Б1.3
Б1.4
Б1.5
Б1.6

Име на предметот

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

1

З

10

1
1
2
2
2

И
И
И
И
И
Вкупно

10
10
10
10
10
60

Методи и организација на научноистражувачка работа од областа во која се
работи докторската дисертација
Изборен предмет од Листа 2
Изборен предмет од Листа 2
Изборен предмет од Листа 2
Изборен предмет од Листа 2
Изборен предмет од Листа 2

*секој предмет содржи семинарска работа со 3 ЕКТС
Р.бр.

Шифра

Име на предметот

ВТОРА ГОДИНА
1
Б1.7
Пилот-истражувачки труд
Подготовка
и
објавување
на
2
Б1.8
рецензиран научен труд во научно или
стручно списание или конференција
Остварување на студиски престој –
3
Б1.9
мобилност на студентот од минимум
една недела
Подготовка на предлог тема за
4
Б1.10
докторска дисертација и одбрана на
предлог темата

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

3

З

10

3

И

10

3

И

10

4

З

30

Вкупно

60

*секој предмет содржи семинарска работа со 3 ЕКТС
Р.бр.

Шифра

Име на предметот

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

5

З

30

6

З

30

Вкупно

60

ТРЕТА ГОДИНА
1

Б1

2

Б2

Научно - истражувачка работа во функција
на изработката на докторскиот труд
Научно - истражувачка работа во функција
на изработката на докторскиот труд –
Одбрана.

Листа 2- Термоенергетика и животна средина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Виш курс по математика
Виш курс по механика на флуиди со теорија на граничен слој
Режими и енергетска ефикасност на термоенергетските постројки
Процеси и уреди за заштита на животната средина
Напредни термоенергетски циклуси
Индустриска енергетика и заштита на животната средина
Термоенергетика и заштита на животната средина
Теорија на турбулентно струење
Термоенергетика од обновливи извори на енергија
Технологии за примена на обновливите извори на енергија
Оптимизација на работниот век на термоенергетската опрема
Енергетска и ексергетска анализа на термоенергетските процеси
Транспортни процеси во термоенергетиката
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11.3. Потесна научна област: Обновливи извори на енергија и животна средина-Ц
Во Табела 3 е даден распоредот на предмети по семестри за потесната научна област Обновливи
извори на енергија и животна средина.
Табела 3. Распоред на предмети по семестри Обновливи извори на енергија и животна средина
Р.бр.

Шифра

ПРВА ГОДИНА
1
Ц1.1

2
3
4
5
6

Ц1.2
Ц1.3
Ц1.4
Ц1.5
Ц1.6

Име на предметот

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

1

З

10

1
1
2
2
2

И
И
И
И
И
Вкупно

10
10
10
10
10
60

Методи и организација на научноистражувачка работа од областа во која се
работи докторската дисертација
Изборен предмет од Листа 3
Изборен предмет од Листа 3
Изборен предмет од Листа 3
Изборен предмет од Листа 3
Изборен предмет од Листа 3

*секој предмет содржи семинарска работа со 3 ЕКТС
Р.бр.

Шифра

Име на предметот

ВТОРА ГОДИНА
1
Ц1.7
Пилот-истражувачки труд
Подготовка
и
објавување
на
2
Ц1.8
рецензиран научен труд во научно или
стручно списание или конференција
Остварување на студиски престој –
3
Ц1.9
мобилност на студентот од минимум
една недела
Подготовка на предлог тема за
4
Ц1.10
докторска дисертација и одбрана на
предлог темата

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

3

З

10

3

И

10

3

И

10

4

З

30

Вкупно

60

*секој предмет содржи семинарска работа со 3 ЕКТС
Р.бр.

Шифра

Име на предметот

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

5

З

30

6

З

30

Вкупно

60

ТРЕТА ГОДИНА
1

Ц1

2

Ц2

Научно - истражувачка работа во функција
на изработката на докторскиот труд
Научно - истражувачка работа во функција
на изработката на докторскиот труд –
Одбрана.

ЛИСТА 3 - Обновливи извори на енергија и животна средина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Енергетски извори и употреба на енергијата
Основи и принципи на управување со заштита на животната средина
Интеграција на енергетски и процесни системи
Евалуација на проектите и опкружување
Системска регулатива во областите градење и енергетика
Системска регулатива во областа животна средина
Проектирање и планирање во процесите за минимизација на отпад и опасни материи
Индустриска енергетика и заштита на животната средина
Обновливи извори на енергија
Технологии и постројки за заштита на животната средина
Хидроенергија
Енергија од ветер
Сончева енергија
Геотермална енергија
Енергија од биомаса
Енергија од биогас
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11.4. Потесна научна област: Производно-конструктивно машинство и НУМА - Д
Во Табела 4 е даден распоредот на предмети по семестри за потесната научна област Производноконструктивно машинство и НУМА.
Табела 4. Распоред на предмети по семестри Производно-конструктивно машинство и НУМА
Р.бр.

Шифра

ПРВА ГОДИНА
1
Д1.1

2
3
4
5
6

Д1.2
Д1.3
Д1.4
Д1.5
Д1.6

Име на предметот

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

1

З

10

1
1
2
2
2

И
И
И
И
И
Вкупно

10
10
10
10
10
60

Методи и организација на научноистражувачка работа од областа во која се
работи докторската дисертација
Изборен предмет од Листа 4
Изборен предмет од Листа 4
Изборен предмет од Листа 4
Изборен предмет од Листа 4
Изборен предмет од Листа 4

*секој предмет содржи семинарска работа со 3 ЕКТС
Р.бр.

Шифра

Име на предметот

ВТОРА ГОДИНА
1
Д1.7
Пилот-истражувачки труд
Подготовка
и
објавување
на
2
Д1.8
рецензиран научен труд во научно или
стручно списание или конференција
Остварување на студиски престој –
3
Д1.9
мобилност на студентот од минимум
една недела
Подготовка на предлог тема за
4
Д1.10
докторска дисертација и одбрана на
предлог темата

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

3

З

10

3

И

10

3

И

10

4

З

30

Вкупно

60

*секој предмет содржи семинарска работа со 3 ЕКТС
Р.бр.

Шифра

Име на предметот

Сем.

Статус
(З/И)

ЕКТС

5

З

30

6

З

30

Вкупно

60

ТРЕТА ГОДИНА
1

Д1

2

Д2

Научно - истражувачка работа во функција
на изработката на докторскиот труд
Научно - истражувачка работа во функција
на изработката на докторскиот труд –
Одбрана.

ЛИСТА 4 - Производно-конструктивно машинство и НУМА
1. Оптимизација на машинските системи
2. Метод на конечни елементи - виш курс
3. Виш курс од теорија на еластичност
4. Современи методи на испитување на материјалите
5. Методи на проектирање и истражување во производното машинство
6. Инженерски експериментални методи и метрологија
7. Надежност на машински системи
8. Моделирање на однесувањето и експериментално испитување на системите за обработка
9. Современи инженерски материјали во конструкциите
10. Состојба и тренд на развој во обработката со пластична деформација
11. Деформабилност на материјалите
12. Физичко моделирање и симулација на технологиите за пластична деформација со помош на
компјутер
13. Одбрани поглавија од индустриска роботика
14. Примена на вештачка интелегенција во обработка со симнување на материјалот
15. Современи методи и процеси во образованието на инженери - конструктори
16. Механика на лом на елементите и конструкциите
17. Специјални преносници на снага
18. Одбрани поглавја од солид – моделирање
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Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма

12.

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

За реализација на студиската програма се користат расположливите просторни
можности на факултетот согласно потребите при изведување на наставата, кои се
соодветно опремени за тоа, предавалните, лаборатории, сметачки центри,
мултимедијален центар, работилници, библиотека со читална, кабинети и др.
13.

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 Машинство во
лабораториите при Технички факултет – Битола.
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

14

Намена
Прецизно мерење на масата на хемиските
материи при квалитативни и квантитативни
аналитички одредувања за време на експерименталните вежби на предметите од студиската програма Машинство
Електронска вага за прецизни мерења во
рамките на практичната настава по предметите
од студиската програма Машинство
Бележење на конкретни проблеми и акциденти
на терен во рамките на практичната настава по
предметите
од
студиската
програма
МАШИНСТВО
Дел од опремата за оптичка визуелизација и
снимање на процесите во рамките на практичната настава по предметите од студиската програма МАШИНСТВО
Прецизно без-контактно мерење и забележување на температурата во рамките на практичната настава по предметите од студиската програма МАШИНСТВО
Прецизно мерење и забележување на брзината

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

16

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

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

на гасови во рамките на практичната настава по
предметите
од
студиската
програма
МАШИНСТВО
Прецизно контактно мерење и забележување на
температурата во рамките на практичната настава по предметите од студиската програма
МАШИНСТВО
Прецизно мерење и забележување на релативната влажност на воздухот во рамките на практичната настава по предметите од студиската
програма МАШИНСТВО
Прецизно контакнто мерење и забележување на
притисокот во рамките на практичната настава
по предметите од студиската програма
МАШИНСТВО
Анализатор на чадни/отпадни гасови за анализа
на примероци во рамките на практичната
настава по предметите од студиската програма
МАШИНСТВО
Ултразвучен мерач на проток на течности за
експериметнални мерења во рамките на практичната настава по предметите од студиската
програма МАШИНСТВО
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 МАШИНСТВО
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 МАШИНСТВО
Примена на специјализирани софтверски
решенија од областите кои ги покриваат предметите од студиската програма МАШИНСТВО
Мерење на вискозноста на флуидите во рамките на практичната настава по предметите од
студиската програма МАШИНСТВО
Предавања и вежби од студиската програма
МАШИНСТВО
Предавања и вежби од студиската програма
МАШИНСТВО

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 Машинство.
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14.

Предметни програми на студиската програма согласно член 4 од
правилникот (Прилог бр.3)

14.1. Машинство – Енергетика, процесна и термотехника - А:
1. Методи и организација на научно-истражувачка работаод областа во која се работи
докторската дисертација
- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
- Ред.проф. д-р Витомир Стојановски

Изборни предмети (се избираат пет предмети).
2. Метрологија и оптимизациони методи
- Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски

3. Математички методи за изучување на процесите во енергетиката и процесната
техника
- Вонр.проф. д-р Цвете Димитриеска
- Вонр.проф. д-р Сања Поповска-Василевска
4. Енергетика во процесната техника
- Вонр.проф. д-р Сања Поповска-Василевска
- Доцент д-р Севде Ставрева
5. Посебни поглавја од пренос на топлина и маса
- Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
- Доцент д-р Севде Ставрева
6. Одржлива енергетика и процесна техника
- Вонр.проф. д-р Сања Поповска-Василевска
- Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
7. Стратешки планирања во енергетиката
- Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
- Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
8. Енергетски системи и животна средина
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Гордана Јаневска
9. Процесни системи и животна средина
- Вонр.проф. д-р Цвете Димитриеска
- Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
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14.1.1. Содржина на студиската програма – модул A: ЕНЕРГЕТИКА, ПРОЦЕСНА
И ТЕРМОТЕХНИКА
Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Припрема и оспособување на студентот за научни и стручни истражувања, за
вреднување, интерпретација и користење на истражувачките резултати.
Содржина на предметната програма:
Предмет на методологијата и нејзиниот однос кон сродните дисциплини. Функција на
теоријата во научното истражување. Хипотеза, начин на дефинирање и извор на
хипотеза, видови и функции на хипотези. Главни фази на истражувачкиот процес,
теорија на научно информирање и истражување. Постапки за собирање и анализа на
податоци, пребарување на литература. Користење на статистички, архивски и
историски извори на податоци. Анкета и истражување, интервју, анализа на
содржината, класификација. Експериментални истражувања, планирање, обработка и
приказ на експерименталните резултати. Уредување, пишување, печатење, објавување,
соопштување на научни трудови.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

Методи и организација на научно-истражувачка
работа од областа во која се работи докторската
дисертација
1.1
Машинство - Енергетика, процесна и термотехника
-А
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
- Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
Нема
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20.
21.
22.

семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1 L.Andrews, R.L.
Mathematical Techniques for
SPIE
Phillips
Engineers and Scientists
Publications,
2 Patton Q.M
Qualitative Research &
Sage
Evaluation Methods
Publications
Inc., 3rd
edition
3 Frank L.H. Wolfs
Introduction to the Scientific
University of
Method, Department of Physics
Rochester,
and Astronomy
USA,
http://teacher.
nsrl.rochester
.edu/
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1
Writing up Research: Method and
Research Design:
www.languages.ait.ac.th/el21met
h.htm
2
Програмски пакети
3

Год.
2003

2001

2004

Год.

Прилог бр. 3
1.
2.
3.

Предметна програма од трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Метрологија и Оптимизациони методи
Код
Студиска програма

1.2
Машинство - Енергетика, процесна и
термотехника - А
Технички факултет – Битола, Машински отсек

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Продлабочување на знаењата од одредени области на математиката кои се потребни за
понатамошната научно-истражувачка работа на студентот. Подигнување на општото
образовно ниво, како и натамошно развивање на систематичноста во работата на
студентот. Решавање на конкретни проблеми со употреба на научни математички
методи и постапки, совладување со постапките и процесите на истражување и примена
на знаењата во пракса, со цел успешно пратење на наставата на докторските студии,
како и за вршење на научно-истражувачка работа.
Содржина на предметната програма:
Вовед. Методи на математичка оптимизација. Основи на линеарно програмирање.

10.

11.

Трет циклус
1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
- Вонр. Проф. д-р Владимир Мијаковски
- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
Нема
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12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Проблем на минимум и максимум. Симплекс метода. Оптимални решенија. Дуален
проблем. Целобројно програмирање. Оптимизација на графови и мрежи. Нелинеарно
програмирање врз основа на оптимизација без ограничување. Кун-Таркерови услови
на оптималност. Градиентни методи. Повеќекритериумска оптимизација.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 L. Andrews,
Mathematical Techniques for
SPIE Publications, 2003
R.L. Phillips
Engineers and Scientists
2 Jasbir S. Arora
Introduction to Optimum design Elsevere
2004
Academics Press
3 Jaan Kiusalaas
Numerical methods in
Cambridge
2009
Engineering with MATLAB
University Press
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2
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Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

Математички методи за изучување на процесите
во енергетиката и процесната техника
1.3
Машинство - Енергетика, процесна и термотехника
-А
Технички факултет – Битола, Машински отсек
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5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување на кандидатите за развој и решавање на математички модели за
потребите на научноистражувачката и апликативна работа во енергетиката и
процесната техника.
Содржина на предметната програма:
Математички модели, класификација. Цел на математичкото моделирање и развој на
математички модели. Типични математички модели во енергетиката и во процесната
техника. Аналитичко и нумеричко решавање. Анализа и проверка на добиените
решенија. Интерполација и екстраполација на резултатите. Програмски пакети за
симулација на процесите во енергетиката и процесната техника.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
60 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
40 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Steven C. Chapra
Applied Numerical Methods with McGraw-Hill 2005
MATLAB for Engineering and
Companies
Science
2 Pradip Majumdar
Computational Methods for Heat
Taylor and
2005
and Mass Transfer
Francis
3 Cleve Moler
Numerical Computing with
www.mathw 2004
MATLAB
orks.com/mol
er/chapters.ht

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Трет циклус
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
- Вонр.проф.д-р Цвете Димитриеска
- Вонр.проф.д-р Сања Поповска-Василевска
Нема

20

10

ml

22.2

Дополнителна литература
Автор
Наслов
1 J. David Logan
Applied Mathematics

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

Год.
2006

Програмски пакети

2
3

Прилог бр. 3

Издавач
John Wiley
& Sons, Inc.

Енергетика во процесната техника
1.4
Машинство - Енергетика, процесна и
термотехника - А
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2
7. Број на ЕКТС кредити
10
- Вонр.проф.д-р Сања Поповска-Василевска
- Доц.д-р Севде Ставрева
Нема

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за процесите во индустријата поврзани со трансформација и
користење на енергијата.
Содржина на предметната програма:
Енергија, енергетски биланси, трансформација на енергијата и користење на
енергијата во индустриските процеси. Преглед на потрошувачката на енергија во
пооделни гранки од процесната индустрија. Потрошувачка на поедини енергенси.
Извори на енергија во процесната индустрија. Енергија потребна за одвивање на
процесите на термичка обработка и на процесите на сушење.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
21

завршен испит
20.
21.
22.

испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Македонски и англиски
Самоевалуација и екстерна евалуација

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 Богнер М.
Пројектовање
термотехничких и процесних
система, Треће допуњено и
проширено издање
2 Б. Јаћимовић
Топлотне операције и апарати

22.2

3
Дополнителна литература
Автор
Наслов
1 EIA
International Energy Outlook
2005
http//eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.
html
2 World Energy
Global Energy Scenarios to
Council
2050 and beyond
http//www.worldenergy.org/we
c-geis/edc
3 International
European and National
Network for
Sustainable Energy Visions
Sustainable
2050
Energy
http//www.inforse.org/europe/v
ision2050.htm
4 A.S. Mujumdar
Handbook of Drying
5 W. Trinks, M.
Industrial furnaces, Sixth
H. Mawhinney,
Edition
R. A. Shannon
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

9.
10.

Год.
2007

Машински
факултет и
ВЕДЕС, Београд

2004

Издавач
U.S. Department
of Energy,
Washington, DS

Год.
July
2005

WEC/IIASA
Scenarios

International
Network for
Sustainable
Energy
CRC Press
John Wiley&Sons,
Inc.

2007
2004

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

5.
6.
8.

Издавач
КДА, Београд

Посебни поглавја од пренос на топлина и маса
1.5
Машинство - Енергетика, процесна и
термотехника - А
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
10
- Вонр.проф.д-р Игор Андреевски
- Доц.д-р Севде Ставрева
Предуслови за запишување на
Термодинамика, Пренос на топлина
предметот
(додипломски студии)
Цели на предметната програма (компетенции):
Заопознавање на студентите со физичките карактеристики на преносот на топлина и
22

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

маса и начините за математичко моделирање.
Содржина на предметната програма:
Нестационарна кондукција. Загревање (ладење) на тела. Оребрени површини.
Конвективен пренос на топлина: диференцијални равенки, критериуми на сличноста и
моделирање, обработка на експериментални резултати, пренос на топлина при струење
преку рамна плоча, во цевки и попречно на слој цевки. Природна конвекција. Размена
на топлина со промена на фазата. Зрачење: закони, размена на топлина.
Пренос на маса: молекуларна дифузија. Коефициент на дифузија. Дифузија во бинарни
мешавини. Равенка на дифузија. Примери за дифузија: дифузија низ слој кој мирува,
еквимолна дифузија, топлинска дифузија. Коефициенти на конвективен пренос на
маса. Фазна рамнотежа. Пренос на маса при ламинарно и турбулентно струење.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Подготовка на труд за јавна
20 часови
презентација
15.3
Консултации
30 часови
Други форми на
16.1
Семинарски труд
90 часови
активности
16.2
Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
60 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
40 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Г. Каневче
Печатени предавања
2 J. Welty, C.E.
Fundamentals of Momentum,
John Wilеy &
2008
Wicks, G.L.
Heat and Mass Transfer
Sons, Inc.
Rorrer, R.E.
Wilson
3
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 F.P.Incroper,
Fundamentals of Heat and Mass John Wilеy &
2002
D.P. Dewit
Transfer
Sons, Inc.
23

2

E.R.G. Eckert,
R. M. Drake

Heat and mass Transfer

McGraw-Hill
Book Company

1957

3
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Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

Одржлива енергетика и процесна техника
1.6
Машинство - Енергетика, процесна и
термотехника - А
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2
7. Број на ЕКТС кредити
10
- Вонр.проф.д-р Сања Поповска-Василевска
- Вонр.проф.д-р Владимир Мијаковски
Нема

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за примена на концептот на одржив развој во енергетиката и
процесната техника
Содржина на предметната програма:
Одржлив развој, одржлив енергетски развој. Одржлива енергија, обновлива енергија,
алтернативна енергија и зелена енергија. Енергетски ресурси, енергетски постројки.
Потрошувачка на енергија во процесната индустрија. Влијание на енергетските и
процесните постројки врз животната средина. Одржливи системи, типови на одржливи
енергетски системи и нивна употреба. Технологии за намалување на специфичната
потрошувачка на енергија. Конструкции и производство на одржливи енергетски
системи.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
24

20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1 Г. Каневче
Печатени предавања
2 Г. Каневче и др.
Стратегија за развој на
МАНУ,
енергетиката на Република
Скопје
Македонија до 2030 година
3 Г. Каневче и др.
Базна студија за обновливи
МАНУ,
извори на енергија
Скопје
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1 EIA
International Energy Outlook
U.S.
2005
Department of
http//eia.doe.gov/oiaf/ieo/index. Energy,
html
Washington,
DS
2 World Energy
Global Energy Scenarios to
WEC/IIASA
Council
2050 and beyond
Scenarios
http//www.worldenergy.org/we
c-geis/edc
3 International
European and National
International
Network for
Sustainable Energy Visions
Network for
Sustainable Energy 2050
Sustainable
http//www.inforse.org/europe/v Energy
ision2050.htm
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

9.
10.

11.

2009

2009
Год.
July
2005

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

5.
6.
8.

Год.

Стратешки планирања во енергетиката
1.7
Машинство - Енергетика, процесна и
термотехника - А
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф.д-р Витомир Стојановски
- Вонр.проф.д-р Владимир Мијаковски
Нема

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Совладување на методите за планирање на развојот на големи енергетски системи како
што се енергетскиот систем на Република Македонија и енергетскиот систем на
Југоисточна Европа и пошироко.
Содржина на предметната програма:
Производство на примарна енергија. Трансформации на енергијата. Потрошувачка на
финална енергија по сектори. Енергетски биланси. Енергетски индикатори.
Споредбена (Benchmark) анализа и анализа на јаките и слабите страни, можностите и
заканите (SWOT анализа) на одреден енергетски систем. Компоненти на сложени
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12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

енергетски системи. Макроенергетски системи, енергетски систем на Република
Македонија, енергетски систем на Југоисточна Европа. Законска регулатива на ЕУ и
РМ во подрачјето на енергетиката и заштитата на животната средина. Стимулативни
мерки за развој на обновливите извори на енергија и за подобрување на енергетската
ефикасност. Методи за планирање на развојот на енергетските системи. Програмски
пакет MARKAL за стратешко планирање на развојот на сложени енергетски системи.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2 Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3 Консултации
30 часови
Други форми на
16.1 Семинарски труд
90 часови
активности
16.2 Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Г. Каневче
Печатени предавања
2 Г. Каневче и др.
Стратегија за развој на
МАНУ,
2009
енергетиката на Република
Скопје
Македонија до 2030 година
3 Г. Каневче и др.
Базна студија за обновливи
МАНУ,
2009
извори на енергија
Скопје
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 EIA
International Energy Outlook
U.S.
July
2005
Department of
2005
http//eia.doe.gov/oiaf/ieo/index. Energy,
html
Washington,
DS
2 World Energy
Global Energy Scenarios to
WEC/IIASA
Council
2050 and beyond
Scenarios
http//www.worldenergy.org/we
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3

International
Network for
Sustainable Energy

4

R.Loulou,
G.Goldstein,
K.Noble

Прилог бр. 3

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

International
Network for
Sustainable
Energy
Energy
Technology
Systems
Analysis
Programme

October
2004

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

5.
6.
8.

c-geis/edc
European and National
Sustainable Energy Visions
2050
http//www.inforse.org/europe/v
ision2050.htm
Dokumentation for the
MARKAL Family of Models

Енергетски системи и животна средина
1.8
Машинство - Енергетика, процесна и
термотехника - А
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2
7.
Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф.д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф.д-р Гордана Јаневска
Нема

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења потребни за определување на влијанијата на енергетските
објекти врз животната средина и за дефинирање на мерки за намалување на
негативните влијанија.
Содржина на предметната програма:
Енергетски системи, производство, пренос и потрошувачка на енергија. Влијание на
енергетските системи и на нивните поединечни компоненти врз животната средина.
Емисија и распростирање на полутантите. Влијание на енергетските објекти врз
воздухот, водата и почвата. Влијание на енергетските објекти врз глобалното
затоплување на планетата преку ефектот на стаклена градина.
Мерки за намалување на негативните влијанија.
Изработка на Стратегиска оцена на влијанијата врз животната средина (СОЖС) и на
Оценка на влијанијата врз животната средина (ОВЖС).
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1
Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3
Консултации
30 часови
Други форми на
16.1
Семинарски труд
90 часови
активности
16.2
Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
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Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Arya S.P.
Air Pollution Meteorology and Oxford Univ. Press,
1999
Dispersion
New York
www.ec.gc.ca/nopp/en/i
2
Pollution Prevention (P2)
17.2

18.

19.

20.
21.
22.

ndex.cfm

22.2

www.epa.gov/p2
3
Pollution Prevention (P2)
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
1 Г. Каневче и
Стратегија за развој на енергетиката
МАНУ,
др.
на Република Македонија до 2030
Скопје
година
2 Г. Каневче
Моделирање на дисперзијата на
полутанти емитирани од
термоенергетски објекти, Пристапно
предавање, Македонска академија на
науките и уметносите, Скопје
3
Integrated POLLUTION Prevention and
Control (IPPC), Draft Reference
Document on Best Available Techniques
for Large Combustion Plants

Прилог бр. 3

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

9.

2001

2003

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

5.
6.
8.

Год.
2009

Предуслови за запишување на
предметот

Процесни системи и животна средина
1.9
Машинство - Енергетика, процесна и
термотехника - А
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2
7. Број на ЕКТС кредити
- Вонр.проф.д-р Цвете Димитриеска
- Вонр.проф.д-р Игор Андреевски
Нема
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10

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења потребни за определување на влијанијата на процесните
системи и објекти врз животната средина и за дефинирање на мерки за намалување на
негативните влијанија.
Содржина на предметната програма:
Класификација на процесни системи и објекти. Влијание на процесните системи врз
животната средина. Емисија и распростирање на полутантите. Влијание на процесните
објекти врз воздухот, водата и почвата. Влијание на процесните објекти врз
глобалното затоплување на планетата преку ефектот на стаклена градина.
Мерки за намалување на негативните влијанија. Мерки за превентивно намалување на
отпадните материи во производните процеси.
Изработка на елаборати за оцена на влијанијата на објектите врз животната средина.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1
Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3
Консултации
30 часови
Други форми на
16.1
Семинарски труд
90 часови
активности
16.2
Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1
Пишани предавања
2
Pollution Prevention (P2) www.ec.gc.ca/nopp/en/index.cfm
3
Pollution Prevention (P2) www.epa.gov/p2
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 Богнер М. Пројектовање термоКДА, Београд
2007
техничких и процесних
система, Треће допуњено и
проширено издање
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14.2. Содржина на студиската програма – модул Б: ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА И
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Задолжителен предмет:
1. Методи и организација на научно-истражувачка Работа од областа во која се
работи докторската дисертација
- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
- Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
Изборни предмети (се избираат пет предмети):
2. Виш курс по математика
- Ред.проф. д-р Линда Стојановска
- Доцент д-р Соња Чаламани
3. Виш курс по механика на флуиди со теорија на граничен слој
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
4. Режими и енергетска ефикасност на термоенергетските постројки
- Ред.проф. д-р Ванѓелче Митревски
- Вонр.проф. д-р Сања Поповска-Василевска
5. Процеси и уреди за заштита на животната средина
- Доцент д-р Севде Ставрева
- Ред.проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
6. Напредни термоенергетски циклуси
- Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
- Вонр.проф. д-р Цвете Димитриеска
7. Индустриска енергетика и заштита на животната средина
- Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
- Ред.проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
8. Термоенергетика и заштита на животната средина
- Ред.проф. д-р Ванѓелче Митревски
- Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
9. Теорија на турбулентно струење
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Гордана Јаневска
10. Термоенергетика од обновливи извори на енергија
- Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
- Вонр.проф. д-р Сања Поповска-Василевска
11. Технологии за примена на обновливите извори на енергија
- Вонр. проф. д-р Цвете Димитриеска
- Вонр. проф. д-р ВладимирМијаковски
12. Оптимизација на работниот век на термоенергетската опрема
- Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
- Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
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13. Транспортни процеси во термоенергетиката
- Ред.проф. д-р Весна Микаровска
- Вонр.проф. д-р Гордана Јаневска

14.2.1. Содржина на студиската програма – модул Б: ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА И
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Методи и организација на научно-истражувачка
работа од областа во која се работи докторската
дисертација
2.
Код
2.1
3.
Студиска програма
Машинство - Термоенергетика и животна средина –
Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола, Машински отсек
програма (единица, институт,
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Припрема и оспособување на студентот за научни и стручни истражувања, за
вреднување, интерпретација и користење на истражувачките резултати.
Содржина на предметната програма:
Предмет на методологијата и нејзиниот однос кон сродните дисциплини. Функција на
теоријата во научното истражување. Хипотеза, начин на дефинирање и извор на
хипотеза, видови и функции на хипотези. Главни фази на истражувачкиот процес,
теорија на научно информирање и истражување. Постапки за собирање и анализа на
податоци, пребарување на литература. Користење на статистички, архивски и
историски извори на податоци. Анкета и истражување, интервју, анализа на
содржината, класификација. Експериментални истражувања, планирање, обработка и
приказ на експерименталните резултати. Уредување, пишување, печатење, објавување,
соопштување на научни трудови.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

Трет циклус
1/1
7. Број на ЕКТС кредити
Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
Нема
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10

(бодови/оценка)

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)
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Македонски и англиски
Самоевалуација и екстерна евалуација

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 L. Andrews, R.L.
Mathematical Techniques for
Phillips
Engineers and Scientists
2 Patton Q.M
Qualitative Research &
Evaluation Methods

22.

3

22.2

Frank L. H. Wolfs

Introduction to the Scientific
Method, Department of Physics
and Astronomy

Дополнителна литература
Автор
Наслов
1
Writing up Research: Method and
Research Design:
www.languages.ait.ac.th/el21met
h.htm
2
Програмски пакети

Издавач
SPIE
Publications,
Sage
Publications
Inc., 3rd
edition
University of
Rochester,
USA,
http://teacher.
nsrl.rochester
.edu/

Год.
2003

Издавач

Год.

2001

2004

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Виш курс по математика
2.
Код
2.2
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Продлабочување на знаењата од одредени области на математиката кои се потребни за
понатамошната научно-истражувачка работа на студентот. Подигнување на општото
образовно ниво, како и натамошно развивање на систематичноста во работата на

10.

Трет циклус
1/1 и 2
7.
Број на ЕКТС кредити
Ред.проф. д-р Линда Стојановска
Доцент д-р Соња Чаламани
нема
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10

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

студентот. Решавање на конкретни проблеми со употреба на научни математички
методи и постапки, совладување со постапките и процесите на истражување и примена
на знаењата во пракса, со цел успешно пратење на наставата на докторските студии,
како и за вршење на научно-истражувачка работа.
Содржина на предметната програма: (се бираат 2 од предложените 4 области)
Парцијални диференцијални равенки: дефиниција и класификација на парцијалните
диференцијални равенки (ПДР). Формирање на ПДР. Видови на интеграли со ПДР.
Euler-ов метод на интеграција. Хомогени и нехомогени линеарни ПДР. Cauchy-ева
задача (проблем) за хомогена и нехомогена линеарна равенка. Геометриска
интерпретација на равенките. Равенка со тотален диференцијал. Pfaff-ова равенка.
Lagrange-Charpit-ова метод. Класификација на ПДР од втор ред. Fourier-ов метод за
интеграција на жица која трепери во рамнина и равенки за ширење на топлината.
Laplace-ова равенка во рамнина и простор.
Специјални функции: Дефиниција на хипергеометриска функција (ХФ).
Хипергеометриска равенка. Класификација на ХФ. Функции дефинирани со интеграли
(гама, бета и функција на грешка). Бесселови функции. Елиптични ХФ. Ортогонални
полиноми како ХФ функции. Користење на софтвер за решавање на проблеми со ХФфункции. Поим за директна и инверзна трансформација. Laplace-ова и Fourier-ова
трансформација. Mellin-ова и Hankel-ова трансформација. Zeta трансформација.
Бесконечни производи. Квантни трансформации.
Веројатност и статистика: Вовед. Функции. Поим на операција и алгебарска
структура. Основи на комбинаторика. Euler-ови интеграли. Елементи на веројатност.
Алгебра на настани. Веројатност на настани. Распределба на веројатноста. Функција
на распределбата. Дискретна и континуирана случајна променлива. Популација,
случаен примерок, статистика. Оценки на параметрите, интервали на доверливост.
Тестирање на статистички хипотези. Корелација и регресија. Случајни процеси.
Синџири според Markov.
Методи на оптимизација: Вовед. Методи на математичка оптимизација. Основи на
линеарно програмирање. Проблем на минимум и максимум. Симплекс метода.
Оптимални решенија. Дуален проблем. Целобројно програмирање. Оптимизација на
графови и мрежи. Нелинеарно програмирање врз основа на оптимизација без
ограничување. Кун-Таркерови услови на оптималност. Градиентни методи.
Повеќекритериумска оптимизација
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска
работа/изработка на научен труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови
активности
16.2
Самостојни задачи
0 часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
33

20.
21.
22.

завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1
E. Kreyszig
Advanced Engineering
John
Mathematics
Wiley&Sons
2
L. Andrews, R.L.
Mathematical Techniques for SPIE
Phillips
Engineers and Scientists
Publications
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1
R. Haberman
Applied Partial Differential
Pearson prentice
Equations with Fourier Series hall, 5th edition
and Boundary Value
Problems

Год.
2011
2004
Год.
2014

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Виш курс по механика на флуиди со теорија
на граничен слој
2.
Код
2.3
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на потребни современи знаења кои се однесуваат на феномените присутни
при кинематика и динамика на флуидите. Студентите на докторските студии треба да
се способни за теоретска анализа на ваквите проблеми и нивна практична примена на
задачи од енергетиката, процесната техника, енергетската ефикасност и екологијата.
Стекнување на современи знаења од областа на стационарно, нестационарно,
ламинарно и турбулентно струење на флуидите и струење на флуидите во граничен
слој.
Содржина на предметната програма:
• Општи карактеристики при движење на вискозна течност;
• Реолошки модели;
• Случаи на точна интеграција на диференцијални равенка за кинематика на вискозна
течност;
• Истекување на течности при мал Рејнолдсов број;
• Хидродинамичка теорија на подмачкување;
• Озенов и Стоксов метод на проучување на струењето на вискозен флуид;
• Теорија на струење околу цврсти површини;
• Конвективни струења;
• Класификација на струењата на нестислив флуид и нивна математичка

10.

11.

Трет циклус
1/1 и 2
7.
Број на ЕКТС кредити
Ред.проф. д-р Сотир Пановски
Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
нема
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12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

интерпретација;
• Прандтл - ови равенки попрости случаи на нивни точни решенија;
• Апроксимативни параметарски методи;
• Нестационарен граничен слој;
• Дводимензионален граничен слој;
• Тридимензионален граничен слој;
• Проблеми од теоријата на тридимензионален граничен слој;
• Температурен и дифузионен граничен слој;
• Турбулентен граничен слој.
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
20 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
80 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
50 часови
16.3 Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
70 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 White F.
Viscous flow
McGraw-Hill
2006
Education, 3rd
edition
22.1
2 Cebeci T.,
Modeling and Computation of
Horizon Publishing, 2005
Cousteix J. Boundary-Layer Flows: Laminar,
2nd revised and
Turbulent and Transitional Boundary extended edition,
Layers in Incompressible and
Compressible Flows
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
th
1 Schlichting Boundary Layer-Theory
Springer, 8 edition
2000
22.2
H., Gersten
K.
2 Cebeci T.
Turbulence Models and Their
Horizon Publishing
2004
Application: Efficient Numerical
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Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Режими и енергетска ефикасност на
термоенергетските постројки
2.
Код
2.4
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Трет циклус
6.
Академска година/семестар
1/1 и 2
7. Број на ЕКТС кредити
10
8.
Наставник
Ред.проф. д-р Ванѓелче Митревски
Вонр.проф. д-р Сања Поповска-Василевска
9.
Предуслови за запишување на
нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со методологијата и постапките за пресметка на променливите режими на
работа овозможува дефинирање на можните режими на работа и нивната ефикасност,
однсоно енергетските перформанси на постројките, неопходни во техноекономските
анализи на термоенергетските постројки, контрола на економичноста и состојбата на
постоечките постројки, код за развој на компјутерски програми за симулација на
однесувањето на термоенергетските постројки и одделните компоненти, избор на
оптимални режими на работа за постигнување на максимална економичност, итн.
11. Содржина на предметната програма:
Работни карактеристики на одделни компоненти на термоенергетските постројки.
Меѓусебно влијание на одделните компоненти во рамките на термоенергетската
постројка врз режимите и енергетската ефикасност на постројката. Примена на
проточни карактеристики на турбината со промена на режимот. Постапка за пресметка
на режимот на турбината со детална пресметка на промената на режимот на поедини
степени. Распоред на притисокот и топлинскиот пад во турбината со промена на
режимот. Влијание на начинот на регулирање на оптоварувањето на режимите и
енергетска ефикасност на ТЕП. Моделирање на процесите во одделни компоненти од
постројката и концептуална методологија на пресметка на режимите за постројката
како целина.
12. Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
13. Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска
110 часови
активности
настава
15.2
Семинарски труд
90 часови
16
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови
активности
16.2
Самостојни задачи
0 часови
16.3
Домашно учење
100 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
60 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
40 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
36

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)
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Македонски и/или англиски
Евалуација и самоевалуација

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
1 E. B. Woodruff,
Steam plant operation
22.1
H. B. Lammers,
T. F. Lammers
2 L.Drbal and oth.
Power Plant Engeneering

22.

22.2

Допoлнителна литература
Автор
Наслов
1 В.Ј.Рижкин
Тепловие електрическе
станции
2 A. Kostyuk and
Steam and Gas Turbines
V. Frolov

Издавач
McGraw – Hill
Professional, 9th
edition,
Black and Veatch,
New York, USA

Год.
2011

Издавач
Енергија, Москва

Год.
1987

Energoatomizdat

1988

1996

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Процеси и уреди за заштита на животната
средина
2.
Код
2.5
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на кандидатите со проблемите и решавањето на проблемите од областа
на заштита на животната средина со соодветни научни методи. Предметот претставува
воведен курс во областа на инженерство за заштита на животната средина на ниво на
докторските студии. По совладувањето на предметната содржина, од кандидатот се
очекува да владее со основните познавања од областа на анализа и оценка на научните
трудови на основа на лабораториска работа, како и врз основа на процесите на
моделирање од областа на транспорт на загадувачки компоненти низ медиумите на
животната средина.
Содржина на предметната програма:
Вовед. Мултидисциплинарност на заштитата на животната средина. Термоенергетско
машинство и заштита на животната средина. Последици од загадувањето на воздухот,

10.

11.

Трет циклус
1/1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
Доцент д-р Севде Ставрева
Ред.проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
нема
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12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

почвата и водата; емисија, имисија. Општи законски основи за заштита на животната
средина и основи за донесување на норми. Можни извори на опасност, ниво на
опасност и загаденост, мерење на концентрацијата на полутанти. Мерки за заштита од
опасноста по човековата животна и работна средина. Технички норми, начини на
решавање или планирање. Проектирање и експлоатација на постројките, можности и
примена на аналогии од аспект на рационално користење на енергијата на
материјалите и природните извори, опрема за пречистување на вода, воздух и горива,
класификација и карактеристики на методите за заштита, примена и карактеристики на
материјалот за изработка на опрема за заштита на животната средина. Извори и видови
на цврст, течен и гасовит отпад, процеси и постројки за преработка на отпад.
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови
активности
16.2
Самостојни задачи
0 часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 M. Davis, D.
Introduction to Environmental McGraw – Hill, 5th
2012
22.1
Cornwell
Engineering
edition,
2 D.B. Botkin, E. Environmental Science: Earth Wiley, 9th edition
2014
A. Keller
as a Living Planet
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 Salvato J.A.,
Environmental Engineering
Wiley, 5th edition
2003
22.2
Nemerow N.L.,
Agardy F.J.
2

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Напредни термоенергетски циклуси
2.
Код
2.6
38

3.

Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Истражување во областа на циклусите на термоенергетските постројки. Совладување
на методите за анализа и оптимизација.
Содржина на предметната програма:
Термоенергетски постројки со парни турбини. Термоенергетски постројки со гасни
турбини. Комбинирани постројки со гасни и парни турбини. Комбинирано
производство на електрична и топлинска енергија. Парен блок со наткритични
параметри на пареата. Зголемена ефикасност на парниот блок со наткритични
параметри на пареата. Циклуси со одвојување на CO2 и циклуси со намалување на
емисијата на штетни материи врз животната средина. Одвојување и складирање на
CO2. Оптимизација на термоенергетските циклуси. Оптимизација на опремата и
процесите во рамките на парните и гасните циклуси. Техноекономска анализа.
Енергетска и ексергетска анализа на термоенергетските циклуси.
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови
активности
16.2
Самостојни задачи
0 часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 Kiameh P.
Power generation
McGraw – Hill
2011

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
Технички факултет – Битола,
Машински отсек
Трет циклус
1/1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
Вонр.проф. д-р ВладимирМијаковски
Вонр.проф. д-р Цвете Димитриеска
нема

39

10

handbook
2

R. Kelhofer,
Combined-Cycle Gas &
B. Rukes,
Steam Turbine Power
F. Hannemann,
Plants
F. Stirnimann
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
1 L.Drbal and oth.
Power Plant Engeneering
22.2

2

Horlock, J.H.

Combined Power Plants:
Including Combined Cycle
Gas Turbine (CCGT)
Plants

Professional, 2nd
edition,
Penwell corp., 3th
edition

Издавач
Black and Veatch,
New York, USA
Krieger Pub Co.

2009

Год.
1996
2001

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Индустриска енергетика и заштита на
животната средина
2.
Код
2.7
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на теоретски и практични познавања за различните системи на
индустриска енергетика и запознавање со можностите за пратење и управување со
енергетските текови за да можат успешно да ги решаваат проблемите од анализата на
состојбата, зголемување на енергетската ефикасност и зачувувањето на животнат
средина во индустриските комплекси.
Содржина на предметната програма:
Користење на енергијата во индустриските претпријатија. Снабдување со енергија,
користење на енергијата во индустриските процеси. Греење во индустријата.
Енергетска ефикасност на процесите и опремата. Управување со потрошувачката на
енергија во енергетскиот комплекс. Методи за анализирање на состојбата. Значење на
мерките на процесните големини и примена на компјутери. Мерки за подобрување на
енергетската ефикасност на процесите и опремата. Принципи за проектирање на
системи за управување со енергијата во индустриските погони. Влијание на средината
врз ефикасното користење на енергијата во индустријата. Користење на енергијата и
заштита на животната средина.
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
100 часови
активности
15.2
Семинарски труд
100 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

Трет циклус
1/1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
Ред.проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
Нема

40

10

активности
17.

18.

19.

20.
21.
22.

16.2
16.3

Самостојни задачи
Домашно учење

0 часови
100 часови

Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
60 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
40 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 Ristinen R.,
Energy and the
Wiley, 2nd edition
2005
22.1
Kraushaar J.
Environment
2 Hinrich A.R.,
Energy: Its Use and the Brooks Cole; 5th edition
2012
Kleinbach H. M. Environment
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 Wolfson, R.
Energy, Environment,
W.W.Norton &
2011
and Climate
Company; 2nd Edition
2

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Термоенергетика и заштита на животната
средина
2.
Код
2.8
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите стекнуваат знаења за актуелната глобална
состојба во енергетскиот сектор и неговото влијание врз животната средина. Посебен
акцент се става на технолошките процеси за заштита на воздухот, почвата и водата во
термоенергетиката и индустријата, посебно при употреба на фосилни горива..

10.

Трет циклус
1/1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
Ред.проф. д-р Ванѓелче Митревски
Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
Нема

41
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11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Содржина на предметната програма:
Глобални проблеми во врска со заштитата на животната средина. Актуелна глобална
состојба и тренд на промена на квалитетот на животната средина. Глобална промена
на климата. Урбана клима - хумана биометеорологија. Атмосфера - состав и
карактеристики. Глобален енергетски биланс. Ефект на стакленик - стакленички
гасови и потенцијал на глобалното затоплување (GWP – Global Warming Potential).
Стратосферски озон. Каталитичко распаѓање на озонот. Потенцијал на разорување на
озонот (ODP – Ozone Depletion Potential). Преглед на емисии на полутанти. Загадување
на атмосферата - полутанти од природни и антропогени извори. Фотохемиски процеси
во тропосферата - смог. Кисели дождови. Оценка на квалитетот на воздухот и важечки
законски прописи. Влијание на претворањето на енергијата врз околината - проценка
на влијанието на околината, анализа на тековите на материите, анализа на животниот
циклус (LCA - Life Cycle Analysis). Системи за управување со животната средина во
индустријата (EMS - Environmental Management Systems). Мерки за ублажување на
штетното влијание врз средината од страната на снабдување со енергија - со обработка
на чадните гасови. Мерки за ублажување на штетното влијание врз средината од
страната на снабдување со енергија - почисто производство (Clean Combustion
Technologies). Мерки за ублажување на штетното влијание врз животната средина од
страната на снабдување и побарувачка на енергија - енергетска ефикасност и
зачувување на енергијата. Промена на климата и тргување со емисиите (Emission
Trading). Мерки за ублажување на штетното влијание врз животната средина од
страната на снабдување со енергија - гасификација на горивата, согорување на
отпадот. Потекло и карактеристики на отпадните води од термоелектраните, процеси
на обработка на отпадните води. Електрани и опасен отпад.
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови
активности
16.2
Самостојни задачи
0 часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1
1 Hinrich A.R.,
Energy: Its Use and the
Brooks Cole; 5
2012
Kleinbach H. M.
Environment
edition
42

2

22.2

Davis R.W.
Air Pollution Engineering
(editor)
Manual
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
1 Gevorkian P.
Sustainable Energy
System Engineering: The
Complete Green Building
Design Resource
2 R. J. Heinsohn
Sources and Control of
Air Pollution

Wiley-Interscience;
2nd edition

2000

Издавач
McGraw-Hill
Education

Год.
2006

Prentice Hall

1999

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Теорија на турбулентно струење
2.
Код
2.9
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на познавања за физиката на турбулентното струење.
Оспособување на студентите за самостојно и на научни принципи засновано,
препознавање, истражување и формулирање на соодветните феномени на
турбулентното струење. Стекнување на основни познавања за непречено надградба на
наставните содржини за предмети кои се потпираат врз турбулентниот пренос на
количество на движење, топлина и материја.
Содржина на предметната програма:
• Природа на турбулентните струења. Методи на истражување на турбулентните
струења. Турбулентна дифузивност.
• Рејнолдсови равенки. Турбулентно пренесување на скалар. Рејнолдсови напони.
Турбулентни флуксови на скалар. Проценка на Рејнолдсовите напони. Проценка на
турбулентните флуксови на скалар.
• Статистички корелации. Fourier-ови трансформации и карактеристични равенки.
Корелациски функции и спектар. Централна гранична теорема.
• Должина на мешањето. Интегрални размери на турбуленцијата. Турбулентни микро
размери на турбуленцијата.
• Кинетичка енергија на основниот тек. Кинетичка енергија на турбуленцијата.
Динамика на вртлог. Динамика на флуктуација на скалари.
• Еднодимензионални и тридимензионални спектри. Локална изентропија. Енергетска
каскада. Турбулентни енергетски спектри. Ефекти на продукција и дисипација.
Временски спектри. Спектри на пасивни скалари
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Трет циклус
1/1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
Ред. проф. д-р Сотир Пановски
Вонр. проф. д-р Гордана Јаневска
Нема
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10

16

Други форми на
активности

17.

Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 Davidson D.A. Turbulence: An
Oxford University Press, 2nd
2015
introduction for
edition
22.1
Scientists and
Engineers
2 H. Tennekes
A First Course in
The Massachusetts Institute of 1972
and J. L.
Turbulence
Technology Press, CambridgeLumley
Massachusetts-London
Допoлнителна литература
22.2
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 Pope S.
Turbulent flows
Cambridge University Press
2000

18.

19.

20.
21.
22.

16.1
16.2
16.3

Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

0 часови
0 часови
100 часови

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Термоенергетика од обновливи извори на
енергија
2.
Код
2.10
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување на студентите за самостојна примена на научните методи во
третирањето на проблематиката на обновливи извори на енергија. Подигање на свеста

10.

Трет циклус
1/1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
Вонр.проф. д-р Сања Поповска-Василевска
Нема
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11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

на студентите за неопходноста и значењето за користењето на обновливите извори на
енергија и зачувувањето на животната средина.
Содржина на предметната програма:
Вовед:
•
Енергија. Животна средина. Обновливи и необновливи извори на енергија.
Ресурси. Развој на нови технологии.
Процеси на производство на електрична енергија и топлина од обновливи извори
на енергија:
•
Енергија на биомаса и биогас. Сончева енергија. Енергија на ветрот.
Хидроенергетски потенцијал на водените текови. Геотермална енергија. Енергија од
плима и осека. Енергија на морските бранови. Автономни и хибридни системи.
Производство на обновливи извори на енергија:
•
Биодизел. Биогас. Напредни енергетски системи (горивни ќелии, водородно
гориво). Рециклажа на отпад.
Обновливите извори на енергија и животната средина:
•
Ефект на стаклена градина. Глобално загревање. Екстремни метеоролошки
услови. Методологија за проценка на влијанието врз животната средина. Учество на
користењето на обновливите извори на енергија во продукцијата на гасови со ефект на
стаклена градина. Учество на користењето на обновливи извори на енергија во
продукцијата на примарни и секундарни загадувачи на животната средина.
Општествени и економски показатели при употребата на обновливи извори на
енергија:
•
Развој на пазарот. Политика на цени (цена на производство и екстерна цена).
Регулаторни мерки. Влијание на општествено-социолошките параметри (сигурност на
енергетското снабдување, запослување, животен стандард). Влијание врз
здравствените параметри (здравјето на луѓето, здрава храна, чиста животна средина).
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови
активности
16.2
Самостојни задачи
0 часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Автор
Наслов
Издавач
Год.
45

22.2

1 Twidell J., Weir T. Renewable Energy
Resources
2 Zobaa F. A.,
Handbook of Renewable
Bansal C. R.
Energy Technology
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
1 Boyle G.
Renewable Energy
2 Sorensen B.

Renewable Energy

Routledge, 3rd Edition

2015

World Scientific
Publishing Company

2011

Издавач
Oxford University
Press, 2nd edition
Academic Press, 3rd
Edition

Год.
2004
2004

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологии за примена на обновливите извори
на енергија
2.
Код
2.11
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на теоретски и практични знаења во врска со технологиите за примена на
обновливите извори на енергија.
Содржина на предметната програма:
Вовед. Можност за примена на обновливите извори на енергија и влијание на
технологиите кои користат ОИЕ врз околината. Искористување на соларната енергија во
процесите на греење, сушење, наводнување и производство на електрична енергија
(фото-напонски ќелии). Конвертирање на енергијата на ветрот во механичка работа и
електрична енергија. Видови на ветрогенератори и нивни карактеристики. Користење на
геотермалната енергија за загревање на базени, стаклени градини и во системите за
централно греење. Технологии на термо-хемиска конверзија на енергијата од биомаса
преку процес на согорување. Технологии на термо-хемиска конверзија на енергијата од
биомаса преку процес на гасификација и пиролиза. Технологии на производство и
примена на биодизел. Технологии на анаеробна ферментација на биомасата. Користење
на биогас за загревање, производство на електрична енергија и во средствата за
транспорт. Енергетски ефикасни технологии за третман на цврстиот комунален отпад.
Комбиниран (CHP) циклус.
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови
активности
16.2
Самостојни задачи
0 часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

Трет циклус
1/1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
Вонр.проф. д-р Цвете Димитриеска
Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
Нема

46

10

Тестови
0 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 Boyle G.
Renewable Energy
Oxford University
2004
22.1
Press, 2nd edition
2 Hamdia N. and
New and renewable
Springer
2002
Carvalho M.G.
technologies for sustainable Science+Business
(editors)
development
media, LLC
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 Gupta H., Roy S. Geothermal Energy: An
Elsevier
2007
22.2
alternative Resource for the
21st Century
2 Oka S
Fluidized bed combustion
Marcel Dekker
2003
17.1
17.2

18.

19.

20.
21.
22.

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Оптимизација на работниот век на
термоенергетската опрема
2.
Код
2.12
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е студентите да постигнат научни компетенции и академски
вештини од областа на оптимирањето на работниот век на енергетската и процесна
опрема, вклучително и развојот на креативните способности за анализа и синтеза на
проблемите и способност за критичко размислување.
Содржина на предметната програма:

10.

11.

Трет циклус
1/1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
Нема

47

10

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Теоретски основи на оптимирањето на работниот век на енергетската и процесна
опрема. Критериуми за оптимирање на потрошениот и преостанатиот работен век.
Методи за проценка на потрошениот и преостанатиот работен век. Нумеричко и
информатичко третирање на проблемот. Проблеми на развојот и примената на
оптимизациските модели и комуникациските софтвери.
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови
активности
16.2
Самостојни задачи
0 часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Bierdel T. et al.
Life Cycle Value for combined
Siemens AG
2013
cycle power plants
2
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2
1
2

Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Транспортни процеси во термоенергетиката
2.
Код
2.13
3.
Студиска програма
Машинство, Термоенергетика и животна средина
-Б
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола,
програма (единица, институт,
Машински отсек
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Трет циклус
1/1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
Ред.проф. д-р Весна Ангелевска
48
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9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Вонр.проф. д-р Гордана Јаневска
Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да стекнат знаења врз база на кои ќе можат самостојно да решаваат
проблеми поврзани со преносот на топлина и маса, динамиката на гасовите и
проблемите при кондуктивен и конвективен пренос на топлина и запознавање со
процесите на согорување.
Содржина на предметната програма:
Пренос на топлина и маса: физички модел на системот со транспортни процеси.
Концепт на континуум. Примитивни концепти, природни закони, дефиниции.
Реолошки модели на околината. Транспортни големини. Конститутивни релации –
Navier-Poisson (врска напон-деформации), Fourier-ов, Fick-ов закон. Зрачење. Основни
закон на пренос на материја, количина на движење, топлина хемиски потенцијал.
Концепт на контролен волумен. Општ облик на зачувување на транспортната равенка
за контролен волумен. Reynolds-ова транспортна теорема. Диференцијален облик на
општиот закон за одржување на полето. Закони на конзервација во интегрален
(макроскопски) облик. Reynolds-ова декомпозиција.
Динамика на гасовите: основни равенки и карактеристики на струењето на стислив
флуид. Пропагација на пореметувањата во стислив флуид. Квазиеднодимензионално
изентропско стационарно струење на гас. Ударни и коси експанзиони бранови.
Квазиеднодимензионално струење на стислив флуид со триење. Квазиеднодимензионално дијабатско струење на стислив флуид. Методи на карактеристики.
Теорија на процесот на согорување: општа равенка за конзервација на енергијата за
процес на согорување. Четири функционални чекори на процесот на согорување.
Ламинарни пламени. Турбулентно согорување. Турбулентни пламени. Едноставни
“mixed as burnt» модели. Arhenius-ов модел на согорување. Интегрирање на
фундаменталните процеси во согорувањето: дифузија, конвекција, реакција.
Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, семинарска работа
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
0 часови
активности
16.2
Самостојни задачи
0 часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработената
семинарска работа.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и/или англиски
Метод на следење на квалитетот
Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
49

22.1

22.2

Задолжителна литература
Автор
Наслов
1 R. D. Zucker, Fundamentals of Gas
O. Biblarz
Dynamics
2 Warnatz J.,
Combustion: Physical and
Maas U.,
Chemical Fundamentals,
Dibble R. W.
Modeling and Simulation,
Experiments, Pollutant
Formation
Допoлнителна литература
Автор
Наслов
1 Tums S. R.
An Introduction to Combustion
– Concepts and Applications
2 Bergman T.L. Fundamentals of Heat and
et al.
Mass Transfer
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Издавач
Wiley, 2nd edition

Год.
2002

Elsevier, 4th edition

2006

Издавач
McGraw-Hill, 3rd
edition
Wiley, 7th edition

Год.
2011
2011

14.3. Содржина на студиската програма - модул Ц: ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Припрема и оспособување на студентот за научно-истражувачка работа и истражувања
во рамки на докторскиот труд.
Содржина на предметната програма:
Предмет на методологијата и нејзиниот однос кон сродните дисциплини. Функција на
теоријата во научното истражување. Хипотеза, начин на дефинирање и извор на
хипотеза, видови и функции на хипотези. Главни фази на истражувачкиот процес,
теорија на научно информирање и истражување. Постапки за собирање и анализа на
податоци, пребарување на литература. Користење на статистички, архивски и
историски извори на податоци. Анкета и истражување, интервју, анализа на
содржината, класификација. Експериментални истражувања, планирање, обработка и
приказ на експерименталните резултати. Уредување, пишување, печатење, објавување,
соопштување на научни трудови.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

Методи и организација на научно-истражувачка
работа од областа во која се работи докторската
дисертација
1.1
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2
7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
Нема

51

10

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 L.Andrews,
Mathematical Techniques for
R.L. Phillips Engineers and Scientists
2 Patton Q.M
Qualitative Research & Evaluation
Methods, 3rd edition

22.

3

22.2

Б. Пејчић

Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Македонски и англиски
Самоевалуација и екстерна евалуација

Методологија eксперименталног
научног истраживања

Дополнителна литература
Автор
Наслов
1
Writing up Research: Method and
Research Design:
www.languages.ait.ac.th/el21meth.htm
2 Шолаја В.
Метод и организација научноистраживачког рада – МОНИР

3
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Издавач
SPIE
Publications,
Sage
Publications
Inc.
Дефектолошк
и факултет,
Београд,

Год.
2003

Издавач

Год.

Машински
факултет
Универзитета
у Нишу,
Ниш,

2001

1995

1988

Програмски пакети

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.
9.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Трет циклус
Академска година/семестар
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
10
Наставник
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да даде методолошки алатки и информации за да се овозможи
разбирање на најважните аспекти поврзани со производството и потрошувачката на
енергија.
Студентите да бидат оспособени самостојно да решаваат практични и теоретски
проблеми во оваа област, самостојно и тимски да работат во сите фази на изработка на
студии и проекти од енергетски менаџмент.
Содржина на предметната програма:
Глобален (планетарен) енергетски биланс. Примарни и секундарни извори на енергија
(фосилни горива – јаглен, нафта, природен гас) и нуклеарни горива, обновливи извори

10.

11.

Енергетски извори и употреба на енергијата
1.2
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
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12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

(хидроенергија, сончева енергија, ветерна енергија, геотермална енергија, биомаса и
биогас, отпад). Резерви на енергија/ енергенти (фосилни горива – јаглен, нафта,
природен гас) и нуклеарни горива, хидроенергија. Снабдување и побарувачка на
енергија на светско ниво. Енергетски циклуси. Електрична енергија, потрошувачка од
финалните корисници (финална енергија – домаќинство, индустрија, транспорт).
Енергија и животна средина: Меѓународни договори и национални политики, идни
можности / идна употреба на енергијата. Енергетско билансирање на ниво на нашата
држава.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Џон Ендруз и Наука за енергетиката –
Датапонс ДООЕЛ,
2009
Ник Џели
принципи, технологии и
Скопје,
влијанија (превод)
2 Ristinen R.,
Energy and the Environment
John Wiley & Sons
1998
Kraushaar J.
Inc., New York
3 Fay J.,
Energy and the Environment
Mit-Pappalarado
2002
Colomb D.,
Series in Mechanical
Engineering, Oxford
University Press
Дополнителна литература
22.2
Автор
Наслов
Издавач
Год.
1 Fauchi J.,
Energy Technology and
Academic Press
2004
Directions for the Future
2 Letcher T.,
Future Energy: Improved,
Elsevier Sciences
2008
Sustainable and Clean Options for
our Planet
53

Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

Основи и принципи на управување со заштита
на животната средина
1.3
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Гордана Јаневска
Нема

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Едуцирање на докторантите за областа инженерство на животната средина со фокус на
теоретски основи на принципите на управување со заштитата на животната средина.
Кандидатите се оспособуваат за самостојна научна работа во подрачјето на
природните науки со посебен фокус на инженерството за заштита на животната
средина, генерирање на способности за перманентно проширување и изнаоѓање нови
сознанија во комплексната интердисциплинарна област инженерството на заштитата
на животната средина.
Содржина на предметната програма:
Мултидисциплинарност, интердисциплинарност и интрадисциплинарност и
трансдисциплинарност,физичко-хемиски,правни, економски, инженерско-технички,
интегрални и холистички пристап. Историски развој на меѓувлијанија и
интерреагирања на различни фази на биосферата, одржливиот развој. Регулатива во
областа за заштита на животната средина (меѓународна, национална, интерна,
критериуми и стандарди). Системски пристап кон проучување и решавање на
проблемите за одржување на квалитет на животната средина. Организација на
еколошките системи и природна динамичка рамнотежа, ресурси во биосферата,
основни биолошки механизми и текови, хумана екологија. Принцип за зачувување на
рамнотежа (еколошка рамнотежа, биохемиска динамичка рамнотежа и хемиска
рамнотежа, енергиска и топлотна рамнотежа, билансна материјална рамнотежа).
Основни извори за нарушувања на природната рамнотежа. Извори, карактеристики и
ефекти на загадување. Принцип за усогласување на растежот и развојот (природни
ресурси и динамика на нивното користење, квалитативни и квантитативни елементи на
користење на ресурсите, системски менаџмент во инженерството на опкружување,
системски мониторинг и планирање). Принципп на универзално единство (врска меѓу
екстерни и интерни параметри и кумулативни ефекти на стресорите).
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
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Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Mac-Kenzie L.
Introduction to Environmental McGraw-Hill
2013
Davis, David A.
Companies, Inc.
Engineering, 5th edition
Cornwell,
2
3
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1
2
Програмски пакети
3
17.2

18.

19.

20.
21.
22.
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Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Обука за анализа на интелигентни енергетски и процесни системи, кои во себе
вклучуваат различни енергетски, процесни и управувачки технологии, заради обезбедување енергија за греење, ладење и задоволување на потреби за електрична енергија,
односно за реализација на современи индустриски процеси. Стекнување на знаења
неопходни за проектирање на енергетски и процесни системи, со посебен осврт на
технологиите и технолошките решенија за интеграција, вклучувајќи микрогенерација,
когенерација, тригенерација, како и интелигентни системи на управување со техно-

10.

Интеграција на енергетски и процесни
системи
1.4
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2 7. Број на ЕКТСкредити
- Ред.проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
- Вонр.проф. д-р Цвете Димитриеска
Нема
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11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

лошки индустриски процеси со обзир на законите и прописите кои важат за областа на
производство и потрошувачка на енергија и заштита на животната средина.
Студентите ќе бидат оспособени самостојно да спроведат избор на технологија и да
проектираат интелигентни енергетски постројки, како и да го сфатат значењето на
интегрираниот систем на управување.
Содржина на предметната програма:
Методи за карактеризација на локални енергетски потреби. Методи за карактеризација
на испорака на енергија. Методи за предвидување на локални енергетски потреби.
Карактеризација на главни енергетски технологии (ладење, електрична енергија,
топлинска енергија, нови и обновливи извори на енергија). Методи и алатки за
интеграција на енергетски системи. Микрогенерација, когенерација и тригенерација.
Закони и прописи за локално производство на енергија. Оптимизација на интегрирани
енергетски системи.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Scott A. Spiewark,
Cogeneration & Small
Fairmont Pr 1997
Larry Weiss
Power Production Manual,
ISBN 9780137601417,
Edition: 5 Subsequent
2 Pehnt M., Cames M.,
Micro Cogeneration:
Springer
2006
Fischer, C., Praetorius, B.,
Toward Decentralized
Schneider, L., Schumacher, Energy Systems
K., Voß, J.-P.
3
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
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Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

Евалуација на проектите и опкружување
1.5
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Цвете Димитриеска
Нема

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Главни цели на предметот се: (1) да ги запознае докторантите со методите за
вреднување на инвестиционите проекти, кои ги земаат предвид реалните влијанија на
опкружувањата врз проектот и обратно, при донесување и реализација на
инвестициони одлуки; (2) да се формулираат теоретски основи и практични алатки за
студија на случај, финансиско економски инженеринг на енергетски проекти и
процена на ризикот при реализација на проектите во енергетскиот, индустрискиот,
комуналниот и земјоделскиот сектор, а кои се однесуваат на производство,
потрошувачка и пренос на енергија и зголемување на енергетската, економската и
еколошката ефикасност.
По завршувањето на курсот студентот ќе биде во можност самостојно да спроведе
процедура за евалуација на проект во енергетскиот, индустрискиот, комуналниот и
земјоделскиот сектор, имајќи гипредвид реалните екстерни фактори кои се од значење
за оцена на успешноста за реализација на проектот.
Содржина на предметната програма:
Вовед во евалуација на проектите. Техника на оценување на проектите. Економска
анализа на проектите. Анализа на влијанието на опкружувањето на проектите и
обратно. Проценка на ризикот при евалуација на проектите во енергетскиот,
индустрискиот, комуналниот и земјоделскиот сектор, а кои се однесуваат на
производство, потрошувачка и пренос на енергија и зголемување на енергетската,
економската и еколошката ефикасност. Студии на случаи во енергетскиот,
индустрискиот, комуналниот и земјоделскиот сектор.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1
Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3
Консултации
30 часови
Други форми на
16.1
Семинарски труд
90 часови
активности
16.2
Подоготовка на труд за конференција/
50 часови
списание
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
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Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Waters D., From Microfilm to Digital
Commission on
1991
Imagery
Preservation and Access
2 Waters D., The Organizational Phase of
Washington,
1992
Shari W.,
Project Open Book
Commission on
Preservation and Access
3 Conway P., The Setup Phase of Project
Washington,
1994
Shari W.,
Open Book
Commission on
Preservation and Access
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 Kenney A., Digital Resolution
Washington,
1995
Stephen
Requirements for Replacing
Commission on
Chapman,
Text – Based Material,
Preservation and Access
Methods for Benchmarking
Image Quality
2
3
17.2

18.

19.

20.
21.
22.
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Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

Системска регулатива во областите градење и
енергетика
1.6
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
Нема

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
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10

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Запознавање на студентите со основната регулатива на глобално, европско и
национално ниво во областите градење и енергетика.
Студентите да стекнат знаења за основните регулативни инструменти за да ги
разбираат инженерските проекти кои се често ограничени со стратешки и законски
рамки, како и да ја научат номенклатурата за комуникација со правниците и стратезите
за регулативата.
Содржина на предметната програма:
Основни глобални стратегии во областа на енергетиката. Меѓународни мултилатерални договори во областа на енергетиката. Основни тематски стратегии на ЕУ од
значење за енергетиката. Директиви на ЕУ во областа на енергетиката. Европски
норми во областа на градењето. FIDIC норми. Национално законодавство во областа
на градење и енергетика. Европски и национални стандарди. Институционални и
човечки капацитети за спроведување на законите.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1
Директиви на ЕУ во областите градење и
енергетика
2
FIDIC норми
3
Национална законска регулатива за
градење и енергетика
4
Европски и национални стандарди
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1
2
3
59

Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

Системска регулатива во областа животна
средина
1.7
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2
7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
Нема

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основната регулатива на глобално, европско и
национално ниво во областа животна средина.
Студентите да стекнат знаења за основните регулативни инструменти за да разберат
дека инженерските проекти понекогаш се ограничени со стратешки и законски рамки,
како и да ја научат за номенклатурата за комуникација со правници и стратези за
регулативата.
Содржина на предметната програма:
Основи на глобалната стратегија во областа на животната средина. Меѓународни
мултилатерални договори во областа на животната средина. Основни тематски
стратегии на Европската унија од значење за областа животна средина. Директиви на
Европската унија во областа животна средина. Национални стратегии во областа
животна средина. Национално законодавство во областа животна средина.
Институционални и човечки капацитети за спроведување на законите.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1 Najam A., Papa Global Environmental Governance: International
M., Taiyab N.,
A Reform Agenda (e-book
Institute for
https://www.iisd.org/pdf/2006/geg. Sustainable
pdf )
Development
2 Carius A.,
Environmental Change and Security Springer
Lietzman K.,
Ed.,
3 Grant W.,
The Effectiveness of European
Palgrave
Mathews D.,
Union Environmental Policy
Macmillan
Newell P.,
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1
Директиви на Европската унија
во областа животна средина
2
Национална законска регулатива
за животна средина
3

Прилог бр. 3

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

9.
10.

11.

12.

1999

2000

Год.

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

5.
6.
8.

Год.
2006

Проектирање и планирање во процесите за
минимизација на отпад и опасни материи
1.8
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
10
- Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
- Вонр.проф. д-р Сања Поповска Василевска
Нема

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со системскиот пристап во областа на животната средина,
низ проектирање и планирање на помало создавање отпад и помала употреба на
опасни материи.
Студентите ќе стекнат знаења за системите за заштита на животната средина,
одржливото производство со елементи од еко-дизајнирање на производи и
минимизација на отпад, односно минимизација на употребата на опасни материи.
Содржина на предметната програма:
Систем за заштита на животната средина и концепт за почисто производство.
Одржливо производство. Методи за минимизација на создавање отпад во
производните процеси. Еко-дизајнирање и студии на случај при проектирање и
планирање. Изградба на партнерства како инструменти при проектирањето и
планирањето на процесите.
Методи на учење:
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13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1
Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3
Консултации
30 часови
Други форми на
16.1
Семинарски труд
90 часови
активности
16.2
Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Ed. DavidH.F., Liu Environmental Engineer’s
CRC Press LLC
1997
& Bela G. Liptak
Handbook
2 M. D. La Grega,
Hazardous Waste
Waveland Press,
2010
P.L.Buckingha, J.
Management
Inc.
C. Evans,
3
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1
2
3
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Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)
Степен (прв, втор, трет циклус)

5.

Индустриска енергетика и заштита на
животната средина
1.9
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
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6.
8.

Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на теоретски и практични познавања за различните системи на
индустриска енергетика и запознавање со можностите за следење и управување на
енергетските текови за а можат успешно да решаваат проблеми од анализа на состојби,
зголемување на енергетската ефикасност и зачувување на животната средина во
индустриските комплекси.
Содржина на предметната програма:
Користење на енергијата во индустриските претпријатија. Снабдување со енергија,
користење на енергијата во индустриските процеси. Греење во индустријата.
Енергетска ефикасност на процесите и опремата. Управување со потрошувачката на
енергија во енергетскиот комплекс. Методи за анализирање на состојбата. Значење на
мерките на процесните големини и примена на компјутери. Мерки за подобрување на
енергетската ефикасност на процесите и опремата. Принципи за проектирање на
системи за управување со енергијата во индустриските погони. Влијание на средината
врз ефикасно користење на енергија во индустријата. Користење на енергија и
заштита на животната средина.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1
Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3
Консултации
30 часови
Други форми на
16.1
Семинарски труд
90 часови
активности
16.2
Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1 Тестови
бодови
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3 Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Linhoff B.,
User Guide on Process Integration Institution of
1996

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
- Вонр.проф. д-р Гордана Јаневска
Нема
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10

for the Efficient use of Energy,

2

22.2

Ristinen R.,
Energy and the Environment, 2nd
Kraushaar J., edition,
3 Witte L.,
Industrial Energy Management and
Schmidt P.,
Utilization, 1st edition
Brown D.,
Дополнителна литература
Автор
Наслов
1 O’Calaghan
Design and Management for
P.W.,
Energy Conservation
2
East-West Energy Efficiency

Chemical
Engineers,
Revised first
edition, London
Willey

2005

Taylor and Francis

1987

Издавач
Pergamon Press

Год.
1981

The ECE Energy
Series, UN, New
York

1992

3
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1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Обновливи извори на енергија
1.10
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
Нема

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со видовите обновливи извори на енергија. Добивање на
неопходни знаења кои ќе им овозможат да ги согледаат техничките, економските,
општествените аспекти при користење на обновливи извори на енергија.
Оспособување на студентите за самостојна примена на научни методи во третирањето
на проблематиката на обновливи извори на енергија и животната средина.
Содржина на предметната програма:
Енергија и животна средина. Обновливи и необновливи извори на енергија. Ресурси.
Развој на нови технологии.
Процеси на производство на електрична енергија и топлина од обновливи извори на
енергија: Енергија од биомаса и биогас, сончева енергија, енергија од ветер,
хидроенергија од водни текови, геотермална енергија, енергија од плима и осека,
енергија од морски бранови. Автономни и хибридни системи.
Производство на обновливи извори на енергија: биодизел, биофас. Напредни
енергетски системи (горивни ќелии, водородно гориво). Рециклажа на отпад!
Обновливи извори на енергија и животна средина: Ефект на стаклена градина.
Глобално затоплување. Екстремни метеоролошки услови. Методологија за проценка
на влијанието врз животната средина. Учество на обновливите извори на енергија во
продукцијата на гасови со ефект на стаклена градина. Учество на користењето на
обновливи извори на енергија во продукцијата на примарни и секундарни загадувачи
64

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

на животната средина. Зелени сертификати.
Општествени и економски показатели при употребата на обновливи извори на
енергија: Развој на пазарот. Политика на цени (цена на производство и екстерна цена).
Регулаторни мерки. Влијание на општествено-социолошките параметри (сигурност на
енергетско снабдување, вработување, животен стандард).
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2 Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3 Консултации
30 часови
Други форми на
16.1 Семинарски труд
90 часови
активности
16.2 Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Twidell J.,
Renewable Energy Recources,
Taylor and Francis 2005
Wier T.,
2nd Edition
2 Sorensen B.,
Renewable Energy, 3rd Edition Academic Press
2004
3 Boyle G.,
Renewable Energy, 2nd Edition OUP Oxford
2004
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1
Разни стручни публикации
(во зависност од обновливиот
извор на енергија) издадени
од страна на националните и
меѓународните институции
кои се занимаваа со
обновливи извори на енергија
2
3
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Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

Технологии и постројки за заштита на
животната средина
1.11
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Ѓорѓи Тромбев
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
Нема

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со технологиите и постројките во системите за заштита на животната
средина. Стекнување со неопходни вештини за формирање и спроведување на одржливи локални и регионални планови во областите: третман на отпадни води, третман на
воздух, управување со цврст отпад.
Содржина на предметната програма:
Идентификација на загадувачи, извори на загадување и видови на загадувања (на
воздухот, водата, почвата), проценка на нивните ефекти врз компонентите на животната средина, моделирање, анализа и сценарио базирано врз знаењето за системите за
поддршка и одлучување.
Анализа на техниката за водоснабдување и третман на отпадни води, одлагање и
повторно користење на отпадни води.
Управување со цврст отпад и минимизација на тињата (компостирање на органскиот
дел од цврстиот отпад), санитарни депонии, третирање на опасниот отпад.
Феноменологија на заштитата на атмосферата и третман на емисијата на гасови:
статистички модели за обработка на податоци за квалитетот на воздухот, земање
проби и спецификација на фини честички во атмосферата, емисии од мобилни извори,
микро-емисии од процеси на спалување на отпад, биофилтрација.
Контаминираност на тлото и негова санација. Заштита на подземни и површински
води. Статистичка анализа и картирање на податоци за контаминација. Проектирање и
изведување на постројки за заштита на животната средина – постројки зазаштита на
воздухот, постројки за производство и пречистување на вода и постројки за одлагање и
термичко третирање на цврст отпад.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2 Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3 Консултации
30 часови
Други форми на
16.1 Семинарски труд
90 часови
активности
16.2 Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
66

18.

усмена)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

70 бодови
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)
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Македонски и англиски
Самоевалуација и екстерна евалуација

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 Ђурић Д.,
Снабдевање водом за пиће

22.

2

3

22.2

Edited by
Letterman R. D.,

Water Quality and Treatment –
A Handbook of Community
Waer Supplies (5th Edition)
Waste Treatment and Disposal

Edited by Hester
R. E.: Harrison
R. M.,
Дополнителна литература
Автор
Наслов
1 Јовичић Н.,
Управљање чврстим отпадом,
скрипта,

Издавач
Факултет
техничких наука,
Нови Сад
McGraw Hill

Год.
2006

Royal Society of
Chemistry

1995

Издавач
Машински
факултет
Универзитета у
Крагујевцу,
Крагујевац,

Год.
2005

1999

2
3
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Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

Хидроенергија
1.12
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Гордана Јаневска
Нема

10

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е постигнување на научни и креативни способности и
67

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

академски вештини поврзани со современите сознанија за хидроенергијата како
обновлив извор на енергија. Студентите треба да стекнат теоретски и практични
знаења за ресурсите и користењето на хидроенергијата. По стекнувањето на знаењата
по овој предмет, студентите би требало да бидат во можност самостојно да решаваат
теоретски и практични проблеми од оваа област.
Содржина на предметната програма:
Улога и значење на хидроенергијата. Видови хидроенергија и можности за користење:
Хидроенергетски потенцијал на водни текови, енергија од плима и осека, енергија на
морски бранови. Ресурси на хидроенергија во светот, во Европа и во Р. Македонија.
Теоретски и практични знаења за сите видови хидроцентрали. Решавање на теоретски
и практични проблеми од овие области. Конструктивни изведби. Големи и мали
хидроцентрали во РМ. Посебни поглавја за мали хидроцентрали: Основи на
хидрауличното, проценка на водниот потенцијал, методологии за проценка на
градилиштето, хидраулични структури, електромашинска опрема, влијание врз
околината и ублажување, економски анализи, административни процедури.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2 Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3 Консултации
30 часови
Други форми на
16.1 Семинарски труд
90 часови
активности
16.2 Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Ендруз Џ.,
Наука за енергетиката –
Дата Понс,
2009
Џели Н.,
принципи, технологии и
Скопје
влијанија (превод)
2 Ristinen R.,
Energy and the Environment
John Wiley &
1999
Kraushaar J.,
Sons Inc., New
York
3 Đorđević B.,
Korišćenje vodnih snaga –
Građevinski
1981
68

osnove hidroenergetskog
korišćenja voda

22.2

fakultet
Univerziteta u
Beogradu,
Beograd

Дополнителна литература
Автор
Наслов
1 Tong Jiandong,
Mini hydropower
et al.,
2
Guide on How to Develop a
Small Hydropower Plant
3 Begović K.,
Hidroenergetska postrojenja –
Uvod u probleme izbora
opreme

Прилог бр. 3

Издавач
John Wiley &
Sons, Chichester
ESHA, Brusels

Год.
1991.

Delit – Društvo
elektrotehničkih
inženjera i
tehničara, Sisak

1980

2004

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

5.
6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е постигнување на научни и креативни способности и
академски вештини поврзани со современите сознанија за ветерната енергија како
обновлив извор на енергија. Студентите треба да стекнат теоретски и практични
знаења за ресурсите и користењето на ветерната енергија. По стекнувањето на
знаењата по овој предмет, студентите би требало да бидат во можност самостојно да
решаваат теоретски и практични проблеми од оваа област.
Содржина на предметната програма:
Улога и значење на ветерната енергија. Ресурси и искористување на ветерната
енергија во светот. Перспективи на ветерната енергија. Енергија на ветерот во Европа:
ЕУ – управување на ветерните ресурси, трошоци и цени, индустрија и вработување,
развој на пазарот, технолошки статус, тарифни системи, интернационални полиси.
Придобивки за околината и прифаќање од страна на јавноста. Развој на пазарите
ширум светот во иднина. Енергија на ветрот во Македонија: потенцијал, технички
потенцијал, економска анализа, тарифен систем. Теоретски основи на
искористувањето на ветерната енергија. Компоненти на системите за ветерна енергија.
Технички изведби на системите за ветерна енергија: составни делови на ветерните
турбини, генератори за ветерни турбини и генерирање напон, мерења, тестирања,
приклучувања на мрежата. Економски аспекти на искористување на ветерната
енергија.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд

10.

11.

12.

Енергија од ветер
1.13
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2

Број на ЕКТС
кредити
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Гордана Јаневска
Нема

69

7.

10

13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2 Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3 Консултации
30 часови
Други форми на
16.1 Семинарски труд
90 часови
активности
16.2 Подоготовка на труд за конференција/
50 часови
списание
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Ендруз Џ.,
Наука за енергетиката –
Дата Понс, Скопје
2009
Џели Н.,
принципи, технологии и
влијанија (превод)
2 Ristinen R.,
Energy and the Environment
John Wiley & Sons
1999
Kraushaar J.,
Inc., New York
3 Gasch R.,
Wind Power Plants –
James & James,
2002
Twele J.,
Fundamentals, Design,
London
Construction and Operation
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1
Renewable energy in Europe – European Renewable
2004
Building Markets and
Council (EREC),
Capacity
James & James Ltd.,
London
2 Makund R.
Wind and Solar Power
CRC Press
2006
Patel
Systems, Design, Analysis,
Taylor & Francis
and Operation, Second Edition Group
3

Прилог бр. 3
1.
2.
3.

Предметна програма од трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

Сончева енергија
1.14
Машинство - Обновливи извори на енергија и
70

4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

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

животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2
7. Број на ЕКТС кредити
10
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Сања Поповска-Василевска
Нема

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е постигнување на научни и креативни способности и
академски вештини поврзани со современите сознанија за сончевата енергија како
обновлив извор на енергија, како и со развојот и оптимизацијата на енергетски,
економски и еколошки перформанси на различни соларни (сончеви) уреди, како и
комбинирани постројки.
Студентите треба да стекнат теоретски и практични знаења за ресурсите и
користењето на сончевата енергија. По стекнувањето на знаењата по овој предмет,
студентите би требало да бидат во можност самостојно да решаваат теоретски и
практични проблеми од оваа област.
Содржина на предметната програма:
Улога и значење на сончевата енергија. Искористување на сончевата енергија во
светот. Перспективи на сончевата енергија во светот, во Европа и во Македонија. ЕУ –
управување на сончевите ресурси, трошоци и цени, индустрија и вработување, развој
на пазарот, технолошки статус, тарифни системи, интернационални полиси.
Придобивки за околината и прифаќање од страна на јавноста. Развој на пазарите
ширум светот во иднина. Сончева енергија во Македонија: потенцијал, економска
анализа, тарифен систем. Теоретски основи за искористување на сончевата енергија.
Компоненти на системите на сончева енергија. Активни системи за искористување на
сончевата енергија со природна и форсирана циркулација. Основи на пасивна соларна
архитектура. Технологија за користење на фотонапонски уреди. Критериуми и методи
за димензионирање на фотонапонски системи кои се поврзани на мрежа и кои се
самостојни. Акумулација на енергијата. Моделирање еднофазни и двофазни
акумулатори на енергија.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2 Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3 Консултации
30 часови
Други форми на
16.1 Семинарски труд
90 часови
активности
16.2 Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
71

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Македонски и англиски
Самоевалуација и екстерна евалуација

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 Goswamy Y., Principles of Solar Engineering,
Kreith F.,
2nd Edition
Kreider J.,
2 Ендруз Џ.,
Наука за енергетиката –
Џели Н.,
принципи, технологии и
влијанија (превод)
3 Ristinen R.,
Energy and the Environment
Kraushaar J.,
Дополнителна литература
Автор
Наслов
22.2 1
2
3

22.
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Издавач
Taylor and Francis,
Philadelphia, Pa,
USA
Дата Понс, Скопје

Год.
2000

John Wiley & Sons
Inc., New York

1999

Издавач

2009

Год.

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Трет циклус
Академска година/семестар
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
10
Наставник
- Вонр. проф. д-р Сања Поповска Василевска
Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е постигнување на научни и креативни способности и
академски вештини поврзани со современите сознанија за геотермалната енергија како
обновлив извор на енергија. Студентите треба да стекнат теоретски и практични
знаења за ресурсите и користењето на геотермалната енергија. По стекнувањето на
знаењата по овој предмет, студентите би требало да бидат во можност самостојно да
решаваат теоретски и практични проблеми од оваа област.
Содржина на предметната програма:
Топлина од земјата. Креирање на погодни геотермални услови. Геотермални истраги.
Управување со геотермални резервоари. Директна употреба на геотермалната енергија
(балнеологија, и водни центри, греење на простор, употреби во земјоделието,
индустриски апликации, ладење, геотермални топлински пумпи, понатамошен развој).
Производство на електрична енергија (базични системи, напредни системи,

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Геотермална енергија
1.15
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек

72

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

оптимизации на енергетски проекти). Економски аспекти. Влијание на употребата на
геотермалната енергија врз човековата околина.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2 Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3 Консултации
30 часови
Други форми на
16.1 Семинарски труд
90 часови
активности
16.2 Подоготовка на труд за
50 часови
конференција/списание
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Popovski K.,
Geothermal Energy,
Text-books
2006
Andritsos N.,
EURONETRETS renewable
© UNESKO
Fytikas M., Sanner
energies
B., Ungemach P.,
Valdimarsson P.
2
3
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1
2
3

Прилог бр. 3
1.
2.
3.

Предметна програма од трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

Енергија од биомаса
1.16
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
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4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Организатор на студиската
Технички факултет – Битола, Машински отсек
програма (единица, институт,
отсек, катедра)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Трет циклус
Академска година/семестар
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
10
Наставник
Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е постигнување на научни и креативни способности и
академски вештини поврзани со современите сознанија за енергијата од биомаса како
обновлив извор на енергија. Студентите треба да стекнат теоретски и практични
знаења за ресурсите и користењето на енергијата од биомаса. По стекнувањето на
знаењата по овој предмет, студентите би требало да бидат во можност самостојно да
решаваат теоретски и практични проблеми од оваа област.
Содржина на предметната програма:
Извори на биомаса за производство на енергија. Енергетски потенцијал на биомаса.
Технологии за добивање на цврсти, течни и гасни горива од биомаса. Производство на
биодизел и биоетанол од енергетски култури. Постројки за производство на топлинска
и електрична енергија од биомаса. Употреба на био-горива во транспорт. Влијание врз
околината од производството на биомаса за енергетски потреби и користење на
биомасата. Економски аспекти. Комбинации за користење со други обновливи
енергетски ресурси. Политика на развој во комбинација со производство на храна.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1
Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3
Консултации
30 часови
Други форми на
16.1
Семинарски труд
90 часови
активности
16.2
Подоготовка на труд за конференција/
50 часови
списание
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
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22.1

22.2

1
2

Автор
Арменски С.,

Наслов
Енергија од биомаса
Harmonization of biomass
resource assessments Volume I:
Best practices and methods
handbook

3
Дополнителна литература
Автор
1
2
3
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Год.
2008
2010

Издавач

Год.

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

5.
6.
8.

Наслов

Издавач
Алфа-94, Скопје
BEE FP7

Енергија од биогас
1.17
Машинство - Обновливи извори на енергија и
животна средина - Ц
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2
7. Број на ЕКТС кредити
10
- Ред.проф. д-р Сотир Пановски
- Вонр.проф. д-р Сања Поповска-Василевска
Нема

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е постигнување на научни и креативни способности и
академски вештини поврзани со современите сознанија за енергијата од биогас како
обновлив извор на енергија. Студентите треба да стекнат знаења за карактеристиките и
составот на биогасовите, за технологиите за производство, како и за примената на
биогасните горива. По стекнувањето на знаењата по овој предмет, студентите би
требало да бидат во можност самостојно да решаваат теоретски и практични проблеми
од оваа област.
Содржина на предметната програма:
Улога и значење на енергијата од биогас. Ресурси и искористување на енергијата од
биогас во светот. Перспективи на енергијата од биогас. Енергија од биогас во Европа:
ЕУ – управување на ресурси, трошоци и цени, индустрија и вработување, развој на
пазарот, технолошки статус, тарифни системи, интернационални полиси. Придобивки
за околината и прифаќање од страна на јавноста. Развој на пазарите ширум светот во
иднина. Енергија од биогас во Македонија: потенцијал, технички потенцијал,
економска анализа, тарифен систем. Карактеристики и состав на биогасовите.
Технологии за производство на биогас. Складирање на биогас. Складирање на
отпадните материи. Ракување со биогасот. Примена на биогасот.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1
Предавања-теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Подготовка на труд за јавна презентација
20 часови
15.3
Консултации
30 часови
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16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Семинарски труд
Подоготовка на труд за
конференција/списание
Домашно учење

90 часови
50 часови

16.3
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1
Documents, Tools and Resources,
AgSTAR
www.epa.gov/agstar
2 P.Shilpkar, Handbook of Biogas Technology
Agrotech
2009
D.Shilpkar
Publishing
Academy
3
Biogas Technology: A Training
Nepal
1996
Manual for Extension
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1
2
3
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14.4. Содржина на студиската програма - модул Д: ПРОИЗВОДНО
КОНСТРУКТИВНО МАШИНСТВО И НУМА
1. Методологија на научно-истражувачка работа
Ред.проф д-р Taле Герамитчиоски, Ред.проф д-р Витомир Стојановски
2. Оптимизација на машински системи
Ред.проф. Д-р Тале Герамитчиоски, Вонр.проф д-р Вангелче Митревски
3. Изборен предмет од листа Б2.1
3.1.
Виш курс од теорија на еластичност
Ред.проф. Д-р Дејан Трајковски, Вонр.проф. д-р Илиос Вилос
3.2.
Современи методи на испитување на материјалите
Ред.проф д-р Стојанче Нусев, Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
4. Метод на конечни елементи - виш курс
Ред.проф д-р Тале Герамитчиоски, Вонр.проф д-р Илиос Вилос
5. Изборен предмет од листа Б2.2
5.1.
Методи на проектирање и истражување во производното машинство
Ред.проф д-р Стојанче Нусев, Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
5.2.
Инженерски експериментални методи и метрологија
Ред.проф. Д-р Тале Герамитчиоски, Вонр.проф. д-р Љупчо Трајчевски
6. Изборен предмет од листа Б2.3
6.1.
Надежност на машински системи
Ред.проф. д-р Елизабета Христовска, Вонр.проф. д-р Илиос Вилос
6.2.
Моделирање на однесувањето и експериментално испитување на
системите за обработка
Ред.проф д-р Александар Маркоски, Ред.проф д-р Тале Герамитчиоски
7. Напредни неконвенционални технологии на обработка
Ред.проф. д-р Стојанче Нусев, Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
8. Состојба и тренд на развој во областа на машинските алатки и
автоматизација на процесот на проектирање
Ред.проф. д-р Александар Маркоски, Ред.проф д-р Стојанче Нусев
9. Изборен предмет од листа Г2
9.1.
Современи инженерски материјали во конструкциите
Ред.проф. д-р Стојанче Нусев, Ред.проф. д-р Зоре Ангелевски
9.2.
Состојба и тренд на развој во обработката со пластична деформација
Ред.проф д-р Стојанче Нусев, Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
9.3.
Пластичност на материјалите
Ред.проф. д-р Дејан Трајковски, Вонр.проф. д-р Илиос Вилос
9.4.
Физичко моделирање и симулација на технологиите за пластична
деформација со помош на компјутер
Ред.проф. д-р Стојанче Нусев, Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
9.5.
Одбрани поглавја од индустриска роботика
Ред.проф. д-р Дејан Трајковски, Ред.проф. д-р Александар Маркоски
9.6.
Примена на вештачка интелигенција во обработка со симнување на
материјалот
Ред.проф. д-р Александар Маркоски, Вонр.проф. д-р Љупчо Трајчевски
9.7.
Современи методи и процеси во образованието на инженери –
конструктори
Ред.проф. Д-р Тале Герамитчиоски, Вонр.проф. д-р Ванѓелче Митревски
9.8.
Механика на лом на елементите и конструкциите
Ред.проф. д-р Дејан Трајковски, Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
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9.9.
9.10.
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Специјални преносници на снага
Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски, Ред.проф. д-р Весна Ангелевска
Напреден курс солид моделирање
Ред.проф. д-р Витомир Стојановски, Ред.проф. д-р Линда Стојановска

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Припрема и оспособување на студентот за научни и стручни истражувања, за
вреднување, интерпретација и користење на истражувачките резултати.
Содржина на предметната програма:
Предмет на методологијата и нејзиниот однос кон сродните дисциплини. Функција на
теоријата во научното истражување. Хипотеза, начин на дефинирање и извор на
хипотеза, видови и функции на хипотези. Главни фази на истражувачкиот процес,
теорија на научно информирање и истражување. Постапки за собирање и анализа на
податоци, пребарување на литература. Користење на статистички, архивски и
историски извори на податоци. Анкета и истражување, интервју, анализа на
содржината, класификација. Експериментални истражувања, планирање, обработка и
приказ на експерименталните резултати. Уредување, пишување, печатење, објавување,
соопштување на научни трудови.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
0 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

Методи и организација на научно-истражувачка
работа од областа во која се работи докторската
дисертација
4.1
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
- Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
Нема

78

10

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Македонски и англиски
Самоевалуација и екстерна евалуација

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 L. Andrews,
Mathematical Techniques for
R.L. Phillips Engineers and Scientists
2 Patton Q.M
Qualitative Research &
Evaluation Methods
3 Frank L. H.
Introduction to the Scientific
Wolfs
Method, Department of Physics
and Astronomy

22.

22.2

Дополнителна литература
Автор
Наслов
1
Writing up Research: Method
and Research Design:
2
Програмски пакети
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Издавач
SPIE Publications,

Год.
2003

Sage Publications
Inc., 3rd edition
University of
Rochester, USA,
http://teacher.nsrl.ro
chester.edu/

2001

Издавач

2004

Год.

Предметна програма од трет циклус на студии
Оптимизација на машински системи

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Продлабочување на знаењата од одредени области на математиката кои се потребни за
понатамошната научно-истражувачка работа на студентот. Подигнување на општото
образовно ниво, како и натамошно развивање на систематичноста во работата на
студентот. Решавање на конкретни проблеми со употреба на научни математички
методи и постапки, совладување со постапките и процесите на истражување и примена
на знаењата во пракса, со цел успешно пратење на наставата на докторските студии,
како и за вршење на научно-истражувачка работа.
Содржина на предметната програма:
Вовед. Методи на математичка оптимизација. Основи на линеарно програмирање.
Проблем на минимум и максимум. Симплекс метода. Оптимални решенија. Дуален
проблем. Целобројно програмирање. Оптимизација на графови и мрежи. Нелинеарно

10.

11.

4.2
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2 7.
Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. Д-р Тале Герамитчиоски
- Вонр.проф д-р Вангелче Митревски
Нема

79
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12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

програмирање врз основа на оптимизација без ограничување. Кун-Таркерови услови
на оптималност. Градиентни методи. Повеќекритериумска оптимизација.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 L. Andrews,
Mathematical Techniques for
SPIE Publications, 2003
R.L. Phillips
Engineers and Scientists
2 Jasbir S. Arora
Introduction to Optimum design Elsevere
2004
Academics Press
3 Jaan Kiusalaas
Numerical methods in
Cambridge
2009
Engineering with MATLAB
University Press
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1
Optimization Wizard
MECHSOFT FOR July
User’s Guide
AUTODESK
2005
INVENTOR 8

Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)
Степен (прв, втор, трет циклус)

5.

Виш курс од теорија на еластичност
4.3
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
80

6.
8.

Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот

10.

1 или 2

7.

Број на ЕКТС кредити

10

- Ред.проф. Д-р Дејан Трајковски
- Вонр.проф. д-р Илиос Вилос

Математика III и IV, Нумерички методи,
Програмирање од I циклус, Одбрани поглавија од
теорија на еластичност на II циклус
Цели на предметната програма (компетенции):

Владеење со напредните концепти на теоријата на еластичноста и нивната
примена во машинството.
11.

Содржина на предметната програма:

I. Задолжителни поглавија: Основни елементи од тензорско сметање. Анализа
на напрегањата и деформациите. Диференцијални равенки на теоријата на
еластичноста. Потенцијална енергија. Рамнински проблеми на еластичноста и
постапки за решавање (полиномски и тригонометриски редови, конечни
разлики, метод на конечни и гранични елементи).
II. Изборни поглавија:
1. Свиткување и усукување на тенкоѕидни стапови со отворен и затворен
пресек
2. Теорија на плочи и лушпи
3. Термоеластичност
4. Теорија на конструкции
12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење
Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
40 часови
активности
15.2
Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
30 часови
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1 Тестови
80 бодови
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усмена)
20 бодови
17.3 Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Решени самостојни задачи
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1
N. Naerlovic-Veljkovic Teorija Elasticnosti
Naucna knjiga, 1988
Beograd
2
D. Raskovic
Teorija elasticnosti
Naucna knjiga, 1985
81

Beograd

22.2

3
Доплнителна литература
Автор
1
Z. Kostrencic
2

M. Josifovic

Наслов
Teorija elasticnosti
Izabrana poglavlja iz
elasticnosti i plasticnosti

Издавач
Skolska knjiga,
Zagreb
Masinski
fakultet
Univerziteta u
Beogradu

Год.
1982
1986

3
Прилог бр. 3
Предметна програма од трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Современи методи на испитување на
материјалите
2.
Код
4.4
3.
Студиска програма
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола, Машински отсек
програма (единица, институт,
отсек, катедра)
5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Совладување на неопходните знаења за карактеризирање на материјалите со помош на
современи методи на испитување.
Содржина на предметната програма:
Примена и значење на современите методи на испитување на материјалите. Поделба
на методите на карактеризација според видот на материјалот. Хемиска карактеризација
на материјалите кај примероци со мал и голем волумен: оптична емисиона
спектроскопија, рендгенска емисиона спектроскопија, енергетски дисперзивна
спектроскопија - EDX, бранова дисперзивна спектроскопија - WDX, квантитативна
рендгенско структурна анализа - дифрактометарски метод. Избор и припрема на
примероци за хемиска карактеризација. Термички методи за карактеризација на
материјалите. Избор и припрема на примероци за термичка карактеризација.
Карактеризација на микроструктури на материјалот: квалитативна и квантитативна
структурна анализа - дифрактометарски метод, светлинска микроскопија, скенинг
електронска микроскопија, трансмисиона електронска микроскопија, scanning probe
microscopy, електронска микроанализа. Избор и припрема на примероци за
карактеризација на микроструктурата. Примена на компјутерска анализа на сликата за
квантитативно одредување на фазата. Методи на испитување на порозност: апсорпција
на вода, живина порозиметрија, анализа на слика, нискотемпературна метода на
адсорпција на гасови.
Карактеризација на механичките карактеристики: макро и микро тврдина, феномен
ИСЕ. Специфичности при примената на одредени методи кај металите, керамиката,
полимерите и композитните материјали.
Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење

10.

11.

12.

Трет циклус
1 или 2
7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. Д-р Стојанче Нусев,
- Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
Нема

82
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13.
14.
15.

16

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
40 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
30 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
30 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Решени самостојни задачи
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Taylor L.,
Metals handbook: Atlas of American society for 1972
microstructures of
Metals
industrial alloys, ,
2 McCall J.,
Metallography in Failure 1st edition, Springer, 1978
French P.M.
Analysis,
3
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 Williams T., Barry Transmition
Electron 2nd edition, Springer, 2009.
Carter C.,
Microscopy of Materials,
2 Goodhew P.,
Electron Microscopy and
Third Edition,
2000
Humphreys J.,
Analysis,
Taylor&Francis,
Beanland R.,
2000
3

Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)
Степен (прв, втор, трет циклус)

5.

Методи на проектирање и истражување во
производното машинство
4.5
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
83

6.
8.

Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на продлабочени знаења од методите на проектирање и истражување во
производното машинство. Стекнатото знаење треба да овозможи правилна изработка и
одбрана на докторскиот труд..
Содржина на предметната програма:
Основи, значење и можност за примена на методите на проектирање и истражување во
производното машинство. Дел од наставата на предметот се изведува преку самостојна
истражувачка работа во областа поврзана со предметот. Студиската истражувачка
работа опфаќа активно пратење на примарните научни извори, организација и
изведување на експерименти и статистичка обработка на податоци, нумерички
симулации и, по можност, пишување на научен труд од областа на предметот.
Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење
Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
40 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
30 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
30 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Решени самостојни задачи
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Група автори, Одбрани научно-истражувачки
трудови објавени во научни
списанија и на конференции.,
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.
20.
21.
22.

1 или 2
7.
Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Стојанче Нусев,
- Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
Нема

84
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Прилог бр. 3
1.
2.
3.

Предметна програма од трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Метод на конечни елементи - виш курс
Код
Студиска програма

4.5
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е запознавање на студентите со математичките формулации на
методот на нумеричка анализа, современите трендови во оваа област и актуелните
достигнувања во областа на истражување на полето на нумерички постапки.
Содржина на предметната програма:
Воведни поими. «Strong form» и «weak form» формулации на линеарната теорија на
еластичност. Апроксимативни методи (метод на резидуум, Ritz-ова постапка, BubnovGalerkin-ова постапка), избор на тежински функции, метод на конечни елементи.
Генерализирање на концептот на методот на конечни елементи и интерполациски
функции. Стандардни хиерархиски функции. Пресликување на конечните елементи и
изопараметарска формулација за проблемите на континуумот. Нумеричка интеграција.
Оценка на грешката кај дискретните модели. Феномен на конвергенција на мрежата на
конечни елементи. Адаптивни процедури. Примена на Matlab во методот на конечни
елементи.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.

Трет циклус
1 или 2 7.

Број на ЕКТС кредити

10

- Ред.проф д-р Тале Герамитчиоски
- Вонр.проф д-р Илиос Вилос
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22.

на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 O.C.Zienkiewicz The Finite Element Method,
i R.L.Tailor
2 К.Ј.Bathe
Finite Element Procedures,
3 T.J.R.Hughes
The Finite Element Method,
Linear Static and Dynamic Finite
element Analysis
Дополнителна литература
Автор
Наслов
22.2 1 Kwon Y., Bang
The Finite Elements Method
H.,
Using MATLAB,
Software package FEM

Прилог бр. 3

Издавач
McGraw-Hill, 2

Год.
2000

Prentice-Hall,
Prentice-Hall,

1996
1997

Издавач
2nd edition, CRC
Press

Год.
2000

Предметна програма од трет циклус на студии
Инженерски експериментални методи и
метрологија

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е запознавање на студентите со основните концепти на
експериментот, планирање на експериментот, анализа на експерименталните
податоци, современите комплексни инженерски мерења, начините за аквизиција на
податоците и нивно процесирање како и пишување и презентирање на
експерименталните резултати.
Содржина на предметната програма:
Теорија и експеримент во инженерството и машинството. Применета статиските.
Проектирање на мерни системи и нивна примена. План на експериментот. Димензиска
анализа. Теорија на сличност и теорија на моделот. Изведување на експерименти.
Анализа и интерпретација на експерименталните податоци. Техничка комуникација.
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

4.6
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. Д-р Тале Герамитчиоски
- Вонр.проф д-р Љупчо Трајчевски
Нема

86

10

Тестови
бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација и екстерна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Hollman J.P.,
Experimental Methods for
McGraw Hill
2000
Engineers, 7th edition,
Higher Education
2 Doebelin E.,
Engineering Experimentation
McGraw Hill
1995.
(Planning, Execution, Reporting), Companies,
3
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 Webster G.
Measurement, Instrumentation, CRC Press LLC
2000
John
and Sensors Handbook
2 Doebelin E
Measurement Systems,
McGraw Hill
2003.
th
Application and Design, 5
Science
edition
17.1
17.2

18.

19.

20.
21.
22.

Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.
4.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

Надежност на машински системи
4.7
Машинство
Технички факултет-Битола, Машински отсек

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Трет циклус
1/ 1 или 2 7. Број на ЕКТС кредити
Ред. проф. д-р Елизабета Христовска
Вонр. проф. д-р Илиос Вилос

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Насочување на студентите во примената на теоријата на надежноста за анализа на
машинските системи од аспект на надежност
Содржина на предметната програма:
Проучување и разработување на најчесто користени модели за анализа на надежност
на машински системи. Продлабочено третирање на основите за појава на откази.
Анализа на причините за губење на работната способност и развојот на процесот на

10.

11.

87

10

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.
20.
21.
22.

откази. Практични мерки за зголемување на надежноста.
Методи на учење: теоретски предавања и вежби, тимска и индивидуална работа на
проектна и други задачи, самостојно учење дома
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
3+2
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
45 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
30 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
30 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
40 часови
16.3 Домашно учење
155 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Редовност на предавања, вежби и други
завршен испит
активности
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
Анкета на студенти
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Тодор Давчев Надежност и одржување на
Машински
2009
техничките системи
факултет - Скопје
2 Тодор Давчев Надежност на технички
Машински
1992
системи
факултет - Скопје
3 Елизабета
Надежност на технички
Технички факултет 2010
Христовска
системи (предавања за втор - Битола
циклус)
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 Igor Bazovsky Reliability Theory and
Dover publications,
2004
Practice
INC. USA
2 Patrick
Practical Reliability
John Wiley & Sons,
2012
O’Connor,
Engineering
Ltd, United Kingdom
Andre Kleyner
3 Bryan
Reliability Engineering,
QA Publiching,
2002
Dodson,
Handbook
LLC, USA
Dennis Nolan
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Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со различните видови на производни средства, алати,
машини и помошни средства и различни методи и начини на моделирање и симулација
на средствата за обработка. Оспособување за избор на метод на моделирање и
симулација на центрите за обработка, избор на модел и симулација на избраниот алата,
помошно средство и машина.
Содржина на предметната програма:
Системи за обработка - задачи кои се поставени пред нив. Структура и модели на
современите системи за обработка. Задачи на поединечните компоненти и начинот на
остварување на истите. Главни карактеристики на системите за обработка.
Геометриски карактеристики - точност. Современи испитувања на геометриската
точност и точноста на позиционирање. Моделирање и експериментално испитување на
физичките феномени кои се резултат на бавната транслација. Експлоатациски
карактеристики - точност и влијание врз неа. Современ приод кон моделирањето на
однесувањето и експерименталната проверка на системите за обработка и нивните
витални компоненти под дејство на статичките и динамичките оптеретувања и при
дејство на топлината. Бучава на системите за обработка како еден од показателите за
нивниот квалитет. Експериментални испитувања со цел лоцирање на изворот на
бучава. Методи за намалување на влијанието на акустичната енергија. Компјутерско
моделирање на однесувањето на системите за обработка со примена на техника на
виртуелна реалност (развој на виртуелен прототип на систем за обработка).
Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

Моделирање
на
однесувањето
и
експериментално испитување на системите за
обработка
4.8
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2
7. Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Александар Маркоски
- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
Нема

Вкупен расположлив фонд на време
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1
Предавања-теоретска настава
активности
15.2
Вежби (лабораториски, аудиторски),
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
активности
16.2
Самостојни задачи
16.3
Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усмена)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
89

10

150 часови
40 часови
30 часови
часови
30 часови
50 часови
80 бодови
20 бодови
5 (пет)

Бодови
(F)

(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

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
Решени самостојни задачи

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 Tlusty G.,
Manufacturing process and
equipment,
2

Kim, Sankar
B.,

3

Introduction to Finite
Element Analysis and
Design,
Materials and Design

Ashby F.,
Johnson K.,
Доплнителна литература
Автор

Наслов

6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)

(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Издавач
Prentice hall,

Год.
1999

Wiley Pap/Pas edition,

2008

2nd edition, ButterworthHeinemann,

2009

Издавач

Год.

22.2

Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Современи
инженерски
материјали
во
конструкциите
4.9
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2
7.

Број на ЕКТС кредити

10

- Ред.проф. д-р Стојанче Нусев,
- Ред.проф. д-р Зоре Ангелевски

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Проширување и стекнување на нови знаења од областа на избор и примена на
современи инженерски материјали во конструкциите..
Содржина на предметната програма:
 Нови трендови на развој на: металите, керамиката, полимерите и композитите;
 Метали и легури: карактеризација и карактеристики на легурите врз база на
железо, бакар, алуминиум и титан;
 Керамика: врски, кристална и аморфна микроструктура, рамнотежа и реакции,
механички, електрични, термички, магнетни и оптички карактеристики;
 Полимери: молекуларни структури, полимеризација, методи на карактеризација,
морфологија, механички карактеристики и преодна температурна скала;
 Композити: партикулитни, ламинарни композитни материјали и засилени со
90

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.
20.
21.
22.

влакна; композити со полимерна, метална, керамичка и јаглеродна основа;
 Биоматеријали и наноматеријали: критериум за избор на материјали. Карта за
избор на материјали. Избор на материјал според механичките карактеристики:
статичка цврстина, крутост, замор, ползење, отпор на корозија и абење;
 Избор и примена на материјали во автомобилската и авионската индустрија,
бродоградба, изработка на лежишта и опружни елементи;
Методи за избор и примена на современи инженерски материјали во
конструктивното машинство.
Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење
Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
40 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
30 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
Часови
активности
16.2 Самостојни задачи
30 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
Бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Решени самостојни задачи
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Brady S., Clauser
Handbook,
15th edition, McGraw- 2002
H., Vaccari J.,
Hill Professionl,
Materials
2 Painter P., Coleman Fundamentals of
2nd edition, CRC,
1998
M.,
Polymer Science: An
Introductory Text,
3 Ashby F., Johnson
Materials and Design, 2nd edition, Butterworth- 2009
K.,
Heinemann,
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 Crane F., Charles
Selection and Use of 3rd edition, Butterworth- 1997
J., Furness J.,
Engineering
Heinemann,
Materials,
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Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на изучување на овој предмет е запознавање со состојбата на развој на
технологиите за обработка со пластична деформација и совладување на методите и
системите на технологиите на пластично деформирање..
Содржина на предметната програма:
Вовед во методите на волуменско деформирање и деформирање на лим.
Класификација на методите, современи методи на одредување на напонскодеформациската состојба и останатите релевантни параметри во процесот на
обработка на лим и во волуменската обработка. Триење, причини за настанување,
видови на триење, мерење на триењето, влијание на триењето на процесот на
деформација, начини за намалување на негативното влијание. Современи методи во
проектирањето на процесот на обработка со деформација. Анализа на
карактеристичните методи на волуменска обработка и обработка на лим. Современи
системи за волуменска деформација. Елементи на современите системи за обработка
со пластична деформација. Нови погонски системи на механичките и хидраулични
преси. Преси за топло обликување. Автоматизација на системите за обработка со
деформирање.
Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење
Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
40 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
30 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
Часови
активности
16.2 Самостојни задачи
30 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
Бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Решени самостојни задачи

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.

Состојба и тренд на развој во обработката со
пластична деформација
4.10
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2
7.

Број на ЕКТС кредити

10

- Ред.проф. Д-р Стојанче Нусев,
- Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
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20.
21.
22.

завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 Dixit P.,
Modeling of Metal Forming and
Dixit U.
Machining Processes: by Finite
Element and Soft Computing
Methods,
2 Chakrabarty J. Theory of Plasticity

22.2

3
Доплнителна литература
Автор
Наслов
1 Altan T.,
Cold and Hot Forging:
Ngaile G.,
Fundamentals and
Shen G.
Applications

Прилог бр. 3

Издавач
1st edition,
Springer,

Год.
2008

3rd edition,
Butterworth Heinemann,

2006

Издавач
ASM International

Год.
2004

Предметна програма од трет циклус на студии

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Трет циклус
7.

8.

Наставник

ред. проф. д-р Дејан Трајковски,
вонр. проф. д-р Илиос Вилос

9.

Предуслови за запишување на
предметот

10.

Пластичност на материјалите
4.11
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Број на ЕКТС
кредити

Математика III и IV, Механика на флуиди,
Нумерички методи, Програмирање од I циклус,
Одбрани поглавија од теорија на еластичност на
II циклус
Цели на предметната програма (компетенции):

Владеење со напредните концепти на теоријата на пластичност и теоријата на
процесите на обработка на металите со деформирање.
11.

Содржина на предметната програма:
1. Тензорско сметање

2. Основни хипотези и закони на теоријата на пластичност
3. Состојби на напрегањата и деформациите
4. Брзинска состојба
5. Основни поставки на теоријата на пластичност. Дијаграми на
деформирањето. 6. Реолошки модели. Критериуми а премин во пластична
состојба.
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7. Методи за пресметка на технолочките параметри на процесите на обработка
12.

Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење

13.

Вкупен расположлив фонд на време

14.

Распределба на расположливото време

15.

Форми на наставните
активности

16

17.

Други форми на
активности

150 часови

15.1

Предавања-теоретска
настава

40 часови

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиторски), семинари,
тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

30 часови

16.3

Домашно учење

50 часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

80 бодови

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
Бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Решени самостојни задачи
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 M. Josifovic
Izabrana poglavlja iz
Masinski fakultet
1986
elasticnosti i plasticnosti
Univerziteta u
Beogradu
2 D. M. Nikolic
Teorija procesa obrade II Masinski fakultet
1999
Univerziteta u
Beogradu
3
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 J. Jaric
Mehanika kontinuuma
Gradjevinska knjiga,
1988
Beograd
2 T. Andjelic
Tenzorski racun
Naucna knjiga,
1987
Beograd
3
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Часови
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Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Совладување со теоријата и практичната примена на физичкото моделирање и
нумеричките симулации во процесот на технологиите за пластична деформација со
помош на компјутер.
Содржина на предметната програма:
Значење на моделирањето на процесот на деформирање. Методи на моделирање.
Физичко моделирање на процесот на деформирање. Теорија на процесот на
моделирање. Деформациска теорија. Теорија на течење. Моделни материјали.
Одредување на физичко-механичките карактеристики на моделните материјали.
Триење при физичкото моделирање. Нумеричко моделирање и симулација на процесот
на пластично деформирање. Теоретски основи на нумеричкото моделирање и
симулацијата на процесот на пластична деформација. Метод на конечни елементи
(МКЕ) и негова примена кај пластичното деформирање. Моделирање и симулација на
волуменското обликување и обработка на лим со помош на компјутер. Примена на
моделирањето и симулациите кај технологијата Net Shape Forming. Анализа на
еластичните деформации на алатот и другите елементи од системот за обработка.
Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

Физичко моделирање и симулација на
технологиите за пластична деформација со
помош на компјутер
4.12
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2
7.

Број на ЕКТС кредити

10

- Ред.проф. д-р Стојанче Нусев,
- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски

Вкупен расположлив фонд на време
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи
16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усмена)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
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150 часови
40 часови
30 часови
часови
30 часови
50 часови
80 бодови
20 бодови
Бодови
5 (пет)
(F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

19.
20.
21.
22.

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
Решени самостојни задачи
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
st
22.1 1 Dixit P.,
Modeling of Metal Forming 1 edition, Springer
2008
Dixit U.
and Machining Processes: by
Finite Element and Soft
Computing Methods
2 Chakrabarty J. Theory of Plasticity
3rd edition,Butterworth 2006
- Heinemann
3
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1
Al Вујовиќ Обработливост на
Машински факултет 1991
В.
материјалите со
- Скопје
волуменско обликување

Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии
Одбрани поглавја од индустриска роботика

1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

9.

10.

11.

4.13
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2
7.
Број на ЕКТС кредити
10
- Ред.проф. д-р Дејан Трајковски,
- Ред.проф. д-р Александар Маркоски
Предуслови за запишување на
Динамика и осцилации, Теорија на механизмите
предметот
и машините, Автоматско управување, Нумерички
методи, Програмирање од I циклус
Цели на предметната програма (компетенции):
Владеење со кинематиката, динамиката, конструкцијата и управувањето со движењето
на индустриските роботи – манипулатори
Содржина на предметната програма:
1. Хомогени трансформации.
2. Директна и инверзна кинематика на манипулаторите
3. Динамика на манипулаторите.
4. Генерирање на траекторија.
5. Проектирање на манипулаторите. Сензори и актуатори.
6. Линеарно и нелинеарно управување на манипулаторите
7. Управување со силата кај манипулаторите
8. Роботски системи и роботски програмски јазици
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12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење
Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
40 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
30 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
Часови
активности
16.2 Самостојни задачи
30 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
Бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Решени самостојни задачи
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Џ. Крег
Вовед во роботика
АД Вербум, Скопје 2010
2 Richard P. Paul Robot Manipulators:
The MIT Press.
1981
Mathematics, Programming, Cambridge,
and Control.
Massaschusets and
London, England.
3
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1 Томас Р.
Прирачник за роботика и
АД Вербум, Скопје 2010
Курфес
автоматизација
2

Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Примена на вештачка интелегенција во
обработка со симнување на материјалот
4.14
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2
7.
Број на ЕКТС кредити
- Ред.проф. д-р Александар Маркоски
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10

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.
20.
21.
22.

- Вонр.проф. д-р Љупчо Трајчевски
Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на современи знаења од областа на вештачката интелигенција и
оправданоста за нивна примена при обработката со симнување на материјал.
Содржина на предметната програма:
 Историја на вештачката интелигенција;
 Основни разгледувања; вовед, класификација, поими и дефиниции;
 Структура на решенијата на проблеми врз база на вештачка интелигенција:
претставување на проблемот, база на знаење, метод и програм на пребарување,
решавање на проблемот;
 Области на примена на вештачката интелигенција;
 Невронски мрежи: дефиниции, можности и област на примена, поделба, модел и
архитектура на невронските мрежи, преносни функции, закони и видови на
обучување, реализација на конкретни производни невронски мрежи.
 Експертски системи: поим, значење и домен на примена, концепт на експертски
системи (експерт, база на податоци и знаење, модул за стекнување на знаења,
механизам на одлучување, корисник), примена на експертскиот систем во
процесите на обработка на материјалот.
Фази на логиката: основни поими и можност за примена, тек на информациите во
фазите на системот, фазификација на влезните големини, фази на правилата,
агрегација и дефазификација на излезните големини, конкретни реализации.
Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење
Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
40 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
30 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
30 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
Бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Решени самостојни задачи
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
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22.1

22.2

1

Gurney K.

2

Haykin S.

An Introduction to Neural
Networks,

Neural Networks and Learning
Machines,
3 Миљковић З. Системи вештачких
неуронских мрежа у
производним технологијама,
Дополнителна литература
Автор
Наслов
1 Bishop C.
Neural Networks for Pattern
Recognition,

Прилог бр. 3

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

9.
10.

11.

1997

3rd edition,
Prentice Hall,
Mашински
факултет Београд,

2008

Издавач
1st edition, Oxford
University Press
USA

Год.
1996

2003

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

5.
6.
8.

1st edition, CRC,

Современи методи и процеси во
образованието на инженери – конструктори
4.15
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек
Трет циклус
1 или 2
7.

Број на ЕКТС кредити

10

- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
- Ред.проф. д-р Вангелче Митревски

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на прашањето за потребниот профил на инженер кој ќе одговори на
предизвиците на пазарот на трудот во рамките на европскиот простор кон кој
Р.Македонија тежнее да припаѓа. Да се дефинираат основните индикатори кој ќе
овозможат изнаоѓање на отпимално решение за општ модел за образование на
инженери кои се занимаваат со конструкторската работа.
Содржина на предметната програма:
1. КАКО ДО ПРОФИЛ НА ИНЖЕНЕР ПОТРЕБЕН ЗА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 карактеристики кои ќе го исцртаат профилот на инженер потребен за македонскиот
пазар на трудот во сегашниот степен на развој, но при тоа почитувајќи ги
проектираните барања од развиените земји членки на ЕУ во создавање на профил
на инженер кој ќе се адаптира и на европскиот пазар на трудот.
 директни учесници во високообразовниот процес: студентите со својата
амбициозност и желба за активно учество во наставата од една страна, и
професорите и соработниците од друга страна со вложување на енергија за
пресликување на своите знаења, искуства и визии на студентите.
 Индиректни учесници во процесот се: родителите, работодавачите, државните
институции, а важен дел во создавање на ефикасен и ефективен систем на
едукација на инженерскиот кадар се и медиумите.
2.ПРЕДУСЛОВИ ПОСТАВЕНИ ПРЕД МОДЕЛОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА
ИНЖЕНЕРИ
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12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

19.

20.
21.
22.

3.СТРУКТУИРАЊЕ НА МОДЕЛОТ
1. Амбиентот во кој треба да се изведува наставата:
2. Методологијата за изведување на наставата е комбинација на активна и
интерактивна. Делот на образложувањето на теоретските основи го вклучува
активното учество на студентот преку поставување на прашања и отворање на
дискусии. Во делот за изработка на проектната задача, во првиот стадиум кога се
запознава задачата се врши интензивна консултации со професорот и
соработникот, а потоа се дебатира и разменуваат мислења во тимската работа.
3. Презентацијата на стекнатите знаења, вештини и компетенции преку теоретската
наобразба и изработката на проектната задача се врши периодично, во однапред
определени етапи од реализација на истата пред професорот и другите колеги од
тимот и класот.
4. Начинот на оценувањето на стекнатите знаења, вештини и компетенции е
континуиран, преку целиот семестар. Се оценува присуството, активното учество
во наставниот процес, прикажаните теоретски познавања но и прикажаната
инвентивност и креативност преку давање на идеи, анализа на проблемите,
придонесот во тимската работа, лидерски особености. Начинот на оценување е
транспарентен, со претходно прецизирани критериуми за стекнување на поени.
4. СТРУКТУРА НА МОДЕЛОТ
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
Бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
завршен испит
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 Т.Герамитчиос Образование на инженери
ИНЖЕНЕРСТВО,
2006
ки
во Република МакедонијаСписание за
состојби, перспективи и
инженерско
развој”
творештво и
технологија, UDK
62, ISSN 1409-5564
100

2

“Критериуми за создавање
на модели за образование
на инженери во Република
Македонија”

Ц.Митревска

ИНЖЕНЕРСТВО,
Списание за
инженерско
творештво и
технологија, UDK
62, ISSN 1409-5564
Докторска
дисертација,
Технички факултет
Битола

Модели за образование на
инжинери со посебен осврт
кон модел за образование
на инжинери-конструктори
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
1
2028 Vision for Mechanical ASME, 2008.
Engineering, A report of the
Global Summit on the Future
of Mechanical Engineering,
New York
3

22.2

Герамитчиоски
, Т.,
Митревски, В.,
Митревска, Ц.

2004

2012

Год.
2008.

2

Прилог бр. 3

Предметна програма од трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

Механика на лом на елементите и
конструкциите
4.15
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
Технички факултет – Битола, Машински отсек

Трет циклус
1 или 2
7.
Број на ЕКТС кредити
10
- Ред.проф. д-р Дејан Трајковски,
- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
Предуслови за запишување на
Математика III и IV, Нумерички методи,
предметот
Програмирање од I циклус, Одбрани поглавија од
теорија на еластичност на II циклус
Цели на предметната програма (компетенции):
совладување на теоретските основи на линеарно-еластичната механика на ломот,
напрегањата во пукнатините, енергетските критериуми, влијанието на материјалните
карактеристики и примена на теоријата во проектирањето во машинството.
Содржина на предметната програма:
1. Линеарно-еластична механика на ломот. Анализа на концентрација на напрегањата.
Равенката на Грифит.
2. Еласто-пластична механика на ломот. Ј-контурен интеграл. Анализа на растот на
пукнатината. Динамички лом.
3. Однесување на материјалите при лом. Механизми на лом кај металите и неметалите.
4. Примена на теоријата на лом. Тестови на жилавост. Тестови на K-R кривата и CTOD
тестови. Тестови на лом на варови. Тестови кај неметалите.
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12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

19.
20.
21.
22.

4. Динамички лом. Раст и пропагација на пукнатините. Примена на Ј-интегралот при
цикличко оптоварување.
5. Нумеричка механика на лом. Традиционални методи и методи на конечни и
гранични елементи. Дизајн на мрежата на конечни елементи. Сингуларни елементи.
Методи на учење: менторска настава и индивидуално учење
Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава
40 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиторски),
30 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
30 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
Бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Решени практични задачи (семинарска работа)
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.1 1 T.L. Anderson
Fracture Mechanics
CRC Press. Boca Raton,
1995
Florida, USA
2
3
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Год.
22.2 1

Прилог бр. 3
1.
2.
3.

Предметна програма од трет циклус на студии
Специјални преносници на снага

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

1.3
Машинство – Производно конструктивно
машинство и НУМА
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4.

Организатор на студиската
програма (единица, институт,
отсек, катедра)

Технички факултет – Битола, Машински отсек

5.
6.
8.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар
Наставник

Трет циклус
1 или 2
7.

9.

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со најновите конструктивни решенија во областа на
механичките преносници, како и анализа на напонско-деформационата состојба на
елементите од преносникот со примена на МКЕ, и методите на изработка на
динамички модели на механичките преносници.
Содржина на предметната програма:

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

18.

Број на ЕКТС кредити

10

- Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
- Ред.проф. д-р Весна Ангелевска

1. Најнови конструктивни решенија на механичките преносници (harmonic drive,
roller drive, циклоредуктори,...);
2. Избор и пресметка на основните кинематски и динеамички параметри на
современите преносници (преносен однос, степен на искористување, сили,
вртежен момент);
3. Анализа на напонско-деформационата ссостојба на виталните делови од
проучуваните механички преноснци од новата генерација со користење на
МКЕ;
4. Динамичко однесување на механичките преносници;
5. Внатрешни динамички сили и динамички модели на механичките преносници.
Студјски истражувачки труд:
5. Проект со практичен и конкретен проблем.
6. Проучување на научните трудови од областа на проектот.
7. Работа со софтвери за анализа на напонско-деформационата состојба на
елементите од механичките преносници (KISSoft,CATIA, INVENTOR).
8. Работа со софтвери за решавање диференцијални равенки на движење на
механичките преносници (MATLAB, Mathematica).
Методи на учење:
Предавања, самостојно учење и истражување, подготовка на семинарски труд
Вкупен расположлив фонд на време
300 часови
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
110 часови
активности
15.2
Семинарски труд
90 часови
Други форми на
16.1
Проектни задачи
Часови
активности
16.2
Самостојни задачи
Часови
16.3
Домашно учење
100 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
Бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
70 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1 Shigley, J.,
Mechanical Enginering Design
Mischke, C
2 Sclater, N.,
Mechanisms and Mechanical
Chironis, N
Devices Sourcebook
3 Николиќ, В
Механичка анализа елемената
зупчастих преносника

22.

22.2

Испитот се полага усмено. Услов за полагање на
испитот е одбрана на самостојно изработениот
семинарски труд.
Македонски и англиски
Самоевалуација и екстерна евалуација

Дополнителна литература
Автор
Наслов
1 T.Geramitchioski
“Multicriterial Optimization of
the Conveying Device reducing
Gear”

2

T.Geramitchiosk
i, I.Vilos

,”Optimization of the Reducing
Gear Box with Minimization its
Own Weight”,IIIrd Workshop
on Global Optimization

3

T.Geramitchiosk
i, I.Vilos

"Noise and vibration in gear
transmition - influence factors,
measuring and control"
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Издавач
Mc GRAW HILL

Год.
2001

Mc GRAW HILL

2001

Машински
факултет
Крагујевац

1999

Издавач
5th International
Design
Conference
DESIGN’98,
Duubrovnik, 1922.05.1998,
Dubrovnik,
Croatia , pp. 733738
IIIrd Workshop on
Global
Optimization
Austrian and
Hungarian
Operations
Research
Societies,
December 10-14,
Szeged, Hungary
25th AIA
(Associazone
Italiana Di
Acustica) National
Conference,
Perugia, Italy

Год.
1998

2000

2023.05.
1997

15.

Список на наставен кадар за студиската програма со податоци наведени во
членот 5 од Правилникот (Прилог бр.4)

Во реализацијата на наставата на студиската програма по машинство – трет циклус, ќе
учествуваат следните наставници:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ред.проф. д-р Тале Герамитчиоски
Ред.проф. д-р Стојанче Нусев
Ред.проф. д-р Ванѓелче Митревски
Вонр.проф.д-р Владимир Мијаковски
Вонр.проф.д-р Сања Поповска-Василевска
Вонр.проф. д-р Цвете Димитриеска
Вонр.проф. д-р Игор Андреевски
Вонр.проф. д-р Гордана Јаневска
Доц. д-р Севде Ставрева
Ред.проф. д-р Дејан Трајковски
Ред.проф. д-р Витомир Стојановски
Ред.проф. д-р Сотир Пановски
Вон.проф. д-р Љупчо Трајчевски
Вонр.проф. д-р Илиос Вилос
Ред.проф. д-р Елизабета Христовска
Ред.проф. д-р Александар Марковски
Доц. д-р Соња Чалмани

Подетален преглед на предметите и предметните програми поединечно за секој
наставник е даден во продолжение, Прилог бр.4, како и во приложените изјави од
ангажираните наставници за давање согласност за учество во изведување на настава по
одредени предмети од студиската програма, кои се дадени во прилог.
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Прилог
бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

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

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

ТАЛЕ ГЕРАМИТЧИОСКИ
04.09.1962
8-2
Доктор на технички науки
Образование
Институција
Година
Дипл.маш.инж.
Машински факултет -Скопје
1987
Магистер по
Машински факултет -Скопје
1989
машинство
Доктор на
Машински факултет -Скопје
1993
технички науки
Подрачје, поле и област
Подрачје
Поле
Област
на научниот степен
2-техничко
21421401-машински елементи и
магистер
технолошки науки машинство
технички системи и 21413транспортна механизација
Подрачје, поле и област
Подрачје
Поле
Област
на научниот степен
2-техничко
21421401-машински елементи и
доктор
технолошки науки машинство
технички системи и 21417техничка механика и механика на
цврсто тело
Доколку во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде
Технички факултет
Редовен професор од областа на
работи, звањето во кое е
Битола
машиснките елементи и машинските
избран и во која област
конструкции
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
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
Машинство – 3 годишни стручни студии/ТФ Битола
вибрации
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 МКЕ во инженерската
Производно-конструктивно машинство и НУМА/ТФ
пракса
Битола
2 Одбрани поглавја од
Производно-конструктивно машинство и НУМА/ТФ
носечките конструкции и
Битола
трансмисијата на
транспортните системи,
рударските машини и
уреди, земјоделската
механизација
3 Конструктивни решенија на Производно-конструктивно машинство и НУМА/ТФ
системи и уреди за заштита Битола
на животната средина
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Методи на научна работа
Енергетско/процесно машинство и НУМА
2  Оптимизација на
Производно-конструктивно машинство и НУМА/ТФ
Битола
машинските системи
 Метод на конечни
елементи - виш курс
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Современи методи и
процеси во
образованието на
инженери конструктори
Специјални преносници
на силина

3
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
1 Tale Geramitchioski, Ljupco
Prediction of Rolling
Trajcevski
Bearings Defect in
Motor-Fan Using
Vibration Signal
Analysis
2 T. Geramitcioski ,
A Cover Rolls of
Lj.Trajcevski, V.Mitrevski
Ribbon Conveyor
Design with Stress
Concentration
Minimization as a
Criteria

10.2

Издавач/година
Journal MACHINE DESIGN, Vol.
3(2011) NO.3, ISNN 1821-1259,
PP 211-216, june, 2011,Novi Sad,

IEToMM Proceedings pp.463-466
The 7th InternationalSymposium
KOD 2012 - Machine and
Industrial Design In
Mechanicaengineering, 24 - 26
May 2012, Hotel Marina,
Balatonfüred, Hungary
3 T.Geramitcioski,
Vibration Impact on
G.Dobre(editor) BOOK- Power
Lj.Trajcevski
Life Bearings from Fan Transmissions SPRINGER , ISSN
Unit for Fresh Air in
2211-0992, ISBN 978-94-007Termo Power Plant
6558-0 (eBook)
REK Bitola, Power
The 4th InternationalConference on
Transmissions
Power Transmissions, June 20-23,
2012, Sinaia, pp 691-700
ROMANIA
4 Lj.Trajcevski ,
Gearbox Dynamics
International virtual Journal for
T. Geramitchioski
Simulation Model of
Science, Technics and Innovations
Driven Group in Termo for the Industry
Power Plant REK
MACHINES,TECHNOLOGIES,
Bitola
MATERIALS, Issue 12/2013,
ISSN 1313-0226, Published by
Scientific technical Union of
Mechanical Engineering, pp.42-45,
2013
5 Vladimir Mijakovski, Tale
Main barriers to the
17th Symposium on Thermal
Geramitcioski, Vangelce
implementation of
Science and Engineering of Serbia
Mitrevski
projects utilizing RES
Sokobanja, University of Niš,
in the Republic of
Faculty of Mechanical Engineering
Macedonia
in Niš Society of Thermal
Engineers of Serbia, Serbia, ISBN
978-86-6055-076-9, pp.389-396,
October 20 – 23, 2015
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Т.Герамитчиоски,
Анализа на
НИП бр. 08-1175/1 /1996-1999
Ѓ.Тромбев, В.Митревски,
повишеното ниво на
И.Вилос
бучава, вибрации,
темп. на амбиентот и
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2

3

4

5

10.3

10.4

Т.Герамитчиоски,
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
Mijakovski V., Mitrevski V.,
Geramitcioski, T.

нивно штетно
влијание врз
работниците во
индустријата со
предлог мерки за
нивно намалување,
Бучава и вибрации во
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
Towards the FutureRenewable Energy
Sources

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1 Т.Герамитчиоски
Машински елементи 1
2

Т.Герамитчиоски

3

Тale Geramitcioski, Vladimir
Mijakovski, Vangelce
Mitrevski

Конструирање на
машини
Health Safety &
Security (Hss)
Procedure for Risk
Assessment in
Construction of
Motorway (Highway)
Section

НИП бр. 08-1175/1 / 2000-2002
2000-2002 год.

European Commission - European
training Foundation Turin- ETF,
Turin Italy, 2006
IPA CROSS BORDER
PROGRAME CCI
2007CB16IPO007, Project cofounded by EU, 2014
Издавач/година
ТФ Битола/
2010
ТФ Битола/ 2010
LAMBERT Academic Publishing,
Berlin, 2015

4
5
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Tale Geramitcioski, Vladimir Risk Assessment for
ANNALS of Faculty Engineering
Mijakovski, Vangelce
Scaffolds and Ladders, Hunedoara (Romania) –
Mitrevski,
International Journal of
Engineering, Tome XIII –
Fascicule 2 [May], ISSN: 15842665 [print]; ISSN: 1584-2673
[online], pp. 117-122
[2015]
2 T.Geramitcioski, G.Trombev, Implementation the
International conference on
V.Mijakovski, V.Mitrevski,
Tasks of the Renewable Buildings Energy Efficiency and
I.Andreevski,
Energy Directive
Renewable Energy Sources as part
2009/28/EC in EU
of the Promotion of Energy
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3

Tale Geramitcioski, Vladimir
Mijakovski, Vangelce
Mitrevski

4

Tale Geramitchioski,
Vangelche Mitrevski,
Vladimir Mijakovski,

Members and Republic
of MACEDONIA AS
A COUNTRYCANDIDATE
Healt Safety & Security
(Hss) Procedure for
Risk Assessment in
Construction of a New
Motorway Section
Tunnels as an Air
Pollutant on Demir
Kapija – Smokvica
Motorway Construction

Efficiency in Buildings &
Protection of the Environment
(PEEBPE’2014), Kozani, Greece
16th International Scientific
Conference on INDUSTRIAL
SYSTEMSIS '14, October 15-17,
2014, Novi Sad, Serbia
III International Conference
Industrial Engineering And
Environmental Protection 2013
(IIZS 2013), October 30th, 2013,
Zrenjanin, Serbia,
PROCEEDINGS, pp.88-93

5
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
Ментор на над 50 дипломци
11.2 Магистерски работи
Ментор на 5 магистранти
11.3 Докторски дисертации
Ментор на 3 докторанти
12. ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Tale Geramitchioski,
Model for Assessing
Journal of Multidisciplinary
Ljupco Trajcevski
the Cost of Accidents
Engineering Science and
and Diseases in the
Technology (JMEST) ISSN: 3159Workplace
0040 Vol. 2 Issue 12, December –
2015, pp. 3558-3565,
www.jmest.org
2 T.Geramitchioski,
Vibration Monitoring
International virtual journal for
Lj.Trajcevski
for Fault Detection and science, technics and innovations
Process Control of the
for the industry, year VIII, Issue
Motor Mixer Agregate
9/2014, ISSN 1313-0226, Sofia,
in FENI Industry –
2014, pp.47-51
Macedonia,
3 T.Geramitchioski,
Assesment the
International virtual Journal for
Lj.Trajcevski
Dynamics Condition of Science, Technics and Innovations
the Slopping Bridge
for the Industry MACHINES,
no.2 in TPP Bitola
TECHNOLOGIES, MATERIALS,
Issue 12/2013, ISSN 1313-0226,
Published by Scientific technical
Union of Mechanical Engineering,
pp.38-41, 2013
4 T. Geramitchioski, Lj.
Reshaping the
Journal MACHINE DESIGN, Vol.
Trajcevski,V. Mitrevski,
Geometry of the Cover 4(2012) NO.3, ISNN 1821-1259,
from the Roll of
PP 151-156, September, 2012,
Ribbon Conveyor
Novi Sad
Using Fem Analysis
5 Tale Geramitchioski, Ljupco
Prediction of Rolling
Journal MACHINE DESIGN, Vol.
Trajcevski,
Bearings Defect in
3(2011) NO.3, ISNN 1821-1259,
Motor-Fan Using
PP 211-216, June, 2011, Novi Sad,
Vibration Signal
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12.2

12.3

6

Tale Geramitcioski, Ilios
Vilos

6

Tale Geramitcioski, Vladimir
Mijakovski, Vangelce
Mitrevski

Analysis
Numerical modelling
of the contact problem
on the end-plate
connections of the steel
structures
Risk Assessment for
Scaffolds and Ladders

Journal ATI Applied
Technologies&Innovations Volume
4 | Issue 1 | April 2011 |pp.1-11

ANNALS of Faculty Engineering
Hunedoara (Romania) –
International Journal of
Engineering, Tome XIII [2015] –
Fascicule 2 [May], ISSN: 15842665 [print]; ISSN: 1584-2673
[online], pp. 117-122

Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Tale Geramitchioski
Cooperation
Journal of Applied Engineering
Enterprises Science, vol. 13, iss. 2, pp. 105Universities-Students in 110, 2015 -(SJR 0.221)
Macedonia after
Bollogne Declaration –
Conditions, Problems,
Challenges and
Solutions
2
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференција
1 Tale
Labour Market and
The 3td International
September 17Geramitchioski,
High Education in
Conference
18, 2015
Cvetanka Mitrevska, Republic of
“MECHANICAL
Vangelche
Macedonia after
ENGINEERING IN XXI
Mitrevski
Bologna Declaration CENTURY” Faculty of
– Status, Problems,
Mechanical Engineering
Challenges and
Nis, Serbia
Solutions
2 T. Geramitcioski ,
Case Study:
The 8th International
12-15 June 2014
Lj. Trajcevski
Vibration Analysis
Symposium KOD 2014 of a Vertical Pump
MACHINE AND
of Cooling System
INDUSTRIAL DESIGN IN
In Fero-Nickel
MECHANICAL
Industry
ENGINEERING, Hotel
Marina, Balatonfüred,
Hungary
3 T.Geramitcioski,
Implementation the
International conference on
01-03 June,
G.Trombev,
Tasks of the
Buildings Energy Efficiency 2014
V.Mijakovski,
Renewable Energy
and Renewable Energy
V.Mitrevski,
Directive
Sources as part of the
I.Andreevski
2009/28/Ec in EU
Promotion of Energy
Members and
Efficiency in Buildings &
Republic of
Protection of the
Macedonia as a
Environment
Country-Candidate
(PEEBPE’2014), Kozani,
110

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

4

T. Geramitchioski
Lj. Trajcevski,

5

T.Geramitchioski,
C.Mitrevska,
V.Mitrevski,
P.Mitrevski

6

H. Lokvenec , T.
Geramitchioski, I.
Nedelkovski, B.
Geramitchioski,

7

T.Geramitchioski,
Lj.Trajcevski,
V.Mitrevski

Monitoring the
Condition of The
Machinery in a
Metal Smelter FENI
Kavadarci Using
Vibration Signature
A New Curriculum
Design an EngineerConstructor Study
Program

One Expert System
to Support the Top
Management
Decision Making in
the Field of Food
Production Industry,
Computer
Simulation a
Vibration Signal for
the Gear Fault
Diagnostics,

Greece
11 International Conference
on Accomplishment in
Electrical and Mechanical
Engineering and
Information Technology
DEMI 2013, Banja Luka
XLVIII International
Scientific Conference on
Information,
Communication and Energy
Systems and Technologies
ICEST Ohrid,
Macedonia,2013
International Working
Conference “Total Quality
Management – Advanced
and Intelligent
Approaches”, Belgrade,
Serbia, pp.371-376
1st International Scientific
Conference ''COMETa 2012
- Conference on Mechanical
Engineering Technologies
and Application '', Jahorina,
hotel Bistrica, November.

30.V/01.VI.2013

201326-29.
06

4th – 7th June,
2013

28th-30th, 2012

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор
и трет циклус на студии и за ментори на магистерски 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
Подрачје, поле и

Стојанче Нусев
21.02.1963 год.
Доктор на технички науки
8-2
Образование
Доктор на
технички науки
Магистер по
технички науки
Дипл.маш.инженер
Подрачје
2-Техничко
технолошки науки
Подрачје

Институција
Машински факултет
Скопје
Машински факултет
Ниш
Технички факултет- Битола
Поле
Машинство
Поле
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Година
1999
1993
1987
Област
Производно машинство,
технологии и системи
Област

8.

9.

област на научниот 2-Техничко
Машинство
Производно машинство,
степен доктор
технолошки науки
технологии и системи
Доколку е во рабоИнституција
Звање во кое е избран и област
тен однос да се наТехнички факултет
Редовен професор од областите: “Производно
веде институцијата
Битола
машинство, технологии и системи“, “Машински
каде работи и зваматеријали“, “Графички материјали“ (бои,
њето во кое е избран
галанотехника)“.
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 Битола
машини
3.
Машини и обработка со деформација
Машински отсек/ 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.
Современи конструктивни материјали Машинство/ Технички факултет Битола
2.
Одбрани поглавија од областа на
Машинство/ Технички факултет Битола
CAD/CAM технологиите
3.
Современи производствени
Машинство/ Технички факултет Битола
технологии
4.
Современи графички материјали
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.
Современи методи на испитување на Maшинство/Технички факултет Битола
материјалите

Физичко моделирање и симулација на Maшинство/Технички факултет Битола
технологиите
за
пластична
деформација со помош на компјутер
3.
Современи инженерски материјали во Maшинство/Технички факултет Битола
конструкциите
4.
Состојба и тренд на развој во
Maшинство/Технички факултет Битола
обработката со пластична деформација
5.
Современи материјали во графичката
Графичко инженерство и дизајн/Технички
индустрија
факултет Битола
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Temeljkovski D., Productioon Proces Reengineering –
THE 3rt International
Milovancenic M., Human Resource Management
Conference Mechanical
Temrljkovski D.,
Engineering иn XXI
Centuru, Nis September 17Nusev S.
18, (pp.395- 398) / 2015
2.
Temeljkovski D., Stone in the world of architecture and
12th International
desingn-reenginering stone processing
Conference оn
Nusev S,
Temrljkovski D.,
Accomplishments in
2.
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10.2.

10.3.

10.4.

Electrical, Mechanical
Engineering and Information
Technology, Demi 2015,
Banja Luka,
(pp 105-110)/2015
3.
Nusev S.,
Use of ethil acetate in flexo printing with
International Conference
Stojanovski B.,
solvent inks-risks and protection
Safety Engineering in
Temeljkovski D.
Function of Improvement of
the Working Conditions
Ohrid, 10th -12th of
May,2013 (pp.256261)/2013
4.
Dancevska V.,
Fatigue of professional drivers as a work
10. NACIONALNA
Ristic C., Nusev
safety problem
KONFERENCIJA, TARA
S., Bogoevska B.
26-26 oktobar 2013,
(pp.152-160)/2013
Temeljkovski D., A Basic Theoretical Static Model of the
The 2nd International
5.
Support of Open Structural Members of
Conference
Nusev S.,
Deformation Processing Machines for the
“MECHANICAL
Aplication of Calculation Methods
ENRINEERING IN XXI
CENTRURY”, June 20-21,
2013, Nis Serbia (pp.7982)/2013
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Аксијално отстапување на ролниделови од транспортери со гумена лента
Нусев С.
на компанијата „ВИРОН” – Битола
2.
Испитување на навлегувањето на вода
во ролни-делови од транспортери со
Нусев С.
гумена лента на компанијата „ВИРОН”
– Битола
Радијално отстапување на ролни-делови
3.
од транспортери со гумена лента на
Нусев С.
компанијата „ВИРОН” – Битола
4.
Испитување на механичките
карактеристики на челно заварени
Нусев
113

Издавач / година

Издавач / година
Технички факултет
Битола, 2014.
Технички факултет
Битола, 2014.
Технички факултет
Битола, 2014.
Технички факултет
Битола, 2013.

С.,Гацов.П.

споеви

Статичка носивост на металната
Технички факултет
конструкција на “Соларната централа
Битола, 2013.
од II категорија во с.Дуброво-Неготино”
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
60
11.2. Магистерски работи
5
11.3. Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12. 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.
Temeljkovski D., Productioon Proces Reengineering –
THE 3rt INTERNATIONAL
Milovancenic M., Human Resource Management
CONFERENCE
Temrljkovski D.,
MECHANICAL
ENGINEERING IN XXI
Nusev S.
CENTURU, Nis September
17-18, 2015
(pp.395- 398)/ 2015
2.
Temeljkovski D., Stone in the world of architecture and
12th INTERNATIONAL
desingn-reenginering stone processing
CONFERENCE ON
Nusev S,
Temrljkovski D.,
ACCOMPLISHMENTS IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL
ENGINEERING AND
INFORMATION
TECHNOLOGY, DEMI
2015, Banja Luka,
(pp 105-110)/2015
3.
Nusev S.,
Use of ethil acetate in flexo printing with
INTERNATIONAL
Stojanovski B.,
solvent inks-risks and protection
CONFERENCE SAFETY
Temeljkovski D.
ENGINEERING IN
FUNCTION OF
IMPROVEMENT OF THE
WORKING CONDITIONS
Ohrid, 10th-12th of
May,2013 (pp.256261)/2013
4.
Temeljkovski D., A Basic Theoretical Static Model of the
THE 2nd INTERNATIONAL
Support of Open Structural Members of
CONFERENCE
Nusev S.,
Deformation Processing Machines for the “MECHANICAL
Aplication of Calculation Methods
ENRINEERING IN XXI
CENTRURY , June 2021,2013, Nis Serbia (pp.7982)/2013
5.
Vrtanoski
Rapid Tehnology In Dental Biomechanics 10th ANNIVERSARY
G.Andonovic V.,
INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
Nusev S.
ACCOMPLISHMENTS IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL AND
INFORMATIC
5.

Нусев С.,
Силјановски М.
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12.2.

12.3.

ENGINEERING, DEMI
2011, Banja Luka,26-28
May 2011 (pp 335342)/2011
6.
Vrtanoski
CAD/CAM TECHNOLOGY IN
10th ANNIVERSARY
G.Andonovic V., DENTAL MEDICINE
INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
Nusev S.
ACCOMPLISHMENTS IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL AND
INFORMATIC
ENGINEERING, DEMI
2011, Banja Luka,26-28
May 2011 (pp 437443)/2011
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.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
Година
број
конференција
1.
Temeljkovski
Productioon Proces
THE 3rt INTERNATIONAL
2015
D.,
Reengineering – Human
CONFERENCE MECHANICAL
Milovancenic
Resource Management
ENGINEERING IN XXI
M.,
CENTURU, Nis September 17-18,
Temrljkovski
2015 (pp.395- 398)
D., Nusev S.
2.
Dancevska V.,
Fatigue of professional
10. NACIONALNA
2013
Ristic C.,
drivers as a work safety
KONFERENCIJA, TARA 26-26
Nusev S.,
problem
OKTOBAR 2013, (pp.152-160)
Bogoevska B.
3.
Temeljkovski
A Basic Theoretical Static
THE 2nd INTERNATIONAL
2013
D., Nusev S.,
Model of the Support of
CONFERENCE
Open Structural Members
“MECHANICAL ENRINEERING
of Deformation Processing
IN XXI CENTRURY , June 20Machines for the Aplication 21,2013, Nis Serbia (pp.79-82)
of Calculation Methods
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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.маш.инж.
1991
Магистер по
1998
технички науки
Доктор по технички
2005
науки
Подрачје
Поле
2-Техничко
205-Eнергетика
технолошки науки

Институција
Универзитет во Битола
Универзитет во Битола
Универзитет во Битола

Област
20500 - Енергетско и процесно
машинство (размена на
Подрачје, поле и област на
топлина, Повеќефазни
научниот степен магистер
ситеми)
20503 – Математичко
моделирање и симулација на
енергетските процеси
Подрачје
Поле
Област
2-Техничко
205-Eнергетика 20500 - Енергетско и процесно
технолошки науки
машинство (размена на
Подрачје, поле и област на
топлина, Повеќефазни
научниот степен доктор
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
Редовен професор од областите на
каде работи и звањето во кое
Мерење и инструменти, Енергетско и
е избран и во која област
процесно машинство (20500) (размена
на топлина, повеќефазни системи);
Технички факултет Битола
Ладилна техника и системи (20510),
Општо машинство, проектирање и и
машински конструкции (21400),
Животна средина (22500)
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 ИТО/ТФ Битола
Законска регулатива и ЕУ пракса
Енергетика и заштита на животната средина/ТФ
3.
во областа на животната средина
Битола
Мерење и контрола на
Енергетика и заштита на животната средина/ТФ
4.
загадувањето
Битола
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
9.2.
број
Одбрани поглавја од процесите на
1.
Енергетско машинство/ТФ Битола
сушењето
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Современи термоенергетски
Енергетско машинство/ТФ Битола
постројки
3.
Оптимални енергетски системи
Енергетско машинство/ТФ Битола
Одбрани поглавја од веројатност,
Производно и констуктивно машинство и НУМА
4.
статистика и методи на
/ТФ Битола
оптимизација
Планирање, програмирање и
Инженерство за заштитана животната и работната
5.
проектирање во заштита на
средина/ ТФ Битола
животната средина
Проценка на безбедноста на
Инженерство за заштитана животната и работната
6.
работното место
средина/ ТФ Битола
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
9.3.
1.
Енергетика во процесната техника Енергетика и процесна техника/ТФ Битола
Посебни поглавја од пренос на
2.
Енергетика и процесна техника/ТФ Битола
топлина и маса
Математички методи за изучување
3.
на на процесите во енергетиката и
Енергетика и процесна техника/ТФ Битола
процесната техника
Метрологија и оптимизациони
4.
Енергетика и процесна техника/ТФ Битола
методи
Методи и организација на научноистражувачка работа од областа во
5.
Енергетика и процесна техника/ТФ Битола
која се работи докторската
дисертација
Селектирани резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
Mijakovski, V., Mitrevski, INFLUENCE OF THE
Journal Thermal Science, 16 (1),
V., Mijakovski, N.
ALTITUDE ON
pp.263-270, 2012.
EVOPARATION RATE OF
1.
COOLING WATER AT
NATURAL DRAUGHT
COOLING TOWER
Mitrevski, V., Lutovska,
ADSORPTION
Journal Thermal Science, 19 (3),
M., Mijakovski, V.,
ISOTHERMS OF PEAR AT
pp.1119-1129, 2015.
2.
10.1.
Pavkov, I., Babic, M.,
SEVERAL
Radojcin, M.
TEMPERATURES
Radojcin, M., Babic, M.,
Effects of osmotic
Journal of Food and Nutrition
Babic, Lj., Pavkov, I.,
pretreatment on quality and
Research, 54 (2), pp. 142-154
3.
Bukurov, M., Bikic, S.,
physical properties of dried
Mitrevski, V.
quinces (Cydonia oblonga)
Mitrevski, V., Lutovska,
THE POWER SERIES AS
Journal of Food Process
4.
M., Mijakovski, V.,
WATER SORPTION
Engineering (in press)
Pavkov, I., Popovski, F.
ISOTHERM MODELS
Lutovska, M., Mitrevski,
MATHEMATICAL
Chemical Industry and
5.
V., Pavkov, I.,Mijakovski, MODELLING OF THIN
Chemical Engineering Quarterly
V., Radojcin, M.
LAYER OF PEAR
(in press)
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
10.2.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Каневче, Г., Каневче, Љ., Терморадијационо вакуум
Технички факултет
2.

10.
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2.

3.

4.

Поповски, Д., Тромбев,
Ѓ., Маркоски, A.,
Aнгелевски, З.,
Митревски, В., Кулевски
З.
Каневче, Г., Каневче, Љ.,
Тромбев, Ѓ., Поповски,
Д., Андреевска, А.,
Ристевски, Р., Маркоски,
A., Митревски, В.,
Стефановска, Ц.,
Митревски, П.,
Велковски, С.
Каневче, Г., Каневче, Љ.,
Поповски, Д., Тромбев,
Ѓ., Маркоски, A.,
Aнгелевски, З.,
Митревски, В., Кулевски
З., Пејчиновски, Ј.
Каневче, Љ., Митревски,
В., Каневче, Г.,
Андреевски, И.
Митревски, В., Каневче,
Г., Каневче, Љ.,
Герамитчиоски, Т.,
Вилос, И.

10.3.

10.4.

сушење на печурки

Битола/Министерство за
образование и наука на Р.М.,
1996-1999

Термо-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

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
Технички факултет
Битола/Министерство за
образование и наука на Р.М.,
МЗТ Инженеринг Битола,
2011
Project co-founded by EU, 2014

Подобрување на
технолошките
5.
карактеристики и
енергетската ефикасност на
конвективни сушари
Mijakovski V., Mitrevski
TOWARDS THE FUTUREV., Geramitcioski, T.
RENEWABLE ENERGY
6.
SOURCES, IPA CROSS
BORDER PROGRAME CCI
2007CB16IPO007
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
Вилос, И., Митревски, В. Збирка решени задачи по
1.
машински елементи
HEALTH SAFETY &
SECURITY (HSS)
Geramitcioski, T.,
PROCEDURE FOR RISK
2.
Mitrevski, V., Mijakovski, ASSESSMENT IN
V.
CONSTRUCTION OF
MOTORWAY (HIGHWAY)
SECTION
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
Mitrevski, V., Trajcevski
ESTIMATION OF DRYING
1.
Lj Kanevce, G.H.,
PARAMETERS
Kanevce, L.P., Mitrevski,
INCLUDING MOISTURE
118

Издавач / година
Технички факултет Битола
LAP LAMBERT Academic
Publishing is a trademark of:
OmniScriptum GmbH & Co.
KG, Editor: Mr. Marian Spasov
Acquisition Editor, ISBN:
ISBN: 978-3-659-69799-9

Издавач / година
Fifteenth
International
Conference on Computational
Methods and Experimental

V.B., Dulikravich, G.S.

2.

DIFFUSIVITY BY USING
TEMPERATURE
MEASUREMENT
SURFACE HEAT FLUX
DETERMINATION A
GENETIC ALGORITHM

Mitrevski, V., Trajcevski
Lj Kanevce, G.H.,
Kanevce, L.P., Mitrevski,
V.B., Dulikravich, G.S.

Measurements,
pp.111-119,
Southampton, United Kingdom,
2011.
Fifteenth
International
Conference on Computational
Methods and Experimental
Measurements,
pp.535-545,
Southampton, United Kingdom,
2011.

COMPARISON BETWEEN
Journal on Processing and
TRANSCEDENTAL AND
Energy in Agriculture, Vol.16
3.
CYCLOMETRIC
(1), pp.1-5, 2012.
SORPTION ISOTHERM
MODELS
COMPARISON BETWEEN
18th
International
Drying
Mitrevski, V., Trajcevski,
TRANSCEDENTAL AND
Symposium
(IDS
2012),
4.
Lj., Geramitcioski, T.,
TRIGONOMETRIC
Xianmen, China, October, 3-6,
Mijakovski, V.
SORPTION ISOTHERM
2012.
MODELS
Mitrevski, V., Trajcevski
STATISTICAL CRITERIA
6th Nordic Drying Coference,
Lj., Mijakovski, V.,
FOR SELECTION OF
NDC
2013,
June
5-7
5.
Lutovska, M.
THIN-LAYER DRYING
Copenhagen, Denmark, 2013.
MODELS
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Ментор на поголем број дипломски работи
11.2. Магистерски работи
1 ментор, 10 член
11.3. Докторски дисертации
2 ментор
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.
Mitrevski, V., Trajcevski
EVALUATION OF SOME
Journal of Agriculture Science
2.
Lj., Mijakovski, V.,
THIN-LAYER DRYING
and Technology, Vol.17 (1),
Lutovska, M.
MODELS
pp.1-6, 2013.
REVIEW OF JOURNALS
WITH PARTICULAR
Lutovska, M., Mitrevski,
Journal of Agriculture Science
EMPHASIS ON PAPERS
3.
V., Geramitcioski T.,
and Technology, Vol.18 (1),
IN WHICH SORPTION
Mijakovski, V.
pp.1-6, 2013.
ISOTHERMS WERE
DETERMINED
REVIEW OF JOURNALS
Bundalevski, S.,
WITH PARTICULAR
Journal of Agriculture Science
Mitrevski, V.,
EMPHASIS ON PAPERS
4.
and Technology, Vol.18 (3),
Geramitcioski T.,
ON APPLICATION OF
pp.1-6, 2013.
Mijakovski, V.
INVERSE APPROACH IN
DRYING PROCESESS
STATISTICAL
Journal of Hygenic Engineering
Mitrevski, V., Lutovska,
EVALUATION OF ТHIN&Design, Vol. 8, pp.145-152,
5.
M., Mijakovski, V.,
LAYER MODELS OF
2014.
Mijaкovski, N.,
BANANA
6.
Bundalevski, S., Mitrevski, EXPERIMENTAL
Journal of Agriculture Science
Mitrevski, V., Mijakovski,
V., Geramitcioski, T.,
Lutovska, M.
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V., Lutovska, M.,
Geramitcioski T.,
Mijakovski, V.

12.2.

12.3.

INVESTIGATION
OF and Technology, Vol.19 (2), pp.
VACUUM
FAR- 71-75, 2015.
INFRARED DRYING OF
POTATO SLICES
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
Mijakovski, V., Mitrevski, INFLUENCE OF THE
Journal Thermal Science, 16 (1),
V., Mijakovski, N.
ALTITUDE ON
pp.263-270, 2012.
EVOPARATION RATE OF
1.
COOLING WATER AT
NATURAL DRAUGHT
COOLING TOWER
Mitrevski, V., Lutovska,
ADSORPTION
Journal Thermal Science, 19 (3),
M., Mijakovski, V.,
ISOTHERMS OF PEAR AT pp.1119-1129, 2015.
2.
Pavkov, I., Babic, M.,
SEVERAL
Radojcin, M.
TEMPERATURES
Radojcin, M., Babic, M.,
Effects of osmotic
Journal of Food and Nutrition
Babic, Lj., Pavkov, I.,
pretreatment on quality and
Research, 54 (2), pp. 142-154
3.
Bukurov, M., Bikic, S.,
physical properties of dried
Mitrevski, V.
quinces (Cydonia oblonga)
Mitrevski, V., Lutovska,
THE POWER SERIES AS
Journal of Food Process
4.
M., Mijakovski, V.,
WATER SORPTION
Engineering (in press)
Pavkov, I., Popovski, F.
ISOTHERM MODELS
Lutovska, M., Mitrevski,
MATHEMATICAL
Chemical Industry and
V., · Pavkov, I.,
MODELLING OF THIN
Chemical Engineering Quarterly
5.
Mijakovski, V., Radojcin,
LAYER OF PEAR
(in press)
M.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
Година
број
конференција
Mijakovski, V.,
RESULTS OF THE
IV Internatiomal Conference2014
Geramitcioski, T.,
ENERGY AUDIT OF
Industrial Engineering and
1.
Mitrevski, V.
THE HIGH SCHOOL
Environmental Protection (IIZS
DORM ,,MIRKA
2014), 15 October, Zrenjanin,
GINOVA’’-BITOLA
Serbia
Mitrevski,V.,
BLOWER DOOR TEST- International conference on
2014
Geramitcioski,T.,
MEASUREMENT
Buildings Energy Efficiency and
Trombev,G.,
PROTOCOL
Renewable Energy Sources as
Mijakovski,V.,
part of the Promotion of Energy
2.
Andreevski, I.,
Efficiency in Buildings &
Protection of the Environment
(PEEBPE), June 1-3, 2014,
Kozani, Greece
Geramitcioski,T.,
Implementation of the
International conference on
2014
Trombev,G.,
Tasks of the Renewable
Buildings Energy Efficiency and
Mitrevski,V.,
Energy Directive
Renewable Energy Sources as
Mijakovski,V.,
2009/28/Ec in EU
part of the Promotion of Energy
3.
Andreevski, I.,
Members and Republic of Efficiency in Buildings &
Macedonia as a Country- Protection of the Environment
Candidate
(PEEBPE), June 1-3, 2014,
Kozani, Greece
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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
Владимир Мијаковски
Дата на раѓање
07.09.1974
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Доктор на технички науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Доктор на технички
2009
Универзитет „Св.
стекнал со научен степен
науки
Кирил и Методиј“
– Скопје,
Машински
факултет
Магистер по
2001
Универзитет „Св.
машинство
Кирил и Методиј“
– Скопје,
Машински
факултет
Дипломиран
1998
Универзитет „Св.
машински инженер
Климент
Охридски“ –
Битола, Технички
факултет
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
2 - Техничко214Механика на
технолошки науки
Машинство,
флуидите и
205-Енергетика струјно технички
системи, Теорија и
проектирање на
енергетски
постројки,
Математичко
моделирање и
симулација на
енергетски
процеси
Рационално
користење на
енергија
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
2 - Техничко214Механика на
технолошки науки
Машинство,
флуидите и
205-Енергетика струјно технички
системи, Теорија и
проектирање на
енергетски
постројки,
Математичко
моделирање и
симулација на
енергетски
процеси
Рационално
користење на
енергија

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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8.

9.

10.

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

Институција

Звање во кое е избран и
област
Универзитет „Св. Климент
Вонреден професор,
Охридски“, Технички факултет - Механика на флуидите и
Битола
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.
Механика на флуиди
Машинство/Технички Факултет Битола
2.
Транспорт на флуиди
Машинство/Технички Факултет Битола
3.
Обновливи извори на енергија
Машинство/Технички Факултет Битола
4.
Термоенергетски постројки
Машинство/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 поглавја од механика на флуиди Енергетско машинство и Процесно
машинство/Технички Факултет –
Битола
2.
Современи термоенергетски постројки
Енергетско машинство / Технички
факултет - Битола
3.
Безбедност на производите и заштита на
Инженерство за заштита на животна и
корисниците/потрошувачите
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.
Метрологија и оптимизациони методи
Енергетика, процесна и термотехника
– модул А / Технички факултет Битола
2.
Напредни термоенергетски циклуси
Термоенергетика и животна средина –
модул Б / Технички факултет - Битола
3.
Индустриска енергетика и заштита на
Термоенергетика и животна средина –
животната средина
модул Б / Технички факултет - Битола
4.
Термоенергетика од обновливи извори на Термоенергетика и животна средина –
енергија
модул Б / Технички факултет - Битола
Селектирани резултати во последните пет години
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10.1.

10.2.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Mijakovski V., Mijakovski N.
Review of current position and
Elsevier / 2011
perspectives of renewable
energy in the Republic of
Macedonia with focus on
electricity production
2.
Mitrevski V., Mijakovski V.,
Influence of boundary
David publishing
Popovski F., Popovski D.
conditions on particle density
USA / 2012
3.
Mijakovski V., Mitrevski V.,
Possible efficiency
Vinča Institute of
Mijakovski N.
improvement by application of
Nuclear Sciences /
various operating regimes for
2012
the cooling water pump station
at Thermal Power Plant Bitola
4.
Bundalevski S., Mitrevski V.,
Review of journals with a
Nacionalno drustvo
Geramitcioski T., Mijakovski V. particular emphasis on papers
za procesnu tehniku
on application of inverse
i energetiku u
approach in drying processes
poljoprivredi / 2014
5.
Lutovska M., Mitrevski V.,
Review of journals with a
Nacionalno drustvo
Geramitcioski T., Mijakovski V. particular emphasis on papers in za procesnu tehniku
which sorption isotherms were
i energetiku u
determined
poljoprivredi / 2014
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Илија Мијаковски, Кире
Заштеда на енергијата и
МОН на РМ, 2004
Поповски, Владимир
заштита на околината во ТЕЦ
Мијаковски
2.
V. Mijakovski, V. Mitrevski, T. TOWARDS THE FUTUREProject co-founded
Geramitcioski
RENEWABLE ENERGY
by EU, 2014
SOURCES, IPA CROSS
BORDER PROGRAME CCI
2007CB16IPO007

10.3.
Ред.
број
1.

10.4.

Автори

Наслов

Владимир Мијаковски

Обновливи извори на
енергија, Книга 2 – Техничка
примена
2.
Владимир Мијаковски
Пумпно-цевководни системи,
теорија, проблеми, решенија
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Герамитчиоски Т, Митревски Концепт на изјава за
В., Мијаковски В.
безбедност и проценка на
ризик на работни места во АД
„ФАКОМ“ - Скопје
2.
Мијаковски В.
Основен проект за греење,
ладење и вентилација на
Фабрика за кабли
„Дрекслмајер“ во Кавадарци
3.
Мијаковски В.
Основен проект за греење,
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Издавач / година
ТФБ/2011
ТФБ/2011

Издавач / година
Технички
факултет – Битола
/ 2011
Технички
факултет – Битола
/ 2012
Технички

11.

12.

ладење и вентилација на
факултет – Битола
објект за преработка на млеко / 2013
и млечни производи II фаза
на КП 3398/1, ГП 2.22, КО
Буково, м.в. Јаноица на
инвеститор Индустрија за
млеко Велковски
4.
Мијаковски В.,
Елаборат за заштита од
Технички
Герамитчиоски Т., Митревски пожари, експлозии и опасни
факултет – Битола
В.
материи за објектите на
/ 2014
„Брилијант“ ДООЕЛ – Штип
5.
Мијаковски В.
Основен проект за котлара на Механотехника /
Средно Земјоделско
2015
Шумарско Училиште „Горче
Петров“ - Кавадарци
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
63
11.2. Магистерски работи
12
11.3. Докторски дисертации
1
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.
Мијаковски В, Мијаковски Н. Анализа на вредностите од
климатската крива и
Универзитет„Св.
топлинското оптоварување
Климент
врз загубите на вода во ТЕЦ
Охридски“ / 2012
„Битола“
2.
Mijakovski V., Mitrevski V.,
Possibilities and perspectives
Popovski K., Mijakovski N.
for utilization of municipal
Society of Thermal
solid waste (MSW) as
Engineers of
renewable energy source in the
Serbia/2012
Republic of Macedonia
3.
Mitrevski V., Lutovska M.,
Statistical evaluation of thinConsulting and
Mijakovski V., Mijakovski N.
layer drying of banana
Training Center
KEY/2014
4.
Mitrevski V., Geramitcioski T., Risk assessment for
Faculty of
Mijakovski V., Lutovska M.
construction of bridge on
Engineering
motorway
Hunedoara,
Romania / 2014
5.
Geramitcioski T., Mijakovski
Risk assessment for scaffolds
Faculty of
V., Mitrevski V.
and ladders
Engineering
Hunedoara,
Romania / 2015
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.
Mijakovski V., Mijakovski N.
Review of current position and
perspectives of renewable
energy in the Republic of
Elsevier / 2011
Macedonia with focus on
electricity production
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2.

12.3.

Mijakovski V., Mitrevski V.,
Mijakovski N.

Possible efficiency
improvement by application of
Vinča Institute of
various operating regimes for
Nuclear Sciences /
the cooling water pump station
2012
at thermal power plant - Bitola
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Меѓународен
број
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
конференција
1.
Vladimir Mijakovski,
Potential for lowNikola Mijakovski
temperature energy usage World Renewable
at power plant’s cold end
Energy Congress2011
in order to increase energy WREC 2011
efficiency
2.
Мијаковски В.,
Софтверска алатка за
Тромбев Ѓ.
избор на вредности за
Меѓународно
топлински мостови
советување
2014
според МКС EN ISO
ЕНЕРГЕТИКА
14683:2007
3.
Mijakovski V.,
Initial measurements of
17th symposium
2015
Geramitcioski T.,
flow in water supply
on thermal
Mitrevski V.
network of Prilep within
science and
frames of the “Water
engineering,
Supply Project”
SIMTERM
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Сања Поповска-Василевска
03.10.1968
VIII (докторат)
Доктор на технички науки
Образование
Институција
Доктор на технички
Факултет за енергетика,
науки
Универзитет на Орадеа,
Орадеа, Романија
Магистер на технички
Технички факултет –
науки
Битола, Универзитет
Св.„Климент Охридски“
- Битола
Дипл. маш. инж.
Машински факултет,
Универзитет Св.Кирил и
Методиј, Скопје

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Техничко –
технолошки
науки

7.

8.

9.

Област
20500 Енергетско и
процесно машинство
(Размена на топлина;
Повеќефазни системи)
20506 Рационално
користење на енергија)
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Техничко –
205
20509 Греење и
технолошки
Енергетика
климатизација и
науки
топлификациони
системи)
20506 Рационално
користење на енергија)
Доколку во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде Технички факултет – Битола
Вонр.проф (2013),
работи, звањето во кое е
Унивезитет „Св. Климент
Енергетско и процесно
избран и во која област
Охридски“ – Битола
машинство (Размена на
топлина, Повеќефазни
системи); Погонски
материјали (горива и
технологии за конверзија
на енергија); Ладилна
техника и системи;
Греење и климатизација и
топлификациони
системи.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска
програма/институција
1 - Греење, вентилација и климатизација
Машинство
- Централизирани системи за греење и ладење
- Ладилна техника
- Ладилни системи
- Магационирање и транспорт на прехранбени
производи
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Поле
205
Енергетика

Год

2007

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

1996

1.
2.
3.
4.
5.

1991

Прилог
бр. 4

2

3

10.

- Енергетска ефикасност на згради објекти
- Енергетски објекти и животна средина
- Оранжерии
- Погонски и процесни материјали
- Практикум на заштита на животна средина со
стручна пракса
- Ладилни и клима уреди
- Моделирање и симулации во ИЗЖС
- Одржливо користење на природни системи за
заштита на животната средина
- Енергетски објекти и животна средина

Енергетика и заштита на
животната средина
Инженерство за заштита
на животната и работната
средина

4
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска
програма/институција
1 - Неконвенционални системи за греење и ладење
Енергетско машинство
- Енергетска ефикасност во термичките системи
2 - Современи енергетски технологии
Процесно машинство
- Современи ладилни постројки
- Сoвремени енергетски технологии
3 - Далечинска детекција на промените во животната Инженерство за заштита
средина
на животната и работната
средина
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска
програма/институција
1 - Математички методи за изучување на процесите Машинство - Енергетика,
во енергетиката и процесната техника
процесна и термотехника
- Енергетика во процесната техника
- Одржлива енергетика и процесна техника
2
3
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 С.ПоповскаСончева архитектура (2 дел – ЕНЕРГЕТИКА
Василевска, И.Насов, Пасивно користење на
списание на ЗЕМАК,
Х.Костадиновасончевата енергија) /
бр.73, вол.18, 2010, 69Бошкова, В.Ристов
продолжение
76 стр., ISNN 1409-6048
2 S.PopovskaGeothermal energy-convenient
ELSEVIER, Renewable
Vasilevska,
heat source for renewal and
and Sustainable Energy
V.Gecevska,
new development of protected
Reviews 15 (2011)
K.Popovski
crop cultivation in Macedonia,
2909–2920, Volume 15,
Issue 1, ISSN 1364-0321,
January 2011
3 D.Lalic, K.Popovski,
Analysis of the Opportunities
ELSEVIER, RSER –
V.Gecevska,
and Challenges for the
Volume 15, Issue 6,
S.PopovskaRenewable Energy Market in
August 2011, paper 62,
Vasilevska, Z.Tesic
the Western Balkan Countries
pp. 3187-3195
4 S.Popovska“Consumer Friendly” Energy
Collection of selected
Vasilevska, M.Loncar- Bills
policy papers, Slovak
Velkova,
Balkan Public Policy
N.Gavrilovic,
Fund, paper 3, pp.39-59,
E.Glavinac
Bratislava 2012
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5 S.PopovskaVasilevska,
S.Aremenski

10.2

10.3

Chapter Geothermal Potential
SPRINGER
of Macedonia and Its
ISBN 978-3-3‚19-25379Utilization in the book
4 (eBook)
Mineral and Thermal Waters of DOI 10.1007/978-3-319Southeastern Europe, Part of
25379-4_8
the series Environmental Earth
pp 131-146, (2015)
Sciences
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 С.ПоповскаBiomass Energy Europe –
Coordination and
Василевска
Acronym: BEE,
support action FP7(истражувач)
ENERGY-2007-1-RTD,
Project number 213417,
2008-2012 (МАГА –
партнер на проектот)
2 С.ПоповскаMAS-PLM, Master Studies and Tempus JP, 144959Василевска
Continuing Education Network Tempus-2008-IT-JPCR,
in Product Lifecycle
2009-2012
Management and Sustainable
Production,
3 С.ПоповскаGEOCOM, Geothermal
Concerto, FP7, 2010Василевска
Communities
2015
(координатор/главен
(МАГА – партнер на
истражувач)
проектот)
4 С.ПоповскаEnergy Friendly Bills
Slovak Balkan Public
Василевска
Policy Fund, 2012
(координатор/главен
(Организација на
истражувач)
потрошувачи на
Македонија)
5 С.ПоповскаGeoSEE – Innovative uses of
South East Europe
Василевска
low-temperature geothermal
Transnational
(координатор/главен
resources in South East Europe Cooperation
истражувач)
Programme, European
Territorial Cooperation
2007-2013, MAGA
(external expert) 20132014
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 К.Поповски,
Хармонизација на методолoМАГА, 2010
С.Поповскагиите за проценка и одржливо
Василевска
вклучување на биомаса и
(уредници)
други ОЕИ во општинските и
националните стратегии за
енергетски развој
2 S.PopovskaSolar Energy in Macedonia
MAGA edition “RES in
Vasilevska,
Macedonia”, 42 pg.,
K.Popovski,
publication no.3,
V.Gecevska
booklet, Skopje 2010
3 K.Popovski,
Short Course on Geothermal
MAGA edition “RES in
S.Popovska-Vasilevska Energy
Macedonia”, 46 pg.,
publication no.4,
booklet, Skopje 2010
4 K.Popovski,
Geothermal Energy
UNESCO, book, ISBN
128

N.Andritsos,
M.Fytikas, S.PopovskaVasilevska, B.Sanner,
P. Ungemach,
P.Valdimarsson
5 С.ПоповскаВасилевска
6 С.Арменски,
С.ПоповскаВасилевска,
Е.Мицевски
10.4

978-608-65205-2-6,
Skopje 2010

Сончева енергија во
земјоделството, прирачник
ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА
-Геотермални постројки
итехнологии-

ЦеПроСард, Скопје,
2012
ISBN 978-9989-838-880
COBISS.MK-ID
97539594
2014
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 С.ПоповскаОценка на енергетската
Зборник – годишнина
Василевска
ефикасност на оранжерии
на Технички факултет
Битола, 2011
2 S.Popovska-Vasilevska Global and European Status of
CIE2011, Oradea,
RES Use in Comparison with
Romania, 2-4 June 2011
Macedonian Case
3 S.Popovska-Vasilevska Solar Energy Application in
CIE2012, Oradea,
Macedonia
Romania, 7-9 June 2012
4 С.ПоповскаСончева енергија во
Меѓународно
Василевска
индустријата
советување
“Енергетика 2012“,
ЗЕМАК, Охрид 4-6
октомври, 2012
5 S.Popovska-Vasilevska Annual Utilization Factor –
European Geothermal
Prerequiste for Feasibility of
Congress EGC2013,
Direct Geothermal Use
Pisa, Italy, 3-7 June
2013
6 С.ПоповскаЕкономска оценка на
Меѓународно
Василевска
геотермалните проекти
советување
“Енергетика 2014“,
ЗЕМАК, Струга 16-18
октомври, 2014
7 S.PopovskaMacedonia-Country Update
WGC2015, Melbourne,
Vasilevska, S.Armenski 2015
Australia, 19-25 April
2015
8 S.Stavreva,
IMPROVING ENERGY
12th International
C.Dimitrieska,
EFFICIENCY OF DATA
Conference on
I.Andreevski, S.P.
CENTRES
Accomplishments is
Vasilevska,
Electrical and
E.Hristovska,
Mechanical Engineering
and Information
Technology,
DEMI2015, Banja Luka
29-30 May 2015
9 C.Dimitrieska,
NUMERICAL SOLUTION OF 12th International
I.Andreevski,
MATHEMATICAL MODEL
Conference on
S.P.Vasilevska,
FOR FLUID FLOW AND
Accomplishments is
S.Stavreva
HEAT TRANSFER
Electrical and
PROCESSES IN PLATE
Mechanical Engineering
EXCHANGER BASE ON
and Information
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STREAMLINE
– VORTEX METHOD
11.

12.

Technology,
DEMI2015, Banja Luka
29-30 May 2015

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
4 - член, 2 - ментор
11.2 Магистерски работи
4 - ментор, 5 - член
11.3 Докторски дисертации
0 - ментор, 1 - член
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1 С.ПоповскаСончева топлинска енергија
Меѓународно
Василевска
во индустријата
советување
“Енергетика 2012“,
ЗЕМАК, Охрид 4-6
октомври, 2012
2 S.PopovskaSolar Energy Application in
CIE2012, Oradea,
Vasilevska
Macedonia
Romania, 7-9 June 2012
3 S.PopovskaGeothermal Energy Use,
European Geothermal
Vasilevska,
Country Up-Date, Macedonia
Congress EGC2013,
S.Armenski
Pisa, Italy, 3-7 June
2013
4 S.PopovskaAnnual Utilization Factor –
European Geothermal
Vasilevska
Prerequisite for Feasibility of
Congress EGC2013,
Direct Geothermal Use
Pisa, Italy, 3-7 June
2013
5 С.ПоповскаЕкономска оценка на
Меѓународно
Василевска
геотермалните проекти
советување
“Енергетика 2014“,
ЗЕМАК, Струга 16-18
октомври, 2014
6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1 D.Lalic, K.Popovski,
Analysis of the Opportunities
ELSEVIER, RSER –
V.Gecevska,
and Challenges for the
Volume 15, Issue 6,
S.PopovskaRenewable Energy Market in
August 2011, paper 62,
Vasilevska, Z.Tesic
the Western Balkan Countries
pp. 3187-3195
2 S.Popovska“Consumer Friendly” Energy
Collection of selected
Vasilevska, M.Loncar- Bills
policy papers, Slovak
Velkova,
Balkan Public Policy
N.Gavrilovic,
Fund, paper 3, pp.39-59,
E.Glavinac
Bratislava 2012
3 S.PopovskaChapter Geothermal Potential
SPRINGER
Vasilevska,
of Macedonia and Its
ISBN 978-3-3‚19S.Aremenski
Utilization in the book
25379-4 (eBook)
Mineral and Thermal Waters of DOI 10.1007/978-3Southeastern Europe, Part of
319-25379-4_8
the series Environmental Earth
pp 131-146, (2015)
Sciences
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
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Автори

Наслов на трудот

1

С.ПоповскаВасилевска

Сончева енергија во
индустријата

2

S.PopovskaVasilevska

3

С.ПоповскаВасилевска

Annual Utilization Factor
– Prerequisite for
Feasibility of Direct
Geothermal Use
Економска оценка на
геотермалните проекти
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Меѓународен
собир/конференција
Меѓународно советување
“Енергетика 2012“,
ЗЕМАК, Охрид 4-6
октомври, 2012
European Geothermal
Congress EGC2013, Pisa,
Italy, 3-7 June 2013

Год.

Меѓународно советување
“Енергетика 2014“,
ЗЕМАК, Струга 16-18
октомври, 2014

2014

2012

2013

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Цвете Димитриеска
Датум на раѓање
27.10.1967 год., Битола
Степен на образование
VIII (Докторат)
Наслов на научен степен
Доктор на технички науки
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Доктор на
Технички факултет 2007
стекнал со научен степен
технички
– Битола,
науки
Универзитет
Св.„Климент
Охридски“ - Битола
Магистер на
Технички факултет 1996
технички
– Битола,
науки
Универзитет
Св.„Климент
Охридски“ - Битола
Дипл. маш.
Технички факултет 1991
инж.
– Битола,
Универзитет
Св.„Климент
Охридски“ - Битола
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Техничко –
205 Енергетика
20503 Математичко
технолошки
моделирање и
науки
симулација на
енергетски процеси
20510 Ладилна
техника и системи
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Техничко –
205 Енергетика
20500 Енергетско и
технолошки
процесно
науки
машинство
(Размена на
топлина, Повеќе
фазни системи)
20503 Математичко
моделирање и
симулација на
енергетски процеси
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран
наведе институцијата каде работи, Технички факултет – Битола Вонр. проф.
звањето во кое е избран и во која
Унивезитет „Св. Климент
област
Охридски“ - Битола
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Парогенератори и постројки
Машинство
2 Топлински турбомашини
Машинство
3 Управување на проекти во
Машинство
енергетиката
4 Проектен менаџмент
Индустриски менаџмент
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 - Одбрани поглавија од
Енергетско машинство
132

термодинамика
- Сoвремени енергетски
технологии
- Современи ладилни
постројки
- Комјутерско моделирање на
процеси, системи и
симулациони технологии
- Ревитализација и
ремедијација на животната
средина
- Доверливост и безбедност на
системите

10.

Енергетско машинство
Процесно машинство
Процесно машинство
Инженерство за заштита на животната и
работната средина, Модул А
Инженерство за заштита на животната и
работната средина, Модул А

2
3
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Математички методи за
Машинство – модул А
изучување на процесите во
енергетиката и процесната
техника
2 Процесни системи и животна
Машинство – модул А
средина
3 Технологии за примена на
Машинство – модул Б
обновливите извори на
енергија
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Dimitrieska
Struktuiranje i mogucnosti
41 INTERNAC.,Trombev G.,
integracije ulaznih podataka
CIONALEN
Markoski A.,
obzirom na standarde i
KONGRES KGH,
Trombeva-Gavriloska
proracunske procedure kod
Beograd, R. Srbija,
A.:
razlicitih termotehnickih
2-4 .12 - 2010.
proracuna
2 Andonovska S.,
Examination of print quality by
PDC 2011,15th
Ristevski R.,
changing of relative printing
International
Dimitrieska C., Pasic
contrast during of thermal aging Conference on
R., Trombev G.:
of printed samples
Printing, Design
and Graphic
Communications
Blaž Baromić,
Senj, Croatia.
3 Lutovska M.,
Current State Wind Energy
16th Symposium
Mijakovski V.,
Utilization in the Republic of
on Thermal Science
Macedonia
and Engineering of
Dimitrieska C.,
Mitrevski V.
Serbia Sokobanja,
Serbia, October
22–25, 2013,
Society of Thermal
Engineers of Serbia
Faculty of
Mechanical
Engineering in Niš
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4 Stavreva S., Serafimov
М., Andreevski I.
Dimitrieska C.:

10.2

10.3

10.4

12th Anniversary
International
conference on
accomplishments in
Electrical and
Mechanical
Engineering and
Information
Technology, DEMI
2013, 31. 05 01.06. 2013, BiH
5 Dimitrieska C.,
12th International
Numerical Solution of
Andreevski I., Stavreva Mathematical Model for Fluid
conference on
S., Popovska V.S.:
accomplishments in
Flow and Heat Transfer
Electrical and
Processes in Plate Exchanger
Mechanical
Base on Streamline – Vortex
Method,
Engineering and
Information
Technology, DEMI
2015, 29.0530.05.2015, pp
317-323.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Ангелевска, В., Нусев Студија за состојбите на
Изработена на
С., Димитриеска Ц.,
земјоделската механизација во барање на
Стојановски В. и др.:
Република Македонија
Министерството
за земјоделство,
шумарство и
водостопанство на
Р. Македонија,
март 2012 год.
2 Ангелевски З.,
Проект за греење,
На барање на
климатизација и вентилација
инвеститорот,
Димитриеска Ц.,
Кузманов И.:
на комлекс објекти ПИ
септември 2012
„Витаминка“ – АД, Прилеп
год.
3
4
5
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Ангелевска В.,
Монографија 50 год. ТФБ
Технички
Димитриеска Ц. и др.
факултет- Битола,
2011
2
3
4
5
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Ангелевски З.,
Модел за оптимизација на
ЗЕМАК 2012,
Димитриеска Ц.,
темпeратурата на носителот на Меѓународно
Ангелевска С.,
топлина при комбинирано
советување
Кузманов И.
произовдство на енергија
ЕНЕРГЕТИКА
Used of CFD Analysis to
Achieve Energy Efficient Data
Center,

134

2 Ангелевски З.,
Димитриеска Ц.,
Ангелевска С.,
Кузманов И. :
3 Димитриеска Ц.,
Ангелевски З,
Ангелевска С.:

4 Ангелевска С.,
Димитриеска Ц.,
Ангелевски З.:

11.

12.

Модел за оптимизација на
темпeратурата на носителот на
топлина при комбинирано
произовдство на енергија,
ЗЕМАК 2012,
Заштеда на енергија со
примена на менаџмент
системите за управување со
енергетски објекти (BEMS)

Менаџмент системи за
управување со енергетски
објекти

2012, октомври
2012
Меѓународно
советување
ЕНЕРГЕТИКА
2012, октомври
2012
Меѓународно
советување
ЕНЕРГЕТИКА
2014, ЗЕМАК
2014, 1618.10.2014 Струга,
Р. Македонија,
стр. 985
Меѓународно
советување
ЕНЕРГЕТИКА
2014, ЗЕМАК
2014, 1618.10.2014 Струга,
Р. Македонија,
стр. 977

5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Дипломски работи
40 – член, 10 ментор
11.2
Магистерски работи
4- ментор, 18 член
11.3
Докторски дисертации
0- ментор, 8 член
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1
Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/годин
а
1
2
3
4
5
6
12.2
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/годин
а
1
2
12.3
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов
Меѓународен
Год.
на трудот собир/конференција
1
2
3
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Прилог бр. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
4
од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Гордана Јаневска
2.
Датум на раѓање
01.01.1964
3.
Степен на образование
VIII
4.
Наслов на научен степен
Доктор на науки од областа на техничките науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Доктор на науки од областа Технички
2009
стекнал со научен степен
на техничките науки
факултет Битола
Магистер по машински
Машински
1998
науки
факултет Скопје
Дипломиран машински
Машински
1989
инженер
факултет Скопје
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
2.Техничко214
21422 Автоматика
технолошки науки
Машинство
21421
Хидроенергетиака
7.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
2.Техничко214
21422 Автоматика
технолошки науки
Машинство
21421
Хидроенергетиака
8.
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран
наведе институцијата каде работи, Технички факултет Вонреден професор
звањето во кое е избран и во која
Битола
Автоматика;
област
Хидроенергетика;
Теорија и проектирање
на енергетски
постројки
9.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Компјутерски управувани
Машинство, Електротехника / Технички
машини и процеси
факултет – Битола
2
Мерење и управување со
Графичко инженерство / Технички
графички процеси
факултет – Битола
3
Системи за автоматско
Мехатроника / Технички факултет – Битола
управување
4
Мехатронички системи
Мехатроника / Технички факултет – Битола
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Моделирање и симулација на
Мехатроника / Технички факултет – Битола
мехатронички системи
2
Когенеративни
Енергетско машинство /Технички
термоенергетски постројки
факултет – Битола
3
Специфични услови на
Инженерство за заштита на животната и
проектирање во заштита на
работна средина / Технички факултет –
животната средина
Битола
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
2
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10.

3
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
1
Janevska G.,
Modeling Thermal Processes Using
Bond Graphs

10.2

10.3

Издавач/година
SIMTERM 2013:
Energy–Ecology –
Efficiency, Serbia
2013, pp.252-257
2
Janevska G.,
Mathematical Modeling of Pump
EIIC 2013,
System
Slovak Republic
2013,
pp.455-458
3
Janevska G.,
The State of Renewable Electricity –
ICEST 2013,
Worldwide, in EU and in R.Macedonia
Macedonia 2013,
pp.341-344 (Volume
1)
4
Г.Јаневска,
Моделирањето како клучен елемент
Зборник на
во процесот на дизајнирање на
трудови, Технички
мехатроничките системи
факултет, Битола,
2012
5
Panovski S.,
Concessions Possibilities for Small
ESHA Conference:
Janevska G.,
Hydropower plants (SHPPs) in
Hidroenergia 2010,
Macedonia with emphasis on the model Lausanne,
DBOT as a special case study
Switzerland, 2010.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Проф. А.Маркоски
Development of Regional
TEMPUS IV
Координатор за УКЛО
Interdisciplinary Mechatronic
Prject: 158644 –
Studies - DRIMS
DE – JPCR
(2010-2013)
2
Бахтовска Е.
Designing and implementation of TEMPUS ETFКоординатор
the NQF in R. Macedonia
SM-00050-2008
Project
(2009-2012)
3
И.Неделковски,
Development of a knowledge
INTERREG
Координатор за
network of educational and
IIIA/CARDS,
Р.Македонија
research institutes for the
(2007 –2008)
harmonization with EU legislation
and know-how transfer
4
E. Бахтовска,
Cross border cooperation between INTERREG
Координатор за
universities and educational
IIIA program
Р.Македонија
institutes in the field of natural
(2004-2007)
disasters and environmental
education
5
Под раководство на
МОН на РМ
Да изградиме мала
проф. д-р С. Пановски
(2003-2006)
хидроцентрала,
Научноистражувачки проект
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Пановски С.,
Системи на автоматско
Технички
Јаневска Г.
управување, збирка задачи
факултет,
Битола, 2010
2
Бахтовска Е.
Национална Рамка за
Универзитет
Јаневска Г.
Високообразовните
Св. Климент
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Нешковска Р.
3

Janevska G.,

4

Gavriloski V., Tasevski
G., Mijanovic Markus M.,
Janevska G.,

квалификации за Република
Македонија - Водич
Modelng and Simulation of
Mechatronic Systems (teaching
material)
Mechatronic Systems (teaching
material)

5
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
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 пет години
12.1
Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Janevska G.,
Modeling Thermal Processes
SIMTERM 2013:
Using Bond Graphs
Energy–Ecology –
Efficiency, Serbia
2013, pp.252-257
2
Janevska G.,
Mathematical Modeling of
EIIC 2013,
Pump System
Slovak Republic
2013,
pp.455-458
3
Janevska G.,
The State of Renewable
ICEST 2013,
Electricity – Worldwide, in EU
Macedonia 2013,
and in R.Macedonia
pp.341-344
(Volume 1)
4
5
6
12.2
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1
2
12.3
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференција
1
Janevska G.,
Modeling Thermal
SIMTERM 2013:
2013
Processes Using Bond Energy–Ecology –
Graphs
Efficiency, Serbia,
2
Janevska G.,
Mathematical
EIIC 2013,
2013
10.4

11.

12.

Охридски Битола, 2011
TEMPUS
DRIMS Prject,
2012
TEMPUS
DRIMS Prject,
2012
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3

Janevska G.,

Modeling of Pump
System
The State of
Renewable Electricity
– Worldwide, in EU
and in R.Macedonia
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Slovak Republic,
ICEST 2013,
Ohrid, Macedonia,

2013

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Игор Андреевски
Датум на раѓање
28.04.1975
Степен на образование
VIII
Наслов на научен степен
Доктор на технички науки
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
VII/1
ТФБ-УКЛО
1998
стекнал со научен степен
VII/2
ТФБ-УКЛО
2002
VIII
ТФБ-УКЛО
2008
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
2.Техничко205. Енергетика
20500.
технолошки науки
Енергетско и
процесно
машинство
20503.
Математичко
моделирање и
симулација на
енергетски
процеси
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
2.Техничко205. Енергетика
20500.
технолошки науки
Енергетско и
процесно
машинство
20503.
Математичко
моделирање и
симулација на
енергетски
процеси
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде работи,
избран
звањето во кое е избран и во која
ТФБ-УКЛО, Доцент
Вонр. Проф.
област
[Енергетско и
процесно машинство
(размена на топлина,
повеќефазни
системи(20500),
Техничка
термодинамика
(20511),
Технолог. на
обработка на метали
и алатни машини
(21404)]
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Термодинамика
Машинство+ИЖС+3год. студ./ТФБ
2 Применета термодинамика
3год. студ. Енергетика и ЕЖС/ТФБ
3 Одржлив енергетски развој
Машинство (ИТО+ОИИМ – избор.)/ТФБ
4 Одржливи енергетски системи 3год. студ. Енергетика/ТФБ
Нуклеарни реактори
Енергетика/МО/ТФБ – изборен
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Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Одбрани поглавја од
Енергетско и процесно машинство
Термодинамика
2
3
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Посебни поглавја од пренос на Енергетика, процесна и термотехника топлина и маса
А/Машинство/ТФБ
2
3
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Аndreevski I.,
"Development and application of 10th Anniversary
Kanevce G.,
regulatory dispersion model for
International conference
Kanevce Lj.,
air pollution assessment"
on accomplishments in
Markoski A.,
Electrical and Mechanical
Stavreva S.
Engineering and
Information Technology
DEMI2011, Banja Luka,
BiH, May 26-28, 2011.
2 I. Аndreevski,
"Pollutants dipersion modeling
15th Symposium on
G. Kanevce, Lj.
using classical and modified
Termal Science and
Kanevce, A.
Gaussian models"
Engineering of Serbia,
Markoski, S.
Sokobanja, Serbia,
Stavreva
October 18-21, 2011.
9.2

10.

10.2

3 I. Аndreevski,
D. Milosevski,
C. Dimitrieska,
A. Andreevska,
S. Stavreva

"Temperature distribution in steel
reinforced concrete beam under
fire conditions"

4 Аndreevski
Igor, Kanevce
Gligor, Kanevce
Ljubica,
Stavreva Sevde,
Popovski Kire

"Inverse estimations application
in the field of dispersion
modeling"

XXV Congress about
processing equipment and
industry, Procesing 2012,
SMEITS, Belgrade,
Serbia, June 7-8, 2012.

11th Anniversary
International conference
on accomplishments in
Electrical and Mechanical
Engineering and
Information Technology
DEMI2013, Banja Luka,
BiH, May 30 - June 01,
2013.
5 I. Andreevski, “Dispersion model for regulatory International Journal of
G. Kanevce, Lj. purposes: Development and
Mechanical Engineering
Kanevce,
S. evaluation”
and Automation, Volume
Stavreva
2, Number 1, 2015,
pp.47-53.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Љубица
"Нови капацитети и примени на финансиран од
Каневче, Игор
инверзниот пристап ",
Министерството за
Технички факултет – Битола во образование и наука,
Андреевски
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својство на соработникистражувач, Битола,

10.3

11.

2
3
4
5
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1 Игор
“Збирка со решени задачи по
Термодинамика и
Андреевски
миниприрачник со формули,
табели и графикони”

2011-2012

Издавач/година
Технички Факултет –
Битола, Универзитет
“Св.Климент
Охридски”- Битола,
Битола, 2014.

2
3
4
5
10.4
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Глигор
“Eнергетскиот сектор во
Зборник на трудови на
Каневче,
Република Македонија ТФБ, Технички
Љубица
состојби, потреби и можности” факултет-Битола,
Каневче, Игор
Универзитет
“Св.Климент
Андреевски
Охридски”-Битола,
Битола, Октомври,
2011.
2 I. Andreevski,
“Energy Management System and International Conference
G. Trombev, V.
Substitution of Fuels and Energy
on Buildings Energy
Mitrevski, V.
Sources in Public Buildings”
Efficiency and
Mijakovski, T.
Renewable Energy
Geramitoski
Sources 2014, 1-3 June
2014, Kozani, Greece.
3 И. Андреевски "Енергетски потреби и мерки за Национална
зголемување на енергетската
конференција за
ефикасност на објектите преку
енергетска ефикасност
намалување на потрошувачката кај зградите, 10-11 Јуни,
на енергија"
Битола, 2014.
4 I. Andreevski,
“Buildings energy consumption
IV International
V. Mitrevski, V. and related CO2 emissions”
Conference Indutrial
Mijakovski
engineering and
environmental protection
(IIZS 2014), 15th
October 2014, Zrenjanin,
Serbia.
5 Игор
"Основни аспекти на
Енергетика Андреевски,
систематското управување со
Меѓународно научноСевде Ставрева енергијата"
стручно списание,
Бр.23-98/23-99,
Јуни/Јули, 2015, стр.3537,48,49.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Дипломски работи
5
11.2
Магистерски работи
2
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12.

11.3
Докторски дисертации
/
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1
Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
6
12.2
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
12.3
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференција
1
2
3
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Прилог
бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

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

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

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Севде Ставрева
03.10.1969 год.
VIII (Докторат)
Доктор на технички науки
Образование
Институција
Доктор на
Машински
технички
факултет – Скопје,
науки
Универзитет
Св.„Кирил и
Методиј“ во Скопје
Магистер по
Машински
машински
факултет – Скопје,
науки
Универзитет
Св.„Кирил и
Методиј“ во Скопје
Дипл. маш.
Технички факултет
инж.
– Битола,
Универзитет
Св.„Климент
Охридски“ - Битола
Подрачје
Поле
Техничко –
205 Енергетика
технолошки
науки

Година
28.06.2013

16.04.2004

27.09.1993

Област
20509
Греење,
климатизација и
топлификациони
системи
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Техничко –
205 Енергетика
20503
технолошки
Математичко
науки
моделирање и
симулација на
енергетски
процеси
20509
Греење ,
климатизација и
топлификациони
системи
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде работи,
избран
звањето во кое е избран и во која
Технички факултет – Битола Доцент од областите:
област
Унивезитет „Св. Климент
Греење,
Охридски“ - Битола
климатизација и
топлификациони
системи
Термотехника и
термотехнички
апарати и постројки
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Разменувачи на топлина
Машинство, Технички факултет -Битола
2
Пренос на топлина
Машинство, Технички факултет -Битола
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Топлински и процесни апарати Машинство, Технички факултет -Битола
Инженерот и животната
Енергетика и заштита на животната
средина
средина
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
/
2
/
3
/
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Енергетика во процесната
Машинство – Енергетика, процесна и
техника
термотехника, модул А/ ТФБ
2
Посебни поглавја од пренос на Машинство – Енергетика, процесна и
топлина и маса
термотехника, модул А/ТФБ
3
Процеси и уреди за заштита на Машинство – Термоенергетика и животна
животната средина
средина-модул Б
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Stavreva S.,
“Application of Liquid Cooling 15th Symposium on
Serafimov М.,
in Datacom Equipment”
Thermal Science and
Andreevski I.
Engineering Serbia,
Sokobanja 18-21 October
2011
2
Stavreva S.,
“Analysis of Airflow in a Data 25 međunarodni kongres
Serafimov М.,
Center”
o procesnoj industriji
Andreevski I.
PROCESING 2012,
Beograd, 7-8. 06. 2012.
3
Stavreva S.,
“Used of CFD Analysis to
12th Anniversary
Serafimov М.,
Achieve Energy Efficient Data
International conference
Andreevski I.
Center”
on accomplishments in
Dimitrieska C.
Electrical and
Mechanical Engineering
and Information
Technology, DEMI 2013,
31. 05 -01.06. 2013, BiH
4
Stavreva S.,
“Computational Fluid
TEM Journal, Vol.3,
Serafimov М.
Dynamics (CFD) Analysis for
No.3 August 2014, pp.
Predicting the Airflow in a Data 235-243.
Centre”
5
Dimitrieska C.,
“Mathematical Model for Fluid TEM Journal, Vol.4,
Flow and Heat Transfer
No.4 November 2015,
Stavreva S.
Processes in Plate Exchanger”
pp. 323-243.
10.2
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Technology for Sustainable
University of Technology
Stavreva
S.(researcher)
Automation of Energy-Systems (TUV) - Vienna,
(TSAES)
Faculty of Mechanical
Engineering - Pristina
and , Faculty of
Technical Sciences Bitola april 2013- avgust
2014 god.
3
4

10.
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2

11.

12.

Stavreva S. (PhD
student)

Stability Pact for South Eastern
Europe Sponsored by Germany
Third International Course,
Numerical Heat Transfer,
Kopaonik , Serbia, 01-06. 10.
2011

Thermal Engineering
Department, Faculty of
Mechanical Engineering
University of Niš

3
4
5
10.3
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
2
3
4
5
10.4
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Ставрева С.,
„Влијанието на
Меѓународно
Серафимов М.,
дистрибуцијата на воздухот
советување
Андреевски И.
врз енергетската ефикасност
„Енергетика 2010“,
на дата центрите“
Охрид 7-9. 10. 2010
2
Stavreva S.,
“Reducing Consumption of
10th Anniversary
Serafimov М.
Energy of Data Centers”
International conference
Andreevski I.
on accomplishments in
Electrical and
Mechanical Engineering
and Information
Technology, DEMI 2011,
26-28 May 2011
3
Ставрева С.,
„Струење на воздух во
Зборник на трудови 50
Серафимов М.
Datacom опрема“
години Технички
факултет - Битола,
октомври 2011
4
Andreevski I.,
„Raspodela temperature kod
25 međunarodni kongres
Dimitrieska C.,
betonskog nosača u slučaju
o procesnoj industriji
Andreevska A.,
požara“
PROCESING 2012,
Stavreva S.,
Beograd, 7-8. 06. 2012
Milosevski D.
5
Андреевски И.,
„Основни аспекти на
Меѓународно
систематското управување со советување
Ставрева С.
енергијата“
“Енергетика 2014”,
ЗЕМАК, Охрид,
Октомври 16-18, 2014
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Дипломски работи
6 – член, 0 ментор
11.2
Магистерски работи
0- ментор, 0 член
11.3
Докторски дисертации
0- ментор, 0 член
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1
Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1
146

12.2

12.3

2
3
4
5
6
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1
2
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов
Меѓународен
Год.
на трудот собир/конференција
1
2
3
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Прилог
бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

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

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

Дејан Трајковски
22.3.1968
VIII степен
Доктор на технички науки
Образование

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Термоеластичност

Дипломиран машински
инженер

Институција
Технички
факултет Битола

Година
1989

Поле
Област
Применета
1.02.12 015
механика на
Механика на
деформабилно
деформабилни
тело
тела
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Термоеластиност
Нумеричка
2.11.01
механика на
Техничка
деформабилно
механика во
тело
машинството
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде работи,
избран
звањето во кое е избран и во која
Технички факултет Битола
Редовен професор
област
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на
Студиска програма/институција
предмет
1
Динамика и
Општо машинство
осцилации
2
Јакост на
Општо машинство
конструкциите
3
Теорија на
Општо машинство
механизмите и
машините
4
Роботика
Општо машинство
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на
Студиска програма/институција
предмет
1
Динамика на
Транспортно инженерство
моторни
возила
2
3
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на
Студиска програма/институција
предмет
1
Виш курс од Машинство – конструктивно машинство и НУМА

теорија на
еластичност
2

Одбрани

Машинство – конструктивно машинство и НУМА
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10.

11.

поглавија од
индустриска
роботика
3
Пластичност на Машинство – конструктивно машинство и НУМА
материјалите
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
Д. Трајковски
Кинетостатичка
анализа
на
лостов ТФБ, 2015
механизам од IV класа со затворена
кинематска група од видот „RRRRRR“
2
Д. Трајковски
Геометриска и кинематска анализа на лостов ТФБ, 2014
механизам од IV класа што содржи
затворена кинематска група
3
Д. Трајковски
Аналитичка
анализа
на
позициите, ТФБ, 2013
кинематиката и динамиката на лостов
механизам од втора класа кој содржи дијада
од видот „RRR“
4
Д. Трајковски
Баждарење на Денавит-Хартенберговите ТФБ, 2012
параметри
на
идустрискиот
роботманипулатор „Пелистер“
5
Д. Трајковски
Рамнински проблем на еластичноста во
ТФБ, 2011
параболични координати
10.2
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
10.3
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
10.4
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Дипломски работи
11.2
Магистерски работи
11.3
Докторски
дисертации
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12.

ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1
Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
6
12.2
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
12.3
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференција
1
2
3
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Прилог
бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

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

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

Елизабета Христовска
12.11.1969 година
VIII степен
доктор на технички науки
Образование
Дипломиран машински
инженер
Магистер

Институција
Година
Технички факултет 1993
Битола
Машински факултет 1997
Скопје
Доктор на технички
Машински факултет 2000
науки
Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
2. Техничко214 Машинство
21400 Општо
технолошки науки
машинство,
проектирање и
машински
конструкции
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
2. Техничко214 Машинство
21400 Општо
технолошки науки
машинство,
проектирање и
машински
конструкции
21413 Транспортна
механизација
21417 Техничка
механика и механика
на цврсто тело
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран
наведе институцијата каде работи, Технички факултет - Битола Редовен професор
звањето во кое е избран и во која
21400 Општо машинство,
област
проектирање и машински
конструкции
21413 Транспортна
механизација
21412 Земјоделско
машинство и механизација
21417 Техничка механика и
механика на цврсто тело
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Средства за транспорт
Машинство, Индустриски менаџмент / Технички
факултет
2
Метални конструкции
Машинство / Технички факултет
3
Основи на машинство
Индустриски менаџмент / Технички факултет
4
Современи експериментални
Индустриски менаџмент / Технички факултет
испитувања
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Надежност на технички
Индустриски менаџмент, Графичко инженерство
системи
и дизајн / Технички факултет
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Современи експериментални
Индустриски менаџмент / Технички факултет
испитувања – напреден курс
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Методологија на научна и
Индустриски менаџмент / Технички факултет
стручна работа
2
Надежност на технички
Индустриски менаџмент, Графичко инженерство
системи – напреден курс
и дизајн / Технички факултет
3
Напредни техники за развој и
Индустриски менаџмент / Технички факултет
унапредување на производи и
процеси
4
Надежност на машински
Машинство / Технички факултет
системи
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Елизабета
Структурна анализа на
Научно списание “Хоризонти”
Христовска
турбината К-210-130-3 од
на Универзитетот “Св. Климент
блок 1 во РЕК-Битола
Охридски”-Битола / 2011
2
Елизабета
Анализа на параметрите на Меѓународно научно советување
Христовска
надежност за турбина во
“Енергетика 2012”, Охрид,
термоелектрана
Македонија / 04-06 октомври
2012
3
Elizabeta Hristovska Guidelines for modelling
8 th International Congress of
lattice girder structure with
Croatian Society of Mechanics,
cantilever design
Opatia, Croatia / 29 September-2
October 2015
4
Elizabeta
Methodology for assessing
Trans & MOTAUTO’15, XXIII
Hristovska, Sevde
the safety of a gearbox under International and technical
Stavreva
dynamic load
conference on transport, roadbuilding, agricultural, hoisting &
hauling and military technics and
technologies, Varna, Bulgaria, 2427.06.2015
5
Stavreva, S.,
Improving energy efficiency 12 th International Conference on
Dimitrieska, C.,
of data centres
Accomplishments of Electrical and
Andreevski, I.,
Mechanical Engineering and
Vasilevska, S.,
Information Technology DEMI
Hristovska, E.
2012, Banja Luka, Bosnia and
Herzegovina /
May 2015
10.2
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Елизабета
Истражување на влијанието на
МОН на РМ /
Бахтовска,
механичките оптоварувања врз
2001-2004
Елизабета
динамичката издржливост на еднозглобен
Христовска и др.
просторен дампер за сноп од две проводни
јажиња
2
Elizabeta Hristovska Development of cultivator’s production in the GTZ / 2003
и др.
Pelagonian region
3
Elizabeta Bahtovska, Implementation of ECTS at University St.
EU / 2001-2003
Elizabeta Hristovska Kliment Ohridski, Tempus UM_JEP-15058и др.
2000
4
Bozin Donevski,
Developing Quality in Higher Education,
EU / 2007-2008
2

10.
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TEMPUS-CARDS Project No SM-SCMCO22A06-2006
5
Cooperation among educational & research
2007
institutions, INTEREG IIIA PROGRAMME,
Greеce-FYROM, Project coordinator
Aristotle University of Thessalonica,
Macedonian partner Faculty of Technical
Sciences Bitola
10.3
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Елизабета
Земјоделски машини и
Македонско научно
Христовска
механизација, учебник
друштво – Битола / 2011
2
Елизабета
Земјоделско машинство,
Македонско научно
Христовска
учебно помагало
друштво – Битола / 2011
3
Елизабета
Современи експериментални
Технички факултет Христовска
испитувања, учебник
Битола / 2012
4
Елизабета
Современи експериментални
Технички факултет Христовска
испитувања - Практикум,
Битола / 2012
учебно помагало
5
Елизабета
Средства за транспорт
Технички факултет Христовска
Битола / 2013
6
Елизабета
Програмски задачи по средства за Технички факултет Христовска
транспорт, учебно помагало
Битола / 2013
7
Елизабета
Метални конструкции, учебник
Технички факултет Христовска
Битола / 2014
8
Елизабета
Збирка задачи по метални
Технички факултет Христовска
конструкции
Битола / 2014
10.4
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Елизабета
Параметри на надежност за
Технички факултет Христовска
турбина во термоелектрана
Битола, Зборник на
трудови / 2011
2
Елизабета
Дефинирање на методологија за
Технички факултет Христовска
пресметка на силите на
Битола, Зборник на
оптоварување и деформациите на
трудови / 2012
јажето помеѓу потпорните
столбови на жичара седишница
3
Елизабета
Методологија за пресметка на
Технички факултет Христовска
оптоварувањето на потпорните
Битола, Зборник на
столбови на жичара седишница
трудови / 2013
4
Елизабета
Критериуми за оценка на
Технички факултет Христовска, Севде сигурноста на редуктор
Битола, Зборник на
Ставрева
трудови / 2014
5
Елизабета
Анализа на оптоварувањето од
Технички факултет Христовска
ветер кај машинските
Битола, Зборник на
конструкции
трудови / 2015
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Дипломски работи
20
11.2
Магистерски работи
2
11.3
Докторски дисертации
1
Зa ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1
Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
Elizabeta Hristovska
и др.
Kiril Popovski,
Elizabeta Hristovska
и др.

11.

12.
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12.2

12.3

1

Elizabeta
Hristovska

Modelling of riveted truss in lattice girder

joints

2

Elizabeta
Hristovska

Methodology for determining of the
tensile force within the steel rope of
conveyor

3

Elizabeta
Hristovska, Sevde
Stavreva

Methodology for assessing the safety
of a gearbox under dynamic load

International scientific
magazine UKLO,
Horizonts / 2012
International scientific
magazine UKLO,
Horizonts / 2014

International journal for
science, technics and
innovations for the
industry MTMMachines, Technologies,
Materials / 2015
4
Elizabeta Hristovska Access to modeling of truss-joints on
International journal for
carrying structure-lattice girder
science, technics and
innovations for the
industry MTMMachines, Technologies,
Materials / 2016
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Elizabeta Hristovska Establishing a methodology for
Tribology in industry,
experimental measuring of loads and
Vol. 37, No. 4, pp. 464stress state determination on clamp
472, 2015
dogs of carrying structures
2
Elizabeta Hristovska Stress and deformation analysis of Journal of strain analysis
joint plate depending on the truss-joint of engineering design
design in rotating excavator carrying (во постапка на
structure
издавање)
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференција
1
Elizabeta
Анализа на параметрите на
Меѓународно научно
04-06.10.
Hristovska надежност за турбина во
советување “Енергетика
2012
термоелектрана
2012” Охрид, Македонија
2
Elizabeta
Guidelines for modelling
8 th International Congress of 29.09.Hristovska lattice girder structure with
Croatian Society of
2.10.2015
cantilever design
Mechanics, Opatia, Croatia
3
Elizabeta
Methodology for assessing the Trans & MOTAUTO’15,
24-27.06.
Hristovska, safety of a gearbox under
XXIII International and
2015
Sevde
dynamic load
technical conference on
Stavreva
transport, road-building,
agricultural, hoisting &
hauling and military technics
and technologies, Varna,
Bulgaria
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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
ЉУПЧО ТРАЈЧЕВСКИ
Дата на раѓање
10.01.1972
Степен на образование
8-2
Наслов на научниот степен
Доктор на технички науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипл.маш.инж.
1996
Технички факултет –Битола
стекнал со научен степен
Магистер по
2000
Машински факултет -Скопје
машинство
Доктор на
2008
Технички факултет -Битола
технички науки
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
2-техничко
21421401-машински елементи и
технолошки науки машинство
технички системи
21417 техничка механика и
механика
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
2-техничко
21421401-машински елементи и
технолошки науки машинство
технички системи и 21417техничка механика и механика
на цврсто тело
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Технички факултет Битола Вонреден професор од областа на
каде работи и звањето во кое
машиснките елементи и машинските
е избран и во која област
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
ИТО/Факултет за наставници и учители
3.
3Д Моделирање
Машинство/ТФ Битола
4.
ДТП - InDesign
Графичко инженерство/ТФ Битола
5.
Писмо и типографија
Графичко инженерство/ТФ Битола
6.
Теорија на режење
Машинство/ТФ Битола
7.
Нумерички методи и
Машинство/ТФ Битола
програмирање
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 алат
НУМА/ТФ Битола
2.
9.3.

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Инженерски
експериментални Производно-конструктивно машинство и
методи и метрологија
НУМА/ТФ Битола
2.
Производно-конструктивно машинство и
 Примена на вештачка
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10.

интелигенција во обработка
НУМА/ТФ Битола
со симнување на материјалот
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 ALGORITHM FOR
IFToMM Journal “Problems of
B. Geramitcioski
EARLY DETECTION OF Mechanics”Tbilisi, 2010, № 4(41),
THE PLANETARY
pp. 59-65, (Engl.).
GEAR’S FAILURE WITH
ANALYSIS ON
EXPERIMENTAL
DATA.
2.
T.Geramitcioski,
DETECTION THE
International virtual journal for
Lj.Trajcevski,
CONDITION OF A FAN
science, technics and innovations
I.Vilos,
TRANSMISSION IN
for industry MTM-Machines,
V.Mitrevski
METAL SMELTER FENI Technologies, Materials, Issue
KAVADARCI USING
10/2011 ISSN 1313-0226, Year
VIBRATION
5,Published by Scientific-technical
SIGNATURE
Union of Mechanical Engineering,
pp.53-57, Sofia, 2011
3.
T.Geramitcioski,
The fault detection strategy International Conference on Gears,
Lj.Trajcevski
based on statistical
4-6 octobar, 2010, in Geraching
V.Mitrevski
parameters on the vibration near Munich, Germany, VDIsignal
Berichte Nr.2108.2, pp. 819-829
4.
Tale Geramitcioski,
PREDICTION OF
Journal MACHINE DESIGN, Vol.
Ljupco Trajcevski
ROLLING BEARINGS
3(2011) NO.3, ISNN 1821-1259,
DEFECT IN MOTORPP 211-216, june, 2011,Novi Sad,
FAN USING VIBRATION
SIGNAL ANALYSIS
5.
T.Geramitcioski,
A NEW
International virtual journal for
Lj.Trajcevski,
CONSTRUCTIVE
science, technics and innovations
I.Vilos,
SOLUTION OF A
for industry MTM-Machines,
V.Mitrevski
COVER ROLLS OF
Technologies, Materials, Issue
RIBBON CONVEYOR
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.

10.3.

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

Бучава и вибрации во
графичката индустрија,

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
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НИП бр. 08-1175/1 / 2000

Издавач / година

10.4.

11.

12.

4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Број
1.
Тале Герамитчиоски,
Software Package for
Љупчо Трајчевски
Kinematics and Dynamics
Analysis and Synthesis of
CAM Mechanisms with
Roller Translator Follower
2.
Тале Герамитчиоски,
Rolling Bearings Vibration
Љупчо Трајцевски
detection – Case Studies

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,

Издавач / година
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.
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.
Ljupco R. Trajcevski, Tale ALGORITHM FOR
IFToMM Journal “Problems of
B. Geramitcioski
EARLY DETECTION OF Mechanics”Tbilisi, 2010, № 4(41),
THE PLANETARY
pp. 59-65, (Engl.).
GEAR’S FAILURE
WITH ANALYSIS ON
EXPERIMENTAL
DATA.
2.
T.Geramitcioski,
The fault detection
International Conference on Gears,
Lj.Trajcevski
strategy based on
4-6 octobar, 2010, in Geraching
V.Mitrevski
statistical parameters on
near Munich, Germany, VDIthe vibration signal
Berichte Nr.2108.2, pp. 819-829
3.
T.Geramitcioski,
Numerical simulation for
International Scinetific Journal
L.R.Trajcevski
the gear diagnostics using PROBLEMS OF MECHANICS,
joint time-frequency
issn 1512-0740, № 4(21)/2005, pp
Wigner-Ville Distribution 9-16
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
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12.3.

со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
Година
број
конференција
1.
T.Geramitcioski,
Rolling Bearings
The 7-th Internationa 2011 год.
Lj.Trajcevski
Vibration detection
Conference Research and
V.Mitrevski
– Case Studies
Development
of
Mechanical
Elements
and Systems IRMES
‘2011, Zlatibor, 27-28
april, 2011, Serbia
2.
T.Geramitcioski,
Software Package
The 7-th Internationa 2011год.
Lj.Trajcevski
for Kinematics and
Conference Research and
Dynamics Analysis
Development
of
and Synthesis of
Mechanical
Elements
CAM Mechanisms
and Systems IRMES
with Roller
‘2011, Zlatibor, 27-28
Translator Follower april, 2011, Serbia
3.
T.Geramitcioski,
Early Gear Tooth
3rd International
2009год.
Lj.Trajcevski, I.Vilos, Damage Diagnostic Conference on Power
V.Mitrevski
from the Vibration
Transmissions, October
Signatures
1st and 2nd, 2009 in
Kallithea – ChalkidikiGreece
4.
T.Geramitcioski,
New Strategy for
XIV Internacional
2008год.
Lj.Trajcevski, I.Vilos, Early Gear Tooth
scientific conference
V.Mitrevski
Damage Detecting
INDUSTRIAL
Based on Statistical
SYSTEMS – IS’08,
Parameters of the
October 02-03, 2008,
Vibration Signal
Novi Sad, Serbia
5.
T.Geramitcioski,
Performance of Np4 XIV Internacional
2008год.
Lj.Trajcevski, I.Vilos, on the Experimental scientific conference
V.Mitrevski
Data of the Gear
INDUSTRIAL
Tooth Damage
SYSTEMS – IS’08,
October 02-03, 2008,
Novi Sad, Serbia
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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
Александар Маркоски
Дата на раѓање
03.07.1963
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Доктор на технички
1999
Технички факултет стекнал со научен степен
науки
Битола
Магистер
1994
Машински факултет Скопје
Дипломиран
1987
Машински факултет машински инженер
Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Техничко
Енергетика,
Термотехника и
Технолошки Науки
Регулација и термотехнички апарати
управување
и постројки
со
технолошки
процеси
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Техничко
Информатика Друго – Применети
Технолошки Науки
и
Информациско
компјутерска комуникациски
техника,
технологии
Животна
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
Факултет на Информатички и
Редовен професор
избран и во која област
Комуникациски Технологии
Применети
Битола
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,
ФИКТ - Битола
2.
Компјутерски управувани машини и
Информатика и компјутерска техника,
процеси
ФИКТ - Битола
3.
CNC Технологии
Информатика и компјутерска техника,
ФИКТ - Битола
4

Прилог
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

9.2.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Енвироматика
Информатика и компјутерска техника,
159

ФИКТ - Битола
Информатика и компјутерска техника,
ФИКТ - Битола
3.
Информатика и компјутерска техника,
ФИКТ - Битола
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 техника,
Информатика
ФИКТ – Битола
2.
Одбрани поглавја од Енвироматика
Информатика и компјутерска техника,
ФИКТ – Битола
2.

9.3.

10.

Информациско-комуникациски
технологии во индустријата
Безжични сензорски мрежи

Селектирани резултати во последните пет години
10.1.

10.2.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Petkovski, M.,
"Hardware In The Loop Testing of a
Ceselkoska, V.,
Simple Microchip PIC Based
Markoski, A.
Controller IN LabVIEW Environment"

Издавач / година

17 International
Simposium on Electrical
Apparatus and
Technologies, SIELA
2012, Burgas, Bulgaria.
2.
Pasic, R., Markoski, "Development of Student training
International Conference
A., Jolevski
Environment for Embedded Sensor
on Perspectives of
Applications
Mechatronics
Engineering, PME 2012,
Ohrid, pp. 36-38.
3.
Jolevski I.,
Smart vehicle sensing and
ITI 2011, 33rd
Markoski A. , Pasic classification node with
International Conference
R.
Energy aware vehicle classification
on Information
algorithm
Technology Interfaces,
Cavtat/Dubrovnik,
Croatia, 2011
4.
J. Vrtkovska,
Storage, Manipulation and use of
KGH International
A.Markoski, A.T.
Integrated Database for Various
Conferece, 2010,
Gavrilovska
Thermotechnical Calculations
Beograd, R.Srbija.
5.
I.Andreevski,
Development and Application of
10 th, International
Lj.Kanevce,
Regulatory Dispersioin Model for Air
Conference on
G.Kanevce,
Pollution Assesment
Accomplishment in
A.Markoski,
Electrical and
S.Stavreva
Mechanical Engineering
and Information
Technology DEMI 2011
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Development of Regional
Tempus IV Project,
Interdisciplinary Mechatronic Studies
158644 JPCR
– DRIMS
(2010 –2013)
2.
Development of Environmental and
Tempus -1-2010-ITResources Engineering Learning JPCR 511001
DEREL
(2011 – 2014)
3.
Workflow and Document Management Tempus UM_JEP
Infrastructure towards Integrated
40045-2005 (2006University
2009)
160

4.

11.

Quality Assurance and Accreditation
System Network
5.
А.Маркоски,
Развој на CNC контролни системи за
Б.Самакоски,
компјутерски управувани машини
З.Соколоски,
машини со 2-6 оски на управување и
К.Мрчески, З.
CAD/CAM софтверски решенија за
Петрески и др.
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
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.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
12.

Tempus SCM-C011B052005 (2006-2007)
Апликативни проекти
МИКРОСАМ Прилеп
(1999-2009)

Издавач / година

Издавач / година

Повеќе од 60
12
2

За ментори на магистерски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автор
Н
Наслов
Издавач / година
број
M. Petkovski, M.
DWT Coefficients Estimation
Kostov, R.
TEM Journal, 2(4), pp. 277-282,
in Images with Missing
1.
Markoska, A.
2013
Samples
Markoski
Matevska, B.,
Indian Journal of Education and
Enviro GIS: calculation of
Markoski, A.,
Information Manag. Vol. 1, No.
2.
pollution from traffic
Nedelkovski
9, 2012
Air Quality Assessment
B. Angelevska,
Suvremeni promet, Vol. 29 N°
Based on GIS as a Decision
3.
A.Markoski
3-4, pp 261-265, 2009
Support Tool
International virtual journal for
Decision Making Through
B. Angelevska,
science, technics and innovations
Integrated System for Air
4.
A.Markoski
for the industry, Year III, Issue
Quality Assessment
11-12, pp 15-17, 2009
Kanevce L.,
Intercomparison of Different
Journal of Environmental
Kanevce G.,
Models for Estimation of the
Protection and Ecology, Vol 2
5.
Markoski A.,
Bitola Power Plant Air
No. 4, 2001, pp 818-823.
161

12.2

Trombev G
Quality Impact
(2013 IF=0.338)
Kanevce L.,
Madam-MP: A Meteorogical Journal of Environmental
Kanevce G.,
Preprocessor for the
Protection and Ecology, Vol 2
6.
Markoski A.,
Advanced Air Dispersion
No. 3, 2001, pp 662-668.
Trombev G
Model
(2013 IF=0.338)
Доказ за најмалку еден печатен научноистражувачки труд во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Издавач
/
Ред. број
Автор
Н Наслов
година
1.
2.
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Прилог бр. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
4
од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Соња Чаламани
2.
Датум на раѓање
23.08.1967 година
3.
Степен на образование
Доктор на науки
4.
Наслов на научен степен
Долтор на математички науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Дипломиран
ПМФ-Скопје
1991
стекнал со научен степен
математичар
Магистер по
ПМФ-Скопје
2000
математички науки
Доктор на математички
ПМФ-Скопје
2015
науки
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Математила
Математика
Функциона
лна анализа
7.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Математика
Математика
Топологија
8.
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде работи,
избран
звањето во кое е избран и во која
Технички факултет Битола
Доцент
област
9.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Математика 1
СТСТ, СТИ Технички факултет Битола
2
Математика
ОИМ Технички факултет Битола
3
Математика 2
СТСТ, СТИ Технички факултет Битола
4
Математика 3
ЕЕС Технички факултет Битола
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
/
2
/
3
/
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Виш курс по математика
Машинство, термоенергетика и животна
средина-Б
2
/
3
/
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Čalamani S.,
Topologies induced by (3,1,ρ)- International
Dimovski D.
metrics and (3,2,ρ)-metrics
Mathematical Forum,
June 2014
2
SewerynDifferent notions for continuity
Horizons, August
Kuzmanovska
2014
M., Čalamani S.
3
Čalamani S.,
On continuity of a (3,1,ρ)-metric Mathematical
Dimovski D
Bulletion, 2014
4
SewerynProblem solving scientific
Bulletin of 2ad Interna.
Kuzmanovska M.,
modes used when doing word
Conference,
Atanasova –
problems
Education Across
163

Pachemska T.,
Čalamani S.

Borders ,,CRITIC.
THINK. EDUCA.’’
November 2014
FMNS 2015

Čalamani S.,
Separation properties for some
Dimovski T.,
topologies induced by (3,j,)Dimovski D.
metrics, j{1,2}
10.2
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
10.3
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
10.4
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Čalamani S.,
Topologies induced by (3,1,ρ)Internatio
Dimovski D.
metrics and (3,2,ρ)-metrics
nal MathematicalForu
m, June 2014
2
SewerynDifferent notions for continuity
Horizons,
August
Kuzmanovska
2014
M., Čalamani S.
3
SewerynProblem solving scientific
Bulletin of 2ad Interna.
Kuzmanovska M.,
modes used when doing word
Conference,
Atanasova –
problems
Education
Across
Pachemska T.,
Borders
,,CRITIC.
Čalamani S.
THINK. EDUCA.’’
November 2014
4
Čalamani S.,
On continuity of a (3,1,ρ)-metric Mathematical
Dimovski D
Bulletion, 2014
5
Čalamani S.,
Separation properties for some FMNS 2015
Dimovski T,
topologies induced by (3,j,)Dimovski D.
metrics, j{1,2}
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 пет години
12.1
Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1
Čalamani S.,
Topologies induced by (3,1,ρ)Internatio
Dimovski D.
metrics and (3,2,ρ)-metrics
nal Mathematical
Forum, Vol.9, no.2124, 1075-1088, June
2014
5

11.

12.

164

2

SewerynKuzmanovska
M., Čalamani S.
SewerynKuzmanovska M.,
Atanasova –
Pachemska T.,
Čalamani S.

Different notions for continuity

Horizons,
ISM,Vol
1,33-43, August 2014

Problem solving scientific modes
used when doing word problems

4

Čalamani S.,
Dimovski D

On continuity of a (3,1,ρ)-metric

5

Čalamani S.,
Dimovski T,
Dimovski D.
SewerynKuzmanovska
M., Čalamani S.

Separation properties for some
topologies induced by (3,j,)metrics, j{1,2}
New approaches in solving math
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Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на
настава по одредени предмети од студиската програма

Дадено во прилози

17.

Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во
реализацијата на студиската програма

Дадено во прилог
18.

Информација за бројот на ментори
Решенија за ментори имаат следните нставници од Машинскиот отсек
1.Проф. д-р Тале Герамитчиоски
2.Проф. д-р Стојанче Нусев
3.Проф. д-р Ванѓелче Митревски
4.Вон.проф. д-р Владимир Мијаковски
5.Вон.проф.д-р Цвете Димитриевска

19.

Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на
студиската програма

Бројот на студенти за запишување на третиот циклус во првата година на студиската
програма се определува со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
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20.

Информација за бројот на наставници во полето односно областа од научноистражувачкото подрачје неопходно за организирање на докторските студии

Вкупно 17 наставници во полето Машинство учествуваат во реализација на дкторските
студии по машинство.

21.

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.
22.

Информација за веб страница

WEB страница на факултетот: www.tfb.edu.mk

23.

Информација за реализација на научно-истражувачки пректи со кои се
опфатени најмалку 20% од наставниот кадар

Листа на тековни и реализирани проекти на Техничкиот факултет Битола за периодот
2006-2015 година
1. TOWARDS THE FUTURE- RENEWABLE ENERGY SOURCES, IPA CROSS BORDER
PROGRAME CCI 2007CB16IPO007, Project co-founded by EU, 2014, Mijakovski V.,
Mitrevski V., Geramitcioski, T.
2. Biomass Energy Europe – Acronym: BEE, Coordination and support action FP7-ENERGY2007-1-RTD, Project number 213417, 2008-2012 (МАГА – партнер на проектот),
С.Поповска-Василевска(истражувач)
3. MAS-PLM, Master Studies and Continuing Education Network in Product Lifecycle
Management and Sustainable Production,, Tempus JP, 144959-Tempus-2008-IT-JPCR, 20092012, С.Поповска-Василевска
4. GEOCOM, Geothermal Communities, Concerto, FP7, 2010-2015, (МАГА – партнер на
проектот), С.Поповска-Василевска(координатор/главен истражувач)
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5. Energy Friendly Bills Slovak Balkan Public Policy Fund, 2012 (Организација на
потрошувачи на Македонија) С.Поповска-Василевска (координатор/главен истражувач)
6. GeoSEE – Innovative uses of low-temperature geothermal resources in South East Europe,
South East Europe Transnational Cooperation Programme, European Territorial Cooperation
2007-2013,
MAGA (external expert) 2013-2014, С.Поповска-Василевска
(координатор/главен истражувач)
7. “CAVITAS – RENAISSANCE: Cleaner and better transport in cities”, FP7 проект GRANT
AGREEMENT no. 219120). (Measures liders, Prof. Nikola Krstanovski, Prof. Kristi Bombol)
(2008 - 2012)
8. „Нови концепти и примени на инверзниот пристап“, научно-истражувачки проект,
финансиран од Министерството за образование и наука на РМ, (раководител на
проектот Проф. Љубица Каневче), 2010-2012.
9. “The digital capture, storage, transmission and display of real-world lighting”, COST Action
IC1005: HDR, (MC Member Prof. Igor Nedelkovski), (2011-2014).
10. “Development of Environment and Resources Engineering Learning”, JP- 511001-TEMPUS
(local coordinator Prof. Aleksandar Markoski), (2010-2012)
11. “Подобрување на технолошките карактеристики и енергетската ефикасност на
конвективни сушари”, МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ, Развоjнo- истражувачки проект
финансиран од Министерството за образование и наука на РМ, (раководител на
проектот Проф. Вангелче Митревски), 2011.
12. ,,Trans-national co-operation among National Contact Points for Marie Curie Actions”, FP7
Project, Grant Agreement No. 221922, (local coordinator Prof. Bozin Donevski), (20082011).
13. “Innovation and Knowledge Management towards eStudent Information System”, 511342TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPGR, (local coordinator Prof. Pece Mitrevski) (20102012)
14. “Research Visibility 2010-Macedonia”, FP7 project, Grant Agreement No. 265781),
(Coordinator Prof. Bozin Donevski), (2010).
15. “Video-Conferencing Educational Services”, 144650-TEMPUS-2008-IT-JPGR, (local
coordinator Prof. Pece Mitrevski) (2009-2012)
16. “Development of Regional Interdisciplinary Mechatronics Studies”, TEMPUS JP-158644DE-(local coordinator Prof. Aleksandar Markoski), (2009-2012)
17. “Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of
National and Regional Planning”, TEMPUS SM-158999- (local coordinator Prof. Bozin
Donevski), (2009-2011)
18. “Large-Eddy Simulation for Advanced Industrial Design (LES-AID)”, COST Action P20,
(MC member Prof. Bozin Donevski), (2006-2010).
19. “Designing and implementing of the NQF”, TEMPUS SM-145165-(local coordinator Prof.
Elizabeta Bahtovska), (2008-2009)
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20. “Дијагностичка метода за контрола на работа на ладилна кула”, научно-истражувачки
проект, Министерството за образование и наука на РМ, (раководител на проектот
Проф. Божин Доневски), 2006-2008.
21. “Development of a common Postgraduate Curriculum for Graduates from Geotechnical and
Polytechnic Faculties”, 14 INTEREG IIIA PROGRAMME, (local coordinator Prof. Kiril
Popovski), (2007-2008).
22. “Конструкција на алати за вбризгување на тeнкоѕидни полимерни производи со
примена на современи компјутерски методи”, развојно-истражувачки проект,
кофинансиран од Министерство за образование и наука на Република Македонија,
(главен истражувач Проф. Стојанче Нусев) (2007-2008).
23. ”Development of a knowledge of education and research institutes active in environmental
issues for the development of a common cooperation framework, for the harmonization with
EU legislation and know – how transfer”, INTERREG IIIA PROGRAMME Project, (local
coordinator Prof. Igor Nedelkovski), (2006-2007).
24. “Workflow and Document Management Infrastructure towards Integrated University”,
Tempus UM_JEP 40045-2005, (local coordinator Prof. Pece Mitrevski) (2006-2009)
25. “Развој на нова конструкција на алати за изработка на капаци за ролни со сопствено
заптивање”, развојно-истражувачки проект, кофинансиран од Министерство за
образование и наука на Република Македонија, (главен истражувач Проф. Стојанче
Нусев) (2006-2007).
26. “Quality Assurance and Accreditation System Network”, Tempus SCM-C011B05-2005,
(local coordinator Prof. Pece Mitrevski) (2006-2007)
27. "Sustainable Multilingual Interoperable Learning Environment”, Tempus SCM-C009B052005, (local coordinator Prof. Pece Mitrevski) (2006-2007)
28. “Introducing two tire studies in the field of metrology” , TEMPUS JEP 19010-2004, (local
coordinator Prof. Cvetko Mitrovski), 2004-2007.
29. "Management and Business Education in Computer Studies”, Tempus CD_JEP 18046-2003,
(local coordinator Prof. Pece Mitrevski) (2004-2007)
30. “Да изградиме мала хидроцентрала”, Научноистражувачки проект финансиран од
Министерството за образование и наука на Македонија; (Раководител на проектот
Проф. Сотир Пановски), (2003-2006)

169

24. Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по
завршување на студиската програма
Студентите на крајот на универзитетските студии од третиот циклус (со
завршувањето на сите испити заклучно со шестиот семестар), односно со исполнување
на бараните минимум 180 европски бодови (вкупно 480 со претходните циклуси), се
стекнуваат со научно звање Доктор на науки по Машинство од четири потесни научни
области: Енергетсика, процесна и термотехника, Термоенергетика и животна средина,
Обновливи извори на енергија и животна средина и Производно-конструктивно
машинство и НУМА.

25. Обезбедена меѓународна мобилност на студентите
Мобилноста на студентите е обезбедена преку реализација на Спогодбите за меѓународна
научна соработка на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола и Универзитетот во Нови
Сад (Србија), Универзитетот во Ниш (Србија), Универзитетот во Белград (Србија),
Универзитетот во Софија (Бугарија) .

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.
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ПРИЛОЗИ
Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава по
одредени предмети од студиската програма
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
Одлука на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование со список на
ментори на докторски студии
Додаток на диплома

Резултати од изведената самоевалуација
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ИЗЈАВА
Јас Ред.проф.д-р Стојанче Нусев изјавувам дека ги прифаќам обврските и правата кои
произлегуваат од реализацијата на настава на студиската програма од трет циклус
„Машинство“ на Технички факултет, Битола.
Мојата ангажираност се однесува на следните предмети:
Наслов на предметот

Прв/втор наставник

Современи методи на испитувањето на
материјалите
Методи
на
проектирање
и
истражување
во
производното
машинство
Современи инженерски материјали во
конструкциите
Состојба и тренд на развој на
обработката со пластична деформација
Физичко моделирање и симулација на
технологиите
за
пластична
деформација со помош на комјутер

Прв наставник

Задолжителен/
изборен
изборен

Прв наставник

изборен

Прв наставник

изборен

Прв наставник

изборен

Прв наставник

изборен

Датум: 18.01.2016

Име и презиме и потпис

Ред.поф.д-р Стојанче Нусев

ɂɁȳȺȼȺ
ȳɚɫ, ɜɨɧɪ ɩɪɨɮ ɞ-ɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢʁɚɤɨɜɫɤɢ ɢɡʁɚɜɭɜɚɦ ɞɟɤɚ ɝɢ ɩɪɢɮɚʅɚɦ ɨɛɜɪɫɤɢɬɟ ɢ
ɩɪɚɜɚɬɚɤɨɢɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬɨɞɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚɧɚɧɚɫɬɚɜɚɧɚɫɬɭɞɢɫɤɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɬɪɟɬ
ɰɢɤɥɭɫÄɆɚɲɢɧɫɬɜɨ³ɧɚɌɟɯɧɢɱɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬȻɢɬɨɥɚ
Ɇɨʁɚɬɚɚɧɝɚɠɢɪɚɧɨɫɬɫɟɨɞɧɟɫɭɜɚɧɚɫɥɟɞɧɢɬɟɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɇɚɫɥɨɜɧɚɩɪɟɞɦɟɬɨɬ

ɉɪɜɜɬɨɪɧɚɫɬɚɜɧɢɤ

Ɇɟɬɪɨɥɨɝɢʁɚɢɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɢɦɟɬɨɞɢ
Ɉɞɪɠɢɜɚɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɢɩɪɨɰɟɫɧɚ
ɬɟɯɧɢɤɚ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢɩɥɚɧɢɪɚʃɚɜɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚ
ȼɢɲɤɭɪɫɩɨɦɟɯɚɧɢɤɚɧɚɮɥɭɢɞɢɫɨ
ɬɟɨɪɢʁɚɧɚɝɪɚɧɢɱɟɧɫɥɨʁ
ɇɚɩɪɟɞɧɢɬɟɪɦɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɰɢɤɥɭɫɢ
ɂɧɞɭɫɬɪɢɫɤɚɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɢɡɚɲɬɢɬɚɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚ
Ɍɟɪɦɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɨɞɨɛɧɨɜɥɢɜɢɢɡɜɨɪɢ
ɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢɡɚɩɪɢɦɟɧɚɧɚ
ɨɛɧɨɜɥɢɜɢɬɟɢɡɜɨɪɢɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ

ɉɪɜɧɚɫɬɚɜɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɚɫɬɚɜɧɢɤ

Ɂɚɞɨɥɠɢɬɟɥɟɧ
ɢɡɛɨɪɟɧ
ɂɡɛɨɪɟɧ
ɂɡɛɨɪɟɧ

ȼɬɨɪɧɚɫɬɚɜɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɚɫɬɚɜɧɢɤ

ɂɡɛɨɪɟɧ
ɂɡɛɨɪɟɧ

ɉɪɜɧɚɫɬɚɜɧɢɤ
ɉɪɜɧɚɫɬɚɜɧɢɤ

ɂɡɛɨɪɟɧ
ɂɡɛɨɪɟɧ

ɉɪɜɧɚɫɬɚɜɧɢɤ

ɂɡɛɨɪɟɧ

ȼɬɨɪɧɚɫɬɚɜɧɢɤ

ɂɡɛɨɪɟɧ

Ⱦɚɬɭɦ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɢɩɨɬɩɢɫ

ɝɨɞ

ɜɨɧɪɩɪɨɮɞ-ɪȼɥɚɞɢɦɢɪɆɢʁɚɤɨɜɫɤɢ
ɮ ɪ
ɪ
ʁ

ИЗЈАВА
Јас вонр.проф.д-р Сања Поповска-Василевска изјавувам дека ги прифаќам обврските и
правата кои произлегуваат од реализацијата на настава на студиската програма од трет
циклус „Машинство - Енергетика, процесна и термотехника - А“ на Технички
факултет, Битола.
Мојата ангажираност се однесува на следните предмети:
Наслов на предметот
Математички методи за изучување на
процесите во енергетиката и процесната
техника
Енергетика во процесната техника
Одржлива енергетика и процесна техника

Датум:
12.01.2015

Прв/втор наставник

Задолжителен/
изборен

Втор

Изборен

Прв
Прв

Изборен
Изборен

Име и презиме и потпис
Сања Поповска-Василевска

ИЗЈАВА
Јас вонр.проф.д-р Сања Поповска-Василевска изјавувам дека ги прифаќам обврските и
правата кои произлегуваат од реализацијата на настава на студиската програма од трет
циклус „Машинство - Термоенергетика и животна средина – Б“ на Технички факултет,
Битола.
Мојата ангажираност се однесува на следните предмети:
Наслов на предметот
Режими и енергетска ефикасност на
термоенергетските постројки
Термоенергетика од обновливи извори на
енергија

Датум:
12.01.2015

Прв/втор наставник

Задолжителен/
изборен

Втор

Изборен

Втор

Изборен

Име и презиме и потпис
Сања Поповска-Василевска

ИЗЈАВА
Јас вонр.проф.д-р Сања Поповска-Василевска изјавувам дека ги прифаќам обврските и
правата кои произлегуваат од реализацијата на настава на студиската програма од трет
циклус „Машинство - Обновливи извори на енергија и животна средина - Ц“ на
Технички факултет, Битола.
Мојата ангажираност се однесува на следните предмети:
Наслов на предметот
Проектирање и планирање во процесите за
минимизација на отпад и опасни материи
Сончева енергија
Геотермална енергија
Енергија од биогас

Датум:
12.01.2015

Прв/втор наставник

Задолжителен/
изборен

Втор

Изборен

Втор

Изборен
Изборен
Изборен

Прв
Втор

Име и презиме и потпис
Сања Поповска-Василевска

ИЗЈАВА
Јас Вонр. Проф. Д-р Игор Андреевски изјавувам дека ги прифаќам обврските и
правата кои произлегуваат од реализацијата на настава на студиската програма од трет
циклус „Машинство“ на Технички факултет, Битола.
Мојата ангажираност се однесува на следните предмети:
Наслов на предметот

Прв/втор наставник

ЕНЕРГЕТИКА, ПРОЦЕСНА И ТЕРМОТЕХНИКА - А
Посебни поглавја од пренос на топлина и Прв наставник
маса
Процесни системи и животна средина
Втор наставник
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА И ЖИВОТНА СРЕДИНА - Б
Термоенергетика и заштита на животната Втор наставник
средина
Оптимизација на работниот век на Втор наставник
термоенергетската опрема
КОНСТРУКТИВНО МАШИНСТВО И НУМА
Современи методи на испитување на Втор наставник
материјалите
Методи на проектирање и истражување во Втор наставник
производното машинство
Состојба и тренд на развој во обработката
со пластична деформација

14.01.2016

Втор наставник

Задолжителен/
изборен
Изборен
Изборен
Изборен
Изборен
Изборен
Изборен
Изборен

Вонр. Проф. д-р Игор Андреевски

ИЗЈАВА
Јас Вон. проф. д-р. Љупчо Трајчевски изјавувам дека ги прифаќам обврските и правата
кои произлегуваат од реализацијата на настава на студиската програма од трет циклус
„ ПРОИЗВОДНО КОНСТРУКТИВНО МАШИНСТВО И НУМА “ на Технички факултет, Битола.
Мојата ангажираност се однесува на следните предмети:
Наслов на предметот

Прв/втор наставник

Инженерски експериментални методи и Втор наставник
метрологија
Примена на вештачка интелигенција во Втор наставник
обработка со симнување на материјалот

Датум:

Задолжителен/
изборен
Изборен
од
листа Б2.2
Изборен
од
листа Г2

Име и презиме и потпис
Љупчо Трајчевски

ИЗЈАВА
Јас ред. проф. д-р Елизабета Христовска изјавувам дека ги прифаќам обврските и
правата кои произлегуваат од реализацијата на настава на студиската програма од трет
циклус „Машинство“ на Технички факултет, Битола.
Мојата ангажираност се однесува на следните предмети:
Наслов на предметот
Надежност на машински системи

Датум:
15.01.2016 год.

Прв/втор наставник

Задолжителен/
изборен
Ред. проф. д-р Елизабета изборен
Христовска
Вонр. проф. д-р Илиос
Вилос

Име и презиме и потпис
Елизабета Христовска

24.01.1984 год., Битола, Р. Македонија

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:

Македонски

Академски студии
Трет циклус тригодишни академски студии
3 година (6 семестри, 15 седмици/семестар ), 180 ЕКТС
Завршени прв и втор циклус на студии со освоени 300 кредити или
завршени магистри со завршени пет или повеќе годишни додипломски и
последипломски студии од областа на техничките науки, како и други
услови утврдени во Конкурсот за запишување студенти на втор циклус
студии во соодветната академска година на запишување и утврдените
посебни услови од страна на единиците на Универзитетот.

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):
3.2 Степен (циклус) на квалификацијата; времетраење на
студиите:
3.3 Траење на студиската програма: години и ЕК

3.4. Услови за запишување на студиската програма

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

/
2.6 Јазик на наставата:

Машинство – модул А: Енергетика, процесна и термотехника,
Техничко - технолошки науки, Машинство, Енергетика, Животна
средина
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет
Битола. Државен универзитет, формиран во 1979 год. со одлука на
Собранието на РМ.
Вишата техничка школа е формирана во 1961 год. од страна на
Собранието на општина Битола. Трансформација од Виша Техничка
школа во Технички факултет во 1977 год., со Закон за основање
(Службен весник на СРМ бр.30.77), Реш. бр.06-1945 од 06.07.1977.
Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за
акредитација бр. сл. 12-150/18, 21.09.2012.

Доктор на технички науки

- 102, 22.06.2015 (број на диплома, датум на дипломирање)
- ВЦУ 0492, 08.12.2015 год.(сериски број на дипломата од
Универзитетот, датум на издавање)

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа
(доколку е различна) која ја администрира дипломата:

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа
која ја издава дипломата:

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско
подрачје, поле и област на студиите

2.2 Назив на квалификацијата:

2.1 Датум на издавање :

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА

ЕМБГ 2401984415046 и 21/2009

АНГЕЛОВСКА

1.2 Презиме:

1.4 Матичен број и број на студентско досие:

ЕЛЕНА

1.1 Име:

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и
УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски
квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото,
контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на
оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари
за вредноста, еквивалентноста со други студии и сугестии за признавање.

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА

ул. Иво Лола Рибар бб, 7000 Битола, Република Македонија,
www.tfb.uklo.edu.mk

Технички факултет– Битола
Машинство

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола

1

8,00

Барањата на студиската програма за машинство од трет циклус претставуваат
надградување врз вториот циклус, применувајќи методологии соодветни за
решавање сложени проблеми и продлабочени вештини и знаења значајни за
реализација на активностите, кои овозможуваат директно вклучување на докторот по
технички науки во работата на компаниите за развој на производи, комплексни
проекти и напредно анализирање на процеси, методи и резултати во областа на
машинството, конкретно Енергетика, процесна и термотехника . За да го оствари тоа,
потребни се продлабочени и проширени знаења од областите на енергетско и
процесно машинство, одржива енергетика и процесна техника, системи за греење,
вентилација и климатизација, енергетска ефикасност. По завршувањето на студиите,
студентот треба да синтетизира и интегрира знаења во областите на енергетско,
процесно машинство и термотехника, истражува и применува нови и развојни
технологии, иновации и позитивни искуства од оваа гранка на машинството.
Со завршувањето на студиската програма, студентот се стекнува со 180 кредити и со
звање „доктор на технички науки“. Процентот на соодносот на задолжителниизборни предмети е во согласност Законот за високото образование. За време на
третиот семестар студентот запишува, изработува и брани докторски труд.
Просечната оценка на студирање се пресметува како просек на сите оценки по сите
предмети.
Национална оцена
Опис
Дистрибуција
10
Извонреден
91-100
9
Одличен
81 – 90
8
Многу добар
71 – 80
7
Добар
61 – 70
6
Доволен
51 - 60
5
Недоволен
0 - 50
Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена.
Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од изработена семинарска
работа (најмногу 60 поени) и присуство и активност на наставата (најмногу 40
поени).
За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите
предмети од студиската програма.

Редовен

Додаток 4.3 е Уверението за положени испити

7.4 Печат

7.3 Функција на потписникот:

7.2 Име и потпис:

7.1 Датум и место:

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:

6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа:

6.1 Дополнителни информации за студентот:

Декан

Проф. д-р Стојанче Нусев

www.tfb.uklo.edu.mk
www.uklo.edu.mk
tel. +389 (0) 47 207 702
fax. +389 (0) 47 203 370

Ректор

Проф. д-р Сашо Коруновски

09.12.2015, Битола

Дипломата овозможува директен пристап кон професионално вработување.

5.2 Професионален статус (ако е применливо)

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

-

5.1 Пристап до натамошни студии

5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

4.5 Просечна оценка во текот на студиите

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми
за добивање на оценките)

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул,
оценки, ЕК) 1

4.2 Барања и резултати на студиската програма:

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

8.7 Систем на оценување

8.6 Услови за запишување на студиите

8.5 Структура на високобразовните стручни студии

8.4 Структура на високообразовните универзитетски
(академски) студиски програми

8.3 Акредитација на високообразовната установа

8.2 Вид на студии

8.1. Видови високообразовни установи

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето на
деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); четиригодишното
средно образование, четиригодишни универзитетски додипломски или прв циклус
студии, последипломски или втор циклус студии; како и други услови утврдени со
Законот за високото образование, Статутот и Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на наставнообразовниот процес и се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по длови или во целина)
студентот може ад оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која
се изразува до 10 (десет), при што оценките го означуваат следниов успех:
10 - извонреден
9 - одличен
8 - многу добар
7 - добар
6 - доволен
5 - недоволен
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг
документ и во пријавата за завршното оценување.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од
завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи
го и завршниот испит.

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180
ЕКТС, а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се стекнуваат
240 ЕКТС кредити.
Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка на
соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
стручниот назив по завршувањето на првиот циклус стручни студии е baccalareus
односно baccalaurea со додавка на струката.
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното
завршување се стекнува звање специјалист од одредена струка (spec.) кое се
користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските
студии од прв циклус.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна јавна
високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува
единството во вршењето и развојот на високото образование, науката, уметноста и
стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја
пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.
Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката
и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во
целост преку оспособување за развој и примена на научните и стручните достигања.
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат
вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во
работниот процес.
Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се
потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и евалуација. Системот
на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:
- одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа и на
студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно со овој закон, што се остварува преку акредитација,
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, управувањето,
финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети, што се
остварува преку системот на евалуација и
- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на
високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат
квалитетот на високото образование.
Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три
циклуси на високото образование:
- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до четири години и
со неговото завршување се стекнуваат 180 до 240 ЕКТС. Лицето кое ги завршило
студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната струка, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по
завршувањето на првиот циклус на студии е baccalaureus односно baccalaurea.
- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две години
(или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди
за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60 до 120 ЕКТС.
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на
универзитетските студии изнесува 300 EKТС. Лицето кое ги завршило студиите се
стекнува со научен назив master.
- трет циклус академски студии или докторски студии траат три години и носат 180
EKТС. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив доктор на науки
(dr.sc).

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24.01.1984 год., Битола, Р. Македонија

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:

Македонски

2.6 Јазик на наставата:

Академски студии
Трет циклус тригодишни академски студии
3 година (6 семестри, 15 седмици/семестар ), 180 ЕКТС
Завршени прв и втор циклус на студии со освоени 300 кредити или
завршени магистри со завршени пет или повеќе годишни додипломски и
последипломски студии од областа на техничките науки, како и други
услови утврдени во Конкурсот за запишување студенти на втор циклус
студии во соодветната академска година на запишување и утврдените
посебни услови од страна на единиците на Универзитетот.

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):
3.2 Степен (циклус) на квалификацијата; времетраење на
студиите:
3.3 Траење на студиската програма: години и ЕК

3.4. Услови за запишување на студиската програма

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

/

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа
(доколку е различна) која ја администрира дипломата:

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа
која ја издава дипломата:

Машинство – модул Б: Термоенергетика и животна средина,
Техничко - технолошки науки, Машинство, Енергетика, Животна
средина
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет
Битола. Државен универзитет, формиран во 1979 год. со одлука на
Собранието на РМ.
Вишата техничка школа е формирана во 1961 год. од страна на
Собранието на општина Битола. Трансформација од Виша Техничка
школа во Технички факултет во 1977 год., со Закон за основање
(Службен весник на СРМ бр.30.77), Реш. бр.06-1945 од 06.07.1977.
Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за
акредитација бр. сл. 12-150/18, 21.09.2012.

Доктор на технички науки

2.2 Назив на квалификацијата:
2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско
подрачје, поле и област на студиите

- 102, 22.06.2015 (број на диплома, датум на дипломирање)
- ВЦУ 0492, 08.12.2015 год.(сериски број на дипломата од
Универзитетот, датум на издавање)

2.1 Датум на издавање :

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА

ЕМБГ 2401984415046 и 21/2009

АНГЕЛОВСКА

1.2 Презиме:

1.4 Матичен број и број на студентско досие:

ЕЛЕНА

1.1 Име:

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и
УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски
квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото,
контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на
оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари
за вредноста, еквивалентноста со други студии и сугестии за признавање.

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА

ул. Иво Лола Рибар бб, 7000 Битола, Република Македонија,
www.tfb.uklo.edu.mk

Технички факултет– Битола
Машинство

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола

1

8,00

Барањата на студиската програма за машинство од трет циклус претставуваат
надградување врз вториот циклус, применувајќи методологии соодветни за
решавање сложени проблеми и продлабочени вештини и знаења значајни за
реализација на активностите, кои овозможуваат директно вклучување на докторот по
технички науки во работата на компаниите за развој на производи, комплексни
проекти и напредно анализирање на процеси, методи и резултати во областа на
машинството, конкретно Термоенергетика и животна средина (ЖС) . За да го оствари
тоа, потребни се продлабочени и проширени знаења од областите на
термоенергетиката и заштита на животна средина, индустриски системи, технологии
за примена на обновливи извори на енергија и заштита на ЖС. По завршувањето на
студиите, студентот треба да синтетизира и интегрира знаења во областите на
термоенергетика и заштита на ЖС, истражува и применува нови и развојни
технологии, иновации и позитивни искуства од оваа гранка на машинството.
Со завршувањето на студиската програма, студентот се стекнува со 180 кредити и со
звање „доктор на технички науки“. Процентот на соодносот на задолжителниизборни предмети е во согласност Законот за високото образование. За време на
третиот семестар студентот запишува, изработува и брани докторски труд.
Просечната оценка на студирање се пресметува како просек на сите оценки по сите
предмети.
Национална оцена
Опис
Дистрибуција
10
Извонреден
91-100
9
Одличен
81 – 90
8
Многу добар
71 – 80
7
Добар
61 – 70
6
Доволен
51 - 60
5
Недоволен
0 - 50
Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена.
Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од изработена семинарска
работа (најмногу 60 поени) и присуство и активност на наставата (најмногу 40
поени).
За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите
предмети од студиската програма.

Редовен

Додаток 4.3 е Уверението за положени испити

7.4 Печат

7.3 Функција на потписникот:

7.2 Име и потпис:

7.1 Датум и место:

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:

6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа:

6.1 Дополнителни информации за студентот:

Декан

Проф. д-р Стојанче Нусев

www.tfb.uklo.edu.mk
www.uklo.edu.mk
tel. +389 (0) 47 207 702
fax. +389 (0) 47 203 370

Ректор

Проф. д-р Сашо Коруновски

09.12.2015, Битола

Дипломата овозможува директен пристап кон професионално вработување.

5.2 Професионален статус (ако е применливо)

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

-

5.1 Пристап до натамошни студии

5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

4.5 Просечна оценка во текот на студиите

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми
за добивање на оценките)

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул,
оценки, ЕК) 1

4.2 Барања и резултати на студиската програма:

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

8.7 Систем на оценување

8.6 Услови за запишување на студиите

8.5 Структура на високобразовните стручни студии

8.4 Структура на високообразовните универзитетски
(академски) студиски програми

8.3 Акредитација на високообразовната установа

8.2 Вид на студии

8.1. Видови високообразовни установи

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето на
деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); четиригодишното
средно образование, четиригодишни универзитетски додипломски или прв циклус
студии, последипломски или втор циклус студии; како и други услови утврдени со
Законот за високото образование, Статутот и Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на наставнообразовниот процес и се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по длови или во целина)
студентот може ад оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која
се изразува до 10 (десет), при што оценките го означуваат следниов успех:
10 - извонреден
9 - одличен
8 - многу добар
7 - добар
6 - доволен
5 - недоволен
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг
документ и во пријавата за завршното оценување.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од
завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи
го и завршниот испит.

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180
ЕКТС, а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се стекнуваат
240 ЕКТС кредити.
Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка на
соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
стручниот назив по завршувањето на првиот циклус стручни студии е baccalareus
односно baccalaurea со додавка на струката.
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното
завршување се стекнува звање специјалист од одредена струка (spec.) кое се
користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските
студии од прв циклус.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна јавна
високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува
единството во вршењето и развојот на високото образование, науката, уметноста и
стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја
пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.
Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката
и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во
целост преку оспособување за развој и примена на научните и стручните достигања.
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат
вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во
работниот процес.
Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се
потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и евалуација. Системот
на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:
- одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа и на
студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно со овој закон, што се остварува преку акредитација,
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, управувањето,
финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети, што се
остварува преку системот на евалуација и
- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на
високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат
квалитетот на високото образование.
Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три
циклуси на високото образование:
- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до четири години и
со неговото завршување се стекнуваат 180 до 240 ЕКТС. Лицето кое ги завршило
студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната струка, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по
завршувањето на првиот циклус на студии е baccalaureus односно baccalaurea.
- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две години
(или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди
за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60 до 120 ЕКТС.
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на
универзитетските студии изнесува 300 EKТС. Лицето кое ги завршило студиите се
стекнува со научен назив master.
- трет циклус академски студии или докторски студии траат три години и носат 180
EKТС. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив доктор на науки
(dr.sc).

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24.01.1984 год., Битола, Р. Македонија

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:

Македонски

2.6 Јазик на наставата:

Академски студии
Трет циклус тригодишни академски студии
3 година (6 семестри, 15 седмици/семестар ), 180 ЕКТС
Завршени прв и втор циклус на студии со освоени 300 кредити или
завршени магистри со завршени пет или повеќе годишни додипломски и
последипломски студии од областа на техничките науки, како и други
услови утврдени во Конкурсот за запишување студенти на втор циклус
студии во соодветната академска година на запишување и утврдените
посебни услови од страна на единиците на Универзитетот.

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):
3.2 Степен (циклус) на квалификацијата; времетраење на
студиите:
3.3 Траење на студиската програма: години и ЕК

3.4. Услови за запишување на студиската програма

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

/

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа
(доколку е различна) која ја администрира дипломата:

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа
која ја издава дипломата:

Машинство – модул Ц: Обновливи извори на енергија и животна
средина, Техничко - технолошки науки, Машинство, Енергетика,
Животна средина
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет
Битола. Државен универзитет, формиран во 1979 год. со одлука на
Собранието на РМ.
Вишата техничка школа е формирана во 1961 год. од страна на
Собранието на општина Битола. Трансформација од Виша Техничка
школа во Технички факултет во 1977 год., со Закон за основање
(Службен весник на СРМ бр.30.77), Реш. бр.06-1945 од 06.07.1977.
Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за
акредитација бр. сл. 12-150/18, 21.09.2012.

Доктор на технички науки

2.2 Назив на квалификацијата:
2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско
подрачје, поле и област на студиите

- 102, 22.06.2015 (број на диплома, датум на дипломирање)
- ВЦУ 0492, 08.12.2015 год.(сериски број на дипломата од
Универзитетот, датум на издавање)

2.1 Датум на издавање :

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА

ЕМБГ 2401984415046 и 21/2009

АНГЕЛОВСКА

1.2 Презиме:

1.4 Матичен број и број на студентско досие:

ЕЛЕНА

1.1 Име:

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и
УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски
квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото,
контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на
оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари
за вредноста, еквивалентноста со други студии и сугестии за признавање.

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА

ул. Иво Лола Рибар бб, 7000 Битола, Република Македонија,
www.tfb.uklo.edu.mk

Технички факултет– Битола
Машинство

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола

1

8,00

Барањата на студиската програма за машинство од трет циклус претставуваат
надградување врз вториот циклус, применувајќи методологии соодветни за
решавање сложени проблеми и продлабочени вештини и знаења значајни за
реализација на активностите, кои овозможуваат директно вклучување на докторот по
технички науки во работата на компаниите за развој на производи, комплексни
проекти и напредно анализирање на процеси, методи и резултати во областа на
машинството, конкретно обновливи извори на енерија (ОИЕ) и животна средина
(ЖС) . За да го оствари тоа, потребни се продлабочени и проширени знаења од
областите на енергетските извори, обновливи извори на енергија (ОИЕ), видови на
ОИЕ и заштита на ЖС. По завршувањето на студиите, студентот треба да
синтетизира и интегрира знаења во областите на обновливи извори на енергија и
заштита на ЖС, истражува и применува нови и развојни технологии, иновации и
позитивни искуства од оваа гранка на машинството.
Со завршувањето на студиската програма, студентот се стекнува со 180 кредити и со
звање „доктор на технички науки“. Процентот на соодносот на задолжителниизборни предмети е во согласност Законот за високото образование. За време на
третиот семестар студентот запишува, изработува и брани докторски труд.
Просечната оценка на студирање се пресметува како просек на сите оценки по сите
предмети.
Национална оцена
Опис
Дистрибуција
10
Извонреден
91-100
9
Одличен
81 – 90
8
Многу добар
71 – 80
7
Добар
61 – 70
6
Доволен
51 - 60
5
Недоволен
0 - 50
Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена.
Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од изработена семинарска
работа (најмногу 60 поени) и присуство и активност на наставата (најмногу 40
поени).
За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите
предмети од студиската програма.

Редовен

Додаток 4.3 е Уверението за положени испити

7.4 Печат

7.3 Функција на потписникот:

7.2 Име и потпис:

7.1 Датум и место:

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:

6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа:

6.1 Дополнителни информации за студентот:

Декан

Проф. д-р Стојанче Нусев

www.tfb.uklo.edu.mk
www.uklo.edu.mk
tel. +389 (0) 47 207 702
fax. +389 (0) 47 203 370

Ректор

Проф. д-р Сашо Коруновски

09.12.2015, Битола

Дипломата овозможува директен пристап кон професионално вработување.

5.2 Професионален статус (ако е применливо)

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

-

5.1 Пристап до натамошни студии

5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

4.5 Просечна оценка во текот на студиите

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми
за добивање на оценките)

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул,
оценки, ЕК) 1

4.2 Барања и резултати на студиската програма:

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

8.7 Систем на оценување

8.6 Услови за запишување на студиите

8.5 Структура на високобразовните стручни студии

8.4 Структура на високообразовните универзитетски
(академски) студиски програми

8.3 Акредитација на високообразовната установа

8.2 Вид на студии

8.1. Видови високообразовни установи

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето на
деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); четиригодишното
средно образование, четиригодишни универзитетски додипломски или прв циклус
студии, последипломски или втор циклус студии; како и други услови утврдени со
Законот за високото образование, Статутот и Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на наставнообразовниот процес и се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по длови или во целина)
студентот може ад оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која
се изразува до 10 (десет), при што оценките го означуваат следниов успех:
10 - извонреден
9 - одличен
8 - многу добар
7 - добар
6 - доволен
5 - недоволен
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг
документ и во пријавата за завршното оценување.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од
завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи
го и завршниот испит.

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180
ЕКТС, а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се стекнуваат
240 ЕКТС кредити.
Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка на
соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
стручниот назив по завршувањето на првиот циклус стручни студии е baccalareus
односно baccalaurea со додавка на струката.
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното
завршување се стекнува звање специјалист од одредена струка (spec.) кое се
користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските
студии од прв циклус.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна јавна
високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува
единството во вршењето и развојот на високото образование, науката, уметноста и
стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја
пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.
Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката
и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во
целост преку оспособување за развој и примена на научните и стручните достигања.
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат
вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во
работниот процес.
Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се
потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и евалуација. Системот
на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:
- одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа и на
студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно со овој закон, што се остварува преку акредитација,
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, управувањето,
финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети, што се
остварува преку системот на евалуација и
- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на
високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат
квалитетот на високото образование.
Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три
циклуси на високото образование:
- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до четири години и
со неговото завршување се стекнуваат 180 до 240 ЕКТС. Лицето кое ги завршило
студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната струка, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по
завршувањето на првиот циклус на студии е baccalaureus односно baccalaurea.
- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две години
(или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди
за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60 до 120 ЕКТС.
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на
универзитетските студии изнесува 300 EKТС. Лицето кое ги завршило студиите се
стекнува со научен назив master.
- трет циклус академски студии или докторски студии траат три години и носат 180
EKТС. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив доктор на науки
(dr.sc).

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

24.01.1984 год., Битола, Р. Македонија

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:

Доктор на технички науки
Машинство – модул Д: Производно-конструктивно машинство и
НУМА, Техничко - технолошки науки, Машинство
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет
Битола. Државен универзитет, формиран во 1979 год. со одлука на
Собранието на РМ.
Вишата техничка школа е формирана во 1961 год. од страна на
Собранието на општина Битола. Трансформација од Виша Техничка
школа во Технички факултет во 1977 год., со Закон за основање
(Службен весник на СРМ бр.30.77), Реш. бр.06-1945 од 06.07.1977.
Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за
акредитација бр. сл. 12-150/18, 21.09.2012.

2.2 Назив на квалификацијата:
2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско
подрачје, поле и област на студиите

Македонски

2.6 Јазик на наставата:

Академски студии
Трет циклус тригодишни академски студии
3 година (6 семестри, 15 седмици/семестар ), 180 ЕКТС
Завршени прв и втор циклус на студии со освоени 300 кредити или
завршени магистри со завршени пет или повеќе годишни додипломски и
последипломски студии од областа на техничките науки, како и други
услови утврдени во Конкурсот за запишување студенти на втор циклус
студии во соодветната академска година на запишување и утврдените
посебни услови од страна на единиците на Универзитетот.

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):
3.2 Степен (циклус) на квалификацијата; времетраење на
студиите:
3.3 Траење на студиската програма: години и ЕК

3.4. Услови за запишување на студиската програма

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

/

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа
(доколку е различна) која ја администрира дипломата:

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа
која ја издава дипломата:

- 102, 22.06.2015 (број на диплома, датум на дипломирање)
- ВЦУ 0492, 08.12.2015 год.(сериски број на дипломата од
Универзитетот, датум на издавање)

2.1 Датум на издавање :

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА

ЕМБГ 2401984415046 и 21/2009

АНГЕЛОВСКА

1.2 Презиме:

1.4 Матичен број и број на студентско досие:

ЕЛЕНА

1.1 Име:

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и
УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски
квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото,
контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на
оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари
за вредноста, еквивалентноста со други студии и сугестии за признавање.

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА

ул. Иво Лола Рибар бб, 7000 Битола, Република Македонија,
www.tfb.uklo.edu.mk

Технички факултет– Битола
Машинство

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола

1

8,00

Барањата на студиската програма за машинство од трет циклус претставуваат
надградување врз вториот циклус, применувајќи методологии соодветни за
решавање сложени проблеми и продлабочени вештини и знаења значајни за
реализација на активностите, кои овозможуваат директно вклучување на докторот по
технички науки во работата на компаниите за развој на производи, комплексни
проекти и напредно анализирање на процеси, методи и резултати во областа на
машинството, конкретно производно-конструктивно машинство и нумерички
машини (НУМА) . За да го оствари тоа, потребни се продлабочени и проширени
знаења од областите на машинските системи, системите за обработка, индустриска
роботика. По завршувањето на студиите, студентот треба да синтетизира и интегрира
знаења во областите на производно-конструктивното машинство и НУМА,
истражува и применува нови и развојни технологии, иновации и позитивни искуства
од оваа гранка на машинството.
Со завршувањето на студиската програма, студентот се стекнува со 180 кредити и со
звање „доктор на технички науки“. Процентот на соодносот на задолжителниизборни предмети е во согласност Законот за високото образование. За време на
третиот семестар студентот запишува, изработува и брани докторски труд.
Просечната оценка на студирање се пресметува како просек на сите оценки по сите
предмети.
Национална оцена
Опис
Дистрибуција
10
Извонреден
91-100
9
Одличен
81 – 90
8
Многу добар
71 – 80
7
Добар
61 – 70
6
Доволен
51 - 60
5
Недоволен
0 - 50
Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена.
Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од изработена семинарска
работа (најмногу 60 поени) и присуство и активност на наставата (најмногу 40
поени).
За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите
предмети од студиската програма.
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7.4 Печат

7.3 Функција на потписникот:

7.2 Име и потпис:

7.1 Датум и место:

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:

6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа:

6.1 Дополнителни информации за студентот:

Декан

Проф. д-р Стојанче Нусев

www.tfb.uklo.edu.mk
www.uklo.edu.mk
tel. +389 (0) 47 207 702
fax. +389 (0) 47 203 370

Ректор

Проф. д-р Сашо Коруновски

09.12.2015, Битола

Дипломата овозможува директен пристап кон професионално вработување.

5.2 Професионален статус (ако е применливо)

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

-

5.1 Пристап до натамошни студии

5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

4.5 Просечна оценка во текот на студиите

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми
за добивање на оценките)

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул,
оценки, ЕК) 1

4.2 Барања и резултати на студиската програма:

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

8.7 Систем на оценување

8.6 Услови за запишување на студиите

8.5 Структура на високобразовните стручни студии

8.4 Структура на високообразовните универзитетски
(академски) студиски програми

8.3 Акредитација на високообразовната установа

8.2 Вид на студии

8.1. Видови високообразовни установи

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето на
деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); четиригодишното
средно образование, четиригодишни универзитетски додипломски или прв циклус
студии, последипломски или втор циклус студии; како и други услови утврдени со
Законот за високото образование, Статутот и Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на наставнообразовниот процес и се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по длови или во целина)
студентот може ад оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која
се изразува до 10 (десет), при што оценките го означуваат следниов успех:
10 - извонреден
9 - одличен
8 - многу добар
7 - добар
6 - доволен
5 - недоволен
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг
документ и во пријавата за завршното оценување.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од
завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи
го и завршниот испит.

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180
ЕКТС, а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се стекнуваат
240 ЕКТС кредити.
Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка на
соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
стручниот назив по завршувањето на првиот циклус стручни студии е baccalareus
односно baccalaurea со додавка на струката.
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното
завршување се стекнува звање специјалист од одредена струка (spec.) кое се
користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските
студии од прв циклус.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна јавна
високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува
единството во вршењето и развојот на високото образование, науката, уметноста и
стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја
пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.
Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката
и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во
целост преку оспособување за развој и примена на научните и стручните достигања.
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат
вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во
работниот процес.
Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се
потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и евалуација. Системот
на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:
- одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа и на
студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно со овој закон, што се остварува преку акредитација,
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, управувањето,
финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети, што се
остварува преку системот на евалуација и
- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на
високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат
квалитетот на високото образование.
Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три
циклуси на високото образование:
- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до четири години и
со неговото завршување се стекнуваат 180 до 240 ЕКТС. Лицето кое ги завршило
студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната струка, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по
завршувањето на првиот циклус на студии е baccalaureus односно baccalaurea.
- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две години
(или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди
за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60 до 120 ЕКТС.
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на
универзитетските студии изнесува 300 EKТС. Лицето кое ги завршило студиите се
стекнува со научен назив master.
- трет циклус академски студии или докторски студии траат три години и носат 180
EKТС. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив доктор на науки
(dr.sc).

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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_____________________________________________

Ноември 2015 год.,
Битола
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3. АНАЛИЗА НА ЦЕЛОКУПНОТО РАБОТЕЊЕ НА ЕДИНИЦАТА
Согласно Упатството за критериумите за начинот на обезбедување и оценување
на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар во РМ, Сл.
весник бр.67, во продолжение е дадена соодветна анализа за целокупното работење
на единицата, сведена на отсеци односно студиски програми за сите три циклуси на
образование, за извештајниот период на самоевалуацијата.
Со цел Извештајот да биде јасен, аналитичен и евалуаторен во текстот е
направена анализа на основа на добиените показатели при собирање на бараните
податоци (дадено во Анекс табелите), при тоа користејќи ја базата на податоци кои се
однесуваат за соодветните студиски програми, Елаборатите, структура на наставниот
кадар, ангажираност на наставниот кадар во наставно – научни и апликативни
дејности, Правилници за студирање на прв, втор и трет циклус на студии, Правилник
за ЕКТС, динамика и напредување во студиите, проодност, постигнат успех,
застапеност на студените во органите на управување, наставни и воннаставни
активности и др.
Анализата е спроведена во четири области на работење:
- Организациски менаџмент и изведување
- Настава и учење
- Истражување, развој и/или креативни активности
- Општествена оправданост
На крај е дадена SWOT анализа за сите студиски програми на ниво на единица,
на постојните карактеристики на четирите наведени области на работење, преку
индикаторите за квалитет.
Кај некои студиски програми на единицата постојат активности кои не се
опфатени со наведените индикатори, па затоа истите се споменати и анализирани.
3.1. Студиски програми - Машински отсек
На Машинскиот отсек (МО) во периодот на самоевалуација, делуваат следните
студиски програми: Машинсто – прв, втор и трет циклус на студии, по моделот 4+1+3 и
стручни тригодишни студии по Енергетика и заштита на животната средина, за кои во
сите академски години се дадени квоти за студирање.
Детален опис на студиските програми со ангажиран наставен кадар, предметни
содржини, сооднос на задолжителни и изборни предмети, инфраструктура, стекнато
звање, визија и перспектива по дипломирањето како и други податоци, се дадени во
усвоените Елаборати на студиските програми, по кои се одвиваше/одвива наставата.
Со обработка на Анекс табелите од аспект на сите четири области на работење,
може да се констатира следното:
МО во рамките на органите на Управата учествува со свој претставник –
Раководител на отсекот. МО како најстар отсек во рамките на ТФБ, изобилува со
стручен и соодветен наставен кадар сочинет од редовни, вонредни професори,
доценти и асистенти кои сите степени на образование ги оформиле во рамките на
својата струка, односно потесна специјалност, според кои се одвива наставата и се
вршат реизбори и избори во повисоки звања, согласно поделбата по подрачја, полиња
и области од Фраскатиевата класификација (Табела 5 Анекс табели).
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Евидентен е намален број на запишани студенти во прва година по прв пат на
студиската програма по Машинство на прв циклус, додека на втор и трет циклус на
студии, интересот за студирање од година во година се зголемува, (Табела 4,10,12
Анекс табели). Застапеноста на двата пола кај студентите е евидентна, со помал број
на претставнички на женскиот пол, што е и понатаму карактеристично за техничките
науки.
Заради спецификата на техничките науки особено машинството, во процесот на
образование присутни се повеќе форми во наставно-образовен процес на студиската
програма, преку предавања екс катедра (фронтална форма на настава), интерактивна
настава, лабораториска (практична) настава, семинарска настава, теренска настава
проектна задача. Евидентна е поголема потреба на поедини облици на настава
особено лабораториската настава, како и практичната теренска настава, (Табела 7
Анекс табели).
На ниво на ТФБ како и на МО, може да се констатира надворешна соработка со
стопански, владини институции, институции и јавни претпријатија на локалната
самоуправа, невладини организации, образовни / воспитно-образовни институции, што
е верифицирано со потпишани меморандуми за соработка со голем број фирми и
компании, како и други стопански организации во Битола и пошироко, РЕК Битола,
ЕЛЕМ, МЕПСО, ЕВН, Киро Дандаро, АД Млекара – Битола и др. (Табела 8 Анекс
табели).
Во текот на студирањето студентот се стекнува со вештини со кои се оспособува
во текот на студиите, (како и во текот на своето професионално работење), како што
се писмено, усмено комуницирање наставник – студент, преку работа на компјутер, во
лабораторија, во група, преку подготвување на проекти, со потребно познавање на
странски јазици, способност за анализа на стручна и научна литература, со можност за
успешно разрешување на проблемите, стекнување на менаџерски способности со што
дипломираните студенти ќе бидат барани и препознатливи на пазарот на труд,
(Табела 9 Анекс табели). Констатиран е задоволителен степен на стекнување на овие
вештини кој се одржува во периодот на самоевалуација. Евидентен недостаток е
слабата застапеност на настава во лаборатории.
Ангажираноста на студентот во наставно-образовниот процес, преку
индивидуално учење и стекнати кредити на студиската програма, е соодветно
застапено како што е пропишано во законските регулативи и е дадено во соодветните
Елаборати по студиски програми, преку предавања, вежби, консултации, испити,
вкупно контакт часови, самостојно учење, изработка на дипломска работа, пракса,
вкупно часови односно вкупно стекнати кредити, (Табела 11 анекс Табели). Табелата е
пополнета согласно Правилникот за ЕКТС.
Средниот постигнат успех од средно училиште на новозапишаните студенти на
оваа студиска програма, изразен преку просечен број на поени изнесува 59,86 (од 100)
(Табела 12 Анекс табели за студиската програма прв циклус).
Постигнатиот успех на студентите преку колоквиуми е 7,52, односно со полагање
на испит 6,91 и е просечен. Евидентна е поголема прооднос и повисока оценка при
полагање преку колоквиуми, што ја оправдува континуираната и систематска
посветеност на работата при совладување на наставните содржини од страна на
студентите, (Табела 13 Анекс табели).
Годишниот број на дипломирани студенти на прв циклус, магистрирани на втор
циклус е согласно динамиката на упис, односно бројот на студенти на овие студиски
програми, (Табела 14 Анекс табели). Докторирани на трет циклус сеуште нема.
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Периодот на студирање како и постигнатиот просечен успех на студентите е во
рамките на просекот, се студира повеќе од пет години, со среден успех околу 7,7 на
прв циклус на студии, односно 8,34 на втор циклус на студии, (Табела 15 Анекс
табели).
Студентите покрај наставните, остваруваат и воннаставни активности, за кои се
изјасни самостојно студентскиот парламент на ниво на ТФБ. Евидентна е застапеност
на голем број културни, спортски активности, учество во натпревари, конференции,
семинари и многу други активности што укажува на богат културно – забавен и
спортски живот, (Табела 16 Анекс табели).
Академскиот кадар во последните три години на ниво на студиска програма се
одликува со незначително пишување на стручна литература, книги, скрипти,
практикуми и други помагала, (Табела 17 Анекс табели). Евидентно е намалување на
бројот на напишана стручна литература, што делумно се оправдува со слабата
финасиска поддршка за овие авторски дела како дополнителна мотивација.
Учеството на наставниците и соработниците од студиската програма во научноистражувачки и апликативни проекти (национални и меѓународни) во последните три е
евидентно и задоволително, имајќи ја предвид ситуацијата на ниво на држава, (Табела
18 Анекс Табели).
Наставниот и соработнички кадар на МО, во периодот на самоевалуација има
активно учество на конференции, симпозиуми, семинари, кое се одржува на исто ниво
во сите три години, што е добар показател, (Табела 19 Анекс табели).
Наставниот кадар е во својство на ментор/член во комисии за одбрана на
магистерски и докторски студии, согласно динамиката на запишување на вакви
студенти на втор и трет циклус. Исто така, наставниот кадар има активно учество во
објавување на трудови и публикации во научни списанија како и други публикации,
што е добар индикатор. Ова е благодарение на финансиската политика на
раководството да се субвенционира учество во вакви активности, (Табела 20 Анекс
табели).
Во последните три години активно се учествува и во европски проекти, особено
во актуелните ТЕМПУС проекти во извештајниот период, (Табела 21 Анекс табели).
Вкупниот број на реализирани проекти во последните 3 години, со домашни и
меѓународни институции, со научно – истражувачки и апликативен карактер, реално е
мал и треба да се подобри, имајќи го предвид зголемениот интерес за соработка со
Техничкиот факултет, (Табела 22 Анекс табели).
МО преку својот кадар има активно учество на домашни конференции,
симпозиуми и семинари, каде често има улога на коорганизатор, со учество во
организациониот, стручен или научен одбор, со оглед на тоа што наставниот кадар на
МО е препознатлив по својата стручност и квалитет, (Табела 23 Анекс табели).
Како дополнување на овие активности, кои не се опфатени во ниедна од
наведените Табели за членовите на МО треба да се истакне нивното учество во
апликации, особено од областа на Безбедност и здравје при работа, каде се
изготвуваат соодветни елаборати. Исто така тие учествуваат во изработка на проектна
документација, односно во проектирање, надзор и ревизија за што поседуваат
индувидуални лиценци издадени од релевантни институции.
Финасирањето на единицата (отсеците) е по две основи: од Министерството за
образование и наука (буџетот) и од сопствени приходи. Процентуалното зафаќање за
периодот на самоевалуација е: за 2012 год. од буџет 45,12 % и сопствени приходи
54,88 %; за 2013 год. од буџет 47,09 % и сопствени приходи 52,91 % и за 2014 год. од
буџет 53,31 % и сопствени приходи 46,69 %.
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Вториот и третиот циклус на студии се со кофинансирање.
Напомена: Табели со ист назив имаат различни редни броеви во Анекс табелите за прв, втор и трет
циклус. Во текстот е даден називот на табелата и стои бројот на табелата од Анекс табелите за прв
циклус.

3.2. Студиски програми - Електротехнички отсек
На Електротехничкиот отсек (ЕО) во периодот на самоевалуација делуваат
следните студиски програми: Електроенергетски системи - прв циклус на студии,
Електротехника (Модул - Електроенергетски системи и модул Систем за мерење и
управување ) - втор циклус на студии, по моделот 4+1 и стручни тригодишни студии
по Електротехника, електроенергетика и електроника. Трет циклус на студии нема.
Детален опис на студиските програми со ангажиран наставен кадар, предметни
содржини, сооднос на задолжителни и изборни предмети, инфраструктура, стекнато
звање, визија и перспектива по дипломирањето како и други податоци, се дадени во
усвоените Елаборати на студиските програми, по кои се одвиваше/одвива наставата.
Со обработка на Анекс табелите од аспект на сите четири области на работење,
може да се констатира следното:
ЕО во рамките на органите на Управата учествува со свој претставник –
Раководител на отсекот. ЕО како најстар отсек во рамките на ТФБ заедно со МО,
изобилува со стручен и соодветен наставен кадар сочинет од редовни, вонредни
професори, доценти и асистенти кои сите степени на образование ги оформиле во
рамките на својата струка, односно потесна специјалност, според кои се одвива
наставата и се вршат реизбори и избори во повисоки звања, согласно поделбата по
подрачја, полиња и области од Фраскатиевата класификација (Табела 5 Анекс
табели).
На ЕО евидентен е зголемен интерес за студирање на прв циклус, што е
индикатор за квалитетна настава, препознатливост на солидниот наставен кадар,
добрата конципираност на студиските програми, а пред се квалитетните дипломирани
студенти кои се препознатливи на пазарот на труд. Наспроти ова на втор циклус на
студии, интересот за студирање од година во година се намалува, (Табела 4,10,12
Анекс табели). Застапеноста на двата пола кај студентите е евидентна, со помал број
на претставнички на женскиот пол, што е и понатаму карактеристично за техничките
науки.
Заради спецификата на техничките науки особено електротехниката, во
процесот на образование присутни се повеќе форми во наставно-образовниот процес
на студиската програма, преку предавања екс катедра (фронтална форма на настава),
интерактивна настава, лабораториска (практична) настава, семинарска настава,
теренска настава, проектна задача. Евидентен е задоволителен облик на наставно –
образовниот процес во повеќето форми, (Табела 7 Анекс табели).
На ниво на ТФБ како и на ЕО, може да се констатира надворешна соработка со
стопански, владини институции, институции и јавни претпријатија на локалната
самоуправа, невладини организации, образовни / воспитно-образовни институции, што
е верифицирано со потпишани меморандуми за соработка со голем број фирми и
компании, како и други стопански организации во Битола и пошироко, РЕК Битола,
ЕЛЕМ, МЕПСО, ЕВН и др. (Табела 8 Анекс табели).
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Во овој Извештај е направен обид да се даде пресек на сите поважни
случувања и активности врзани за високообразовниот процес на Техничкиот факултет
- Битола во периодот 2012-2015 год.
Детектирани се предности, слабости, недостатоци но и реално неискористени
можности кои ги има на располагање ТФБ.
Во сублимираната SWOT анализа даден е јасен и концизен приказ на
констатираната состојба.
Комисијата задолжена за спроведување на самоевалуацијата, максимално
посветено и професионално ја изведе истата во краток предвиден временски рок
согласно укажувањата од инстанците кои вршеа координација на оваа активност.
Генерален заклучок е дека ТФБ е носител на техничката наобразба во регионот
и пошироко, јадро на научната мисла, седиште на квалитетен наставен кадар.
Овој примат ТФБ во иднина, треба и мора постојано да го одржува.
Констатираните слабости, треба да се сватат стимулативно, како поттик за решавање
на проблемите во од, кои често се од надворешна природа.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
24.11.2015 год.,
Битола

Во име на Комисијата за самоевалуација

Претседател,
Вонр. проф. д-р Цвете Димитриеска
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