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Предмет:

СТСТ 203 Транспорт и животна средина

Студиска програма:

Сообраќајно-транспортни системи и технологии

Семестар:

II (втор)

Тип на предметот:

задолжителен предмет

ЕКТС поени:

6 (шест)

Неделен фонд на часови: 4+0

Предавач:

доц. д-р Бети Анѓелевска (кабинет 403)
beti.angelevska@tfb.uklo.edu.mk

Термин за предавања:

понеделник, 13.15-16.35

Цел на предметната програма:

Стекнување на општи сознанија за придонесот
сообраќајот во загадувањето на сите аспекти
животната средина: воздух, почва и вода и
последиците во однос на живиот свет
материјалните вредности.

Стекната компетентност:

Свесност за значајноста на сообраќајот во
загадувањето на локално, регионално и глобално
ниво; способност за развивање, селектирање и
имплементација на мерки во сообраќајот за заштита
од загадувањето.

Предвидени активности:

Предавања, два колоквиуми, индивидуално
учење

од
во
за
и

Начин на оценување:

Максимум поени од прв колоквиум

40

Максимум поени од втор колоквиум

40

Семинарска работа

10

Редовно посетување на предавања

10

ВКУПНО

100

Конечната оценка се формира врз основа на успехот од колоквиумите или писмениот
испит (max 80%), оценката од семинарскиот труд (max 10%) и присуството на
предавања (max 10%).
Правила за полагање на колоквиуми:








Студентот кој не го положил првиот колоквиум може да полага
повторно поправен прв колоквиум кој ќе се организира надвор од
термини за настава во рок од десет дена од одржувањето на
првиот колоквиум.
Студентот кој не го положил ни поправниот колоквиум, нема
право на втор колоквиум, а во редовни испитни сесии го полага
целиот испит.
Студентот кој не го положил вториот колоквиум, во редовните
испитни сесии може да го полага само вториот дел од материјалот.
Ова право важи заклучно со јануарската сесија.
Испитот (за неположени колоквиуми) се изведува писмено.

Начин на формирање на оценката:
50 – 60 поени

6 (шест)

61 – 70 поени

7 (седум)

71 – 80 поени

8 (осум)

81 – 90 поени

9 (девет)

91 – 100 поени

10 (десет)

План на реализација на предавањата во учебната 2015/16

1

Датум
Активност
08.02.2016 Предавање 1

2
3

15.02.2016 Предавање 2
22.02.2016 Предавање 3

4

29.02.2016 Предавање 4

5

07.03.2016 Предавање 5

6

14.03.2016 Предавање 6

7
8

21.03.2016 Колоквиум 1
28.03.2016 Предавање 7

9
10

04.04.2016 Предавање 8
11.04.2016 Предавање 9

11

18.04.2016 Предавање 10

12

25.04.2016 Предавање 11

13
14

02.05.2016 Предавање 12
09.05.2016 Колоквиум 2

Содржина на активноста
Општ преглед на влијанијата од транспортот
врз животната средина; Одржливи транспортни
системи
Одржливи транспортни системи
Процес на согорување кај ото и дизел мотори;
видови на емисии и видови на загадувачи
Категоризација на влијанијата од транспортот
врз животната средина
Загадување на воздухот, мониторинг и
моделирање на загаденоста; Трендови во
загадувањето на воздухот
Стандарди и легислатива во Европската Унија
за издувните емисии од возилата; Преглед на
меѓународните стандарди и легислатива за
издувните емисии од возилата; Насоки за
изработка на семинарска работа
Прашања од првиот дел на материјалот
Техничко-технолошки мерки кај возилата за
намалување на емисиите; Квалитет на горивото
Алтернативни горива
Моторните возила како извор на цврст отпад;
Активности со изработка на семинарска работа
Бучава од моторните возила; Моторните возила
како загадувачи на водата; Моторните возила и
потрошувачката на енергија; Моторните возила
и потребата за простор
Мерки за управување и контрола на
сообраќајот за намалување на влијанијата во
животна средина; Активности со изработка на
семинарска работа
Празник
Прашања од вториот дел на материјалот

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Транспорт и животна средина (задолжителен)
2. Код
СТСТ 203
3. Студиска програма
Сообраќајно-транспортни системи и технологии
4. Организатор на студиската
Технички факултет, Битола
програма (единица, односно
Отсек за сообраќај и транспорт
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
I/II
Број на ЕК
6
8. Наставник
доц. д-р Бети Анѓелевска
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметот: Стекнување на општи сознанија за придонесот од сообраќајот во
загадувањето на сите аспекти во животната средина: воздух, почва и вода и за
последиците во однос на живиот свет и материјалните вредности.
Стекнати компетенции - знаења: Свесност за значајноста на сообраќајот во
загадувањето на локално, регионално и глобално ниво; способност за развивање,
селектирање и имплементација на мерки во сообраќајот за заштита од загадувањето.
11. Содржина на предметната програма:
 Загадување на животната средина од сообраќајот преку издувните емисии, бучавата,
отпадот. Мерки во возилата за намалување на загадувањето. Мерки во сообраќајот
за намалување на загадувањето. Законска регулатива. Алтернативни горива.
12. Методи на учење: интерактивна настава
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часа
14. Распределба на расположливото време 4+0
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
60 часа
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
30 часа
16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

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

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

оценка)

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

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1.
1.
Анѓелевска, Бети

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 81до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Редовно присуство на предавања и вежби и
предадена проектна задача
Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов

Издавач

Предавања (MPP)

Година
2015

Дополнителна литература
1
22.2.

Ворен, Џејмс

Менаџирање на
енергијата за
транспортот –
енергија за
одржлива иднина

Oxford
University
Press

2007

