ПРЕДМЕТ: ПЛАНИРАЊЕ НА ЈГП
СООПШТЕНИЕ
Заради настанатата ситуација со корона вирусот, а со цел да не се изгуби семестарот,
потребно е да се организираат активностите на студентите во овој сместар.
На веб страна на ТФБ во рамките на матерјали за овој предмет се ставени два
документи од теорија на корелација во кои има примери со решени задачи.
Исто така потребно е студентите да изготват програмска задача во рамките на овој
предмет.
Програмската задача се состои во изработка на прогноза со помош на теорија на
корелација и трендови, на некој од променливи потребни за изработка на студија за ЈГП.
Може да се прави прогноза на ниво на град или на ниво на Македонија на пример за
следниве параметри (може и на други релевантни податоци):










Број на население – вкупно
Број на население помладо од 18 години
Број на население постаро од 65 години
Број на регистрирани возила – вкупно
Број на регистрирани патнички возила
Степен на моторизација
Број на превезени патници во градски превоз
Остварени пкм во градски превоз
и др. по одобрување од професорот

Предложента тема за програмска задача од ваша страна треба да ја предложите до
мене со порака на e-mail адреса nikola.krstanoski@uklo.edu.mk.
Откако ќе добиете одобрување на темата, ќе пристапите кон изработка на
проектната задача.
Препораки за начинот на изработка на проектната задача:
1. Проектната задача треба да ја запази следната структура:
a. Насловна страна со наслов, податоци за студентот и предметот
b. Абстракт – кус опис што е содржано во семинарската
c. Вовед
d. Главен текст (со вклучени графици и табели)
e. Заклучоци
f. Референци (во врска со референците мора за секој изнесен податок да
наведете од каде сте го извлекле тој податок)

2. Изработената програмска задача ќе ја поднесете во електронска форма на мојата email адреса
Проектната задача е предуслов за излегување на испит.
За начинот како ќе се организираат испитите ќе добиете дополнителна информација
откако на ниво на Универзитет и ТФБ ќе се донесе препорака во врска со тоа.
За сите прашања, консултации и нејасни работи можете да се обратите на мојата на e-mail
адреса nikola.krstanoski@uklo.edu.mk.
Проф. др. сц Никола Крстаноски

