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Шифра предмета
2012/13
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми: Основне академске студије. Први циклус.
Студијски програм: Машинско инежењерство.
Условљеност другим предметима: Нема условљености.
Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са улогом и значајем, те методама и техникама
транспорта и логистике у условима све ширих и разноврснијих захтјева тржишта.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф.др Миломир Гашић
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, презентације, учење и израда задатака. Консултације.
Садржај предмета по седмицама:
1 Појам логистике, могуће дефиниције и основни цилјеви изучавања.
2 Логистика предузећа.
3 Токови материјала и информација.
4 Материјали, транспорт и складиштење.
5 Значај транспорта у систему физичке дистрибуције.
6 Алтернативне методе транспорта.
7 Логистика транспорта: машине транспортне технике. Специјалне транспортне машине.
8 I парцијални испит
9 Машине подног транспорта.
10 Логистика претовара насипних и јединичних (пакованих)терета.
11 Саобраћајна транспортна техника.
12 Основе складиштења.
13 Складишни системи насипних и јединичних (пакованих) терета.
14 Основе комисионирања са паковањем и кодирањем.
15 Системи за комисионирање
16 Квалитет у логистици.
17 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:
У семестру:
Кредитни коефицијент
Укупно оптерећење за предмет:
к=6/30=0.20...
6 кредита x 30 сати/кредиту=_180_сати
Активна настава:_5 x15=75_сати предавања и вјежби,
Недјељно оптерећење:
=0.20 x40 сати=8 сати
Континуална провјера знања: 10 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 90 сати
Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, да ураде задаће и тестове, да раде
парцијалне испите и завршни испит.
Литература:
1. H. Martin: Transport- und Lagerlogistik, Vieweg 1995
2. Станивуковић, Д.: Логистика, ФТН, Нови Сад, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
- редовно присуство настави ( до 10 бодова ),
- задаће, тестови, парцијални испити ( до 50 бодова ),
- завршни испит ( до 40 бодова ). Укупно 100 бодова.
Прелазна оцјена добија се ако се сакупи 50 или више бодова.
Посебна напомена за предмет:
Додатне напомене о предмету могу се добити код предметног наставника.

