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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: Машинство
Условљеност другим предметима: Транспортна средства
Циљеви изучавања предмета: Стицање знања из складишне технике (управљање залихама).
Име и презиме наставника и сарадника: Проф.др Миломир Гашић
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације.
Садржај предмета по седмицама:
1 Увод, примјена и значај склацишта.
2 Логистички системи складиштења и управљања залихама
3 Материјали који се складиште, особине материјала.
4 Складишни системи, основни процеси у складишном систему.
5 Складишни објекти, врсте складишних објеката.
6 Складишна опрема, у зависности од облика материјала, врсте складишта итд.
7 Технологија складиштења (типичне технологије).
8 I парцијални испит
9 Технологија складиштења комадног материјала, шипкастог и плочастог материјала.
10 Технологија складиштења расутог материјала.
11 Технологија складиштења течног и гасовитог материјала.
12 Високорегална складишта.
13 Опрема која опслужује високорегална складишта
14 Управљање токовима материјала у високорегалним складиштима.
15 Технологија пројектовања складишта, локација и улога складишта у логистичком систему.
16 Модели симулације реалних процеса у складишту и могућности њихове примјене.
17 II парцијални испит. Завршни испит
Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:
У семестру:
Кредитни коефицијент
Укупно оптерећење за предмет:
5 кредита x 30 сати/кредиту=150 сати
5/30=0,167
Недјељно оптерећење:
Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби,
=0,167 x 40 сати
Континуална провјера знања: 12 сати
= 6 сати и 40 минута
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 73 сата
Обавезе студента: Обавезно присустовање настави и вјежбама, као и израда семинарског рада.
Литература:
1. Проф. др Слободан Вукићевић: Складишта,
Облици провјере знања и оцјењивање:
- редовно присуство настави доноси до 10 бодова,
- семинарски рад до 40 бодова,
- завршни испит доноси до 50 бодова.
Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 51 бод, уз услов да се на завршном испиту
има више од 50% бодова.
Посебна напомена за предмет:
Додатне информације о предмету могу се добити код предметног наставника.

