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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: Нема условљености.
Циљеви изучавања предмета: Циљ изучавања овог предмета је да студенте упозна са технологијом
рада, конструктивним карактеристикама и основним прорачуном средстава унутрашњег транспорта.
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 Појам и врсте унутрашњег транспорта.
2 Терети који се транспортују. Путеви унутрашњег транспорта.
3 Колица, трактори и возови.
4 Утоваривачи терета. Механизми за дизање терета.
5 Преносилице.
6 Окретне дизалице. Правокретне дизалице.
7 Гравитациони транспортери.
8 I парцијални испит
9 Ваљкасти, плочасти и тракасти транспортери.
10 Ланчани, грабуљасти и лоптасти транспортери.
11 Инерцијални, пужни и завојни транспортери.
12 Жичани транспортери.
13 Ваздушни и транспортери с течношћу.
14 Елеватори. Конвејери.
15 Пројектовање унутрашњег транспорта.
16 Организација и економија унутрашњег транспорта.
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. Милеуснић, Н.: Организација унутрашњег транспорта и складишта, Привредни финансијски
водич, Београд, 1985.
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.

