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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Енергија од отпад
150
ТИ, ЕЕ
Машински факултет – Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Прв циклус
зимски

Број на ЕКТС
кредити
доц. д-р Даме Димитровски
Термодинамика - потпис
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со изворите на отпад, видовите и типовите отпад, правната регулатива за
постапување со отпад, технологиите и системите за извлекување материјали и енегија од
отпадот, енергенси од отпад и справување со комунален отпад, отпад од индустријата и
земјоделието
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
Управување со цврст отпад, создавање отпадоци, видови и типови отпад, складирање,
собирање, транспорт и преработка на отпад, извлекување материјали и добивање
конверзиони производи и енергија од цврст отпад и постапки, термички постапки,
биолошки процеси, системи за добивање енергија, биогорива од отпад, намалување на
количеството отпад во изворот, правна регулатива за отпад, управување со градски
отпад, земоједлски отпад и индустриски отпад, депонии, технологии за намалување на
волуменот,
Методи на учење:
Интерактивни предавања, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна и/или тимска
работа на проектни задачи, самостојно учење.
Вкупен расположив фонд на време
6 ECTS x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време
30 + 30 + 30 + 30 + 60 = 180часови
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часови
16.2.

Самостојни задачи

30 часови

16.3.

Домашно учење

60 часови

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/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата

20.

80 бодови
15 бодови
5 бодови
под 51 бод
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Одбранета семинарска од точка 17.2,
Предадени решени домашни задачи.
Македонски јазик

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

анкети и други форми на континуирана евалуација

Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Љубица Тодоровска

Третман на отпад

2.

Даме Димитровски

Управување со отпад

3.

Хрвоје Пожар

Основи енергетике I и II

Издавач
МФС интерно
издание
МФС интерно
издание
Школска
књига Загреб

Година
2003
2011
1978

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Nicholas P. Chermisinoff

22.2.
2.
3.

George Tchobanoglous,
Frank Kraith
Даме Димитровски
Миле Димитровски
и група автори.

Наслов
Handbook of solid waste
management and waste
minimization technologies
Handbook of solid waste
management
Енергија од
земјоделието за
земјоделието

Издавач

Година

Butterworth
Heinemann

2003

McGraw Hill

2002

CeProSARD

2009

