Универзитет „Св. Климент Охридски“
Технички факултет, Битола
Отсек за сообраќај и транспорт
Студиска програма:
Траење на студиите:

СТИ, СТСТ, СТТ
4 години

Syllabus
Предмет: СТИ 606, СТ 405, СТТ 804 Урбани транспортни системи
Предавач:

Ред. проф. д-р Никола Крстаноски

(кабинет 401)

Семестар:
седми
ЕКТС поени:
6 (шест)
Неделен фонд на часови: 3

Термин за предавања и
вежби:
Посетни сати:

четврток, 08.00 часот во 415
вторник 8.50 до 11.00
среда 9.30 до 11.20

Цел на предметната програма: Изучување на широкиот спектар на урбани
транспортни системи: дефиниција, карактеристики,
елементи на проeктирање, меѓусебен сооднос и
влијание врз градот
Стекната компетентност:

Способност за планирање и проектирање на урбани
транспортни системи

Предвидени активности:

Предавања, семинарска работа, два колоквиуми,
индивидуално учење

Начин на оценување:

Максимум поени од прв колоквиум
Максимум поени од втор колоквиум
Семинарска работа
Редовно посетување на предавања
ВКУПНО

40
40
15
5
100

Правила за полагање на колоквиуми:
 Студентот кој паднал на првиот колоквиум може
да полага повторно на поправен прв колоквиум кој
ќе се организира надвор од термини за настава во
рок од десет дена од одржувањето на првиот
колоквиум
 Студентот кој не го положил ни поправниот
колоквиум, нема право на втор колоквиум, а во
редовни испитни сесии го полага целиот испит



Студентот кој не го положил вториот колоквиум,
во редовните испитни сесии може да го полага
само вториот дел од матерјалот. Ова право важи
заклучно со септемвриска сесија.

Начин на формирање на оценката:
50 – 60 поени
61 – 70 поени
71 – 80 поени
91 – 90 поени
91 – 100 поени

6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)

План на реализација на активностите во учебната 2014/2015
Датум
Активност
Содржина на активноста
1 21.02.2019 Предавање 1
Вовед: Класификација на урбани транспортни системи,
карактеристики и меѓусебна зависност на развој на
градот и сообраќајот во него
2 28.02.2019 Предавање 2
Пешачење како вид на транспорт во градот
3 07.03.2019 Предавање 3
Велосипедски сообраќај
4 14.03.2019 Предавање 4
Моторцикли и скутери, автомобили - прв дел
5 21.03.2019 Предавање 5
Автомобили - прв дел
6 28.03.2019 Предавање 6
Автомобили - втор дел
7 04.04.2019 Колоквиум 1
8 11.04.2019 Предавање 7
Такси сообраќај, автобуси - прв дел
9 18.04.2019 Предавање 8
Автобуси-втор дел
10 25.04.2019 Предавање 9
БРТ – Берз автобуски превоз
10 02.05.2019 Предавање 10 Шински урбани системи - втор дел
11 09.05.2019 Предавање 11 Шински урбани системи - втор дел
12 16.05.2019 Предавање 12 Автоматски водени системи
13 23.05.2019 Предавање 13
14 30.05.2019 Колоквиум 2

Критериуми за избор и дизајн на урбани транспортни
системи, Методологија за вреднување на оптимален
транспортен систем
Прашања и задачи од вториот дел од матерјалот

Основна литература:
1. Nikola Krstanoski, Предавања во Microsoft Power Point
Дополнителна литература:
Sigurd Grava, “URBAN TRANSPORTATION SYSTEMS”, University of Columbia
McGraw-Hill Prof Med/Tech, Sep 9, 2002 - 840 pages

