
Прилог  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

бр.3                 

1.  Наслов на наставниот предмет  Рециклирање на полимерите-    

       конвенционални и нови методи    

2.  Код       НМ МП02И24        

3.  Студиска програма  Нови материјали-полимери    

4.  Организатор на студиската  Институт за органска технологија    

  програма (единица, односно             

  институт, катедра, оддел)             

5.  Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор    

6.  Академска година / семестар  1   7. Број на ЕКТС  5 
        2    кредити    

8.  Наставник  Јадранка Блажевска-Гилев, вон.проф. 

       Анита Грозданов, вон. проф.    

9.  Предуслови за запишување на             

  предметот             

10.  Цели на предметната програма (компетенции):    

  Стекнување  на  продлабочени  знаења  за  можностите  и  начините  за  повторно 

  искористување на отпадната пластика, новите трендови и економски аспекти на 

  рециклирањето             

11.  Содржина на предметната програма:          

  Продлабочени знаења за рециклирање на пластиката и типовите на рециклирање 

  (термичко, механичко, хemisko reciklirawe и рecikliraweto kako izvor na 

  energija).  Идентификација,  сортирање  и  сепарациони  методи. Техники  на 

  репроцесирање.  Проблеми  поврзани  со  репроцесирање  на  термопластичните 
  полимери. Примери за рециклирање на термопластичните полимери. примери за 

  рециклирање на електрични и електронски уреди. Проблеми и перспективи на 

  рециклирањето и потенцијални трендови во рециклирањето.    

12.  Методи на учење:             

13.  Вкупен расположив фонд на време  150        

14.  Распределба на расположивото време          

15.  Форми на наставните  15.1. Предавања- теоретска   45 часови 

  активности     настава     

      15.2. Вежби (лабораториски,   15 часови 
         аудиториски), семинари,     

         тимска работа     

16.  Други форми на активности  16.1. Проектни задачи   15 часови 
              

      16.2. Самостојни задачи     
             

      16.3. Домашно учење   45 часови 
                 

17.  Начин на оценување             

  17.1. Тестови           80 бодови 
        

  17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена    10 бодови 

   и усна)             

  17.3. Активност и учество           10 бодови 
            

18.  Kритериуми за оценување     до х бода   5 (пет) (F) 

  (бодови/ оценка)     од х до х бода   6 (шест) (E) 



          од х до х бода   7 (седум) (D) 

       од х до х бода   8 (осум) (C) 

       од х до х бода   9 (девет) (B) 

       од х до х бода  10 (десет) (A) 

19.  Услов за потпис и полагање на  Минимум 11 бодови од 17.2 и 17.3 

  завршен испит          

20.  Јазик на кој се изведува наставата  Македонски     
             

21.  Метод на следење на квалитетот  Анонимна анкета     

  на наставата          

22.  Литература          

   Задолжителна литература        

  22.1 Ред.број Автор   Наслов   Издавач  Година 

   1. J. Scheirs and  Feedstock Recycling and  
John Wiley 
&  2006 

    W. Kaminsky  Pyrolysis of Waste  Sons, Ltd   

      Plastics      

   2. Frank Woodard  Industrial Waste  
Butterworth
–  2001 

      Treatment Handbook  Heinemann   

  22.2 Дополнителна литература        

   Ред.број Автор  Наслов   Издавач  Година 

             

 


