Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Пољопривредна техника и информациони системи
Назив предмета: Пројектовање објеката у сточарству-Desing of livestock buildings
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Миодраг Зорановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:Циљ предмета Добијање теоретских и практичних знања о изради техничко-технолошких пројеката
говедарских, свињарских и живинарских фарми.
Исход предмета Оспособљеност студента за израду техничко-технолошких пројеката сточарских фарми.
Садржај предмета
Теоријска настава Основи технолошког пројектовања. Утицајни зоотехнички и спољни фактори на
изградњу сточарских објеката према врсти и категорији стоке. Положај сточарских фарми у односу на
насељена места. Фактори загађења животне средине и утицај сточарских објеката на њих (ваздух,
подземне воде и др.). Пројектовање: техничко-технолошких линија исхране, напајања водом, система за
мужу, евапоративно хлађење, вентилације са пречишћавањем ваздуха, пречишћавања воде, система
загревања у интеракцији са топлотном пумпом и системом за пречишћавање ваздуха и воде, система за
изђубравање и складиштење стајњака, обраде стајњака итд.
Практична настава: Израда пројектних задатака по појединим поглављима. Израда математичких
модела у MathCad-у.Теренске вежбе и приказ појединих решења. Анализа појединих решења из праксе.
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Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе Усмена предавања уз активно укључивање студената, слајдови и филмови
преко видео бима, приказ опреме у експлоатацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10 писмени испит
15
практична настава
15 усмени испит
20
колоквијум-и
10
семинар-и
30

