Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Текстилна технологија
Технологија и дизајн текстила и одеће
Основне академске студије
Студија рада у индустрији одеће
Ковиљка Асановић
Ковиљка Асановић

Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
/
Циљ
предмета
Циљ предмета је упознавање и савладавање метода за мерење рада у изради одеће.
Исход
предмета
Студенти стичу знања о начину одређивања времена извођења технолошких поступака у индустрији одеће.
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
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Предметом су обухваћене: дефиниције основних појмова везаних за студију рада, методе мерења времена помоћу
хронометра, методе снимања филмском и видео камером, остале методе мерења времена, стабилизација радног
места, одређивање времена израде системима унапред одређених времена, могућност примене МТМ система у
технологији одеће, систем ознака учесталости и редослед основних покрета, процена залагања, израчунавање
времена израде, анализа снимљеног времена, праћење и анализа извршења норми, анализа рада на машинама,
анализа губитака времена у процесу рада, поједностављење рада, принципи рационализације и фазе у спровођењу
рационализације, дијаграм пословања, корист од поједностављења рада.

Практична настава обухвата: израду рачунских примера везаних за студију покрета, студију и анализу времена и
поједностављење рада, као и посете фабрикама са циљем да се студенти упознају са облицима примене студије рада
у погонима за израду одеће.
Д.Рогале, Д.Ујевић, С.Фиршт Рогале, М.Храстински, Технологија производње одјеће са студијем рада, Технички факултет
Универзитета у Бихаћу, Бихаћ, 2000.

2 К.Анастасов, Технологија конфекције и студије рада - Збирка 111 задатака са решењима, ВТШ Зрењанин, 2001.
3 Д.Таборшак, Студиј рада, Техничка књига, Загреб, 1987.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања
Вежбе
Остали часови
1
0.8
Методе
извођења
наставе
Настава се изводи у виду предавања, израде рачунских примера и посете погонима за израду одеће.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
домаћи задаци
30

0.2

70

