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Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте

и гаса
Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

OAS253 Основи нафтног и гасног пословања
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 3

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

И

Циљ предмета је да да општу представу о професионалној делатности приликом искориштавања и експлоатације нафтних и
гасних налазишта.

Формирање код студената почетних појмова и знања из основног производног процеса функционисања предузећа из области
индустрије која се односи на производњу нафте и гаса

Теоретски део: Улога нафте и гаса у привреди, политици, екологији; Елементи геологије у индустрији нафте и гаса; Припрема
бушотина и њихова експлоатација; Сабирање и припрема производа нафтних и гасних бушотина.

Практични део су: Арматура ушћа еруптивних и ињекционих буштона; Опрема гасификације бушотина; Опрема бушотина, које се
експлоатишу помоћу клипних дубинских пумпи

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Настава по темама које су наведене у садржају теоретске наставе, у класичном смислу, кориштењем компјутерских презентација
и видеофилмова; практична настава на компјутеру, специјалној опреми. Студенти ће добијати домаће задатке.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени део испита 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Практична настава 60.00Да

Ђорђевић Б. ДејанНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:
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