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Вид на студии

Академски (III циклус докторски студии)

Обем на студиите изразен во ЕКТС
кредити

180 ЕКТС кредити

Научен назив

Доктор на технички науки од областа на
земјотресно инженерство

Времетраење на студиите, во години

3 години

Дескриптори на квалификациите
1a Општи дескриптори на квалификациите со кои се одредуваат резултатите од учењето за
студската програма од докторските студии од трет циклус по земјотресно инженерство
Покажува знаење и разбирање во подрачјето на технички и технолошки науки,
Знаење и
област
земјотресно инженерство кое се надградува врз претходното тригодишно,
разбирање

Примена на
знаењето и
разбирањето

Способност за

четиригодишно или петтогодишно високо образование-прв циклус, како и втор
циклус на последипломски студии, вклучувајќи и познавање во доменот на
теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во
областа на земјотресното инженерство.Разбирање во областите од земјотресното
инженерство, градежништвото и сродни технички науки и познавање на тековните
прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаење.
Покажува знаење и разбирање за разни теории, методологии.
Може да го примени знаењето на начин што покажува професионален пристап во
работата и професијата доктор на науки од областа на земјотресно инженерство.
Покажува компетенција за идентификација, анализа и решавање проблеми.
Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми со одредена
оригиналност во нови или непознати средини и во мултидисциплинарен контекст,
поврзани со земјотресното инженерство, градежништвото и другите сродни
технички науки.
Способност за прибирање, анализирање, оценување
и
презентирање

проценка

Комуникациски
вештини

Вештини на
учење

информации, идеи и концепти од релевантни податоци. Способност за
синтетизирање на знаењето и донесување на соодветна проценка земајќи ги
предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти. Способност да
оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за причините и
да избере соодветно решение. Способност за справување со сложени прашања,
систематски и креативно, за солидно проценување дури и при некомплетни и
ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките
одговорности при примената на стекнатото знаење и процена.
Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност,
за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување
и опсегот на задачата се јасно дефинирани. Преземање значителна одговорност
за колективни резултати; водење и иницирање активности. Способност за
независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и
интердисциплинарни дискусии.
Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно знаење и
способност за независно и самостојно делување при стекнувањето нови знаења
и вештини во општествени рамки. Способност за преземање одговорност и
понатамошен професионален развој и усовршување.

1 б. Специфични дескриптори на квалификациите со кои се одредуваат резултатите од
учењето од докторските студии од трет циклус по земјотресно инженерство
Квалификациите кои означуваат успешно завршување на трет циклус докторски студии - 180
кредити (ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на
квалификации.
•
Se ovozmo`uva obrazovanie na kandidati vo domenot na zemjotresno
Знаење и
in`enerstvo
vklu~uvaj}i izu~uvawe na sovremeni metodi za analiza,
разбирање
proektirawe i evaluacija na konstruktivnite sistemi od vlijanie na
vertikalni i seizmi~ki tovari kako i drugi specifi~ni vidovi na
stati~ki i dinami~ki tovari.

•

•

Примена на
знаењето и
разбирањето

Se steknuvaat znaewa od {irok spektar na specifi~ni podoblasti
od
oblasta
na zemjotresnoto in`enerstvo i aseizmi~koto
proektirawe.
Се стекнуваат знаења од областа на инжинерската сеизмологија.

•

Se steknuvaat znaewa od oblasta na sovremeni numeri~ki metodi
za analiza, ekspertiza, proektirawe i evaluacija na seizmi~kata
otpornost na konstrukciite, kako i adekvatno obrazovanie od oblasta
na zemjotresno
in`enerstvo za objekti od tipot na zgradi so
razli~ni konstruktivni sistemi (armiranobetonski, ~eli~ni, zidani,
me{oviti i dr.), kako i golem broj slo`eni in`enerski objekti od
razli~ni
kategorii (mostovi, brani, specijalni konstrukcii,
infrastrukturni sistemi i dr.).

•

Se steknuvaat znaewa od oblasta na namaluvawe i upravuvawe na
rizicite od prirodni katastrofi i posebno na rizicite od zemjotresi.

•

Se steknuvaat znaewa od oblasta na dinamika na po~vi i fundamenti.

•

Се стекнуваат знаења од областа на проектирање и анализа на
конструкции со сеизмичка изолација и системи за дисипација на енергијата.
Оспособување на кадри за оригинална истражувачка дејност во областа
на земјотресното инженерство.

•

•

Producirawe na kreativni kadri за сопствено понатамошно
усовршување и едукација на млади кадри во областа на земјотресното
инженерство.

Способност за
проценка

Комуникациск
и вештини

•

Osposobuvawe na kandidatite za kreativna i razvojna proektantska
dejnost vo oblasta na zemjotresno in`enerstvo;

•

Osposobuvawe na kandidatite za realizacija na slo`eni proektantski
zada~i od oblasta na proektiraweto i seizmi~kata stabilnost i
sigurnost na razli~nite vidovi grade`ni objekti.
Osposobuvawe na kadri za re{avawe na slo`eni
problemi
od
oblasta na dinamika на konstrukcii, dinamika na po~vi i geotehnika.

•

Osposobuvawe na kadri za realizacija na
namaluvawe na rizicite od prirodni katastrofi.

•

Osposobuvawe na kadri za sanacija i zajaknuvawe na zgradi,
in`enerski i specijalni objekti do obezbeduvawe na barano nivo na
seizmi~ka sigurnost.

•

Способност за оригинална научно-истаржувачка дејност во областа на
земјотресното инженерство.

•

Sposobnost za kreativna i razvojna proektantska dejnost vo oblasta
na zemjotresnoto in`enerstvo.

•

Sposobnost za realizacija na slo`eni proektantski zada~i od
oblasta na proektiraweto i seizmi~kata stabilnost i sigurnost na
razli~nite vidovi grade`ni objekti.

•

Sposobnost za re{avawe na slo`eni problemi od oblasta na dinamika
konstrukcii, dinamika na po~vi i geotehnika.

•

Sposobnost za upravuvawe so aktivnostite
rizicite od prirodni katastrofi.

•

Sposobnost za vr{ewe na aktivnostи za sanacija i zajaknuvawe na
zgradi, in`enerski i specijalni objekti do obezbeduvawe na barano
nivo na seizmi~ka sigurnost.

•

Способност за проектирање на базно изолирани, пасиво и активно
управувани конструкции.
Покажува способност на едноставен и јасен начин да ги презентира
информаците во врска со нивната професионална дејност, усно и во
писмена форма во согласност на културното ниво на соговорникот

•

•

Вештини на
учење

Лице за
контакт

•

aktivnosti

za namaluvawe

za

na

Покажува способност да ги користи своите знаења и вештини,
професионално да комуницира со колегите и соработниците, да
работи ефикасно како член на тимот и да координира активности
Демонстрира развиени вештини за учење (концентрација, читање,
експериментални активности, слушање, меморирање, организација на
времето).

•

Способност за консултација на сите видови научна литература за
целосна употреба со цел да ги
применуваат
резултатите
во
истражувањата во практични цели.

•

Способност за користење на ефективни стратегии за сопствено
едуцирање, вклучувајќи ја и употребата на информатичката технологија.
Посетува професионални собири.

Проф.д-р.Голубка Нечевска Цветановска
E-mail : golubka@pluto.iziis.ukim.edu.mk
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