
Юридически факултет
Катедра:Сигурност и безопасност
Професионално направление:Национална сигурност
Специалност:Защита на националната сигурност
Образователно-квалификационна степен:бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: SEC1105
2. Наименование на курса: Въведение в професионалното ориентиране
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р валери Христов, доц. д-р Валентин Тодоров, доц. д-р Е. гавраилов
9. Резултати от обучението за дисциплината: В резултат на преминаване на теоретичния курс на
обучение в предвидения обем и последователност на темите, съгласно учебния план и
настоящата учебна програма обучаемите следва да знаят:Основните моменти от концепцията за
професионално ориентиране; Органите за управление на системата за защита на сигурността,
опазването на обществения ред и защитата при бедствия и аварии; Основните функции и
задачи на органите за управление на системата за защита на сигурността, опазването на
обществения ред и защитата при бедствия и аварии; Условията и реда за заемане на длъжност в
държавната администрация и частния сектор; Изисквания за професионална квалификация и
др.
10.Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания: няма
12. Съдържание на курса: Целта на учебната дисциплина е да запознае обучаемите с
възможностите за бъдеща реализация. Да насочи студентите при избор на профилиране на
знанията в следващите  години на обучение.
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3. Закон за защита при бедствия – Обн. ДВ. бр. 102 от 19 Декември 2006г., посл изм. И
доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.
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11. Правилник за организация и дейността на НС, ДВ, бр. 44, 1997., посл. изм. и доп. ДВ.
17, 2012.
Препоръчителна литература:
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2. Василев, Д. Теория и методика на професионалното ориентиране, С., 2003
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5. Искрев, Д. Основи на професионалното ориентиране, Благоевград, 2000
6. Кантор, Л. Професионална подготовка и обучение, Компас, 1993
7. Кацаров, Д. Професия и професионално образование, С., 1992
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции
15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка е комплексна и се получава по формулата:
КО = 0,4 х [(ТО1 + ТО2+ТО3 + ОКР): 3] + 0,6 ОИ, където КО – крайна оценка; ТО – текуща
оценка (тест); ОКР – оценка на курсовата работа; ОИ – оценка от семестриалния изпит
16. Език на преподаване: български език.


