Юридически факултет
Катедра: “Сигурност и безопасност”
Професионално направление: „Национална сигурност”
Специалност: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Екологична сигурност
2. Код на курса: SEC 1006
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Анелия Ненова
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на лекционния курс е
усвояване на основите на екологичната сигурност. Основните задачи са свързани с
придобиване на знания за екологичните опасности и рискове, механизмите за
генериране на екологични проблеми, въздействието на екологичните опасности върху
населението, компонентите на околната среда и екологичните системи, както и
нормирането на тези рискове; овладяване на подходите, методите и средствата за
екологична сигурност и съответствуващия им избор въз основа на социалната и
икономическа им ефективност; както и усвояване на основните принципи на
политиката, съдържанието, структурата и методите на управлението на екологична
сигурност.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: Усвояването на материала се базира на получени
знания по природни науки от средния курс на обучение.
12. Съдържание на курса: Основните теми са разпределени в три раздела:
Същност и съдържание на екологичната сигурност; Диагностика на състоянието на
екологичната сигурност и Управление на екологичната сигурност
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен семестриален изпит, текущ контрол
и разработка на курсова работа.
16. Език на преподаване: български
17. Практика

