Факултет:Юридически
Катедра:Сигурност и безопасност
Професионално направление:Национална сигурност
Специалност:Защита на националната сигурност
Образователно-квалификационна степен :бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ
2. Код на курса: SEC 1006
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц.д-р Анелия Ненова
9. Резултати от обучението за дисциплината – Основна цел на дисциплината в
обучението на студентите е да се усвоят основите на екологичната сигурност.
10.Начин на преподаване - директно
11.Предварителни изисквания – Превенцията и управлението на екологичните рискове
заема все по-голям дял от дейността на специалистите в областта на националната
сигурност. Ето защо курсът по „Екологична сигурност” е неразделна част от
обучението на специалисти от областта на сигурността.
12. Съдържание на курса - Придобиване на знания за екологичните опасности и
рискове, основните замърсявания, действието върху населението, компонентите на
околната среда и екологичните системи, както и нормирането им. Овладяване на
подходите, методите и средствата за екологична сигурност и съответствуващия им
избор въз основа на социалната и икономическа им ефективност. Усвояване на
основните принципи на политиката, съдържанието, структурата и методите на
управлението на екологична сигурност, включително национални и международни
нормативни актове.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, консултации,
индивидуална работа с преподавател, групови семинари, семинарни занятия.
15. Методи и критерии на оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината се
оценяват посредством комплексна изпитна оценка на знанията, които се основават на
съдържанието на настоящата учебна програма.
До изпит се допуска студент, който е участвал пълноценно в учебния процес и е
изготвил курсов проект, в който са отразени резултатите от проучването на конкретен
обект – източник на замърсяване (теренно проучване) или курсов проект, посветен на
проблемите и перспективите при управление на екологичната сигурност в конкретна
бизнес-организация.

Курсовият проект се подготвя самостоятелно като студентът използва анкетна
карта за изучаване на конкретен източник на замърсяване или конкретна фирма,
определени заедно с асистента на дисциплината, а данните се обработват и докладват
на асистента по интернет. При постигане на значими резултати от конкретното
изследване, от които е видно, че студентът е усвоил съдържанието на лекционния курс
и е показал умение да го прилага, по предложение на асистента, може да бъде
освободен от явяването на изпит с много добра или отлична оценка.
16. Език на преподаване: Български
17. Практика: -

