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: ЕКСПЕДИСИОНЕН ТУРИЗЪМ
2. Код на курса: SEC 1128
3. Вид на курса: факултативен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Тодор Тодоров
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целите на учебната дисциплина е
подпомагане провеждането на цялостния учебно възпитателен процес; поддържане
на високо ниво умствената и физическата работоспособност на студентите;
затвърждаване на придобитите по време на обучението умения и навици и
подготовката за бъдещата им работа в професионално приложен аспект.
10.Начин на преподаване - директно
11.Предварителни изисквания – Студентите трябва да са преминали обучението по
„Лична защита”, „Туризъм, алпинизъм, ориентиране и планинско спасяване”,
„Приложни водни спортове и водно спасяване” и „Оцеляване в екстремални
ситуации”
12. Съдържание на курса - Учебната дисциплина е насочена към
специализирано обучение за придобиване на компетенции, умения и навици
(усъвършенстване и поддържане на практически умения и теоретически познания) за
експедиционния туризъм в професионално-приложен аспект.
13. Библиография:
1 Закон за физическото възпитание и спорта, ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г.
2 Божинова, Е. и колектив. Психологически аспекти на управлението при
бедствия и аварии. ДА „Гражданска защита”, С., 2006.
3 Бърдарев, Д. и колектив. Туризъм алпинизъм ориентиране. Авангард, С., 2008.
4 Гаврийски, В. и колектив. Физиология на човека с физиология на спорта, част
III, Нови знания. С.,2006.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
практика, стажове.
15. Методи и критерии на оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината
на базата на настоящата учебна програма се оценяват посредством комплексна
изпитна оценка след приключване на обучението по дисциплината в края на петия
семестър. . Крайната комплексна оценка се закръглява до цяла единица и се
получава от зависимостта:
(1)
ОЦ = 0,2.((ТО 1 + ТО 2 + ТО 3 + ТО 4 )/ 4) + 0,2.Ок.п. + 0,6.Ои ,
където: ОЦ е комплексната оценка по учебната дисциплина за вписване в
изпитния протокол и студентската книжка, главните книги, дипломата за висше
образование на завършилите курса на обучение и в европейското дипломно
приложение;
ТО 1, ТО 2, О 3 и ТО 4 са текущи оценки за отделните раздели.
Ок.п – оценката от курсовия проект;
Ои – оценката от изпита.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: - да

