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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Сигурност и безопасност в морското корабоплаване
2. Код на курса: SEC 3179
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: І
6. Семестър: ІІ
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.вн.н. кап. І ранг Боян Медникаров
9. Резултати от обучението за дисциплината: Основна цел на дисциплината е да
формира в обучаемите системни възгледи за морската сигурност и безопасност като
цяло и защитата на морската транспортна система в частност. В резултат на
изучаването на дисциплината студентите трябва
- ДА ЗНАЯТ: основните положения, свързани с морската сигурност и
безопасност; съвременните възгледи за Черноморския регион и основните заплахи и
рискове за морската сигурност; съвременните възгледи за МТС и нейната защита;
съвременните възгледи за организацията, подготовката и действията на ръководния
състав на корабите, компаниите и пристанищните съоръжения по осъществяване на
мероприятия и избор на процедури, свързани със сигурността и безопасността на МТС;
изискванията на международните и националните регламентиращи документи,
свързани със сигурността и безопасността на корабите, компаниите и пристанищните
съоръжения.
- ДА УМЕЯТ: да построяват ситуационен модел за оценка на остатъчния риск за
корабите и пристанищата и да извършват оценка на произтичащите рискове; да
предлагат и изпълняват организационно-технически мероприятия и процедури за
защита на отделните елементи на МТС; да прилагат в своята практика
регламентиращите изисквания към отговорните длъжностни лица в съответствие със
съществуващата международна и национална нормативна уредба, свързана с свързани
със сигурността и безопасността на корабите, компаниите и пристанищните
съоръжения.
10. Начин на преподаване: директно. Лекционните занятия се осигуряват с
материали за онагледяване.
11.Предварителни изисквания: няма.
12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина “Сигурност и безопасност в
морското корабоплаване” осигурява усвояването на съвременните възгледи за морската
сигурност и безопасност; защитата на морската транспортна система (МТС);
организацията, подготовката и действията на ръководния състав на корабите,
компаниите и пристанищните съоръжения по осъществяване на мероприятия и избор
на процедури, свързани със сигурността и безопасността на МТС. Теоретичният
материал се преподава в съответствие с изискванията на международните и национални
нормативни документи, регламентиращи сигурността и безопасността на
корабоплаването, като се подчертават принципните основания за тяхното развитие.
Това позволява на обучаемите в перспектива самостоятелно да изучават
новопостъпващи нормативни документи и да намират практическото им приложение
при изпълнение на функционалните си задължения.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.
15. Методи и критерии на оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината
се оценяват посредством комплексна изпитна оценка след приключване на обучението
по дисциплината в края на семестъра. В края на всяка тема се провежда текущ контрол
по усвояването на учебния материал. За целта се използват контролни въпроси и
тестове. Дисциплината завършва със защита на курсова работа или изпит. Положителна
оценка се поставя след успешна защита на курсовия проект.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не се предвижда

