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1. Наименование на курса: Дистанционни методи за мониторинг и ранно
сигнализиране на катастрофални явления
2. Код на курса: LAW 2215
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.т.н. Анатолий Шутко
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина
“Дистанционни методи за мониторинг и ранно сигнализиране на катастрофални
явления” е подпомагане провеждането на цялостния учебно-възпитателен
процес, поддържане на високо ниво умствената работоспособност на студентите
и да ги подготви за бъдещата им професионална дейност. Основният акцент е
върху усъвършенстване на придобитите знания по подготовката и провеждането
на аварийно-спасителни мероприятия.
10. Начин на преподаване - директно
11. Предварителни изисквания: Учебната дисциплина е обобщаваща за цялостното
обучение на студентите от специализацията “Подготовка на силите и
средствата за действия в условията на неконвенционални кризи” и се базира на
получените знания от преминалия курс на обучение. Във взаимна обвързаност и
зависимост тя се осигурява от учебните дисциплини: Теория на катастрофите,
Неконвенционални катаклизми от природен и екологичен характер, Методи за
моделиране и симулиране на извънредни ситуации и др.
12. Съдържание на курса: Дисциплината “Дистанционни методи за мониторинг и
ранно сигнализиране на катастрофални явления” разглеждат методите за
дистанционно сондиране в оптичния, инфрачервения и радио вълновия спектър
и използването на СВЧ- радиометрия и радиолокация при дистанционно
сондиране на земната повърхност .
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа
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.
16. Език на преподаване: български език
17. Практика: -

