Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Заштита од пожара
Управљање ванредним ситуацијама

5 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Стицање знања о узроцима, развоју и последицама ванредних ситуација. Врсте ванредних
Циљ
ситуација. Фазе управљања ванредним ситуацијама. Стицање знања о институционалним
предмета
оквирима за управљање ванредним ситуацијама.
Исход
Оспособљеност за препознавање феномена ванредне ситуације као и управљање истим.Затим
предмета
разумевање узрока, ефеката и институционалних оквира за управљање ванредним
Садржај предмета
Ванредне ситуације – основни појмови, класификација, карактеристике, фазе развоја. Природне
ванредне ситуације – земљотреси, клизишта, поплаве, урагани, цунами, природни пожари,
инфективне болести (карактеристике и ефекти). Техногене ванредне ситуације – класификација
технолошких система према степену опасности; узроци ванредних ситуација: техника, људи,
ударни таласи, пожари, опасне материје; технолошке хаварије - хаварије у хемијској индустрији,
нафтној индустрији, транспорту. Ванредне ситуације еколошког карактера. Ванредне ситуације
друштвеног карактера - социјални немири, терористичке акције, диверзије. Институционални
оквир за управљање ванредним ситуацијама. Улога субјеката државе и државних органа у
Теоријска
систему управљања ванредним ситуацијама.Систем заштите становништва у управљању
настава
Практична
ванредним
ситуацијама.Сиситем
обавештавања
и узбуњивања
становништва
у ванредним
Израда семинарских
радова на задату
тему из области
ванредних
ситуација, њихова
настава
презентација и одбрана.
(вежбе, ДОН,
студијски
истражива-чки
рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања
Вежбе
3
2
Методе
извођења
Предавања и аудиторне вежбе изводе се у учионици
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
20 писмени испит
практична настава
20 усмени испит
колоквијуми
10
семинари
10

Остали часови

поена
20
20

.

