Студијски програм: Безбедност у ваздухопловству
Врста и ниво студија: Мастер студије
Назив предмета: Анализа ваздухопловне безбедности
Шифра предмета:
Наставник:
Слободан П. Гвозденовић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за
истраживање и анализу ваздухопловне безбедности; Упознавање студената са
опште прихваћеним методологијама оцене безбедности ваздушне пловидбе,
процесом оцене безбедности, методама идентификације хазарда, методима
оцене ризика и методима оцене безбедности система.
Исход предмета:
Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и оспособљеност студената за
самосталан и тимски рад на оцени безбедности ваздушне пловидбе у случају
постојећих,
модификације
или
развоја
нових
система,
применом
квантитативних и квалитативних метода оцене безбедности. Оспособљеност да
компетентно и научно аргументовано дискутују, да истражују и презентују
резултате свог научног рада научној и стручној јавности.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод у предмет; Методологије оцене безбедности: SAM. TOPAZ. Процес оцене
безбедности: Идентификација хазарда. Оцена ризика. Оцена безбедности.
Методи идентификације хазарда: Идентификација функционалних хазарда.
Студија хазарда и операбилности (HAZOP). Идентификација хазарда путем
дискусије. Експертска мишљења о потенцијалним хазарадима. Остали методи
идентификације хазарда. Методи оцене ризика: Поређење индивидуалних
метода са постојећим методологијама. Квантитативни и квалитативни методи
оцене ризика. Методи оцене ризика (Методи узрока. Методи последица.
Моделирање ризика од судара). Оцена безбедности система: Методи оцене
безбедности система. Прелиминарна оцена безбедности система. Оцена
безбедности система.
Практична настава:
Вежбе, студије случајева, семинарски радови, дискусија
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Број часова активне наставе
Остали
часови
Предавања: Вежбе:
Други облици наставе: 0
45
45
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (Максимални број поена 100)
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активност у току предавања
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колоквијум-и
израда и презентација
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