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Број ЕСПБ: 12
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за
истраживање у области кризног менаџментаа и планирања у ванредним
ситуацијама.Упознавање студената са концептима и проблемима кризе и управљања
ванредним ситуацијама; са пројектовањем, импементацијом и оптимизацијом плана у
случају вандредних ситуација; са методама обуке запослених за реаговање у
ванредним ситуацијама; са националним планом за ванредне ситуације.
Исход предмета:
Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и оспособљеност студената да разумеју
ванредну ситуацију и кризу и да на одговарајући начин реагују у хитним случајевима.
Оспособљеност за планирање акција у кризи и ванредним ситуацијама; да направе
ефикасан план за реаговањем у случају кризе и вандредне ситуације; за координацију
свих запослених и спољашњих актера; за идентификовање проблема и прављење
предлога за побољшање свих ресурса за случај ванредне ситуације. Оспособљеност
да компетентно и научно аргументовано дискутују, да истражују и презентују
резултате свог научног рада научној и стручној јавности.
Садржај предмета:
Увод у предмет; Увод у концепте и проблеме кризе и управљања ванредним
ситуацијама; Дефинисање кризе, ванредне ситуације и катастрофе; Развој кризе и
планова; Национални планови; Авио одговорности и поштовања (СМС, ФАП, ИОСА,
ЕРПТФ); Организовање за одговор на вандрдену ситуацију; Аларм и мобилизација;
Планирање станица за реаговање у ванредним ситуацијама; Управљање тимом за
вандредну ситуацију; Организовање информативног центра (помоћ породицама);
Комуникација у кризним ситуацијама; Командни центар; Осигурање, финансијске и
правне процедуре; Управљање у турбулентним условима; Одлучивање у условима
кризе; Имплементација плана за вандредне ситуације: упутства, обука и вежбе.
Практична настава:
Вежбе, студије случајева, семинарски радови, дискусија
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Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе:
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа
случајева из праксе.

Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијум-и 30
израда и презентација
семинарских радова

15 укупно 100
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