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Циљ предмета
Циљ предмета јесте упознавање студената са процесима обуке у амбијенту високог
степена примене мера из домена безбедности и обезбеђења, препознавање кључних
фактора који могу угрозити безбедност, примена не-техничких вештина у обуци и раду,
упознавање студента са менаџментом ризика у општем и ужем стручном смислу у
контексту наставе, оспособљавање за стручну и креативну употребу научне и стручне
литературе, упознавање са правилним односом према професији, праћењу стране и
домаће регулативе, као и артикулацију знања у домену невладиног стручног сектора.
Исход предмета
Исход предмета јесте усвајање теоретских знања и практичних вештина у домену
методике која се примењује у цивилној авијацији, разумевању и примени метода
активног учења кроз процену ризика и критичност у извршењу посла, као и пуна
интеграција у наставне процесе везане за примену регулативе, као и коришћење
основних постулата у домену професионалних кодекса уз усвајање организаторских
способности за извођење наставе у оперативном амбијенту ваздухопловних организација
и предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
1. предавање: ТЕХНИКЕ ПРОЦЕНЕ РАДНИХ АКТИВНОСТИ (Процена пилотских вештина у
лету, ADM процес – (Aeronautical/Active) процес доношења одлука, Фактори који утичу на
ефективни ADM процес, Коришћење свих расположивих извора/ресурса);
2. предавање: NOTECHS систем процене не-техничких вештина;
3. предавање: ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ПОСТАВЉАЈУ ПРЕД ИСТРУКТОРА (Шта значи бити „добар
инструктор“?, Коучинг – процес подршке);
4. предавање: МЕНАЏЕМЕНТ РИЗИКА (Дефиниција менаџмента ризика, Процеси у оквиру
менаџмента ризика, Нивои и процена ризика);
5. предавање: МЕНАЏЕМЕНТ РИЗИКА У ЦИВИЛНОЈ АВИЈАЦИЈИ (Специфичности третмана
ризика у цивилној авијацији, Умањење ризика, Сопствена процена ризика, Свесност
ситуације SAW, Учење и развијање вештина доношења одлука);
6. предавање: ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА У ДОМЕНУ SMS-A И CRM-A (Преглед развоја
повезаног система безбедности, Обезбеђење у цивилној авијацији, HR у домену
управљања процесима обуке, Посебни захтеви везани за процесе обуке у цивилној
авијацији);
7. предавање: ОБАВЕЗНА КОМПАНИЈСКА ЛИТЕРАТУРА (Павилници за обуку, Оперативне
процедуре, Компанијски приручници);
8. предавање: СИСТЕМ ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ У КОМПАНИЈАМА (Специфичности
компанијског окружења, захтеви оперативности у настави, редовност и цикличност
провере знања);
9. предавање: ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕДАВАЧЕ И ИНСТРУКТОРЕ У ЦИВИЛНОЈ АВИЈАЦИЈИ
(Усмереност ка остварењу циљева оперативности и безбедности, Стално прилагођавање
изменама стандарда, Унапређење наставе у циљу подизања нивоа безбедности,
Проактивни приступ у смислу промена технолошких/научних);
10. предавање: ПЕРФОРМАТИВИ У НАСТАВИ (Уверљивост извођења наставе, Произвођење
вредности кроз наративну конструкцију, Идеолошко/безбедносно обликовање безбедне
личности, Ефикаснија употреба очигледних наставних средстава);
11. предавање: КОМУНИКАЦИОНЕ МЕТОДЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (Произвођење
значења кроз наративе, Комуникација гестовима, Културално условљена комуникација у
настави, Однос према ученицима, Однос према настави, Профилисање личности
предавача);
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12. предавање: ОДНОС ПРЕМА ПРОФЕСИЈИ И СТРУЦИ (Образовање и лично усавршавање,
Однос према другим професијама у повезаном систему безбедности и обезбеђења, Однос
према себи, Кодекс части);
13. предавање: УПОТРЕБА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ (Селективна употреба литературе,
Повезаност значења у домену безбедности кадрова, Интертекст као облик повезаности
значења/вредности, Промене у настави условљене потребама индустрије);
14. предавање: МЕЂУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА РЕГУЛАТИВА (Закони и прописи у домену
цивилне авијације везани за опремљеност ваздухопловних пристаништа, система за
вођење ваздухоплова, опслуживање ваздухоплова и процесе школовања и обуке
ваздухопловних кадрова);
15. предавање: НЕВЛАДИН СЕКТОР И СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ЦИВИЛНОЈ АВИЈАЦИЈИ.
Практична настава:
1. вежба: ADM процес у процени радних активности и потенцијалних ризика;
2. вежба: Правилна примена метода процене NOTECHS-а;
3. вежба: Примена једне од методе коучинга;
4. вежба: Анализа процене ризика у настави;
5. вежба: Процена свесности ситуације;
6. вежба: Посебни захтеви везани за тимски рад;
7. вежба: Анализа једног од оперативних докумената компанија;
8. вежба: Органзација часа у односу на оперативне захтеве посла;
9. вежба: Унапређење једне наставне јединице у смислу повећања проактивности;
10. вежба: Мултимедијална презентација једне наставне јединице;
11. вежба: Културално условљена комуникација (национално-професионално-родна
култура);
12. вежба: Проблематизација професионалних кодекса части;
13. вежба: Интертекст у литератури, практични примери;
14. вежба: Усклађеност и стандарди регулативе;
15. вежба: Анализа рада цивилног невладиног сектора у домену едукације и
усавршавања.
Литература:
- Aviation Instructor’s Handbook, Federal Aviation Administration,2014;
- Академска и стручна литература, као и стручни чланци из домена EBT, PBL и
психологије у авијацији;
- Изводи из законодавства ICAO, EU, CAD везани за процесе школовања и обуке кадрова у
авијацији;
- Оперативни компанијски приручници (OM A, B, D);
- Уџбеник из Комуникације Универзитета “Џон Незбит”;
- Помоћна и додатна литература из домена психологије рада, комуникација и
филозофије.
Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања:
30

Вежбе:
30

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе Мултимедијална предавања, вежбе прате теме које се
обрађују на предавањима, дискусија, интерактивни метод наставе, анализа студије
случаја, презентовање семинарских радова.

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

10


