Студијски програм: Дипломске академске студије - Master – Студије наука безбедности
Назив предмета: Савремене стратегије и системи заштите и спасавања
Наставник:
др Владимир Р. Јаковљевић, редовни професор
др Јасмина Гачић, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5.0
Услов:

Циљ предмета:
Циљ изучавања садржаја овог предмета је стицање знања и савремених погледа о изворима и
облицима ванредних ситуација и механизмима реаговања међународне заједнице у циљу
њихове превенције, одговора и отклањања изазваних последица.
Исход предмета:
Оспособљеност студената да критички и објективно промишљају различита решења у области
система заштите и спасавања, као и да сагледају значај, могућности и начине сарадње

међународних чинилаца из области управљања у ванредним ситуацијама.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Кроз теоријске садржаје предмета студенти ће се упознати са основама процеса доношења

одлука и управљања у ванредним ситуацијама са функционалног, структурног и
технолошког аспекта, уз детаљно сагледавање постојећих међународних система
заштите и спасвања и организација, њихових циљева и задатака, стандарда, процедура
и протокола у пружању помоћи у ванредним ситуацијама. У оквиру теоријског дела
значајна пажња се посвећује искуствима- решењима појединих земаља-међународне
заједнице у организацији система заштите и спасавања.
Практична настава:
Разрада појединих модела савремаених саистема подршке за одлучивање и управљање у
ванредним ситуацијама.
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Број часова активне наставе:

5/75

Теоријска настава: 3/45

Практична настава: 2/30

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинари, презентације, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
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