“Сигурност във въздухоплаването”
АНОТАЦИЯ
Създаване на специалност “Сигурност във въздухоплаването” е
породена от обективно нарастващите изисквания за повишаване на
сигурността в различни сфери на обществения живот.
Въздухоплаването е важна икономическа дейност в областта на
транспортния отрасъл и пряко кореспондира със сигурността и защитата на
страната.
Учебният план по специалността “Сигурност във въздухоплаването”
позволява

придобиване

на

образователно

квалификационна

степен

“магистър” в професионално направление “Национална сигурност” на
образователната област “Сигурност и отбрана”.

Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна,
широкопрофилна

и

интердисциплинарна

подготовка

на

специалисти,

притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен
”бакалавър” или “магистър” по специалности извън областта на висше
образование “Сигурност и отбрана”.
Програмата за обучение е асемблирана около концепцията за разбиране
на въздухоплаването и неговата сигурност, като резултат от функционирането
на система от органи и организации за защита на националната сигурност, в
това число и на изградените системи за авиационна сигурност и суверенитет
над въздушното пространство на Република България. Подреждането на
знанията започва с въвеждане в специалността, чрез изучаването на
дисциплината “Основи на въздухоплаването”,

изграждаща необходимия

фундамент за получаването на предвидените компетенции от обучаемите.
Посредством анализ на рисковете и заплахите, свързани с авиационната
сигурност се обосновават проблемните области във въздухоплаването и
необходимата структура на системите, свързани със сигурността му.
Акцентира се върху правната основа, регламентираща организацията на
въздухоплаването, системните аспекти на сигурността във въздухоплаването,
системата за управлението на въздушното движение и др. Част от
дисциплините разширяват кръга от знания на обучаемите с различни аспекти
на националната сигурност, създаващи допълнителна база и възможност за
участие при решаване на определен кръг съпътстващи въпроси, свързани с
предлаганата квалификация. Систематизацията на знания се конкретизира и
утвърждава с разглеждането на конкретни проблемни въпроси в хода на
преподаваните дисциплини. Това дава възможност да се премине към
запознаване с надстройката на така формулираната база на обучение по
специалността. В различни дисциплини се акцентира върху предоставяне на
знания по такива важни за съвременното общество области като
инфраструктура, икономика, мениджмънт, тероризъм и други, с които се

разширява сферата от концептуални възгледи и схващания за приложение на
получените знания в сферата на въздухоплаването и националната сигурност
на Република България.
В процеса на обучението е предвидено участие в научни конференции,
посещения в конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на
практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните
елементи от системата за сигурност във въздухоплаването и националната
система за сигурност в сферата на използването на въздушното пространство.

