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O studijním programu
 
Nyní samostatný studijní program Ochrana obyvatelstva a krizový management.
 
Uplatnění absolventa
 
Absolventi splňují kvalifikační požadavek veřejné správy na zaměstnance pracující v této oblasti. Rozsah požadovaných odborných
znalostí  je dán usnesením Bezpečnostní rady státu pro práci ve veřejné správě v oblasti krizového řízení z roku 2007.
Dále absolventi naleznou uplatnění v pojišťovnictví, v podnicích, soukromých bezpečnostních službách a podobně.
 
Cíle studia
 
Zaměření studijního oboru Havarijní plánování a krizové řízení je směřováno do oblasti technicko - organizačních problémů při řešení
mimořádných událostí a krizových situací. Jedná se především o technicky orientované studenty, kteří budou systematicky
připravování pro zvládání řízení a realizace činností pod tlakem působící mimořádné události. 
 
Odborné znalosti absolventa
 
Absolvent oboru bude vybaven potřebným přírodovědným základem studia v rozsahu dostatečném pro řešení složitých technických
problémů majících základ v matematice a fyzice. Z nadstavbové části studia bude vybaven teoretickými znalostmi potřebnými pro
přípravu na řešení krizových situací v rámci činnosti jednotlivých záchranných služeb Integrovaného záchranného systému, to
znamená havarijní a krizové plánování. 
 
Odborné dovednosti absolventa
 
V rámci řízené praxe studenti mohou konfrontovat své teoretické znalosti s potřebami praxe, seznámí se s praktickým využitím
bezpečnostního plánování a činností orgánů krizového řízení.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Absolventi jsou během studia vedeni k samostatnosti řadou seminárních prací a to zpracovávaných individuálně a nebo ve
stanoveném kolektivu. Umění komunikace je rozvíjeno samostatným předmětem a je také požadováno při prokazování schopnosti
tvořit a řídit kolektiv studentů.
Studenti bakalářského studia mohou pokračovat ve svém studiu v magisterských navazujících studijních oborech.
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