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Στόχοι Μαθήματος:
Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:
Να αναπτύξει μια επαγγελματική κατανόηση των αρχών της υγείας, της ασφάλειας και της
διαχείρισης κινδύνου και των εφαρμογών και των επιπτώσεων σε μια βιομηχανία πετρελαίου και
φυσικού αερίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:
1. Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τη συνεισφορά μεμονωμένων παραγόντων στη συμπεριφορά και
τις επιδόσεις των ανθρώπων στην εργασία σε σχέση με την υγεία, την ασφάλεια και τον κίνδυνο.
2. Εκτιμούν με κριτικό πνεύμα την υγεία, την ασφάλεια και τον κίνδυνο σε μια ποικιλία
περιπτώσεων μελετών περίπτωσης.
3. Αξιολογούν το εύρος των μοντέλων και των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται στη
διαχείριση κινδύνων.
4. Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την ενσωμάτωση των συστημάτων και των πολιτικών διαχείρισης
της υγείας και της ασφάλειας στο πλαίσιο της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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Περιεχόμενο Μαθήματος:
Η ενότητα αυτή θα καλύψει τα οργανωτικά στοιχεία της διαχείρισης κινδύνου σε σχέση με την
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και τον κίνδυνο που θα έχει ο οργανισμός σε σχέση με τη
δομή, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού, τις εγκαταστάσεις, την αλυσίδα εφοδιασμού
και τους ανθρώπους.
Η ενότητα θα επιτρέψει επίσης στους μαθητές να αναπτύξουν μια κουλτούρα υγείας και
ασφάλειας μέσα σε έναν οργανισμό, λαμβάνοντας υπόψη τους οργανωτικούς (ομάδα) και τους
ατομικούς (κίνητρα, προσωπικότητα, ηγεσία) παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και
την απόδοση.
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Η ενότητα παραδίδεται στο διαδίκτυο μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων, περιπτωσιολογικών
μελετών και διαδραστικής ομαδικής εργασίας και κατευθυνόμενης αυτοδιδασκαλίας.
Η ενότητα διδάσκεται επίσης από on line εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια, παιδαγωγική υποστήριξη,
φόρουμ συζήτησης και κατευθυνόμενη αυτοδιδασκαλία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Παρακολούθηση και συμμετοχή, Εβδομαδιαίες ασκήσεις, Τελική Εξέταση, Εργασία
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια/ Αναγνώσματα:
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