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FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności jej wykorzystania w zakresie istoty zarządzania 

kryzysowego, jako działalności UE i NATO. Rozumienie podstawowych problemów posiadania, 

utrzymywania, przygotowania oraz wykorzystania i sił i środków w operacjach reagowania 

kryzysowego. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W01 P6S_WG posiada wiedzę z zakresu wiadomości 

 o zarządzaniu kryzysowym; 

test;  

BN_W03 P6S_WG posiada wiedzę umożliwiającą mu 
zrozumienie i właściwy dobór metod analizy 
strategicznej i planowania operacyjnego do 
rozwiązania sytuacji kryzysowej w danym 
regionie; 

praca podczas zajęć; 

BN_W03 P6S_WG dysponuje wiedzą z zakresu stosowania 
metod analizy strategicznej i planowania 
operacyjnego do rozwiązania problemów w 
zakresie zarządzania kryzysowego; 

praca podczas zajęć; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 P6S_UW posiada umiejętność analizy i oceny 

przyczynowo- skutkowej procesów mających 

wpływ na skuteczność danej strategii 

 w odniesieniu do zarządzania kryzysowego  

w UE i NATO; 

przygotowanie krótkich prezentacji  
w zespołach - raporty grupowe; 

BN_U08 P6S_UW potrafi w sposób klarowny i spójny 

wypowiadać się na tematy dotyczące 

prezentacji danych i informacji teoretyczno-

empirycznych uzyskanych w obszarze 

zarządzania kryzysowego w danym regionie 

świata; 

dyskusja po omówieniu podejść; 

BN_U10 P6S_UW potrafi dokonać poprawnej analizy 

diagnostycznej i prognostycznej w obszarze 

uzyskanych wyników na bazie przyjętej 

strategii działania; 

obserwacja umiejętności 
argumentacji w dyskusji, 
formułowania sądów   
i samodzielnego myślenia; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



BN_K01 P6S KK zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się w zakresie wykorzystania 
metod analizy strategicznej do identyfikacji 
zagrożeń w obszarze zarządzania 
kryzysowego; 

dyskusja; 

BN_K03 P6S KR ma świadomość odpowiedzialności za pracę 

własną oraz gotowość do 

podporządkowania się zasadom pracy w 

zespole w zakresie realizacji zadań 

wynikających z wypracowanej strategii 

działania w obszarze zarządzania 

kryzysowego; 

dyskusja; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych =  

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych =  

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

 

• Instytucje zajmujące się zarządzaniem kryzysowym w UE i NATO.  

• Metody analizy strategicznej w Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning 
Directive COPD. 

• Siły i środki możliwe do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. 

• UE i NATO - zależności i relacje.  

• Wykorzystanie metod analizy strategicznej w projektowaniu udziału SZ poza granicami państwa. 

• Rola i zadania sił i środków wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych. 

• Analiza interesariuszy w obszarach: militarnym, politycznym, ekonomicznym i społecznym. 

• Metoda SWOT – słabe i silne strony organizacji oraz szanse i zagrożenia wynikające z obszaru 
kryzysowego. 

• Metoda scenariuszowa: scenariusze optymistyczny, pesymistyczny, najbardziej prawdopodobny 
oraz najgroźniejszy. 

• Macierz możliwości odpowiedzi. 
 
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive COPD Interim V2.0, 
SHAPE 04 October 2013 

• W. Lepkowski, Podstawy strategii wojskowej, AON, Warszawa 2006; 

• C. Rutkowski, Aparat pojęciowy strategii AON, Warszawa 1995; 

• Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemów i studia 
przypadków (red. Malendowski W.), Warszawa 2003. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• M. Kozub, Koncepcje i metody planowania i rozwoju sił zbrojnych kontekście wyzwań XXI wieku, 
AON, 2008;  

• Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2020; 



• Ścibiorek Z, Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa ,wyd. 
Adam Marszałek, Toruń 2016; 

• Ścibiorek Z, Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 
Adam Marszałek, Toruń 2016; 

• Cesarz Z., Stadtmuller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1996; 

• Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Red. nauk. R. Zięba, WAiP, Warszawa 2008 ; 

• J. Baylis, J. Wrtitz, C. S. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do 
studiów strategicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• dyskusja, analiza, ćwiczenia 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE prezentacja multimedialna, teksty źródłowe, tablice poglądowe, mapy tematyczne 

PROJEKT  Cel: zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji, 

argumentacji i prezentowania treści z zakresu zarządzania kryzysowego 

Tematyka: studenci w kilkuosobowych grupach przygotowuja prezentacje na temat interpretacji zjawisk 

towarzyszących zarządzaniu kryzysowemu w UE i NATO oraz wskazują zestaw działań z zakresu 

planowania i kierowania akcją w danym przypadku. 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę w formie test wiedzy, praca studenta podczas ćwiczeń 

Projekt – zaliczenie na ocenę 

 


