
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Kontrwywiadowcza ochrona informacji biznesowych 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 
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1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  22ćw  

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    

JĘZYK PROWADZENIA 

PRZEDMIOTU 
Polski 

WYKŁADOWCA 

 

płk. inż. Andrzej Sąsiadek 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zaznajomienie studentów z formami ochrony informacji biznesowych. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W04 P7U_W Zna w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z 

zakresu zaawansowanej wiedzy o człowieku, jego 

roli i aktywności w obszarze bezpieczeństwa narodowego,  

zna zastosowanie  praktyczne tej wiedzy w działalności 

zawodowej  związanej z metodami i formami pracy służb 

specjalnych; 

ocena postaw studenta 

podczas dyskusji, 

przygotowanie projektu 

na zaliczenie; 

BN2_W09 P7U_W Zna  w pogłębionym stopniu metody zdobywania 

zabezpieczenia i ochrony informacji biznesowych; 

 

ocena postaw studenta 

podczas dyskusji, 

przygotowanie projektu 

na zaliczenie; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U04 P7U_U Potrafi wykorzystać ogólnie przyjęte zasady etyczne oraz 

odpowiednie metody oraz normy prawne w celu 

rozwiązania problemów i typowych dla działalności 

zawodowej zadań   z obszaru służb specjalnych; 

ocena postaw studenta 

podczas dyskusji, 

przygotowanie projektu 

na zaliczenie; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K07 P7U_K Jet gotów do uznawania znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów praktycznych dotyczących 
zabezpieczenia i ochrony informacji 
w  przypadku trudności  zasięgania opinii ekspertów; 

ocena postaw studenta 

podczas dyskusji; 

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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 22 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych =12 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2  

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 



inne  (określ jakie) = konsultacje = 4 

RAZEM:52 

Liczba punktów  ECTS:2 

w tym w ramach zajęć praktycznych:2 

 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS: 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Podstawowe wiadomości z zakresu działania służb specjalnych 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

- Metody i formy pracy służb specjalnych 

- Dyplomacja a służby specjalne 

- Metody zabezpieczenia i ochrony informacji 

- Metody zdobywania informacji biznesowych 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

P. Pleskot „Dyplomata czyli szpieg” część 1 i 2, IPN, 2013 

T. Awłasiewicz „Łowcy szpiegów. Polskie służby kontra CIA” Wydawnictwo Czerwone i Czarne,2018 

T. Awłasiewicz „Niewidzialni. Największa tajemnica służb specjalnych PRL” Agora, 2021 

M. Kwieciński „Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, PWN,1999 

l. Bajer „Wywiad gospodarczy” Wydawnictwo krajowa agencja wydawnicza, Warszawa 1979 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

M. Prunckun „Counter innteligence. theory and practice”, Rowman&littlefield international, 2019 

 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

Ćwiczenia, dyskusja ze studentami, pokaz sprzętu techniki specjalnej; 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE sprzęt i urządzenia wykorzystywane do rejestrowania i zdobywania informacji biznesowych 

PROJEKT  Cel projektu: Rozpoznanie obiektów oraz dokonanie szkicu i dokumentacji fotograficznej 

Temat projektu:  metody zabezpieczenia obiektów 

Forma projektu: prezentacja 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia -zaliczenie na ocenę 

przygotowanie projektu- zaliczenie na ocenę 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 
 

 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=wydawnictwo+czerwone+i+czarne
https://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=agora

