AKADEMIA WSB
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
Przedmiot: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin
1
w semestrze
I
II
III
Studia stacjonarne

2

3
IV

V

VI

18ćw

Studia niestacjonarne

14ćw

JĘZYK PROWADZENIA
ZAJĘĆ
WYKŁADOWCA

Polski

FORMA ZAJĘĆ

Wykład

mgr Leszek Pietraszek

CELE PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania krajowych służb specjalnych, ich historią,
klasyfikacją, rolą w systemie bezpieczeństwa państwa oraz zadaniami i uprawnieniami.
Odniesienie do efektów uczenia się
Opis efektów uczenia się
Sposób weryfikacji efektu
uczenia się
Efekt kierunkowy
PRK

BN_W03

P6S_WG

BN_W03

P6S_WG

BN_U08

P6S_UW

BN_U11

P6S_UK

BN_K01

P6S KK

WIEDZA
identyfikuje służby specjalne RP i potrafi
je klasyfikować;
posiada poszerzoną wiedzę na temat zadań
i uprawnień służb specjalnych oraz przepisów
regulujących ich funkcjonowanie
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi określić rolę i miejsce służb specjalnych
w systemie bezpieczeństwa państwa,
posiada umiejętność opisu i interpretacji
zjawisk wynikających z dyskutowanych
w przestrzeni publicznej kwestii związanych
z funkcjonowaniem służb specjalnych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

angażuje się w samodzielne rozwijanie
zdobytej wiedzy,
BN_K03
P6S KR
potrafi racjonalnie dyskutować na temat
aktywności służb specjalnych
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 18
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 15
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 15
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne (konsultacje) = 2
RAZEM: 52
Liczba punktów ECTS: 2

test;
test;

test;
test;

test;
test;

Niestacjonarne
udział w wykładach = 14
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 17
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 17
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne (konsultacje) = 2
RAZEM: 52
Liczba punktów ECTS: 2

w tym w ramach zajęć praktycznych:
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE Podstawowa wiedza na temat służb specjalnych RP
TREŚCI
PRZEDMIOTU

LITERATURA
OBOWIĄZKOWA

LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA

METODY
NAUCZANIA

Treści realizowane w formie bezpośredniej:
• Pojęcie bezpieczeństwa państwa
• Służby i instytucje tworzące system bezpieczeństwa państwa
• Definicje służby specjalnej
• Klasyfikacja służb specjalnych
• Zadania realizowane przez ABW, AW, CBA, SKW, SWW,
• Uprawnienia ww. służb
• Przepisy regulujące funkcjonowanie służb
• Kontrola oraz nadzór nad działalnością służb specjalnych
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
• M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz publicznych.
Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014;
• Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 27 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1671).
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 687 z późn. zm.).
• S. Zalewski, Służby Specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005;
• Z. Grzegorowski, Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2013;
• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
W formie bezpośredniej:
• Dyskusja na zajęciach;
W formie e-learning: nie dotyczy

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna
PROJEKT
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA

Nie dotyczy
Zaliczenie na ocenę: Test z pytaniami otwartymi.

