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Wykład 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Nabycie wiedzy z zakresu strategicznych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii 

Europejskiej; poznanie przyczyn, uwarunkowań i celów funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych 

za stan bezpieczeństwa w UE, poznanie potrzeby przydzielania zadań i zakresu kompetencji 

wyspecjalizowanym organom w tym zakresie; zapoznanie się z polityką na rzecz bezpieczeństwa w 

UE, jej aktualnymi trendami oraz planami na przyszłość. 

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W02 P6S_WG Student opisuje doktrynalne i instytucjonalne 

elementy funkcjonowania państwowych  

i niepaństwowych kreatorów stosunków 

międzynarodowych kształtujących 

środowisko bezpieczeństwa; 

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

BN_W01 P6S_WG Student zna w zaawansowanym stopniu 

pojęcia z zakresu bezpieczeństwa 

wewnętrznego w Unii Europejskiej, jako 

jednej z dyscyplin naukowych wchodzących 

w skład obszaru nauk społecznych; 

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

BN_W02 P6S_WG Student przywołuje wiedzę o zasadach 

funkcjonowania podmiotów w obrębie 

bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii 

Europejskiej, ich zadania i kompetencje; 

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

BN_W01 P6S_WG Student definiuje strukturę i funkcję systemu 

w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego  

w Unii Europejskiej; zna cele, podstawy 

prawne, organizację i funkcjonowanie 

różnych instytucji państwowych  

i publicznych; 

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

BN_W01 P6S_WG Student posiada wiedzę na temat 

podstawowych kategorii pojęciowych 

opisujących bezpieczeństwo wewnętrzne  

w Unii Europejskiej; 

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

 

 



UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 P6S_UW Student: identyfikuje narzędzia i metody 

posługiwania się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w zakresie interpretacji 

zjawisk i warunków zachodzących w 

obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego  

w Unii Europejskiej; 

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

BN_U04 P6S_UW Student rozróżnia akty normatywne oraz 

ogólnie przyjęte zasady etyczne i moralne  

w celu rozwiązania problemów i zadań 

wynikających z zakresu bezpieczeństwa 

wewnętrznego w Unii Europejskiej  

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

BN_U11 

BN_U10 

P6S_UK 

P6S_UW 

Student inicjuje i komponuje wypowiedzi  

na tematy dotyczące wybranych zagadnień  

z zakresu problematyki bezpieczeństwa 

wewnętrznego w Unii Europejskiej  

z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych w oparciu o różne źródła 

informacji; 

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K01 P6S KK Student działa w zakresie posiadanej przez 

siebie wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się 

 i doskonalenia zawodowego, samodzielnie 

wyznacza kierunki swojego dalszego 

rozwoju zawodowego; 

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

BN_K03 P6S KO Student rozróżnia i diagnozuje współczesne 

wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności 

różnych środowisk społecznych oraz potrafi 

sprostać otrzymanym zadaniom 

wynikającym z pełnionych w nim ról; 

• Test lub dłuższa wypowiedź 

pisemna; 

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: 54 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach = 14 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu = 20 

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 14 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 52 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Ogólna wiedza o społeczeństwie, państwie i prawie 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej.  

• Przyczyny, uwarunkowania i cele działalności podmiotów odpowiedzialnych za stan 

bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej. 

• Przesłanki wyznaczania zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej 



wyspecjalizowanym służbom oraz wyznaczniki rozdziału ich kompetencji.  

• Założenia polityki na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej: aktualnie  

oraz w ujęciu futurystycznym.  
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
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METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• wykład interaktywny, dyskusja, prezentacje studentów; 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE prezentacje multimedialne, akty prawne, orzecznictwo, literatura, zestawy kazusów 
PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład – zaliczenie na ocenę w formie pracy pisemnej –  testu (kolokwium) lub dłuższej wypowiedzi 

pisemnej (rozwiązywanie problemu) 

 


