AKADEMIA WSB
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
Przedmiot: Nauka o państwie i prawie
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin
1
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CELE PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentów z wybranymi, podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawoznawstwa oraz
konstytucyjnymi zasadami ustroju.
Odniesienie do efektów uczenia się
Opis efektów uczenia się
Sposób weryfikacji efektu
uczenia się
Efekt kierunkowy
PRK

BN_W01

P6S_WG

BN_W03

P6S_WG

BN_W06

P6S_WG

BN_U04

P6S_UW

WIEDZA
Posiada wiedzę z zakresu prawoznawstwa oraz
konstytucyjnych zasad ustroju, jako elementu
nauk o bezpieczeństwie;
Znając obowiązującą Konstytucję i wynikające
z niej zasady ustroju, a także posiadając wiedzę
z zakresu prawoznawstwa, zna zasady oraz
mechanizmy działania poszczególnych organów
władzy publicznej, a w szczególności
państwowej władzy wykonawczej;
Zna, rozróżnia i przywołuje odpowiednie
kategorie pojęciowe opisujące normy prawne
odnoszące się do bezpieczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa narodowego;
UMIEJĘTNOŚCI
Rozróżnia akty normatywne oraz zasady
o charakterze etycznym i moralnym i potrafi
je odpowiednio zastosować do rozwiązywania
konkretnych, omawianych problemów mających
związek z bezpieczeństwem, także w wymiarze
międzynarodowym;

Egzamin pisemny;

Egzamin pisemny;

Egzamin pisemny;

Różne formy aktywności
studentów podczas zajęć;

BN_U08

P6S_UW

BN_U09

P6S_UW

BN_U11

P6S_UK

BN_K01

P6S KK

Buduje pogłębione i krytyczne analizy
proponowanych rozwiązań, a na bazie
zdobytej wiedzy potrafi proponować własne
optymalne sposoby rozwiązywania
konkretnych, omawianych problemów
z zakresu szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Posiada umiejętność
samodzielnego wyciągania wniosków;
W odniesieniu do omawianych zagadnień,
bazując na zdobytej wiedzy, zgłasza własne
pomysły, wątpliwości oraz sugestie. Posiada
umiejętność formułowania oraz obrony
stawianych przez siebie tez;
Bazując na różnych źródłach informacji
i z wykorzystaniem poznanej teorii, tworzy
własne wypowiedzi w odniesieniu do
poruszanych zagadnień, mających związek
z problematyką bezpieczeństwa;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Działa w zakresie posiadanej przez siebie
wiedzy, a zdając sobie sprawę z dużej
dynamiki procesów społecznych
i zachodzących zmian w obszarze regulacji
prawnych rozumie potrzebę ciągłego,
samodzielnego dokształcania się;
BN_K02
P6S KO
Korzystając z posiadanej wiedzy
BN_K04
P6S KO
i umiejętności wskazuje, rozróżnia
BN_K05
P6S KR
i diagnozuje współczesne wyzwania dla
bezpieczeństwa oraz wykazuje się postawą
świadczącą o gotowości do sprostania
otrzymanym zadaniom wynikającym
z pełnionych ról;
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 18
udział w ćwiczeniach = 18
przygotowanie do ćwiczeń = 15
przygotowanie do wykładu = 15
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 30
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 4
inne (konsultacje) = 4
RAZEM: 104
Liczba punktów ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2
WARUNKI WSTĘPNE Brak
TREŚCI
PRZEDMIOTU

Różne formy aktywności studentów
podczas zajęć;

Różne formy aktywności studentów
podczas zajęć;

Różne formy aktywności studentów
podczas zajęć;

Obserwacja i ocena różnych form
aktywności studentów podczas
zajęć;

Obserwacja i ocena różnych form
aktywności studentów podczas
zajęć;

Niestacjonarne
udział w wykładach = 14
udział w ćwiczeniach = 14
przygotowanie do ćwiczeń = 17
przygotowanie do wykładu = 17
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 34
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 4
inne (konsultacje) = 4
RAZEM: 104
Liczba punktów ECTS: 4
w tym w ramach zajęć praktycznych: 2

Treści realizowane w formie bezpośredniej:
Tematyka wykładów:
• Władza, państwo, polityka – najważniejsze kategorie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geneza i ewolucja instytucji państwa.
Władza państwowa.
Typy i forma państwa.
Zasady ustrojowe.
Funkcje państw.
Społeczeństwo obywatelskie.
Państwo i prawo.
Demokracja liberalna.
Partie i systemy partyjne.
Polityka, system polityczny, kultura polityczna.
Państwo i samorządy.

Tematyka ćwiczeń:
• Państwo a społeczeństwo, naród i jednostka.
• Ideologie polityczne i postpolityka.
• Partie i systemy partyjne.
• Przyszłość instytucji państwa.

LITERATURA
OBOWIĄZKOWA

LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
• J. Kuciński, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2019.
• G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin
2018.
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
• Kamiński, Odmowa zarejestrowania organizacji mniejszości śląskiej, „KWARTALNIK O
PRAWACH CZŁOWIEKA” 2(10), kwiecień – czerwiec 2014, s. 5-8.
• L. Kołakowski, Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Katechizm, „Gazeta Wyborcza”
20.10.2007, [http://wyborcza.pl/1,100696,4594012.html#ixzz3uJLy4Rra], tekst za: L.
Kołakowski, "Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań", Aneks, Londyn 1984;
pierwotnie ukazał się w piśmie "Encounter" (October 1978), przekład polski w "Aneksie" nr
20/1979.
• S. Sierakowski, Antypolityka, polityka, postpolityka, „Krytyka Polityczna” 2.01.2008,
[http://www.krytykapolityczna.pl/TekstypozaKP/SierakowskiAntypolitykapolitykapostpolityka/me
nuid-76.html].
•
•
•
•
•
•
•

M. Cesarz, Kontrola mobilności a suwerenność terytorialna państw, Rocznik Europeistyczny,
nr 4, 2019.
P. Harris, An Introduction to Law. Eighth Edition, Cambridge 2016.
M. Pichlak (Ed.), Introduction to law and legal language, 2015,
https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/Skrypt_edit_2015_10_15.pdf
M. Cesarz, Porządek prawny Unii Europejskiej, A. Pacześniak, M. Klimowicz (red.), Procesy
integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, Wrocław 2014.
Smolar, Prawica, lewica, centrum..., [w:] Partie i zmiany granic polityki, red. P. Kosiewski,
dostępne on-line na oficjalnej stronie Fundacji Batorego, s. 171-182.
E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Kraków 2004, s. 145-180.1. Status i rola ONZ we
współczesnych stosunkach międzynarodowych.
Programy wybranych polskich partii politycznych.

METODY
NAUCZANIA

W formie bezpośredniej:
• prezentacja multimedialna, teksty źródłowe
W formie e-learning: nie dotyczy

POMOCE NAUKOWE Tablica, prezentacja multimedialna, teksty źródłowe,
PROJEKT
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA

Nie dotyczy
Wykład – egzamin pisemny;
Ćwiczenie – zaliczenie pisemne na ocenę, aktywność na ćwiczeniach.

