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

FORMA ZAJĘĆ

III

3
IV

V

VI

18w

Studia niestacjonarne
JĘZYK PROWADZENIA
ZAJĘĆ
WYKŁADOWCA

2

14w
Polski
dr Łukasz Szymankiewicz
Wykład

Przedstawienie podstawowych pojęć i koncepcji z obszaru geografii bezpieczeństwa, w tym
geopolityki i geostrategii. Analiza globalnych, regionalnych i lokalnych zagrożeń w kontekście
bezpieczeństwa państw, regionów i globu. Zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa w
różnych rejonach świata, wskazanie najważniejszych punktów zapalnych, różnego rodzaju konfliktów
i zagrożeń dla bezpieczeństwa z uwzględnieniem koncepcji regionalnych kompleksów
bezpieczeństwa.
Odniesienie do efektów uczenia się
Opis efektów uczenia się
Sposób weryfikacji efektu
uczenia się
Efekt kierunkowy
PRK

CELE PRZEDMIOTU

WIEDZA
BN_W01

P6S_WG

BN_W02

P6S_WG

BN_W02

P6S_WG

BN_U01

P6S_UW

BN_U02

P6S_UW

BN_U08

P6S_UW

posiada wiedzę z zakresu podstawowych
informacji o geografii, będącej istotnym
obszarem poznawczym w którym
funkcjonuje człowiek, grupy społeczne oraz
narody w kontekście jej wykorzystania na
potrzeby bezpieczeństwa;
zna uwarunkowania i przesłanki
współczesnego ładu międzynarodowego.
posiada wiedzę na temat oddziaływania
środowiska międzynarodowego na
bezpieczeństwo państw;
UMIEJĘTNOŚCI

test wiedzy/ dyskusja;

opisuje podstawowe ujęcia teoretyczne
w zakresie interpretacji geografii
bezpieczeństwa i systemów informacji
przestrzennej w obszarze bezpieczeństwa
i obronności państwa;
tworzy prognozy, analizy, interpretacje oraz
konstruuje projekty w Krajowym Systemie
Informacji Geograficznej w zakresie
bezpieczeństwa i obronności państwa;
potrafi rozwiązywać konkretne przykłady
na gruncie analizy i oceny przyczynowo
skutkowej procesów zachodzących
w obszarach praktycznej ochrony terytorium
Polski i Unii Europejskiej;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

test wiedzy/ dyskusja;

test wiedzy/ dyskusja;
test wiedzy/ dyskusja;

test wiedzy/ dyskusja;

test wiedzy/ dyskusja;

BN_K01

P6S KK

zmienia swoje przygotowanie do
wykonywania obowiązków zawodowych na
kanwie zagrożeń wynikających z zakresu
badań geografii bezpieczeństwa,
wyznaczając określone priorytety przyjmując
jednocześnie logiczną i spójną
argumentację;

BN_K02
BN_K05

P6S KO
P6S KR

dopasowuje swoje działania do warunków
formalnych związanych z sytuacją
zawodową analizując jednocześnie
problemy globalne, regionalne oraz lokalne
wynikające z geo-politycznego położenia
i zaistniałej sytuacji;

ocena postaw studenta podczas
dyskusji, jego gotowości do
poznawania nowych dziedzin,
sposobów uzupełniania nabytej
wiedzy;
ocena wypowiedzi podczas
prezentacji (po wygłoszeniu
referatu), pozwalająca na ocenę
przedmiotowych kompetencji;
ocena postaw studenta podczas
dyskusji, jego gotowości do
poznawania nowych dziedzin,
sposobów uzupełniania nabytej
wiedzy;
ocena wypowiedzi podczas
prezentacji (po wygłoszeniu
referatu), pozwalająca na ocenę
przedmiotowych kompetencji;

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
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE Brak
TREŚCI
PRZEDMIOTU

LITERATURA
OBOWIĄZKOWA

Treści realizowane w formie bezpośredniej:
• Geograficzny wymiar bezpieczeństwa państwa. Geografia bezpieczeństwa – koncepcja.
• Wybrane aspekty globalizacji. Zagrożenia, problemy i wyzwania współczesnego świata.
• Geopolityka i geostrategia.
• Regionalne kompleksy bezpieczeństwa.
• Geografia wojenna i geografia wojskowa.
• Geografia bezpieczeństwa i systemy informacji przestrzennej. Krajowy System Informacji
Geograficznej a potrzeby bezpieczeństwa państwa.
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
•
•
•
•
•

LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA

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:

•

S. Otok S. Geografia polityczna, PWN, Warszawa 2021;
T.R. Aleksandrowicz, Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Warszawa
2020;
K. Kociubiński, E. Szyszak (red.), Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad
bezpieczeństwem, Warszawa 2020;
Podstawy geografii ekonomicznej. Praca pod red. J. Wrony, PWE, Warszawa 2005;
Z. Lach, A. Łaszczuk., Geografia bezpieczeństwa., Warszawa 2004;
M. Orzechowski, E. Brzuska (red.), Świat i Europa we współczesnych stosunkach
międzynarodowych – nowe wyzwania, Łódź 2011.

•
•
•
•
METODY
NAUCZANIA

T. Szczurek, M. Walkowiak, M. Walkowiak, P. Bryczel-Wróbel, Military, non-military and
paramilitary threats, Warszawa 2020.
Llanos-Antczak, Contemporary political and socio-economic threats to international security,
Warszawa 2020.
Ł. Smalec, European security. Challenges for the European Union, Warszawa 2013.
Z. Lach., Analiza przestrzeni euroatlantyckiej NATO. Synteza wyników badań, Warszawa 2001.

W formie bezpośredniej:
• Wykład problemowy
•
W formie e-learning: nie dotyczy

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, teksty źródłowe.
PROJEKT
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA

Nie dotyczy
Egzamin w formie testu. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie przez studenta co najmniej 60%
poprawnych odpowiedzi w teście zaliczeniowym.

