
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Strategiczne problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  24w/24ćw  

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    

WYKŁADOWCA dr hab. inż. Krzysztof Załęski, dr Łukasz Szymankiewicz 

FORMA ZAJĘĆ Wykład, ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu współczesnych problemów 
bezpieczeństwa, w tym wskazanie oraz szczegółowe omówienie genezy, ewolucji oraz 
podstawowych założeń euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa, wskazanie roli i miejsca NATO 
oraz UE w kształtowaniu regionalnego i światowego bezpieczeństwa, wskazanie korzyści płynących 
ze współpracy euroatlantyckiej, wskazując na różne formy politycznej i regionalnej aktywności 
politycznej. Zapoznanie studentów z istotą kryzysów i konfliktów regionalnych i ich znaczeniem dla na 
dla postrzegania współczesnego bezpieczeństwa; oceną obszarów zapalnych we współczesnym 
świecie oraz ich konsekwencjami dla bezpieczeństwa narodowego. Pozwoli to dobrze przygotować 
studentów do analizy bieżących procesów politycznych oraz rozumienia roli organizacji i instytucji 
politycznych w życiu współczesnych społeczeństw. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7S_WG Student: zna i rozumie w pogłębionym stopniu  

strategiczne  modele i kluczowe pojęcia z zakresu 

organizacji oraz kompetencji instytucji międzynarodowych  

i ich rolę w utrzymaniu   globalnego bezpieczeństwa 

Dyskusja, analiza 
materiałów źródłowych, 
test  

BN2_W05 P7S_WG Student: zna w pogłębionym stopniu  i rozumie   czynniki 
ryzyka i zagrożenia dla globalnego ładu i bezpieczeństwa 
narodowego, wynikającego z szerszego kontekstu relacji 
między państwami we współczesnym świecie  

Analiza materiałów 
źródłowych, omawianie 
różnego rodzaju 
przypadków i zdarzeń  
w polityce 
międzynarodowej 
 i w środowisku 
bezpieczeństwa  

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U05 P7S_UW posiada umiejętność analizowania i oceny   zachowania 
suwerennych podmiotów środowiska bezpieczeństwa 
narodowego oraz ich działania w obrębie struktur 
państwowych i międzynarodowych  

Dyskusja, analiza 
materiałów źródłowych, 
omawianie różnego 
rodzaju kryzysów 
politycznych i 
przypadków 
historycznych  

BN2_U01 P7S_UW potrafi analizować oraz interpretować wybrane decyzje 
międzynarodowych i krajowych organizacji politycznych 
oraz działań władzy państwowej (w wymiarze 
wewnętrznym i międzynarodowym) oraz instytucji 
międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa we 
współczesnym świecie  

Analiza materiałów 
źródłowych, omawianie 
różnego rodzaju 
przypadków w polityce 

BN2_U12 P7S_UW wykorzystuje wiedzę o koncepcjach i metodach 
organizacji oraz zarządzania strukturami podmiotów 

Analiza materiałów 
źródłowych, omawianie 



bezpieczeństwa globalnego  do rozwiązania 
strategicznych problemów bezpieczeństwa we 
współczesnym świecie 

różnego rodzaju 
przypadków w polityce 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK jest gotów  do  krytycznej  oceny  poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności oraz odbieranych treści o współczesnych  
problemach bezpieczeństwa narodowego 

Analiza materiałów 
źródłowych, omawianie 
różnego rodzaju 
przypadków (case 
studies) 

BN2_K02 P7S_KO jest gotów do aktywności obywatelskiej w kształtowaniu 
bezpieczeństwa i międzynarodowej współpracy  

Dyskusja, analiza 
materiałów źródłowych, 
omawianie różnego 
rodzaju przypadków 
(case  studies) 

BN2_K06 P7S_KK gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
współczesnych problemów praktycznych i poznawczych z 
zakresu bezpieczeństwa  i w  przypadku trudności  
zasięgania opinii ekspertów 

Dyskusja, analiza 
materiałów źródłowych, 
omawianie różnego 
rodzaju przypadków 
(case studies) 

BN2_K07 P7S_KO Jest gotów do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu 
 i wdrażaniu projektów z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego  na rzecz interesu publicznego  
uwzględniając ich uwarunkowania i skutki zewnętrzne 

Dyskusja, analiza 
materiałów źródłowych, 
omawianie różnego 
rodzaju przypadków 
(case  studies) 

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

Stacjonarne 

udział w wykładach = 24 

udział w ćwiczeniach = 24 

przygotowanie do ćwiczeń = 17 

przygotowanie do wykładu = 17,5 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =34,5 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =4 

inne  (konsultacje) = 8 

RAZEM:129 

Liczba punktów  ECTS: 5 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne:2,5 

 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (konsultacje) =  

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

1. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu polityki bezpieczeństwa, stosunków 
międzynarodowych, historii i prawa na poziomie studiów pierwszego stopnia  

2. Posiadanie umiejętności analizowania zjawisk i procesów politycznych zachodzących w ramach 
poszczególnych państw oraz w środowisku międzynarodowym  

3. Posiadanie kompetencji w zakresie wykorzystania wiedzy teoretycznej do analizowania 
konkretnych zjawisk w wymiarze krajowym i międzynarodowym  

TREŚCI PRZEDMIOTU 

  

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  
1.  Euroatlantycki system bezpieczeństwa. geneza, ewolucja, podstawowe elementy systemu  
2.  Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego 
3.  Sojusz Północnoatlantycki w utrzymaniu globalnego bezpieczeństwa  
4.  Unia Europejska w utrzymaniu globalnego ładu i bezpieczeństwa  
5.  Współpraca regionalna w Europie i jej wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa. Obszary i formy 

aktywności politycznej 
6.  Polityka NATO i UE w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych 
7.  Wybrane rejony zapalne w Europie i na świecie, zagrożenia bezpieczeństwa regionalnego. 
8.  Arabska wiosna ludów i jej konsekwencje dla Europejskiego i Euroatlantyckiego systemu 

bezpieczeństwa 



LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. K. Załęski, Relacje i stosunki międzynarodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego, 
wyd. Dąbrowa Górnicza, 2017 r. 

2. K. Załęski, P. Polko, M. Bracio, Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie   XXI wieku . Szanse, 
wyzwania, ryzyka, zagrożenia, wyd. Dąbrowa Górnicza, 2018. 
 
 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1.  Inna dostępna literatura z zakresu bezpieczeństwa, źródła publicystyczne i internatowe 
publikowane na stronie Sejmu oraz MSZ, http://www.psz.pl/strefa-wiedzy 

2.  Konstytucje państw świata - zbiory biblioteki sejmowej (on-line) 
http://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje_swiata/#s 

3.  J. I. Bekkevold, I. Bowers, M. Raska,  Security, Strategy and Military Change in the 21st Century 
Cross-Regional PerspectivesEdited, Published June 7, 2017 by Routledge 

4.  R. Bossong, H. Carrapico, EU Borders and Shifting Internal Security: Technology, Externalization 
and Accountability, Springer; 1st ed. 2016 edition (February 19, 2016) 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 
wykład, dyskusja, analiza przypadków zachowań politycznych, analiza dokumentów i materiałów 
źródłowych  
 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, materiały źródłowe  

PROJEKT  Nie jest przewidziany 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład: test - zaliczenie na ocenę  
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 
 
Wykład: Zaliczenie na ocenę w formie testu (test wielokrotnego wyboru)  
 20 pytań (dwa - trzy  pytania do każdego tematu) 
  za każde pytanie student może uzyskać 1 punkt. 
  maksymalna liczba punktów: 20  
  minimalna liczba punktów potrzebna, aby uzyskać ocenę pozytywną: 14 pkt. (16 pkt – ocena 

dobry, 18 pkt. – ocena bardzo dobry) 
 czas trwania kolokwium: do 90 min. (bez przerwy) 

 

 

http://www.psz.pl/strefa-wiedzy
http://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje_swiata/#s

