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Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 
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Liczba godzin w 
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1 2 
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Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
 24w   

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    

WYKŁADOWCA dr Grzegorz Fuchs 

FORMA ZAJĘĆ Wykład 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów ze współczesnymi przejawami przestępczości kryminalnej, gospodarczej  
i zorganizowanej w Polsce i na świecie. Wskazanie ich przyczyn, rozmiarów, ewolucji i dynamiki skali 
krajowej i światowej. Poznanie podstawowych metod i form zwalczania przestępczości oraz roli 
organów ścigania. Przygotowanie studentów do udziału w zwalczaniu przestępczości w ramach 
obowiązków służbowych w organach ścigania i prewencji. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W02  P7S_WG zna w pogłębionym stopniu  zasady i mechanizmy 

działania organów władzy publicznej w obszarze 

przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości 

międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

państwowej władzy wykonawczej  

pytania kontrolne na 
temat zdobytej wiedzy  
na zajęciach; dyskusja 
na wykładzie 

BN2_W04  P7S_WG 

 

przywołuje pogłębioną wiedzę o różnych środowiskach 
społecznych kształtujących bezpieczeństwo, ich specyfice 
i procesach w nich zachodzących  
 

pytania kontrolne na 
temat zdobytej wiedzy  
na zajęciach; dyskusja 
na wykładzie 
  

BN2_W02  P7S_WG zna w pogłębionym stopniu rodzaje przestępczości 
zorganizowanej, współczesne obszary zagrożeń 
przestępczością zorganizowaną w wymiarze 
międzynarodowym  i jej wpływ na bezpieczeństwo 
państwa   

 

pytania kontrolne na 
temat zdobytej wiedzy 
 na zajęciach; dyskusja 
na wykładzie 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U01 P7S_UW potrafi analizować i ocenić oraz  prawidłowo interpretować 

i zjawiska dotyczące  przestępczości międzynarodowej 

pytania kontrolne na 
temat zdobytej wiedzy  
na zajęciach; dyskusja 
na wykładzie 

BN2_U02 P7S_UW potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy 
przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk 
zachodzących w obszarze  przestępczości 
zorganizowanej oraz ocenić metody  i techniki jej 
zwalczania 
 

pytania kontrolne na 
temat zdobytej wiedzy  
na zajęciach; dyskusja 
na wykładzie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK  jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  oraz  

do samodzielnego kształtowania prospołecznych postaw  

obserwacja studenta  
w dyskusjach, jego 
gotowości do 
poznawania nowych 
dziedzin, sposobów 



uzupełniania nabytej 
wiedzy; reakcje na 
podawane przykłady  
i formułowania 
krytycznych opinii 

BN2_K02 P7S_KO  jest gotów do  podjęcia   współczesnych wyzwań i działań   

dla bezpieczeństwa różnych środowisk społecznych  w 

zakresie zwalczania  przestępczości  międzynarodowej   

obserwacja studenta  
w dyskusjach, jego 
gotowości do 
poznawania nowych 
dziedzin, sposobów 
uzupełniania nabytej 
wiedzy; reakcje na 
podawane przykłady 
 i formułowania 
krytycznych opinii 

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

Stacjonarne 

udział w wykładach = 24 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu = 17 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =17,5 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM:64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =  

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 Brak 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Pojęcie przestępczości zorganizowanej oraz charakterystyka działalności zorganizowanych 
grup przestępczych. 

• Cechy przestępczości zorganizowanej. 

• Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie. 

• Zwalczanie przestępczości z perspektywy unijnej i międzynarodowej.  

• Rodzaje przestępczości zorganizowanej. 

• Współczesne obszary zagrożeń przestępczością zorganizowaną. 

• System zwalczania przestępczości zorganizowanej, stosowane metody i techniki jej 
zwalczania. 

• Organy ochrony prawa przeciwdziałające i zwalczające przestępczość zorganizowaną. 

• Współpraca ze służbami międzynarodowymi i innych państw.  

• Wpływ przestępczości zorganizowanej na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego.  

• Rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: brak. 
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METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

Wykład klasyczny połączony z zastosowaniem technik audiowizualnych, konwersatorium 

 
W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, rzutnik multimedialny. 

PROJEKT  Nie dotyczy. 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Zaliczenie z oceną: test  

 

 

 


