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Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego 

Profil kształcenia: praktyczny 
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FORMA ZAJĘĆ Wykład 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami związanymi z istnieniem różnych grup 

etnicznych oraz związanych z tym podstawowych źródeł konfliktów. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7S_WG zna w pogłębionym stopniu  genezę i istotę oraz zakres 

pojęciowy mniejszości etnicznych i  narodowych  

 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_W11 P7S_WK wskazuje i wyjaśnia międzynarodowe standardy, normy 

 i regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych 

 i religijnych a także uwarunkowania i przemiany w tym 

zakresie  

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

BN2_W12 P7S_WK Zna w stopniu szczegółowym mechanizmy zmian 

zachodzących w procesach kształtowania różnych 

wymiarów bezpieczeństwa związanych z mniejszościami 

narodowymi i religijnymi  

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na zaliczenie 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U03 P7S_UW potrafi ocenić funkcjonowanie oraz motywy i zasady 

działania podmiotu bezpieczeństwa (pojedynczego 

człowieka, różnych grup społecznych, narodów, 

społeczności międzynarodowej na tle konfliktów  

etnicznych i wyznaniowych  

 

dyskusja w trakcie zadań 
problemowych; ocena 
umiejętności podczas 
analizy poszczególnych 
treści w ramach 
prowadzonego na 
wykładzie problemu 
 

BN2_U04 P7S_UW dostrzega  problematykę mniejszości narodowych 

 i religijnych w międzynarodowych aktach prawnych  

i  potrafi  ocenić  praktyczne zastosowanie tych 

uregulowań we współczesnej rzeczywistości ustrojowej  

i politycznej wybranych państw świata 

 

dyskusja w trakcie zadań 
problemowych; ocena 
umiejętności podczas 
analizy poszczególnych 
treści w ramach 
prowadzonego na 
wykładzie problemu 

BN2_U07 P7S_UK potrafi ocenić  i  interpretować problemy związane 

 z tożsamością narodową indywidualną, stereotypami 

narodowymi, mniejszościami terytorialnymi oraz 

etnicznymi 

 

dyskusja w trakcie zadań 
problemowych; ocena 
umiejętności podczas 
analizy poszczególnych 
treści w ramach 
prowadzonego na 
wykładzie problemu 
 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK jest gotów do uznawania roli wiedzy w  rozwiązywaniu 

współczesnych problemów etnicznych i religijnych, 

kształtując postawę tolerancji i obiektywnej oceny 

 

ocena postaw studenta 

podczas analizy 

 i rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

wykładu. 

BN2_K05 P7S_KR jest gotów do  przestrzegania i rozwijania zasad  etyki  

w powiązaniu z realizowanymi zadaniami i działalnością 

na rzecz bezpieczeństwa, ma świadomość ważności 

działań profesjonalnych, zgodnych z zasadami etyki 

zawodowej i poszanowania różności poglądów i kultur 

ocena postaw studenta 

podczas analizy 

 i rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

wykładu. 

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

Stacjonarne 

udział w wykładzie/konwersatorium = 24 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =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 konwersatorium = 

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:  

• Koncepcje pochodzenia narodów.  

• Kategoria etniczności i narodu w wybranych koncepcjach teoretycznych. 

• Tożsamość narodowa a tożsamości narodowościowe w państwie  

• wielonarodowościowym. 

• Tolerancja i nietolerancja religijna, przyczyny i skutki 

• Międzynarodowe prawa mniejszości narodowych i religijnych.  

• Współczesne konflikty narodowościowe i religijne. Ogólna charakterystyka konfliktów w XX 

wieku 

• Istota konfliktów etnicznych 

• Ewolucja ideologii wojen religijnych 

• Przykładowy współczesny konflikt etniczny lub narodowy. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
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METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

Wykład, dyskusje problemowe, analiza konfliktu  

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna  

PROJEKT  Nie dotyczy  

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład/Konwersatorium: test -zaliczenie z oceną  

 

 


