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Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 
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Studia niestacjonarne 
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FORMA ZAJĘĆ Wykład, ćwiczenia, projekt 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Dostarczenie wiedzy w zakresie genezy i istoty wspólnej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i 

międzynarodowego. Zrozumienie istoty narodowego wkładu do bezpieczeństwa europejskiego. 

Pogłębienie wiedzy dotyczącej formalnoprawnych podstaw wspólnej polityki bezpieczeństwa 

wewnętrznego i międzynarodowego państwa w kontekście UE. Kształtowanie umiejętności krytycznej 

oceny założeń teoretycznych i rzeczywistych działań państwa w tym zakresie. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W03 

 

 

P7S_WG 

 

zna w pogłębionym stopniu uwarunkowania polityki 

bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego 

państwa; 

test wyboru; 

BN2_W02 

BN2_W03 

P7S_WG 

 

zna zakres współpracy międzynarodowej jako element  

polityki bezpieczeństwa   wewnętrznego  

i międzynarodowego państwa; 

test wyboru; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U01 

BN2_U02 

BN2_U05 

 

P7S_UW 

 

systematyzuje i analizuje informacje, dokonuje 

samodzielnej interpretacji zjawisk związanych z polityką 

bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego 

państwa, dla potrzeb rozwiązywania praktycznych 

problemów z zakresu bezpieczeństwa.  

 

rozwiązywanie 
przykładów; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K02 

BN2_K07 

P7S_KO 

P7S_KK 

 

jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu i 
wdrażaniu projektów z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego na rzecz interesu publicznego i 
uwzględniając ich uwarunkowania i skutki zewnętrzne; 

ocena postaw studenta 

podczas dyskusji; 

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

Stacjonarne 

udział w wykładach = 24 

udział w ćwiczeniach = 24 

przygotowanie do ćwiczeń = 17,5 

przygotowanie do wykładu = 17 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 34,5 

realizacja zadań projektowych =25 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =4 

inne  (konsultacje) = 8 

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:154 

Liczba punktów  ECTS: 6 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 3,5 

 

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

 

WARUNKI WSTĘPNE Nie wymaga się 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

Wykład: 

• Warunki środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa.  

• Elementy środowiska bezpieczeństwa.  

• Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony a sprzeczność interesów państw członkowskich 

w UE. 

• Uwarunkowania historyczne.  

• Wymiar transatlantycki.  

• Europejska Polityka Sąsiedztwa.  

• Elementy wspólnej polityki zagranicznej.  

• Strategiczne interesy Unii Europejskiej.  

• Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i NATO.  

• Polityka wschodnia.  

• Budowanie zdolności operacyjnych. 

• Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  

• Silne i słabe strony strategii bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  

• Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i UE wobec nowych wyzwań 

bezpieczeństwa. 

• Polityka UE wobec współczesnych konfliktów zagrażających środowisku bezpieczeństwa.  

• Misje cywilne i operacje wojskowe UE.  

• Przyszłość WEPBiO.  

• Reakcja UE na najnowsze problemy bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Ćwiczenia: 

• Podsystem obronny i działania obronne w koncepcji działań strategicznych państwa.  

• Podsystem ochronny i działania ochronne w koncepcji działań strategicznych państwa.  

• Podsystem społeczny i działania społeczne w sferze bezpieczeństwa w koncepcji działań 

strategicznych państwa.  

• Podsystemy gospodarcze i działania gospodarcze w sferze bezpieczeństwa w koncepcji 

działań strategicznych państwa.  

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
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Rzeszów 2016. 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• Wykład, dyskusja, studium przypadku 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna 

PROJEKT  Projekt dotyczący utworzenia strategii bezpieczeństwa wybranego państwa w aspekcie 

bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Projekt realizowany w grupach. 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład: egzamin na ocenę - test jednokrotnego wyboru 

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Projekt realizowany w grupach: zaliczenie bez oceny 

 

 

 


