
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Uwarunkowania bezpieczeństwa i jego zagrożenia 

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 Grzegorz Fuchs 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Wykład, ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Wprowadzenie studentów w problematykę bezpieczeństwa, pokazanie jego uwarunkowań i 

zagrożeń, wskazanie na normy regulujące system bezpieczeństwa społecznego i ich źródła, a także 

znaczenie (obok instytucji narodowych i ponadnarodowych) aktywności samych obywateli i 

organizacji pozarządowych w organizowaniu bezpieczeństwa publicznego. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7S_WG Student posiada wiedzę o bezpieczeństwie i jego 

relacjach z bezpieczeństwem narodowym i 

międzynarodowym. 

Egzamin - test (pytania 

zamknięte i otwarte). 

 

BN2_W03 P7S_WG Student ma wiedzę na temat uwarunkowań tworzenia 

bezpieczeństwa narodowego oraz jego zagrożeń. 

Egzamin - test (pytania 

zamknięte i otwarte). 

BN2_W05 P7S_WG Student zna instytucjonalne i pozarządowe formy działań 
kształtujących bezpieczeństwo. 

Egzamin - test (pytania 

zamknięte i otwarte). 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U01 P7S_UW Student potrafi analizować zinterpretować i ocenić 

zjawisko bezpieczeństwa narodowego oraz wskazać na 

jego relacje z innymi wymiarami życia społecznego. 

Egzamin - test (pytania 

zamknięte i otwarte). 

BN2_U02 P7S_UW Student ocenia i interpretuje system bezpieczeństwa 

społecznego w Polsce i Unii Europejskiej, wskazuje na 

jego uwarunkowania i zagrożenia. 

Egzamin - test (pytania 

zamknięte i otwarte). 

BN2_U04 P&S_UW Student potrafi krytycznie odnieść się do norm (prawnych, 

zawodowych, etycznych) regulujących system 

bezpieczeństwa i zaproponować rozwiązanie konkretnego 

problemu.  

Egzamin - test (pytania 

zamknięte i otwarte). 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK Student jest gotów do uznawania roli  w postrzeganiu 

bezpieczeństwa narodowego jako ważnego wymiaru 

życia. 

Aktywny udział  
w wykładach . 
 

BN2_K02 P7S_KO Student  jest gotów do inicjowania działań usprawnienia 

funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, 

szczególnie w Polsce. 

Aktywny udział  
w wykładach. 

BN2_K03 P7S_KO Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i 

otrzymywanych informacji w zakresie bezpieczeństwa 

narodowego. 

Aktywny udział  

w wykładach. 

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/ konwersatorium = 17,5 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =34,5 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 8 

RAZEM:127 

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/ 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 

 

Nie wymaga się 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

1. Tło historyczne bezpieczeństwa państwa. 

2. Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa. Możliwości rozwoju osobistego. 

3. Definicje państwa i bezpieczeństwa. 

4. Typologia bezpieczeństwa. 

5. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. 

6. Kryteria bezpieczeństwa państwa. 

7. Uwarunkowania prawne problematyki bezpieczeństwa państwa. 

8. System bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. 

9. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

10. Definicja i klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa. 

11. Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

12. Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnej, instytucji, jednostki. 

13. Nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

14. Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa państwa. Działania prowadzone na rzecz    

      bezpieczeństwa państwa. 

15. Edukacja dla bezpieczeństwa. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa 

2018. 

2. P. Tyrała, A, Olak, Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa, Rzeszów 2012. 

3. K. Sienkiewicz-Małyjurek, Bezpieczeństwo publiczne: zarys problematyki, Gliwice 2011. 

4. B. Hołyst, Bezpieczeństwo społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015 

 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. Biała księga bezpieczeństwa narodowego, BBN, Warszawa 2013. 

2. D. S. Reveron, K. A. Mahoney-Norris, Human and national security: understanding transnational 

challenges - 2nd ed. - Routledge: New York ; London, cop. 2019. 

3. E. Jasiuk, R. Wosiek (red.), Legal conditions of international cooperation for the safety and 

efficiency of civil aviation, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2019. 

4. B. Wiśniewski, Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa. Wydanie pierwsze, Difin, Warszawa 

2020. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Brunon-Holyst,a,72386074
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989


METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• wykład problemowy,  

• ćwiczenia – wykład + dyskusja ze studentami 
W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

• Wykład – egzamin; 

• Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie eseju. 
 

 

 


