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FORMA ZAJĘĆ 

 

Wykład 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa oraz współczesnych zagrożeń 

cywilizacyjnych wynikających z problemów globalizacyjnych współczesnego świata. Doskonalenie 

umiejętności trafnej a jednocześnie krytycznej oceny zjawisk i procesów mających istotny wpływ na 

stan bezpieczeństwa. Wzbudzenie zainteresowania wśród studentów problematyką 

zrównoważonego rozwoju zapewniającego byt i bezpieczeństwo. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W11 P7S_WK posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych 

funkcjonowania służb, inspekcji i straży w obszarze 

bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na 

zaliczenie; 

BN2_W01 P7S_WG posiada wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie 
podstawowych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa;  

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na 

zaliczenie; 

BN2_W01 P7S_WG dysponuje wiedzą z zakresu typologii bezpieczeństwa  

i współczesnych zagrożeń; 

dyskusja i pytania  
w trakcie wykładu, 
test wiedzy na 

zaliczenie; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U01 P7S_UW potrafi dokonać analizy  i interpretacji mechanizmów 
funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju, sytuacji 
kryzysowych i wojny; 
 

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

BN2_U05 P7S_UK posiada umiejętność dokonywanie analizy i oceny 

przyczynowo - skutkowej procesów zachodzących 

 w obszarze bezpieczeństwa; 

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

BN2_U07 P7S_UK potrafi  w sposób klarowny i spójny wypowiadać się na 
tematy dotyczące współczesnych zagrożeń; 

dyskusja w trakcie zadań 
problemowych na 
wykładzie; ocena 
umiejętności podczas 



analizy poszczególnych 
treści w ramach 
prowadzonego          
na wykładzie problemu; 

BN2_U05 P7S_UK potrafi dokonać interpretacji występujących zjawisk 
towarzyszących bezpieczeństwu; 

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

BN2_U13 P7S_UO Współpracować z innymi osobami w realizacji zadań  
i prac zespołowych, przyjmować rolę przywódczą 
wyznaczając cele z zakresu bezpieczeństwa i sposoby ich 
osiągania; 

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

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK  
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie 
wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania instytucji 
publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
państwa w okresie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny; 

ocena postaw studenta 

podczas analizy i 

rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

wykładu; 

BN2_K05 P7S_KR ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość do podporządkowania się zasadom pracy  
w zespole w zakresie problematyki bezpieczeństwa;  

ocena postaw studenta 

podczas analizy  

i rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

wykładu; 

BN2_K04 P7S_KR jest otwarty na dokonywanie interpretacji kategorii 
bezpieczeństwa oraz zjawisk dotyczących tego procesu  
w celu zdefiniowania pojęć już rozpoznanych oraz 
uwzględnienie zmieniających się potrzeb społecznych  
w rozwijaniu dorobku zawodowego  w obszarze 
bezpieczeństwa; 

ocena postaw studenta 

podczas analizy i 

rozwiązywania 

konkretnych problemów 

praktycznych w ramach 

wykładu; 

BN2_K08 P7S_KO jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu  
i wdrażaniu różnego rodzaju projektów na rzecz interesu 
publicznego i uwzględniając ich uwarunkowania i skutki 
zewnętrzne; 

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 = 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 

Niestacjonarne 

udział w wykładzie=  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu=  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (konsultacje) =  



RAZEM:64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Nie wymaga się 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  
 

• Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie. 

• Ontologiczna definicja bezpieczeństwa. 

• Geneza, cele i treści bezpieczeństwa. 

• Uniwersalistyczna definicja bezpieczeństwa. 

• Tradycyjne i współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego. 

• Typologia bezpieczeństwa narodowego. 

• Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego). 

• Rodzaje i źródła zagrożeń. 

• Wpływ ideologicznych, religijnych i narodowościowych czynników teorii bezpieczeństwa. 

• Bezpieczeństwo globalne, regionalne, państwa, społeczności lokalnej, obiektów użyteczności 
publicznej, podmiotów gospodarczych. 

• Sposoby i mechanizmy zachowania bezpieczeństwa. 

• Systemy bezpieczeństwa i ich podmioty. 

• Organizacje i struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

• Strategie bezpieczeństwa i prognozowanie stanu. 

• Działania profilaktyczne i sposoby przywracania bezpieczeństwa. 

• Prognozowanie rozwoju bezpieczeństwa w koncepcji uniwersalistycznej, ogólnoeuropejskiej  
i euroatlantyckiej. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego / A. Czupryński, J. Falecki, R. Kochańczyk. - 

Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2021.  

2. Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa / Bernard Wiśniewski. - Wydanie pierwsze.  - 

Warszawa : Difin, 2020.  

3. Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation / red. 

Ewa Jasiuk, Roman Wosiek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019.  

4. Brunon Hołyst, Bezpieczeństwo społeczeństwa, PWN, 2015.  

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. J. Wojnarowski, S. Wojnarowska-Szpucha, Procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach 

zagrożeń niemilitarnych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 

2017. 

2. Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie : zagrożenia i przeciwdziałanie / redakcja 

naukowa Marek Chrabkowski, Cezary Tatarczuk, Janusz Tomaszewski, Wojciech Wosek ; 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. - Gdynia : Wydawnictwo 

WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2017.  

3. System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw / Piotr 

Mickiewicz. - Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione.  - Warszawa : Difin, 2018.  

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• wykład problemowy, konwersatorium 
W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

• Wykład – zaliczenie z oceną; 
 

 


