
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Międzynarodowe stosunki militarne 

Profil kształcenia: praktyczny  

Poziom kształcenia: studia II stopnia studia  
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w semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

  
 24ćw   

Studia niestacjonarne 

  
    

WYKŁADOWCA 

 

dr hab. Andrzej Czupryński 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia  

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy na temat istoty i zakresu bezpieczeństwa 

międzynarodowego oraz międzynarodowych stosunków militarnych. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W02 P6S_WK posiada wiedzę na temat struktur, norm  

i reguł kształtujących współczesne 

międzynarodowe stosunki militarne; 

zaliczenie pisemne w formie 

testu; 

BN_W05 P6S_WK posiada wiedzę o wyzwaniach polityczno-militarnych 
bezpieczeństwa narodowego;  

zaliczenie pisemne w formie 

testu; 

BN_W08 P6S_WG posiada wiedzę o specyfice współczesnych 
stosunków oraz zagrożeń militarnych; 

zaliczenie pisemne w formie 

testu; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U04 P6S_UW  analizuje i opisuje podstawowe ujęcia teoretyczne 
w zakresie interpretacji zagrożeń, wyzwań i szans 
dla bezpieczeństwa i obronności państwa; 

obserwacja umiejętności 

argumentacji w dyskusji, 

formułowania sądów  

 i samodzielnego myślenia; 

BN_U05 P6S_UW analizuje powiązanie zjawisk społecznych z różnymi 
obszarami bezpieczeństwa militarnego; 

obserwacja umiejętności 

argumentacji w dyskusji, 

formułowania sądów   

i samodzielnego myślenia; 

BN_U012 P6S_UW analizuje zachowania różnych podmiotów i określa 
ich wpływ na bezpieczeństwo narodów i świata; 

obserwacja umiejętności 

argumentacji w dyskusji, 

formułowania sądów   

i samodzielnego myślenia; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K04 P6S KO  działa w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy 
 i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i doskonalenia zawodowego, 
samodzielnie wyznacza kierunki swojego dalszego 
rozwoju zawodowego; 

ocena postaw studenta  

podczas dyskusji; 

 

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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 24 

przygotowanie do ćwiczeń = 23 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 

przygotowanie do ćwiczeń =  



przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 24 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM: 77 

Liczba punktów  ECTS: 3 

w tym w ramach zajęć praktycznych:3 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =  

inne  (określ jakie) =  

RAZEM:  

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: 

• Siła militarna państwa; 

• Regionalny i globalny wymiar międzynarodowych stosunków militarnych; 

• Instrumenty militarne polityki zagranicznej państwa; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych 
przy wykorzystaniu sił zbrojnych; 

• Wyzwania i zagrożenia polityczno-militarne bezpieczeństwa; 

• Współczesne zagrożenia militarne; 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe – wymiar militarny, Wyd. PWN, 
Warszawa 2019; 

• R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 
2010;  

• E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2015; 
LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA 

(w tym min. 2 pozycje       

w języku angielskim; 

publikacje książkowe lub 

artykuły) 

• R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe po zimnej wojnie, Wyd. Wydawnictwa Akademickie 
Warszawa 2006; 

• W.J. Maliszewski (red.), Wyzwania i zagrożenia polityczno-militarne bezpieczeństwa, 
Bydgoszcz 2005; 

• M. Zenko, Between Threats and War. U.S. Discrete Military Operations in the Post-Cold War 
World, 2010; 

• R. Jakubczak (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa RP. Podręcznik dla 
studentek i studentów, Wyd. Bellona, Warszawa 2003; 

• R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i 
strategie, Wyd. Bellona, Warszawa 2006; 

• E. Cusumano, A Civil-Military Response to Hybrid Threats, 2018; 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• Ćwiczenia. 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Komputer, rzutnik komputerowy 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę- zaliczenie pisemne w formie testu 

 


