
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot:  Siły zbrojne we współczesnym świecie 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 
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I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
  24ćw  

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    

WYKŁADOWCA 

 

kpt. mgr Artur Sobieraj 

FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z głównymi problemami wiedzy o Siłach Zbrojnych i ich użyciu we 

współczesnym świecie. Przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach 

pro obronnych, wychowaniu patriotyczno-obywatelskim oraz w edukacji dla bezpieczeństwa. 

Wdrażanie do systematycznego, samodzielnego śledzenia wydarzeń w kraju i na świecie,  

a zwłaszcza dotyczących wojska i obronności. 

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

Wiedza 

BN2_W01 P7S_WG • posiada wiedzę z zakresu 
podstawowych wiadomości o 
elementach obronności państwa 

• test pisemny 

BN2_W02 P7S_WG • posiada zaawansowaną wiedzę 
umożliwiającą mu zrozumienie 
złożoności współczesnych sił 
zbrojnych. 

• dyskusja i udział w 
opracowywaniu zadań  
w grupach. 

BN2_W07 P7S_WG • posiada wiedzę na temat metod analizy 
strategicznej. 

• rozwiązywanie zadanych 
problemów za pomocą 
wybranych metod analizy 
strategicznej 
 

Umiejętności 

BN2_U01 P7S_UW • potrafi dokonać opisu i interpretacji 
zjawisk mających wpływ na skalę i 
zasięg poszczególnych typów zagrożeń 

• umiejętność uczestnictwa  
w dyskusji wokół konkretnych 
sytuacji i relacji w środowisku 
wojskowym 

BN2_U06 P7S_UW • posiada umiejętność analizy i oceny 
przyczynowo -skutkowej zagrożeń 
mogących mieć wpływ na obronność 
państwa; 

• potrafi kształtować właściwe postawy 
wynikające z analizy i oceny 
przyczynowo -skutkowej procesów 
zachodzących w obszarze obronności 
państwa; 

 

• poziom dokładności 
prowadzonej wypowiedzi  
i odniesienie się do 
konkretnych przykładów; 

 

BN2_U07 P7S_UK • potrafi  w sposób klarowny i spójny 
wypowiadać się na tematy dotyczące 
wybranych zagadnień bezpieczeństwa 
 i obronności; 

• ocena z zaangażowania  
w dyskusji 



Kompetencje społeczne 

BN2_K01 P7S_KK • zna zakres posiadanej przez siebie 
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się w zakresie 
znajomości ograniczeń w obszarze 
realizacji problematyki obronnej w 
aspekcie obronności; 

 

• obserwacja studenta  
w dyskusjach, jego gotowości 
do poznawania nowych 
dziedzin, sposobów 
uzupełniania nabytej wiedzy 
odnoszącej się do 
bezpieczeństwa i obronności 
 

BN2_K06 P7S_KR • ma świadomość odpowiedzialności za 
pracę własną oraz gotowość do 
podporządkowania się zasadom pracy 
w zespole w zakresie problematyki 
obronności i bezpieczeństwa państwa. 

• jest gotów do poznawania 
nowych dziedzin, sposobów 
uzupełniania nabytej wiedzy 

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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 24 

przygotowanie do ćwiczeń = 23 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 24 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM:79 

Liczba punktów  ECTS:3 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM:  

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE • Nie wymaga się  

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

 

Ćwiczenia: 

• Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

• Zadania Sił Zbrojnych RP w czasie: pokoju, kryzysu i wojny.  

• Funkcje Sił Zbrojnych RP w operacjach i misjach pokojowych.  

• Mandat Sił Zbrojnych w operacjach pokojowych.  

• Kobiety w siłach zbrojnych.  

• Charakterystyka wybranych armii świata – sprzęt i struktury organizacyjne.  

• Służba wojskowa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 

• Regulacje konstytucyjne w zakresie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.  

• Wojska specjalne w strukturach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – charakterystyka 
sprzętu i zadań możliwych do realizacji.  

• Udział Sił Zbrojnych RP w działaniach o charakterze humanitarnym (pomoc humanitarna). 

• Siły Zbrojne poza granicami kraju. 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Red. Naukowa Z. Ścibiorek, Bezpieczeństwo wewnętrzne, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017 

• Red. Naukowa Z. Ścibiorek, Z. Zamiar, Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z 
zakresu bezpieczeństwa, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016; 

• Red. Naukowa Z. Ścibiorek, Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych RP, wyd. 
Adam Marszałek, Toruń 2017 

• M. Madej., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012 

• Red. Naukowa Z. Smutniak, Osłona strategiczna Polski. Wybrane aspekty., ASzWoj, 
Warszawa 2016 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA 

• M. Marszałek, Rola Sojuszu Północnoatlantyckiego w zarządzaniu kryzysowym w wymiarze 
międzynarodowym, Warszawa 2011 

• M.Wrzosek, Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa, ASzWoj, Warszawa 2020 

• Red. Naukowa A. Soboń, National and international dimensions of the security. Future of the 



* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 
 

security, Warszawa 2020 

• M.Wrzosek, Wojny przyszłości, Fronda, Warszawa 2018 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• dyskusja i analiza problemowa 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, tablice poglądowe, mapy tematyczne 

PROJEKT  Ne dotyczy 

SPOSÓB ZALICZENIA • Zaliczenie z oceną – test pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi 

FORMA I WARUNKI 

ZALICZENIA 

• warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia 

przewidzianych w programie zajęć 


