
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Przywództwo polityczne a bezpieczeństwo narodowe 

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) 
   24ćw 

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
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PRZEDMIOTU 
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WYKŁADOWCA 

 

dr Paulina Polko 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem roli przywództwa politycznego 

 w kształtowaniu bezpieczeństwa w jego wymiarze międzynarodowym, krajowym i lokalnym,  

z konsekwencjami decyzji politycznych i mechanizmami ich powstawania.  

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W02 

 

 

P7U_W 

 

Student wie, jaki wpływ na zapewnianie bezpieczeństwa  

i jego system ma przywództwo polityczne i różne sposoby 

jego realizowania; 

Praca zaliczeniowa; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U02 P67U_U 

P7S_UW 

Student potrafi ocenić wpływ wybranych przykładów 

przywództwa politycznego na bezpieczeństwo i jego 

zapewnienia w wymiarze globalnym, krajowym i lokalnym; 

Praca zaliczeniowa; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K02 P7U_K 

P7S_KO 

Student jest gotowy do oceniania wybranych stylów 

przywództwa w kontekście ich pozytywnego wpływu na 

zapewnianie bezpieczeństwa oraz kształtowania własnych 

postaw w omawianym obszarze; 

Dyskusja; 

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 

 

Brak 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

1. Przywództwo polityczne: definicja, typologie, style przywództwa.  

2. Bezpieczeństwo jako kategoria polityczna. 

3. Przywództwo partyjne a bezpieczeństwo.  

4. Przywództwo lokalne a bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

5. Dowodzenie a przywództwo w formacjach umundurowanych. 

6. Przywództwo w organizacjach terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej.  

7. Studia przypadków.  
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PUBLIKACJE 

NAUKOWE OSÓB 

PROWADZĄCYCH 
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METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadków 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, rzutnik 

PROJEKT  Cel projektu: nie dotyczy 

Temat projektu: 

Forma projektu: 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Praca zaliczeniowa: analiza stylu przywództwa wybranego lidera politycznego w kontekście decyzji 

skutkujących w obszarze bezpieczeństwa  

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

 

 

https://doi.org/10.14746/ssp.2015.1.8

