Dane ogólne o kierunku studiów
nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
nazwa kierunku studiów w języku angielskim: Internal Security
język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów: polski
nazwa specjalności (o ile program studiów przewiduje): nie przewiduje się
nazwa specjalności w języku angielskim: nie przewiduje się
studia pierwszego stopnia
niestacjonarne zaoczne
o profilu praktycznym
dziedzina(y): dziedzina nauk społecznych
dyscyplina(y): nauki o bezpieczeństwie
dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie
nazwa jednostki organizacyjnej UW: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
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1. Semestr dla kierunku
1.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: pierwszy
Semestr: pierwszy
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć

W

K

18

S

Ć

L

Wr

Proj

Inne

18

Razem:
liczba
godzin
zajęć
36

Razem:
punkty
ECTS

4

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu
EP/EU

Nauka o państwie i
polityce (O)

P/B

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

nauki o polityce i
administracji

Przedmiot obejmuje:
 wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o państwie i polityce
Treści programowe  wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej;
dla przedmiotu
porównywania instytucji i procesów politycznych.
 terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiącą bazę dla dalszego studiowania politologii. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne
posługiwanie się podstawowymi pojęciami
18

18

Wstęp do nauk o
bezpieczeństwie (O)

2

EU/EP/T

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 bezpieczeństwo, jako interdyscyplinarny przedmiot zainteresowań i badań naukowych
Treści programowe  siatki pojęciowe umożliwiające charakterystykę bezpieczeństwa
dla przedmiotu
 zagrożenia bezpieczeństwa, ich klasyfikację, źródła, ewolucję oraz społeczny odbiór
 system bezpieczeństwa państwa, jego uwarunkowania, strukturę, obszary, instytucje, relacje występujące między nimi, a także kierunki dalszego
rozwoju.

2

18

18

3

EP/T

nauki prawne

3

EP/T

psychologia

Podstawy wiedzy o
prawie (O)
Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  podstawowe pojęcia, terminy używane w naukach prawnych
 przygotowanie do sprawnego i samodzielnego korzystania z tekstów prawnych.
dla przedmiotu
18

18

Podstawy
psychologii (O)
Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  mechanizmy psychologicznych zachowań człowieka w różnych złożonych strukturach społecznych
dla przedmiotu
 rolę kompetencji intelektualnych, emocjonalnych i społecznych jednostek dla zachowywania porządku i bezpieczeństwa w państwie.
18

18

4

EP/T

nauki
socjologiczne

3

EP/T

ekonomia i finanse

Socjologia ogólna
(O)
Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  podstawowe założenia, pojęcia i twierdzenia współczesnej socjologii
dla przedmiotu
 charakterystykę uwarunkowań życia społecznego i proces tworzenia kultury.
18

18

Ekonomia (O)

Przedmiot obejmuje:
 omówienie i przedstawienie podstawowej wiedzy o ekonomii
Treści programowe
 wskazanie specyfiki procesu gospodarowania w skali państwa i roli państwa w ich kształtowaniu
dla przedmiotu
 zagadnienia: pojęcie dochodu narodowego i gospodarki rynkowej, polityka interwencjonizmu, monetarna, fiskalna i budżetowa, problematyka
wymiany międzynarodowej.

3

18

Historia
bezpieczeństwa
wewnętrznego (O)

18

3

EP/EU

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 analizę instytucji bezpieczeństwa w ujęciu historycznym - przede wszystkim w XX wieku, w tym szczególnie służb porządkowych, informacyjnych,
Treści programowe
zarówno cywilnych, jak i wojskowych;
dla przedmiotu
 instytucje bezpieczeństwa w systemach demokratycznych i niedemokratycznych;
 zagadnienia związane z państwem polskim (II RP i PL), z uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa w innych państwach.
18

18

3

T/EU

nauki o
bezpieczeństwie

Konflikty społecznopolityczne świata (O)

Przedmiot obejmuje:
 zapoznanie studentów z głównymi konfliktami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce od końca XIX w. po wiek XXI
 specyfikę konfliktów w zależności od epoki, ich źródła, przebieg i następstwa
Treści programowe
 analizę przełomowych wydarzeń w dziejach świata we wskazanym okresie oraz towarzyszące im procesy. Ze szczególną uwagą potraktowane
dla przedmiotu
zostaną rewolucje, które zapoczątkowały nowe formy ustrojowe.
 wielkie wojny
 procesy społeczno-polityczne, w wyniku których potęgowały się sprzeczności, tworząc podstawy do kolejnych konfliktów.
10

10

1

PP/T

nauki o polityce i
administracji

Protokół i kultura
komunikacji (O)

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz komunikacji formalnej w działalności politycznej
 wymagania protokołu dyplomatycznego oraz niespisanych dobrych obyczajów, które powinny cechować zarówno uczestnika jak i obserwatora
dla przedmiotu
wydarzeń politycznych we współczesnym świecie.
10

10

Problemy własności
intelektualnej (O)

4

1

T

P

Przedmiot obejmuje:
 wybrane zagadnienia prawa cywilnego związane z ochroną własności intelektualnej
 źródła prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej
 ochronę własności intelektualnej przez prawo autorskie i prawa pokrewne
 ochronę własności przemysłowej
 zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Treści programowe
 formy udostępniania własności intelektualnej
dla przedmiotu
 internet a ochronę własności intelektualnej i nierzetelności naukowej
 postępowanie cywilne a ochrona własności intelektualnej
 postępowanie karne a ochrona własności intelektualnej
 różne rodzaje postępowań administracyjnych a ochrona własności intelektualnej
 postępowanie dyscyplinarne i jego skutki dla ochrony własności intelektualnej
 działalność organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony własności intelektualnej.
lektorat

60

2

zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

0,5

T

Język obcy (OW)

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ.
Treści programowe
dla przedmiotu
elearning

Bezpieczeństwo i
higiena pracy (O)
Przedmiot obejmuje:
 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Treści programowe
 wybrane elementy prawa pracy
dla przedmiotu
 zasady ochrony przeciwpożarowej
 zasady udzielania pomocy w razie wypadku

5

4

4

4

0,5

T

Ochrona własności
intelektualnej (O)
Przedmiot obejmuje:
 najważniejsze zagadnienia z własności intelektualnej, z uwzględnieniem pojęć podstawowych, podziału praw własności intelektualnej, prawa
autorskie, w tym ochrony twórczości (praw autorskich i materialnych)
Treści programowe
dla przedmiotu
 zdolność patentową (wymogi uzyskania ochrony patentowej)
 informację patentową (źródła informacji, bazy danych, rodzaje badań patentowych)
 zasady prawa patentowego istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 246
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1882
OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego

6

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
Rodzaj zajęć:
- O – obowiązkowe
- OW – ograniczonego wyboru
- SW – swobodnego wyboru

1.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych elementów
Rok studiów: pierwszy
Semestr: drugi
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć

W

K

S

Ć

L

Wr

Proj

Inne

18

Razem:
liczba
godzin
zajęć
18

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

4

T/EU

P/B

P

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

filozofia

Logika (O)

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  nauka właściwego rozumowania należąca do klasycznego trivium dydaktycznego
dla przedmiotu
 rozwiązywanie problemów z zakresu aplikacji na rynku pracy (np. przygotowanie do rozwiązywania testów w procesie rekrutacyjnym).
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

Instytucje
bezpieczeństwa
wewnętrznego (O)

K_W03
K_U01
K_U03
K_K03
18

18

3

EP/T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w wybranych państwach.
 charakterystykę poszczególnych instytucji właściwych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
dla przedmiotu
 zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01
K_W04
K_W06

7

K_W07
K_K01
18

18

36

5

T/EU/EP

nauki o polityce i
administracji

PP/T

nauki o
bezpieczeństwie

Ustrój polityczny RP
(O)
Przedmiot obejmuje:
 periodyzację dziejów systemu politycznego i ustroju politycznego Polski XX-XXI w.
Treści programowe
 podstawy konstytucyjne i zasady ustroju politycznego RP
dla przedmiotu
 system organów państwowych, ich tworzenie, struktura i zasady działania
 zakres i formy uczestnictwa politycznego obywateli
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01
K_W06
K_U01
K_K05
18

18

36

Kryzysy polityczne w
Polsce (O)
Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  istotę i typologizację kryzysów politycznych w Polsce XX w.
 charakter przełomów w państwie autorytarnym
dla przedmiotu
 transformację od państwa autorytarnego do demokracji

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01
K_W05
K_W07
K_U01
K_U07
K_K05

8

4

18

18

4

P/T

P

Współczesny
terroryzm (O)

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 podstawy usystematyzowanej wiedzy z zakresu zjawisk asymetrycznej przemocy politycznej
 główne nurty terroryzmu
Treści programowe  cele i metody działań charakterystycznych dla poszczególnych ugrupowań
dla przedmiotu
 czynniki generujące radykalną przemoc polityczną (uwarunkowania polityczne, społeczne, kulturowe i psychologiczne terroryzmu)
 formy terroryzmu, ze szczególnym wyróżnieniem problematyki zamachów samobójczych
 wybrane aktywne ugrupowania terrorystyczne (program, cele, struktury, środki i metody, działania, skutki)
 prognozę oraz analizę zagrożeń.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03
K_W04
K_W05
K_W07
K_W08
K_U01
K_U03
K_U06
K_K01
K_K05
18

18

Administracja
publiczna (O)
Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  wprowadzenie w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce
 węzłowe instytucje administracji publicznej
dla przedmiotu
 mechanizmy podejmowania decyzji w strukturach administracyjnych
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01
K_W04
K_W06
K_U02

9

3

T/EP

P

nauki o polityce i
administracji

K_U03
K_K03

Podstawowe
problemy
kryminologii (O)

18

18

3

T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  istotę gromadzenia i badania problematyki przestępstwa, przestępczości oraz sprawcy i ofiary przestępstwa
dla przedmiotu
 instytucje i mechanizmy kontrolne, powołane w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_K05
18

18

2

Proj

Technologie
informacyjne (O)
Przedmiot obejmuje:
 podstawy technik informacyjnych
Treści programowe  sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy
dla przedmiotu
 przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji
 usystematyzowanie zagadnień ICT (technologii komunikacyjnych i informacyjnych) związanych z barierami i zagrożeniami oraz szansami
zastosowań Internetu w polityce
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W07
K_U03
K_U04
K_U06

10

lektorat

60

Język obcy (OW)

2

zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2.
Treści programowe
dla przedmiotu

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U04
K_U06
K_K04

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1882
OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
Rodzaj zajęć:
- O – obowiązkowe
- OW – ograniczonego wyboru
- SW – swobodnego wyboru

1.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych elementów
Rok studiów: drugi
Semestr: trzeci

11

Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć

Zarządzanie w
sytuacjach
kryzysowych (O)

W

K

S

Ć

L

Wr

Proj

18

Inne

Razem:
liczba
godzin
zajęć
18

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

3

Proj/EP

P/B

P

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  wiedzę na temat norm i reguł dotyczących zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
dla przedmiotu
 wiedzę o sytuacjach kryzysowych
 strukturę zarządzania kryzysowego
Konstytucyjne
podstawy
bezpieczeństwa (O)

18

18

3

EP

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 problematykę miejsca i roli konstytucji w sposobach określania bezpieczeństwa państwa
Treści programowe  wartości i zasady konstytucyjne
dla przedmiotu
 instytucje konstytucyjne w przestrzeni bezpieczeństwa państwa
 zależności między ładem konstytucyjnym a problemem bezpieczeństwa
 problematykę bezpieczeństwa ustrojowego
18

18

36

4

EP/EU

P

nauki prawne

Prawo karne (O)

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  naukę prawa karnego, a więc gałęzi prawa określającej czyny stanowiące przestępstwa, kary i środki karne grożące za jej popełnienie, zasady
odpowiedzialności karnej
dla przedmiotu
 środki probacyjne

12



środki zabezpieczające

18

18

3

EP/EU

P

nauki prawne

Prawo
administracyjne (O)
Przedmiot obejmuje:
 wprowadzenie do zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami instytucji prawa administracyjnego
 poznanie i utrwalenie podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację
Treści programowe
 przyswojenie siatki pojęciowej prawa administracyjnego i wykazanie jej związku z praktyka funkcjonowania administracji
dla przedmiotu
 teoretyczne koncepcje prawa administracyjnego z dorobkiem doktryny i orzecznictwa sądów z zakresu administracyjnego w zakresie prawa
ustrojowego, materialnego
 podstawowe zagadnienia z zakresu administracyjnej procedury procesowej
18

18

3

T/EP

2

T

Prawa człowieka (O)

P

nauki o polityce i
administracji

Przedmiot obejmuje:
 ochronę praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym
Treści programowe  ochronę praw człowieka w prawie międzynarodowym prywatnym
dla przedmiotu
 ochronę praw człowieka przez różne rodzaje organów ochrony prawnej
 ochronę praw człowieka w prawie wewnętrznym państw europejskich
 ochronę praw człowieka w wybranych państwach pozaeuropejskich.
Współczesne
systemy ustrojowe
(O)

18

18

13

nauki o polityce i
administracji

Przedmiot obejmuje:
 analizę porównawczą systemów politycznych
Treści programowe
 trójwymiarowe ujęcie problematyki: szeroko rozumiany kontekst, wątek instytucjonalny, oraz wartości i zachowania społeczne
dla przedmiotu
 mechanizmy funkcjonowania struktur politycznych
 pojęcie stabilizacji i zmian w systemie politycznym
18

Instytucje ochrony
prawnej (O)

18

2

T

P

nauki o polityce i
administracji

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  analizowanie zagadnień dotyczących instytucji ochrony prawnej
dla przedmiotu
 funkcje, kompetencje, organizację, sposób działania organów ochrony prawej w kontekście ochrony praw podmiotowych i funkcjonowania
współczesnego państwa prawnego
Bezpieczeństwo
społeczne (O)

18

18

3

T/EP

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 zagadnienia dotyczące istoty i zakresu bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa
Treści programowe
społecznego
dla przedmiotu
 zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego
 rolę państwa w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego
Przedmiot
fakultatywny OGUN
(z dziedziny nauk
humanistycznych)
(SW)

5

Zgodnie z
sylabusem

2

zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

Treści programowe Poszerzenie wiedzy spoza kierunku studiów
dla przedmiotu
lektorat
Język obcy (OW)

14

60

Treści programowe Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2 ESOKJ.
dla przedmiotu
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 222
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1882
Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
Rodzaj zajęć:
- O – obowiązkowe
- OW – ograniczonego wyboru
- SW – swobodnego wyboru

OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego

1.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych elementów
Rok studiów: drugi
Semestr: czwarty
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć

W

K

S

Ć

L

Wr

Proj

18

Inne

Razem:
liczba
godzin
zajęć
18

Procesy integracyjne
w Europie (O)

15

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

2

Proj/T

P/B

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

nauki o polityce i
administracji

Przedmiot obejmuje:
 wiedzę z zakresu procesów integracji europejskiej (definicja integracji i zmian w jej interpretacji na tle historycznym, wskazanie na dynamiczny
charakter jej przebiegu)
Treści programowe
 wydarzenia na kontynencie europejskim w sferze gospodarczej, wojskowej i politycznej, społecznej i kulturowej, które prowadziły do jednoczenia się
dla przedmiotu
kontynentu
 procesy integracyjne ukazywane w perspektywie historycznej, z zaznaczeniem wydarzeń z dalekiej przeszłości, aż po ostatnie zabiegi integracyjne
 próbę wskazania na perspektywę rozwoju integracji w obliczu współczesnych trendów politycznych i ekonomicznych.
Bezpieczeństwo
społeczności
lokalnych (O)

18

18

2

T

P

nauki o
bezpieczeństwie

P

nauki medyczne

Przedmiot obejmuje:
 zagadnienia dotyczące zakresu stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Treści programowe  związki korelacyjne pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią
dla przedmiotu
 podstawowe zasady zapobiegania przestępczości
 koncepcję działania w ramach community policing
 sposoby rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.
18

18

2

T

System ratownictwa
medycznego (O)
Przedmiot obejmuje:
 zasady organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce
Treści programowe
 wiedzę o zasadach współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innymi jednostkami
dla przedmiotu
realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami porządku publicznego
 udzielanie pierwszej pomocy podstawowej z użyciem AED
Międzynarodowe
aspekty
bezpieczeństwa
wewnętrznego (O)

18

18

16

2

Proj/T

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  analizę dynamiki bezpieczeństwa międzynarodowego po roku 1945 w ujęciu problemowym oraz geograficznym
dla przedmiotu
 podstawowe kategorie i mechanizmy charakterystyczne dla bezpieczeństwa międzynarodowego
 interakcje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami bezpieczeństwa międzynarodowego.
18

18

2

T/PR

P

Bezpieczeństwo
ekologiczne (O)

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 problematykę bezpieczeństwa ekologicznego: pojęcie, geneza, najważniejsze zamiany w jego rozumieniu, ewolucja
Treści programowe  podstawy prawne i systemy zabezpieczeń
dla przedmiotu
 założenia polskiej polityki bezpieczeństwa ekologicznego, jak i wybranych organizacji międzynarodowych
 najważniejsze zagrożenia ekologiczne współczesnego świata, z uwypukleniem Polski wraz z podejmowanymi w wymiarze wewnętrznym, jak i
zewnętrznymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom i zjawiskom ekologicznym
18

18

2

EP

P

nauki o
bezpieczeństwie

P

nauki o
bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo
kulturowe (O)
Przedmiot obejmuje:
 rozwój stosunków kulturalnych we współczesnym świecie
 określenie zjawisk bezpieczeństwa kulturowego oraz jego współczesnej roli
Treści programowe
 określenie gwarancji dla kultury materialnej i duchowej we współczesnym państwie demokratycznym
dla przedmiotu
 formy zabezpieczeń dóbr kultury podczas pokoju i konfliktu zbrojnego
 organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa kulturowego, ich działalność oraz specyfikę
 analizę polskiej polityki kulturalnej.
18

18

Stany nadzwyczajne
w państwie (O)

17

2

T/PR

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  analizę problematyki stanów nadzwyczajnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, historycznym, jak i prawnym
 specyfikę stanu nadzwyczajnego, jego rodzajów, struktury, praktyki, zasad działania organów władzy publicznej oraz dopuszczalnych ograniczeń
dla przedmiotu
wolności i praw człowieka i obywatela.
Ochrona danych
osobowych i
informacji
niejawnych (O)

18

18

2

EP/T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych
Treści programowe
 analizę zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub informacje stanowiące
dla przedmiotu
tajemnicę służbową i państwową
 wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych.
240

8

Praktyki zawodowe
(P1) (OW)

Ocena ciągła
aktywności

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie instytucji, w której student/ka
odbywa praktykę
 zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa praktykę
Treści programowe
 nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu praktykę
dla przedmiotu
 nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem relacji z przełożonymi i
współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego
 wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania instytucji, w której
student/ka odbywa praktykę.
2

Przedmiot
fakultatywny OGUN
(SW)
Treści programowe
dla przedmiotu

Poszerzenie wiedzy spoza kierunku studiów

18

Zgodnie z
sylabusem

lektorat

60

2

zgodnie z
wymaganiami
jednostki
prowadzącej

2

EP, EU

Język obcy (OW)
Treści programowe Treści kształcenia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie B2
dla przedmiotu
Język obcyegzamin
certyfikacyjny B2
(OW)

Treści programowe Treści kształcenia umożliwiają sprawdzenie opanowania języka obcego na poziomie B2 ESOKJ.
dla przedmiotu
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 444
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1882
OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
Rodzaj zajęć:
- O – obowiązkowe
- OW – ograniczonego wyboru
- SW – swobodnego wyboru

1.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych elementów
Rok studiów: trzeci
Semestr: piąty
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Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć

W

K

S

Ć

L

Wr

Proj

18

Inne

Razem:
liczba
godzin
zajęć
18

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

2

EP/T

P

nauki o
bezpieczeństwie

PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

P/B

Kryminalistyka (O)

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  podstawowe pojęcia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej
dla przedmiotu
 zastosowanie wiedzy w praktyce
 cele podejmowania poszczególnych czynności kryminalistycznych przez organy ścigania.
Logistyka,
komunikacja i
transport (O)

18

18

2

Przedmiot obejmuje:
 zagadnienia dotyczące istoty, zakresu i celu logistyki, transportu i komunikacji w gospodarce światowej w perspektywie dylematów
bezpieczeństwa
 system logistyczny jako podstawy procesów logistycznych
 produkty logistyczne (towar i usługa)
 metody zarządzania logistycznego
Treści programowe
 transport i magazynowanie w procesach logistycznych, a także metody konfigurowania sieci logistycznej
dla przedmiotu
 tematyka dotycząca punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej, która funkcjonuje we wszystkich rodzajach środków transportu
 koncepcje logistyczne
 infrastrukturę procesów magazynowych, terminale kontenerowe, transport intermodalny oraz infrastrukturę telematyki transportu.
 inżynierię bezpieczeństwa technicznego w transporcie, w tym zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w transporcie kolejowym, lotniczym,
morskim, wodnym śródlądowym i drogowym
 zasady przewozu towarów niebezpiecznych oraz sterowania ruchem w transporcie

20

Przestępczość w
państwie
współczesnym (O)

10

10

1

T/PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  wiedzę z zakresu zjawisk przestępczych mogących wystąpić we współczesnym państwie
 wiedzę na temat nowych typów przestępstw, jak i funkcjonujących w kodeksie karnym „tradycyjnych” czynów zabronionych popełnianych przy
dla przedmiotu
użyciu nowoczesnych środków technicznych
Bezpieczeństwo
granic i polityka
migracyjna (O)

10

10

1

PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

2

EP

P

nauki prawne

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  systemy bezpieczeństwa oraz specyfika ochrony granic zewnętrznych
 politykę migracyjną – rozwiązania międzynarodowe oraz krajowe
dla przedmiotu
 analizę zdarzeń i ocenę ich konsekwencji politycznych
Prawo cywilne
(APP)1 (OW)

18

18

Przedmiot obejmuje:
 pojęcie i źródła prawa cywilnego
 kodeks cywilny
Treści programowe  pozakodeksowe regulacje prawa cywilnego
dla przedmiotu
 elementy prawa cywilnego w prawie rodzinnym, prawie gospodarczym i prawie pracy
 postępowanie cywilne
 elementy prawa cywilnego w prawie międzynarodowym
 wybrane zagadnienia z teorii prawa cywilnego.

1

APP: specjalizacja Administracja porządku publicznego
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Zarządzanie
kryzysowe we
współczesnych
państwach (ZK)2
(OW)

18

18

2

Proj

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach świata
dla przedmiotu
 aspekty teoretyczne i regulacje dotyczące specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz
organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.
Podstawy wiedzy o
komunikowaniu
publicznym (KwZB)3
(OW)
Treści programowe
dla przedmiotu
Kancelarie tajne i
prowadzenie
dokumentacji
niejawnej (APP)
(OW)

18

18

2

T

P

nauki o
komunikacji
społecznej i
mediach

2

T/Proj

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 pojęcie i definicje komunikowania publicznego, jego funkcje i aktorów
 narzędzia komunikacyjne
 diagnozę, jak radzą sobie z komunikowaniem wybrane instytucje publiczne.
18

18

Przedmiot obejmuje:
 zapoznanie z przepisami dot. informacji niejawnych, w szczególności w zakresie organizacji ochrony takich informacji przed nieuprawnionym
dostępem lub utratą
Treści programowe
dla przedmiotu
 przedstawienie zasad klasyfikowania informacji niejawnych, ich oznaczania oraz bezpiecznego przetwarzania w systemach teleinformatycznych
 omówienie zasad obowiązujących w zakresie udostępniania informacji niejawnych, dokonywania zmiany lub znoszenia klauzul tajności, a także
warunków przewożenia materiałów zawierających informacje niejawne

2

ZK: specjalizacja Zarządzanie kryzysowe

3

KwZB: specjalizacja Komunikowanie w zakresie bezpieczństa
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System
penitencjarny (ZK)
(OW)

omówienie uprawnień i zadań na stanowisku kierownika kancelarii tajnej i pełnomocnika do spraw ochronny informacji niejawnych praktyczne
zajęcia z zakresu prowadzenia dokumentacji na tych stanowiskach.

18

18

2

T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 polskie oraz międzynarodowe akty prawne dotyczące realizacji polityki penitencjarnej
Treści programowe  wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich orzekających w sprawach związanych z wykonywaniem kary pozbawienia
dla przedmiotu
wolności
 stosowanie w polskiej rzeczywistości środków oddziaływań penitencjarnych oraz z polityką postpenitencjarną zmierzającą do readaptacji
skazanego do życia w społeczeństwie.
Elementy prawa
prasowego w
zakresie
bezpieczeństwa
wewnętrznego
(KwZB) (OW)

18

18

2

T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 zagadnienia związane z prawnymi uwarunkowaniami współpracy z mediami w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego
Treści programowe  prawa i obowiązki podmiotów/osób współpracujących ze środkami masowego przekazu, wynikające zarówno z ogólnie obowiązującego prawa, jak
dla przedmiotu
i tworzonych na jego podstawie regulacji poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.
 Problemy prawa prasowego, ze szczególnym naciskiem na praktyczną analizę przypadków złamania bądź wykorzystania zapisów tejże ustawy w
pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Postępowanie
administracyjne
(APP) (OW)

18

18

2

T

P

nauki prawne

Przedmiot obejmuje:
 teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego wraz z siatką pojęciową właściwą dla tego obszaru działania
Treści programowe
administracji oraz praktycznego jej zastosowania
dla przedmiotu
 rolę organu administracji prowadzącego postępowanie administracyjne
 kwestie świadomego obywatela jako strony postępowania administracyjnego.

23

Organizacja
systemu
zarządzania
kryzysowego w
społecznościach
lokalnych (ZK) (OW)

18

18

2

PR/Esej

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe
 problematykę organizacji systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu gminnego
dla przedmiotu
 elementy organizacji systemu zarządzania kryzysowego.
Strategie
informacyjne państw
w sytuacjach
zagrożeń (KwZB)
(OW)

18

18

2

PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe
 zasady organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji zagrożenia kryzysem
dla przedmiotu
 podmioty procesu komunikacji.
Zadania
administracji
terytorialnej w
obszarze
bezpieczeństwa
wewnętrznego
(APP) (OW)

18

18

2

Przedmiot obejmuje:
 specyfikę zadań wykonywanych przez podmioty administracji publicznej
 relacje pomiędzy administracją bezpieczeństwa wewnętrznego a obywatelem
 pola działania administracji rządowej, administracji samorządowej oraz podmiotów prywatnych
Treści programowe  rodzaje podmiotów i specyfikę zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
dla przedmiotu
 formy działania administracji bezpieczeństwa cel tych działań i rolę administracji we współczesnym państwie
 stan zagrożeń i stan administracji bezpieczeństwa najbliższym środowisku (dzielnicy/sołectwie/gminie/powiecie), złożoności struktury podmiotowej
i przedmiotowej administracji
 wyszukiwanie informacji, posługiwać się tekstami fachowymi, interpretowanie ustaw
 znaczenie prawa i procedur w stosunku administracja-obywatel
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Zachowania
jednostki w
sytuacjach
ekstremalnych (ZK)
(OW)

różnice dot. działań władczych i nie-władczych wobec obywatela.

18

18

2

T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  zagadnienia psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji ekstremalnej i po jej wystąpieniu
dla przedmiotu
 psychiczne, poznawcze i behawioralne funkcjonowanie jednostki w zależności od kontekstu sytuacyjnego
Nowe media (KwZB)
(OW)

18

18

2

PR

P

nauki o
komunikacji i
mediach

240

8

ocena ciągła
aktywności

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  rozpoznawanie kanałów zaliczanych do nowych mediów
 korzystanie z wybranych kanałów
dla przedmiotu
 pozyskiwanie informacji i ich ocena i hierarchizacja.
Praktyki zawodowe
(P2) (OW)

Przedmiot obejmuje:
 zapoznanie z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie instytucji, w której student/ka
odbywa praktykę
 zapoznanie z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.
Treści programowe
 nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu praktykę.
dla przedmiotu
 nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem relacji z przełożonymi i
współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego.
 wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania instytucji, w której
student/ka odbywa praktykę.
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Przedmiot
fakultatywny OGUN
(SW)

2

Zgodnie z
sylabusem

6

PP

Treści programowe Poszerzenie wiedzy spoza kierunku studiów.
dla przedmiotu
Seminarium
dyplomowe (OW)

18

18

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przygotowanie pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody i techniki badawcze niezbędne w
Treści programowe
przygotowaniu pracy dyplomowej
dla przedmiotu
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 386
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1882
OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– PP – praca pisemna
– Inne (należy podać jakie)
Rodzaj zajęć:
- O – obowiązkowe
- OW – ograniczonego wyboru
- SW – swobodnego wyboru
Specjalizacje:
- ZK – Zarządzanie kryzysowe
- APP – Administracja porządku publicznego
- KwZB – Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa
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1.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych elementów
Rok studiów: trzeci
Semestr: szósty
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć

W

K

S

Ć

L

Wr

Proj

18

Służby specjalne we
współczesnym
państwie (O)

Inne

Razem:
liczba
godzin
zajęć
18

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

2

T

P/B

P

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, istotą i podstawami prawnymi kanonów etycznych funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce
Treści programowe
 zagadnienia teoretyczne i ogólne dotyczące korelacji prawa, moralności i etyki, pragmatykę zawodową funkcjonariuszy państwowych,
dla przedmiotu
 przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w służbach państwowych
 prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce z podkreśleniem roli kodeksów etycznych.
Etyka zawodowa
funkcjonariuszy
służb państwowych
(O)

10

10

1

T/PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 podstawy teoretyczne, istotę i podstawy prawne kanonów etycznych funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce
Treści programowe
 zagadnienia teoretyczne i ogólne dotyczące korelacji prawa, moralności i etyki, pragmatykę zawodową funkcjonariuszy państwowych, przyczyny i
dla przedmiotu
mechanizmy dysfunkcji w służbach państwowych, prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce z
podkreśleniem roli kodeksów etycznych.
18

18

Bezpieczeństwo
wewnętrzne UE (O)

27

2

T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 wiedzę na temat bezpieczeństwa wewnętrznego UE
Treści programowe
 problematykę zagrożeń i sposobów zapewniania i umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach członkowskich UE
dla przedmiotu
 instrumenty prawne i instytucjonalne wykorzystywane w ramach tej dziedziny współpracy w UE
 praktyczne sposoby wykorzystania instrumentów prawnych i instytucjonalnych oraz ograniczenia ich skuteczności.
Bezpieczeństwo
zasobów cyfrowych
(O)

10

10

1

PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  bezpieczeństwo teleinformatyczne: ochrona danych w procesie ich zautomatyzowanego przetwarzania, w dzisiejszych czasach rozwiniętej i masowo
wykorzystywanej informatyzacji
dla przedmiotu
 zagrożenia, w różnych postaciach, występujące na każdym etapie procesu dostępu do danych oraz ich przetwarzania
Organizacja i
technika pracy
funkcjonariuszy
instytucji
publicznych (APP)
(OW)

10

10

1

PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe
 organizację i technikę pracy funkcjonariuszy publicznych w instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji bezpieczeństwa.
dla przedmiotu
Organizacja i
technika pracy
funkcjonariuszy
instytucji
publicznych (ZK)
(OW)

10

10

1

PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe
 organizację i technikę pracy funkcjonariuszy publicznych w instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji bezpieczeństwa.
dla przedmiotu
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Kreowanie
wizerunku instytucji
bezpieczeństwa
wewnętrznego
(KwZB) (OW)

10

10

1

T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Proj/PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  metody, środki i narzędziami kreowania wizerunku instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego
dla przedmiotu
 zróżnicowanie potrzeb w zakresie kreowania wizerunku w zależności od rodzaju instytucji.
Współpraca służb,
inspekcji i straży
(APP) (OW)

10

10

1

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  problematykę służb, inspekcji i straży jako instytucji zapewniających porządek publiczny
 regulacje prawne, na podstawie których służby, inspekcje i straże funkcjonują
dla przedmiotu
 zasady współpracy, jak również mechanizmy funkcjonowania, w tym przysługujące tym formacjom uprawnienia władcze.
Negocjacje i
mediacje w
sytuacjach
kryzysowych (ZK)
(OW)

10

10

1

PR/Esej

P

nauki o
bezpieczeństwie

10

1

PR/Esej

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  sposoby zachowania w sytuacjach kryzysowych
 istotę i znaczenie negocjacji i mediacji
dla przedmiotu
 rozwiązywanie case’ów.
Negocjacje i
mediacje w
sytuacjach
kryzysowych (KwZB)
(OW)

10

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  sposoby zachowania w sytuacjach kryzysowych
dla przedmiotu
 istotę i znaczenie negocjacji i mediacji
 rozwiązywanie case’ów.
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10

10

1

Proj

P

Gra decyzyjna
(APP) (OW)

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 przeprowadzenie ćwiczeń w postaci symulacji działań centrów zarządzania kryzysowego danego szczebla administracji publicznej (centralnym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym) oraz współdziałania z podmiotami z nim współpracującymi. Uwzględnione są wszystkie fazy reagowania
Treści programowe
kryzysowego. Scenariusz działań obejmuje przykładowe zdarzenie wywołujące sytuację kryzysową na wybranym obszarze.
dla przedmiotu
 praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, funkcjonowania administracji publicznej i współdziałania z innymi
podmiotami np. służb ratowniczych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, sił zbrojnych oraz podmiotów gospodarczych i organizacji
pozarządowych.
Wizyty studyjne (ZK)
(OW)

10

10

1

PR

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  funkcjonowanie instytucji, których zadania dotyczą ochrony szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa
dla przedmiotu
 wizyty studentów we wspomnianych instytucjach, jak i rozmowy ze specjalistami zaproszonymi w tym celu na warsztaty.
 praktyczne zetknięcie się studenta z organami/urzędami/instytucjami, których teoretyczne działanie poznał on już w toku wcześniejszych zajęć
Współpraca z
mediami (KwZB)
(OW)

10

10

1

PR/T

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
Treści programowe  wiedzę na temat zagadnień związanych z tematyką media relations, ze szczególnym nastawieniem na realizowanie odpowiedniej polityki
dla przedmiotu
medialnej w administracji publicznej
 symulację sytuacji zorganizowanych ze współpracą z mediami.
240
Praktyki zawodowe
(P3) (OW)

30

9

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przedmiot obejmuje:
 zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie instytucji, w której student/ka
odbywa praktykę.
 zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.
Treści programowe
 nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu praktykę.
dla przedmiotu
 nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem relacji z przełożonymi i
współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego.
 wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w celu analizowania i interpretowania sposobu funkcjonowania instytucji, w której
student/ka odbywa praktykę.
18

18

12

Praca licencjacka

Seminarium
dyplomowe (OW)

P

nauki o
bezpieczeństwie

Przygotowanie pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora. Identyfikacja i analiza problemu badawczego. Metody i techniki badawcze niezbędne w
Treści programowe przygotowaniu pracy licencjackiej.
dla przedmiotu

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 344
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum 1882
OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– PP – praca pisemna
– Inne (należy podać jakie)
Rodzaj zajęć:
- O – obowiązkowe
- OW – ograniczonego wyboru
- SW – swobodnego wyboru

Specjalizacje:
- ZK – Zarządzanie kryzysowe
- APP – Administracja porządku publicznego
- KwZB – Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa
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