Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU
1. Nazwa przedmiotu:
Systemy bezpieczeństwa narodowego
2. Kod przedmiotu:
14.1
3. Okres ważności karty:
ważna od roku akademickiego: 2016/2017
4. Forma kształcenia:
studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów:
studia stacjonarne
6. Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo Państwa
7. Profil studiów:
praktyczny
8. Specjalność:
.........................
9. Semestr:
IV
10. Jedn. prowadz. przedmiot:
Instytut Studiów Społecznych
11. Prowadzący przedmiot:
mgr Anna Szymanek
12. Grupa przedmiotów:
kierunkowych
13. Status przedmiotu:
obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć:
polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: brak
16. Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu
systemów bezpieczeństwa narodowego i mechanizmów prawnych nimi kierujących.
Określeniem współpracy pomiędzy różnymi organami i instytucjami w tym
międzynarodowymi. Poznanie współczesnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa
państwa, europy i świata. Działaniem organów władzy państwowej i samorządowej w
sytuacjach wystąpienia rożnych zagrożeń ( ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu
i zasad postępowania w takich przypadkach) . Poznanie nowych wyzwań
bezpieczeństwa RP.
17. Efekty kształcenia:
Ozn.

K1_ 01

K1_W06

K1_W07

Opis efektu kształcenia

Ma podstawową wiedzę o
charakterze nauk o
bezpieczeństwie, a zwłaszcza z
zakresu bezpieczeństwa państwa
i
Ma podstawową wiedzę o
strukturach i instytucjach
społecznych, politycznych,
prawnych, ekonomicznych i ich
podstawowych elementach, a
zwłaszcza o organizacjach i
instytucjach powołanych do
zapewnienia bezpieczeństwa
Ma wiedzę interdyscyplinarną
na podstawie której definiuje

Metoda
sprawdzenia
efektu
kształcenia

Forma
prowadzeni
a zajęć

Odniesienie
do efektów
dla kierunku
studiów

test

Wykład

S1A _W01

prezentacja,
dyskusja

Wykład

S1A _W02

prezentacja,
dyskusja

Wykład

S1A _W02

K1_U09

K1_U15

K1_K15

K1-K26

pojęcia z zakresu
bezpieczeństwa państwa
Potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i
użytkować informacje z
wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów, w celu analizy
konkretnych zjawisk i procesów
społecznych, ekonomicznych,
politycznych, prawnych,
mających wpływ na różne
wymiary bezpieczeństwa
Potrafi analizować przyczyny
sukcesów i porażek w tworzeniu
i umacnianiu państwowości
oraz bezpieczeństwu Polski w
ujęciu historycznym
Rozumie potrzebę opisu, analiz
i interpretacji zjawisk
towarzyszących polityce
bezpieczeństwa, a także relacji
pomiędzy teorią a praktyką
polityki bezpieczeństwa
państwa
Potrafi myśleć i działać w
sposób zaangażowany,
innowacyjny i kreatywny,
wspierając i kreując postawy
otwartości wobec organizacji
społecznych oraz wykazuje
umiejętność myślenia i
działania w sposób
przedsiębiorczy.

Wykład

prezentacja,
dyskusja

S1A_U02

Wykład
prezentacja,
dyskusja

S1A_U03
Wykład

S1A_K02
S1A_K05

prezentacja,
dyskusja

prezentacja,
dyskusja

Wykład

S1A_K07

18. Formy i wymiar zajęć:
wykład
19. Treści kształcenia:
1. Przedmiot zainteresowania - zarys ogólny i historyczny systemów bezpieczeństwa
narodowego,
2. Definicje i ich znaczenie w systemie bezpieczeństwa narodowego w oparciu o słownik
BBN
3. Pojęcie systemu bezpieczeństwa,
4. Podsystem Kierowania i podsystemy Wykonawcze,
5. Najwyższe władze RP w systemie bezpieczeństwa narodowego,
6. Pojęcie podsystemu obronnego państwa,
7. Siły zbrojne RP – funkcje i ich rola,
8. Wspieranie podsystemów ochronnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i

pomocy społeczeństwu,
9.

Obrona państwa i przeciwstawianie się agresji,

10. Podsystemy ochronne systemu bezpieczeństwa narodowego,
11. Świadczenia na rzecz obrony RP
12. Zarządzanie Kryzysowe,
13. Struktura, fazy i zasady zarządzania kryzysowego,
14. Terroryzm,
15. Tryb postępowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.
20. Zaliczenie: na ocenę
Tak
21. Literatura podstawowa:
1. S. Koziej, Z Lachowski, K. Sikorski i inni , Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP,
Warszawa 2013;
2. J. Kaczmarek, NATO w systemie bezpieczeństwa świata, Wrocław 1998;
3. B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych , Warszawa 2006;
4. M. Bieniek,S. Mazur, Systemy zarządzania kryzysowego RP, Katowice 2007;
5. Z Gąsiorek, W Kitler, Woskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, Warszawa
2005;
6. K.Jałoszyński, J Tymanowski(red), Zagrożenia terroryzmem w wybranych krajach Europy
zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2001;
7. J. Wojnarowski, Gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego,
Warszawa 2000.
22. Literatura uzupełniająca:
1. J.Stefanowicz, Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa 1994;
2. S. Koziej, Bezpieczeństwo narodowe i obronność RP, Toruń 1996;
3. W. Malendowski, Polityka bezpieczeństwa RP: uwarunkowania, strategia, kierunki
działania , Poznań 1998;
4. Z. Piątek, Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego, Warszawa
2006.
Ustawy :
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polski,
2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,
3. Ustawa o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i
zasadach jego podległości konstytucyjnym organom,
4. Ustawa o stanie klęski żywiołowej,
5. Ustawa o Policji,
6. Ustawa o BOR
7. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,
8. Ustawa o Straży Granicznej,
9. Ustawa o ABW
10. Ustawa o CBA
11. Ustawa o SW
12. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
13. Ustawa: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Prawo budowlane, Inspekcji weterynaryjnej,
14. Ustawa o samorządzie terytorialnym
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:

Lp.

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
30/70

Forma zajęć

1
2

Wykład
Ćwiczenia
Suma godzin
24. Suma wszystkich godzin:
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych
na zajęciach z bezpośrednim
udziałem nauczyciela
akademickiego:
Efekt
kształcenia

Ocena

W1

bdb

db

dst

nds
U1

bdb
db
dst
ndst

K1

bdb
bdb
dst
ndst

100
4

30/70
25. Liczba punktów ECTS:
27. Liczba punktów ECTS
uzyskanych na zajęciach o
charakterze praktycznym
(laboratoria, projekty):

-

Opis wymagań

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 80%) i bardzo
dobrze objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia zawarte w
sylabusie przedmiotowym
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 60%) i dobrze
objaśnia podstawowe pojęcia , procesy i zagadnienia zawarte w
sylabusie przedmiotowym
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 30%) i w stopniu
dostatecznym objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia zawarte
w sylabusie przedmiotowym
Student nie rozumie i nie potrafi objaśnić podstawowych pojęć i
zagadnień z zakresu zagadnień zawartych w sylabusie
przedmiotowym
Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie
ponadprzeciętnym
Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie
przeciętnym
Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne
Nie posiada umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu
podstawowym
Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie
ponadprzeciętnym
Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie
przeciętnym
Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne
Nie posiada umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu
podstawowym

28. Uwagi:
Wymienić .........

Zatwierdzono:
…………………………….

…………………………………………………

(data i podpis prowadzącego)

(data i podpis)

