Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu:
3. Okres ważności karty:
4. Forma kształcenia:
5. Forma studiów:
6. Kierunek studiów:
7. Profil studiów:

Teoria bezpieczeństwa
14.1
ważna od roku akademickiego: 2016/2017
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Bezpieczeństwo Państwa
ogólnoakademicki

8. Specjalność:
9. Semestr:
10. Jedn. prowadz. przedmiot:
11. Prowadzący przedmiot:
12. Grupa przedmiotów:
13. Status przedmiotu:

1
Instytut Studiów Społecznych
mgr Zbigniew Dyk
kierunkowe
obowiązkowy
polski

14. Język prowadzenia zajęć:
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Zrealizowany przedmiot: Wiedza o państwie i prawie

Pożądana znajomość systemu politycznego i prawnego RP oraz zdefiniowanie pojęcia państwa i prawa.
Znajomość podstawowych zagadnień prawniczych, systemu politycznego i prawnego RP.
Zdefiniowanie pojęcia państwa, jako podmiotu prawa międzynarodowego i uczestnika stosunków międzynarodowych.
Znajomość zasad funkcjonowania państwa oraz państwowego systemu politycznego.
Konieczna ogólna orientacja na temat przestrzennych uwarunkowań politycznego i ekonomicznego podziału świata i jego
regionów.
16. Cel przedmiotu:
Wiedza:
- poznanie i zrozumienie kategorii bezpieczeństwa i procesu jego redefinicji,
- zrozumienie subiektywnych i obiektywnych elementów bezpieczeństwa,
- poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw teorii bezpieczeństwa,
- poznanie podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa oraz jego wymiarów,
- poznanie głównych rodzajów bezpieczeństwa,
- poznanie różnych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa.
Umiejętności:
- nabycie umiejętności opisu i interpretacji zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu,
- nabycie umiejętności trafnego rozumienia kategorii bezpieczeństwa i ich opisu,
- nabycie umiejętności dokonywania analizy i oceny przyczynowo - skutkowej procesów zachodzących w obszarze
prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych aspektów bezpieczeństwa państwa,

Kompetencje społeczne:
- wypracowanie zdolności do interpretacji zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu,
- prezentacja roli i zadań wybranych organów i instytucji państwa tworzących system bezpieczeństwa,
- wypracowanie zdolności analizy i oceny najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego,
- kształtowanie właściwych postaw, wynikających z analizy i oceny przyczynowo-skutkowej procesów zachodzących w
sferze bezpieczeństwa.
17. Efekty kształcenia:
Odniesienie
do efektów
dla
specjalnośc
i/ kierunku
studiów
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W08
S1P_W09

Metoda
realizacji
efektu
kształcenia

Metoda
sprawdzenia
efektu
kształcenia

Forma
prowadz
enia
zajęć

zna system bezpieczeństwa i
obronności państwa; rozumie
mechanizmy funkcjonowania
instytucji publicznych
odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo państwa w okresie
pokoju i wojny

Aktywność na
zajęciach,
prezentacja
multimedialna

Pisemne i ustne
formy kontroli
nabywania wiedzy,
obserwacja pracy
studentów podczas
prowadzonych
ćwiczeń

Wykłady
/ćwiczenia

ma uporządkowaną wiedzę o istocie
i zakresie bezpieczeństwa
społecznego

Aktywność na
zajęciach,
prezentacja
multimedialna

Wykłady
/ćwiczenia

S1P_W02
S1P_W03
S1P_W08
S1P_W09

potrafi dostrzegać i analizować
zagrożenia
w
obszarze
bezpieczeństwa państwa; potrafi
ocenić działanie państwa i jego
organów
w
kontekście
zapewnienia bezpieczeństwa w
okresie pokoju i wojny
potrafi wykorzystać podstawową
wiedzę teoretyczną z zakresu
bezpieczeństwa wewnętrznego do
analizowania konkretnych
problemów związanych z
bezpieczeństwem

Aktywność na
zajęciach,
prezentacja
multimedialna

Pisemne i ustne
formy kontroli
nabywania wiedzy,
obserwacja pracy
studentów podczas
prowadzonych
ćwiczeń
Pisemne i ustne
formy kontroli
nabywania wiedzy,
obserwacja pracy
studentów podczas
prowadzonych
ćwiczeń

Wykłady
/ćwiczenia

S1P_W02
S1P_W03
S1P_W08
S1P_W09

Wykłady
/ćwiczenia

S1P_W02
S1P_W03
S1P_W08
S1P_W09

K_K01

zna zakres posiadanej przez
siebie wiedzy i posiadanych
umiejetności, rozumie potrzebę
ciagłego dokształcania się i
rozwoju zawodowego

Aktywność na
zajęciach,
prezentacja
multimedialna

Wykłady
/ćwiczenia

S1P_W02
S1P_W03
S1P_W08
S1P_W09

K_K04

potrafi współdziałać w
grupie w celu realizacji
zadania, bierze
odpowiedzialność za
powierzone zadania

Aktywność na
zajęciach,
prezentacja
multimedialna

Pisemne i ustne
formy kontroli
nabywania wiedzy,
obserwacja pracy
studentów podczas
prowadzonych
ćwiczeń
Pisemne i ustne
formy kontroli
nabywania wiedzy,
obserwacja pracy
studentów podczas
prowadzonych
ćwiczeń
Pisemne i ustne
formy kontroli
nabywania wiedzy,
obserwacja pracy
studentów podczas
prowadzonych
ćwiczeń

Wykłady
/ćwiczenia

S1P_W02
S1P_W03
S1P_W08
S1P_W09

Ozn.

K_W03

K_W04

K_U02

K_U06

Opis efektu kształcenia

Aktywność na
zajęciach,
prezentacja
multimedialna

18. Formy i wymiar zajęć:
19. Treści kształcenia:

Wykład 30 / ćwiczenia 15

Podstawowa tematyka zajęć (wspólna tematyka wykładów i ćwiczeń): każdy blok przeznaczony jest na 2 godziny
wykładów i 1 godzinę ćwiczeń
1.

Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie. Geneza, cele i treści bezpieczeństwa. (2w, 1c)

2.

Bezpieczeństwo w ujęciu statycznym oraz dynamicznym. Hierarchia podstawowych wartości z punktu widzenia
bezpieczeństwa państwa i narodu. (2w, 1c)

3.

Postrzeganie bezpieczeństwa: definicje bezpieczeństwa. Stan poczucia bezpieczeństwa. Człowiek jako podmiot
bezpieczeństwa: postrzeganie zagrożeń, społeczne poczucie bezpieczeństwa. Państwo jako podmiot
bezpieczeństwa: koncepcje bezpieczeństwa państwa, funkcje ochronne państwa. (2w, 1c)

4.

Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa – tradycyjne i współczesne spojrzenie na bezpieczeństwo Typologia
bezpieczeństwa narodowego. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa(2w, 1c)

5.

Bezpieczeństwo w teorii stosunków międzynarodowych. Zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w aspekcie
zewnętrznym i wewnętrznym. Istota zagrożeń i działań asymetrycznych. (2w, 1c)

6.

Proces zarządzania bezpieczeństwem, zagadnienie struktury systemu bezpieczeństwa. Doktrynalne i
instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa. (2w, 1c)

7.

Uwarunkowania geostrategiczne bezpieczeństwa Polski. Czynniki warunkujące bezpieczeństwo w aspekcie
wewnętrznym oraz w środowisku międzynarodowym. Rola organów i instytucji państwa w tworzeniu
bezpieczeństwa. (2w, 1c)

8.

Udział podmiotów pozarządowych w kształtowaniu strategii bezpieczeństwa państwa w Polsce i na świecie. (2w,
1c)

9.

Doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa. Instytucjonalne formy bezpieczeństwa: organizacje
międzynarodowe, integracja europejska. Wspólnota atlantycka, KBWE i OBWE(2w, 1c)

10. Znaczenie ideologicznych, religijnych i narodowościowych czynników teorii bezpieczeństwa. (2w, 1c)
11. Ewolucja poglądów na rolę mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. (2w, 1c)
12. Modele bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. Koncepcje bezpieczeństwa wybranych państw(2w, 1c)
13. Bezpieczeństwo międzynarodowe: istota i definicje bezpieczeństwa międzynarodowego. Regionalne systemy
bezpieczeństwa i konflikty międzynarodowe(2w, 1c)
14. Prognoza rozwoju bezpieczeństwa – uniwersalistyczna, ogólnoeuropejska, euroatlantycka. (2w, 1c)
15. Ochrona kultury narodowej, bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne. (2w, 1c)
16.
20. Egzamin:
tak
21. Literatura podstawowa:
E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011
L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012
A. Ciupiński, A. Legocka, Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2003.
A. Ciupiński, K. Malak, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004.
S. Dębski, B. Górka-Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2006;
S. Koziej, Polityka i strategia państwa XXI wieku, tom II, System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

2004;
J. Prońko, Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2007
J. Wojnarowski, System obronności państwa, Warszawa 2005
K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy, Warszawa 2009
22. Literatura uzupełniająca:
A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa 2011
B. Wiśniewski (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno 2011
J. Czaja (red.), Euroatlantycka przestrzeń bezpieczeństwa, Warszawa 2005.
J. Czaputowicz, System czy nieład? Bezpieczeństwo międzynarodowe u progu XXI wieku, Warszawa 1998.
W. Fehler (red.), Współczesne bezpieczeństwo, Toruń 2002
M. Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009
R. Jakubczak (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa 2003
R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie, Warszawa 2006
T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa 2008
T. Jemioło, K. Malak (red.), Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002
W. Kitler, Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, Warszawa 2001
S. Koziej, Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (studium analityczne), Warszawa
2003;
R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.
M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011
A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce: zarys dziejów: (od X wieku do współczesności), Szczytno
2011
J. Prońko, Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2007.
P. Sienkiewicz (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, Warszawa 2010
B. Wiśniewski, S. Zalewski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej,
Bielsko-Biała 2006
J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli: ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005;
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Warszawa 2004.
K. Żukrowska, M. Grącik, Bezpieczeństwo międzynarodowe, teoria i praktyka, Warszawa 2006
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Lp.

Forma zajęć

1
2
3
4
5
6
7

Wykład
ćwiczenia
Konwersatoria
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Inne:
Suma godzin

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
30
15

75
120

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

Ocena

bdb
01

db
dst

02

03

04

ndst
bdb
db
dst
ndst
bdb
db
dst
ndst
o.
no.

120

25. Liczba punktów ECTS:

1,5

27. Liczba punktów ECTS uzyskanych
w wyniku samodzielnej pracy
studenta:

4
2,5

Opis wymagań

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 90%) i bardzo dobrze objaśnia podstawowe
pojęcia i zagadnienia przedmiotu.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 60%) i dobrze objaśnia podstawowe pojęcia,
procesy i zagadnienia przedmiotu.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 30%) i w stopniu dostatecznym objaśnia
podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu.
Student nie rozumie i nie potrafi objaśnić podstawowych pojęć i zagadnień przedmiotu.
Posiada umiejętności na poziomie ponadprzeciętnym.
Posiada umiejętności na poziomie przeciętnym.
Posiada podstawowe umiejętności.
Nie posiada umiejętności w stopniu podstawowym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie ponadprzeciętnym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie przeciętnym.
Posiada podstawowe kompetencje społeczne.
Nie posiada kompetencji społecznych w stopniu podstawowym.

28. Uwagi:

Zatwierdzono:
…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

…………………………………………………
(data i podpis)

