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:
8. Specjalność:
9. Semestr:
10. Jedn. prowadz. przedmiot:
11. Prowadzący przedmiot:

KARTA PRZEDMIOTU
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10.5
ważna od roku akademickiego: 2016/2017
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Bezpieczeństwo Państwa
ogólnoakademicki
społeczno-ekonomiczna
III
Instytut Studiów Społecznych
mgr Adrian Zacharko

12. Grupa przedmiotów:
13. Status przedmiotu:

obowiązkowy do wyboru
polski

14. Język prowadzenia zajęć:
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Znajomość podstaw prawa konstytucyjnego.
16. Cel przedmiotu: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student powinien posługiwać się
podstawowymi pojęciami z zakresu ustroju organów ochrony prawnej.
17. Efekty kształcenia:

KOD

Opis efektu kształcenia

K1_W08

rozpoznaje i opisuje
uwarunkowania różnych
wymiarów
bezpieczeństwa oraz zna
ich kontekst w odniesieniu
do różnych rodzajów
struktur i instytucji
społecznych

K1_W11

ma podstawową wiedzę o
relacjach pomiędzy
strukturami i instytucjami
społecznymi, a zwłaszcza
organizacjami i
instytucjami powołanymi
do zapewniania
bezpieczeństwa

Metoda realizacji
efektu
kształcenia

Metoda
sprawdzenia
efektu
kształcenia

Forma
prowadzenia
zajęć

Kolokwium
referat
praca w
grupach

Wykład
ćwiczenia

Kolokwium
referat
praca w
grupach

Wykład
ćwiczenia

Odniesienie
do efektów
dla
specjalności
/ kierunku
studiów

Kazusy
Dyskusja
Ocena aktywności
studenta na
zajęciach

S1A_W02

Kazusy
Dyskusja
Ocena aktywności
studenta na
zajęciach

S1P_W03

K1_W16

zna rodzaje więzi
społecznych w sferze
bezpieczeństwa państwa i
w jej otoczeniu oraz
rządzące nimi
prawidłowości

Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów

Kolokwium
referat
praca w
grupach

Wykład
ćwiczenia

Kolokwium
referat
praca w
grupach

Wykład
ćwiczenia

S1A_U01

Kolokwium
referat
praca w
grupach

Wykład
ćwiczenia

S1A_U01
S1A_U02

S1A_W04

Ocena nakładu
pracy potrzebnego
do osiągnięcia
efektu kształcenia

K1_U04

K1_U05

prawidłowo ocenia
funkcjonowanie
podmiotów w obszarze
bezpieczeństwa oraz
zasady ich
funkcjonowania w
odniesieniu do szerszych
uwarunkowań
ogólnospołecznych

umie określić rolę
państwa, jego instytucji i
polityki w życiu
społeczeństwa, a także
wyjaśnić kompetencje
instytucji
społecznopolitycznych
państwa

Kazusy
Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów

Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów

K1_K01

K1_K10

K1_K24

ma świadomość swojej
wiedzy i umiejętności, a
jednocześnie jej
niedostatków, wobec
czego rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania,
poszerzania i
aktualizowania wiedzy,
umiejętności oraz
kompetencji z zakresu
nauk o bezpieczeństwie
przez całe życie

jest przygotowany do
uczestnictwa w
projektach, grupach,
organizacjach i
instytucjach, a przy tym
identyfikowania korzyści
płynących z pracy
zespołowej

ma świadomość
znaczenia zachowania się
w sposób profesjonalny i
etyczny w pracy
zawodowej oraz
działalności publicznej

Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów

Kolokwium
referat
praca w
grupach

Wykład
ćwiczenia

S1A_K01

Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów

Kolokwium
referat
praca w
grupach

Wykład
ćwiczenia

S1A_K02
S1A_K05

Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów

Kolokwium
referat
praca w
grupach

Wykład
ćwiczenia

S1A_K06

18. Formy i wymiar zajęć:
Ćwiczenia - 15 godz.
19. Treści kształcenia:
1. Pojęcie i rodzaje ochrony prawnej. Klasyfikacja organów ochrony prawnej.
2. Wymiar sprawiedliwości – zagadnienia terminologiczne. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i konstytucyjne
zasady wymiaru sprawiedliwości. Zasady ustrojowo-organizacyjne wymiaru sprawiedliwości
3. Sądownictwo – zasady podstawowe. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Gwarancje
niezawisłości sędziowskiej.
4. Struktura sądownictwa w Polsce. System sądów powszechnych. Sąd Najwyższy. Krajowa Rada
Sądownictwa.
5. Organy quasi-sądowe i pozasądowe. Organy pojednawcze. Organy pomocy prawnej.
6. Sądy szczególne (administracyjne i wojskowe).
7. Trybunały - tryb funkcjonowania. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu
8. Prokuratura jako organ legalności sensu stricte - zasady organizacji, organizacja wewnętrzna,
kompetencje. Adwokatura.

9. Radcowie Prawni. Notariat. Doradcy podatkowi. Rzecznicy patentowi.
10. Organy kontroli państwowej ochrony prawa. Najwyższa Izba Kontroli.
11. Rzecznicy interesu społecznego i publicznego - Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka,
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Instytut Pamięci Narodowej
12. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
13. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
14. Organy porządku publicznego i ścigania – Policja. Straż Miejska. Kontrola Skarbowa. Straż Graniczna.
15. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu Centralne Biuro Antykorupcyjne.
16. Parlamentarne komisje śledcze: geneza, podstawy prawne, cechy i ich praktyka
20. Zaliczenie: na ocenę
21. Literatura podstawowa:

pisemne

J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Kraków 2007
M. Kruk (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 2007
F. Prusak, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 2005
S. Sagan, V. Serzhanova (red.), Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2008
S. Sagan, J Ciechanowska (red.), Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2010
22. Literatura uzupełniająca:
M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007
R. Mojak (red.), Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Lublin 2000
K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Kraków 2005
Sagan S., V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2010
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Lp
Forma zajęć
Liczba godz. Kontaktowych pracy studenta
1
Wykład
Ćwiczenia
15
2
Konserwatoria
3
Laboratorium
4
Projekt
5
Seminarium
6
Inne:
- przygotowanie do zajęć
15
7.
10
- czytanie literatury
20
- przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin 60
24. Suma wszystkich godzin:
25. Liczba punktów ECTS:
60
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych
zajęciach z bezpośrednim udziałem
w wyniku samodzielnej pracy
1
studenta:
nauczyciela akademickiego:
Efekt
kształceni
a

01

2
1

Ocena

Opis wymagań

bdb

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 90%) i bardzo dobrze objaśnia
podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu ustrój organów ochrony prawnej.

db

dst

ndst

02

03

04

bdb
db
dst
ndst
bdb
db
dst
ndst
o.
no

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 60%) i dobrze objaśnia
podstawowe pojęcia, procesy i zagadnienia przedmiotu ustrój przedmiotu ochrony
prawnej.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 30%) i w stopniu dostatecznym
objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu ustrój organów ochrony
prawnej.
Student nie rozumie i nie potrafi objaśnić podstawowych pojęć i zagadnień
przedmiotu ustrój organów ochrony prawnej.
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:
mgr Adrian Zacharko
(data i podpis prowadzącego)

…………………………………………………
(data i podpis)

