Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu:
Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
2. Kod przedmiotu:
14.9.
3. Okres ważności karty:
2019
4. Forma kształcenia:
Wykład / ćwiczenia
5. Forma studiów:
Stacjonarne
6. Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo Państwa
7. Profil studiów:
Ogolnoakademicki/praktyczny
8. Specjalność:
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne
9. Semestr:
VI
10. Jedn. prowadz. przedmiot:
Instytut Studiów Społecznych
11. Prowadzący przedmiot:
Mgr Krzysztof Szydłowski
12. Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
13. Status przedmiotu:
Obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć:
Polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Przedmioty wprowadzające: Wiedza o państwie i prawie, Ekonomia, Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo
lokalnych społeczności.
Wymagania: znajomość podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Znajomość podstaw
prawnych oraz funkcjonowania instytucji państwowych w zakresie bezpieczeństwa. Znajomość funkcjonowania
administracji publicznej w tym funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Znajomość organizacji i
kompetencji służb, inspekcji i straży.
16. Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy w zakresie organizacji, kompetencji i funkcjonowania służb, inspekcji
oraz straży jak również jednostek samorządu terytorialnego. Celem jest poznanie zasad organizacji zarządzania
kryzysowego na szczeblu gminy, powiatu i województwa oraz elementów wykonawczych w tym logistyki. Celem
jest również poznanie mechanizmów oraz zasad tworzenia procedur oraz dokumentów planistycznych w zakresie
zarządzania kryzysowego dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego.
17. Efekty kształcenia:
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Opis efektu kształcenia

Student
ma
wiedzę
o
metodach,
narzędziach i technikach pozyskiwania
danych, pozwalających opisywać struktury
i instytucje społeczne odpowiedzialne za
szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz
procesy w nich i pomiędzy nimi
zachodzące,
ze
szczególnym
uwzględnieniem instytucji oraz organizacji
działających w systemie bezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego.
Student
zna
formy
regulujące
funkcjonowanie wybranych struktur i
instytucji społecznych, a w szczególności
systemu bezpieczeństwa państwa

Metoda
realizacji
efektu
kształcenia

Metoda
sprawdzenia
efektu
kształcenia

Forma
prowadz
enia
zajęć

Odniesienie
do efektów
dla
specjalnośc
i/ kierunku
studiów

Wykład /
ćwiczenia

S1P_W06

Wykład

Kolokwium
zaliczeniowe

Wykład,
dyskusja

Kolokwium
zaliczeniowe

Wykład /
ćwiczenia

03

04

Student
potrafi
ocenić
przydatność
typowych metod, procedur i praktyk do
realizacji zadań związanych z różnymi
obszarami bezpieczeństwa państwa
Student jest przygotowany do prowadzenia
samodzielnych poszukiwań sposobów
rozwiązywania problemów zarządzania
bezpieczeństwem,
stosowania
podstawowych metod i technik zarządzania,
w
tym
zwłaszcza
w
sytuacjach
kryzysowych.

Wykład,
gra
decyzyjna,

Analiza oraz
efekt gry
decyzyjnej

Wykład /
ćwiczenia

S1A_U06
S1A_U07

Analiza
projektu

Wykład /
ćwiczenia

S1A_K01
S1A_K02

Wykład,
opracowanie
projektu

18. Formy i wymiar zajęć:
Wykład 30 h + ćwiczenia 30 h. Razem: 60 h.
19. Treści kształcenia:
1. Pojęcie kryzysu i sytuacji kryzysowej
2. Zarządzanie kryzysowe – pojęcie, definicje.
3. System zarządzania kryzysowego w Polsce. Struktura i organizacja.
4. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu województwa
5. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu.
6. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy.
7. System wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania.
8. Organizacja logistyki w zarządzaniu kryzysowym. Siły i środki KSRG oraz jednostek samorządu terytorialnego.
9. Grupy dyspozyjne wobec zagrożeń i sytuacji kryzysowych.
10. Służby komunalne oraz organizacje pozarządowe wobec zagrożeń i sytuacji kryzysowych.
11. Metody tworzenia, redagowania oraz aktualizacji procedur wybranych zagrożeń:
- pożarów
- powodzi
- zagrożeń terrorystycznych
- zagrożeń epidemiologicznych
12. System obiegu informacji w sytuacji kryzysowej (zasady przekazywania oraz komunikowania się podczas
sytuacji kryzysowej).
13. Organizacja ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego.
14. Finansowanie zarządzania kryzysowego
15. Podstawowe zasady szacowania strat w czasie klęski żywiołowej.
20. Egzamin:
21. Literatura podstawowa:

TAK

Chajbowicz A., Kocowski T. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji
publicznej. Kolonia Limited 2009
Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne – zarys systemu. Difin SA, Warszawa 2013
Lidwa W. (red.), Zarządzanie kryzysowe, wyd. AON, Warszawa 2015
Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne, analiza socjologiczna, Wydanie drugie rozszerzone, Wrocław
2014
Krynojewski R. Franciszek, Obrona Cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin 2012
Grocki R. Zarządzanie kryzysowe, dobre praktyki, Difin S.A., Warszawa 2012 r.

22. Literatura uzupełniająca:

Szecówka A. (red.), Społeczność lokalna w sytuacjach klęsk żywiołowych, diagnoza – wskazania

edukacyjne, Wrocław 2000.
Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Lp.

Forma zajęć

1
2
3
4
5

Wykład
Konwersatoria
Laboratorium
Projekt(y)
Seminarium
Inne: zapoznanie z literaturą przedmiotu,
projekty wystąpień, przygotowanie się do gry
6
decyzyjnej, zapoznanie z materiałami
przesłanymi przez wykładowcę
Suma godzin
24. Suma wszystkich godzin:
240
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na
zajęciach z bezpośrednim udziałem
2
nauczyciela akademickiego:
Efekt
kształcenia

Ocena
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Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
30 / 55
----0/25
--30 / 100
240
25. Liczba punktów ECTS:
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych
w wyniku samodzielnej pracy
studenta:

8
6

Opis wymagań

Student ma bardzo dobrą wiedzę o metodach, narzędziach i technikach pozyskiwania
danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne odpowiedzialne za
szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz procesy w nich i pomiędzy nimi zachodzące, ze
szczególnym uwzględnieniem instytucji oraz organizacji działających w systemie
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Posiada komplet obecności oraz jest
aktywny na zajęciach.
Student ma dobrą wiedzę o metodach, narzędziach i technikach pozyskiwania danych,
pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne odpowiedzialne za szeroko
rozumiane bezpieczeństwo oraz procesy w nich i pomiędzy nimi zachodzące, ze
szczególnym uwzględnieniem instytucji oraz organizacji działających w systemie
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Posiada większość obecności oraz jest
aktywny na zajęciach.
Student ma dostateczną wiedzę o metodach, narzędziach i technikach pozyskiwania
danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne odpowiedzialne za
szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz procesy w nich i pomiędzy nimi zachodzące, ze
szczególnym uwzględnieniem instytucji oraz organizacji działających w systemie
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.
Student nie jest aktywny na zajęciach, posiada wymaganą ilość obecności na zajęciach.
Student nie posiada w dostatecznym stopniu wiedzy o metodach, narzędziach i
technikach pozyskiwania danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje
społeczne odpowiedzialne za szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz procesy w nich i
pomiędzy nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji oraz organizacji
działających w systemie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Student nie jest
aktywny na zajęciach, nie posiada kompletu wymaganych obecności na zajęciach.
Student zna w stopniu bardzo dobrym formy regulujące funkcjonowanie wybranych
struktur i instytucji społecznych, a w szczególności systemu bezpieczeństwa państwa.
Posiada komplet obecności oraz jest aktywny na zajęciach.
Student zna formy regulujące funkcjonowanie wybranych struktur i instytucji
społecznych, a w szczególności systemu bezpieczeństwa państwa. Posiada większość
wymaganych komplet obecności oraz jest aktywny na zajęciach.
Student zna w stopniu podstawowym formy regulujące funkcjonowanie wybranych
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struktur i instytucji społecznych, a w szczególności systemu bezpieczeństwa państwa.
Posiada komplet wymaganych do zaliczenia przedmiotu obecności.
Student nie zna na dostatecznym poziomie form regulujących funkcjonowanie wybranych
struktur i instytucji społecznych, a w szczególności systemu bezpieczeństwa państwa.
Nie posiada kompletu obecności.
Student potrafi bardzo dobrze ocenić przydatność typowych metod, procedur i praktyk do
realizacji zadań związanych z różnymi obszarami bezpieczeństwa państwa. Posiada
komplet obecności. Jest aktywny na zajęciach.
Student potrafi dobrze ocenić przydatność typowych metod, procedur i praktyk do
realizacji zadań związanych z różnymi obszarami bezpieczeństwa państwa. Posiada
większość wymaganych obecności. Jest aktywny na zajęciach.
Student w dostatecznym stopniu potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i
praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi obszarami bezpieczeństwa państwa.
Posiada komplet wymaganych obecności do zaliczenia przedmiotu.
Student nie potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i praktyk do realizacji
zadań związanych z różnymi obszarami bezpieczeństwa państwa. Nie posiada
wymaganych obecności na zajęciach.
Student jest przygotowany do prowadzenia samodzielnych poszukiwań sposobów
rozwiązywania problemów zarządzania bezpieczeństwem, stosowania podstawowych
metod i technik zarządzania, w tym zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Student nie jest przygotowany do prowadzenia samodzielnych poszukiwań sposobów
rozwiązywania problemów zarządzania bezpieczeństwem, stosowania podstawowych
metod i technik zarządzania, w tym zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

28. Uwagi: brak

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

…………………………………………………
(data i podpis)

