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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: bezpieczeństwo narodowe

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o polityce i administracji 54%

Nauki o bezpieczeństwie 40%

Filozofia 2%

Nauki prawne 2%

Historia 1%

Ekonomia i finanse 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Bezpieczeństwo  narodowe  pierwszego  stopnia  jest  istniejącym  kierunkiem  studiów  prowadzonym  w  Instytucie  Nauk
Politycznych i  Stosunków Międzynarodowych UJ.  Główne różnice w porównaniu  z  innymi  kierunkami  prowadzonymi  w
Instytucie: stosunkami międzynarodowymi i politologią (programy o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się)
polegają  na  odmiennym  akcentowaniu  podstawowych  treści.  O  ile  stosunki  międzynarodowe  eksponują
perspektywę  międzynarodową,  a  politologia  kładzie  nacisk  na  problemy  instytucji,  zjawisk  i  procesów  społeczno-
politycznych, o tyle bezpieczeństwo narodowe kładzie nacisk na treści  ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie
sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, jego implikacji, a także praktycznego przygotowania do
przeciwdziałania  współczesnym  zagrożeniom.  Program  odnosi  się  do  problemów  bezpieczeństwa  w  szerokim  ujęciu,
uwzględniając zarówno polityczno–militarne, jak i ekonomiczno– społeczne jego aspekty.

Koncepcja kształcenia

Program  studiów  na  kierunku  bezpieczeństwo  narodowe  uwzględnia  misję  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
której  najważniejszymi  założeniami  jest  zapewnienie  wysokiego  poziomu  kształcenia  oraz  atrakcyjnych  metod
nauczania dostosowujących proces dydaktyczny do wymogów PRK, a także będących wyrazem poszanowania godności
człowieka i wolności myśli. Ponadto program studiów odpowiada strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z
najlepszych uniwersytetów w Europie, kształcącego na najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno
do polskiego, jak i zagranicznego studenta. Program studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi
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prowadzonymi w jednostce, jak również efektami uczenia się zgodnymi z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 6
PRK. 
Oferując  kompleksowy  wgląd  w  najważniejsze  procesy  społeczne,  polityczne  i  gospodarcze,  integrując  dydaktykę  z
badaniami naukowymi i angażując know-how partnerów zewnętrznych, studia te kształtują nie tylko wiedzę, umiejętności i
kompetencje społeczne przyszłych kadr aparatu władzy publicznej, ale przede wszystkim ciekawych świata, świadomych i
otwartych obywateli. 

Cele kształcenia

przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat roli i miejsca bezpieczeństwa narodowego we współczesnym świecie
zapewnienie  pogłębionej  wiedzy  na  temat  teorii  i  metod,  pozwalających  na  analizowanie  zjawisk  i  procesów
dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w skali krajowej, regionalnej i globalnej
przekazanie  zaawansowanej  wiedzy  na  temat  wielopoziomowej  i  wielowariantowej  analizy  militarnych  i
pozamilitarnych uwarunkowań i determinant bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego
wobec nowych wyzwań w obliczu globalizacji, ze szczególnym naciskiem na kwestię bezpieczeństwa państwowego i
publicznego
zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze
politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej
przygotowanie  do  praktycznego  działania  w  sytuacji  kryzysowej  oraz  nabycie  umiejętności  pozwalających  na
kierowanie działaniami antykryzysowymi, w szczególności związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych
przekazanie  zaawansowanej  wiedzy  z  zakresu  dylematów  współczesnej  cywilizacji  uwarunkowań  działalności
zawodowej i przygotowanie określonych kompetencji społecznych w tym zakresie
przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej, w tym możliwości rozwoju różnych
form przedsiębiorczości 
 
zapewnienie posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 ESOKJ

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Funkcjonowanie kierunku bezpieczeństwo narodowe jest  uzasadnione kluczowymi potrzebami społeczno-gospodarczymi
państwa.  Studia  pierwszego  stopnia  przygotowują  do  pracy  w  instytucjach  publicznych,  aktywności  samorządowej  i
zaangażowania w organizacjach pozarządowych związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. Absolwent kierunku
jest przygotowany do pracy lub służby w: administracji rządowej i samorządowej, instytucjach bezpieczeństwa państwa,
organizacjach  gospodarczych  i  społecznych,  instytucjach  i  organizacjach  międzynarodowych,  ze  szczególnym
uwzględnieniem polskich instytucji państwowych i publicznych składających się na system bezpieczeństwa narodowego.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty  uczenia  się  są  zgodne  z  potrzebami  społeczno-gospodarczymi  zgłaszanymi  przez  interesariuszy
zewnętrznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
m.in.  w  zakresie  interpretowania  zjawisk  społecznych,  politycznych,  gospodarczych  i  kulturowych,  wyjaśniania  relacji
pomiędzy  procesami,  podmiotami  i  strukturami  bezpieczeństwa oraz  korzystania  z  instrumentarium teoretycznego do
analizowania zagadnień bezpieczeństwa (diagnozowanie,  prognozowanie).  Dysponuje również umiejętnościami  radzenia
sobie w sytuacji  kryzysowej. Kompetencje społeczne, które wykształcają studia pierwszego stopnia, koncentrują się na
świadomości dotyczącej konieczności samokształcenia, pracy w grupie, koordynowaniu działań związanych z zapewnianiem
bezpieczeństwa, byciu przygotowanym do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym oraz do samodzielnego,
krytycznego analizowania rzeczywistości społecznej. Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom zgodnym z efektami uczenia
się, absolwent jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej o obszarze kształcenia kierunkowego, odzwierciedlającego różne
rodzaje i stanowiska pracy zawodowej.  
W kontekście zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi, warto wskazać szeroką współpracę
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w jego prowadzeniu z interesariuszami zewnętrznymi.  
W  przygotowaniu  i  realizacji  programu  studiów  udział  biorą  praktycy  i  eksperci  spoza  Uniwersytetu,  co  nadaje
walor praktycznego charakteru realizowanych zajęć oraz umożliwia nabycie praktycznych umiejętności  przez studenta.
Szczególną rolę w konsultowaniu programu studiów odegrały następujące instytucje: 
- Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, 
- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 
- Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 
- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie 
- Szkoła Policji w Katowicach.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych w jednostce prowadzone są w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą problematyki
nauk  politycznych,  stosunków  międzynarodowych,  jak  również  bezpieczeństwa.  Badania  prowadzone  są  w  ramach
indywidualnych projektów pracowników, jak również w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych katedrach i
zakładach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.  
Obecnie  prowadzone  badania,  związane  z  zajęciami  prowadzonymi  na  danym  kierunku  studiów  dotyczą  filozofii  i
etyki bezpieczeństwa, teorii bezpieczeństwa, socjologii i psychologii bezpieczeństwa, instytucji bezpieczeństwa w wymiarze
narodowym i międzynarodowym, historii stosunków międzynarodowych, a także historii i  współczesnego wymiaru myśli
politycznej w ujęciu polskim i międzynarodowym,  
Odrębnym blokiem są badania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego (system bezpieczeństwa RP, krajowy
system  zarządzania  kryzysowego,  zarządzanie  kryzysami  politycznymi  i  społecznymi,  ewolucja  polskich  instytucji
bezpieczeństwa),  jak  i  studiów obszarowych (bezpieczeństwo granic  Unii  Europejskiej,  bezpieczeństwo państw Europy
Środkowo-Wschodniej itp.).  
Kolejnym  kierunkiem  prowadzonych  badań  są  zagadnienia  związane  z  bezpieczeństwem  międzynarodowym  (polityka
bezpieczeństwa  energetycznego,  bezpieczeństwo  ekonomiczne,  wpływ  nowoczesnych  technologii  na  bezpieczeństwo,
znaczenie  przestrzeni  kosmicznej  dla  bezpieczeństwa),  uwzględniające  kwestie  problematyki  konfliktów  zbrojnych
(przykładowo międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych), a także zagrożeń globalnych (problem państw
dysfunkcyjnych, terroryzm międzynarodowy, pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa) i asymetrycznych we współczesnym
świecie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program  studiów  pozostaje  w  ścisłym  związku  z  badaniami  naukowymi  prowadzonymi  w  jednostce,
dotyczącymi  problematyki  nauk  o  bezpieczeństwie.  Prowadzone  badania  stanowią  istotny  element  treści  zajęć
prowadzonych przez wykładowców: wyniki badań są wprowadzane do treści programowych, studenci korzystają z publikacji
naukowych pracowników, a także są wprowadzani i  włączani do badań w ramach projektów na zajęciach czy grupach
seminaryjnych.  
W trakcie toku studiów studentom przekazywane są najnowsze wyniki badań z zakresu procesów, uwarunkowań i czynników
kształtujących  bezpieczeństwo,  teorii,  narzędzi  i  metod  badawczych  bezpieczeństwa,  kluczowych  zagrożeń  i  wyzwań
współczesnego świata,  organizacji  i  instytucji  bezpieczeństwa oraz  systemów bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i
międzynarodowym.  
W  tym  zakresie  należy  podkreślić  rozróżnienie  i  odmienne  treści  wyników  badań  związanych  z  dydaktyką,
odzwierciedlających tok studiów pierwszego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą  Instytutu  Nauk  Politycznych  i  Stosunków  Międzynarodowych  oraz  Wydziału  Studiów  Międzynarodowych  i
Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 r. po gruntownym remoncie i termomodernizacji.  
Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Wyróżnia się wykorzystaniem technologii termomodernizacyjnych, a
w szczególności:   
- zamontowaniem na całej południowej elewacji (6 kondygnacji) paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji,  
- wyposażeniem wszystkich pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w termo konwektory,  
-  zainstalowaniem  systemu  BMS  (Building  Management  System  -  system  zarządzania  systemami  automatycznego
sterowania  w budynku.  Zadaniem automatyki BMS jest  integrowanie  instalacji  występujących w obiekcie  –  oświetlenia,
wentylacji, klimatyzacji itp.).  
Budynek dysponuje 68 salami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia jednocześnie dla
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2673 osób, w tym:  
- 13 salami wykładowymi dla większych grup (45−220 miejsc),  
- 23 salami wykładowymi dla grup średniej wielkości (30−40 miejsc),  
- 39 salami seminaryjnymi i lektoratowymi (do 25 miejsc),  
- 3 pracowniami komputerowymi z 60 stanowiskami.  
Sale  wykładowe pozwalają  na prowadzenie zajęć z  wykorzystaniem metod audiowizualnych zarówno dla  dużych grup
studentów, jak i mniejszych. Większe sale dydaktyczne wyposażone są w stacjonarne rzutniki (największe trzy sale – w
rzutniki laserowe najnowszej generacji), ekrany i zasłony sterowane elektrycznie z pulpitu wykładowcy oraz nagłośnienie i
monitory wielkogabarytowe. Sale seminaryjne wykorzystywane są do prowadzenia ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów i
seminariów. Sale te wyposażone są w tablice suchościeralne, mobilne rzutniki i ekrany. W całym budynku Wydziału można
korzystać z sieci komputerowej zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej.   
Infrastrukturę tworzą także wspólne przestrzenie,  takie jak szatnia,  stołówka oraz tzw. common-room dla studentów i
doktorantów. Przewidziano również miejsce dla kół naukowych i samorządu studenckiego.  Przed wejściami do budynku
usytuowane zostały także miejsca parkingowe dla rowerów. Na VI piętrze ulokowany został pokój dla matki karmiącej.  
Wszystkie  pomieszczenia  budynku,  na  wszystkich  kondygnacjach  dostępne  są  dla  osób  niepełnosprawnych  (windy  i
pochylnie). W każdej sali dydaktycznej przewidziano miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.  
Biblioteka wydziałowa zajmuje powierzchnię 1529 m.kw. (wypożyczalnia, czytelnia, magazyny); gromadzi podręczniki,
monografie i publikacje oraz czasopisma naukowe. Biblioteka udostępnia zbiory do domu oraz do pracy na miejscu. W
bibliotece znajdują się miejsca dla pracy cichej studentów. Znaczna część zbiorów ulokowana jest w tzw. wolnym dostępie.
Księgozbiory zabezpieczone zostały chipami. Przy wyjściach z biblioteki umieszczone są bramki elektroniczne. Funkcjonuje
także tzw. wrzutnia nocna, umożliwiająca zwroty książek o dowolnej porze. 
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0388

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

W ramach  kierunku  bezpieczeństwo  narodowe  studenci  mają  możliwość  profilowania  kształcenia,  zgodnie  ze  swoimi
zainteresowaniami  na  jednej  z  dwóch  ścieżek  specjalizacyjnych:  bezpieczeństwo  wewnętrzne  oraz  bezpieczeństwo
analityczno-wywiadowcze.  Wybór  ścieżki  specjalizacyjnej  dokonywany  jest  na  podstawie  pisemnej  deklaracji
studentów pierwszego roku studiów składanej do 15 czerwca. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek wynosi 15
osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając
na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 182

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 171

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 97

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 3

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 5

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1798

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w wymiarze 60 godzin. Praktykę może rozpocząć student po ukończeniu III
semestru studiów. Zgodnie z programem studiów student kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien realizować praktyki
zawodowe w IV semestrze studiów. Student zobowiązany jest do rozliczenia odbytej praktyki poprzez złożenie wymaganych
dokumentów Koordynatorowi INPiSM ds. Praktyk i Karier (najpóźniej do VI semestru studiów). Praktyki studenckie mogą być
realizowane w kraju i za granicą. Realizacja praktyk powinna odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, choć
dopuszcza  się  możliwość  odbywania  praktyk  w trakcie  trwania  roku  akademickiego,  pod  warunkiem realizacji  innych
obowiązków wynikających  z  realizacji  programu studiów.  Student  dokonuje  wyboru  miejsca  odbycia  praktyki  spośród
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proponowanych instytucji/organizacji przez Uczelnię lub wybranych samodzielnie, które wyrażą zgodę na przyjęcie go na
praktykę. W trakcie praktyki student realizuje zadania zgodne z wymogami danej instytucji i planem praktyk.  
Nadzór nad praktykami sprawuje Koordynator Dyrektora INPiSM ds.  Praktyk i  Karier.  Podstawą zaliczenia praktyki  jest
przedstawione przez studenta zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawione przez jednostkę organizacyjną,
w której  student realizował praktykę. Student nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu odbywanych praktyk.  Za odbycie
praktyk student otrzymuje 3 punkty ECTS.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów
UJ.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

BNA_K1_W01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe podejścia
badawcze, nurty teoretyczne, elementy metodologii oraz terminologię z zakresu nauk
o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

P6S_WG

BNA_K1_W02
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożone relacje między faktami,
obiektami, zjawiskami i procesami bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i
międzynarodowym

P6S_WG

BNA_K1_W03
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania bezpieczeństwa
(w szczególności polityczno-ustrojowe, ekonomiczne, prawne, etyczne, społeczne,
kulturowe) w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej

P6S_WK

BNA_K1_W04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji i ich związki z problemami bezpieczeństwa na różnych
poziomach

P6S_WK

BNA_K1_W05
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i reguły prawne,
organizacyjne i etyczne odnoszące się do struktur i instytucji bezpieczeństwa oraz w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacji kryzysowej

P6S_WK

BNA_K1_W06
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania i
funkcjonowanie człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w szczególności
w zakresie podstawowych pojęć i zasad ochrony własności przemysłowej i
intelektualnej

P6S_WK

BNA_K1_W07 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zasady tworzenia i
rozwoju różnych form przedsiębiorczości P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

BNA_K1_U01 Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w celu formułowania, analizy oraz
rozwiązywania problemów w obszarze bezpieczeństwa P6S_UW

BNA_K1_U02 Absolwent potrafi umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła oraz informacje,
dokonywać ich syntezy oraz krytycznej analizy P6S_UW

BNA_K1_U03 Absolwent potrafi umiejętnie zastosować metodologie pracy naukowej, dobierać oraz
wykorzystywać właściwe metody i narzędzia P6S_UW

BNA_K1_U04
Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem przy użyciu specjalistycznej
terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie, brać udział w debacie dotyczącej
problematyki bezpieczeństwa, także umiejętnie przygotowywać prace pisemne

P6S_UK

BNA_K1_U05
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym z uwzględnieniem specyfiki nauk o
bezpieczeństwie, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

BNA_K1_U06 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym P6S_UO

BNA_K1_U07 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój i uczenie się
przez całe życie P6S_UU
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Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

BNA_K1_K01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
kierując się przy tym koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy i
umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie
nowych sytuacji

P6S_KK

BNA_K1_K02
Absolwent jest gotów do uznawania wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz
konieczności zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu, a także do podjęcia dyskusji na tematy trudne z
zachowaniem zasad etycznych

P6S_KK

BNA_K1_K03
Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KO

BNA_K1_K04 Absolwent jest gotów do pełnienia ról zawodowych w sferze bezpieczeństwa,
przestrzegając zasad etyki zawodowej i w dbałości o dorobek i tradycje zawodu P6S_KR
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Plany studiów
Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po dwa w każdym semestrze.
Przed  rozpoczęciem II  roku  student  wybiera  jedną  z  dwóch  ścieżek,  którą  kontynuuje  do  końca  studiów
pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.  Ponadto student w ciągu
całego II  roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:  2 przedmioty fakultatywne
kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne  kierunkowe  (po  dwa  w  semestrze)  oraz  dwa  przedmioty  ogólnoinstytutowe  (po  jednym  w
semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia bezpieczeństwa 45 5,0 egzamin O

Historia stosunków międzynarodowych 45 5,0 egzamin O

Wprowadzenie do bezpieczeństwa międzynarodowego 45 5,0 egzamin O

Podstawy bezpieczeństwa narodowego 45 5,0 egzamin O

Tutorial 15 2,0 zaliczenie O

Ochrona własności intelektualnej 15 2,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

WF 30 - zaliczenie O

Szkolene BHK 4 - zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów
kierunkowych, po dwa w każdym semestrze

Tradycja i współczesność oręża polskiego 30 3,0 zaliczenie F

Współczesne systemy uzbrojenia 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Teorie wojny i pokoju 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne 30 3,0 zaliczenie F

Współczesny terroryzm 30 3,0 zaliczenie F

Ruchy separatystyczne na świecie 30 3,0 zaliczenie F

Psychologia bezpieczeństwa 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 2
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metodologia bezpieczeństwa 45 5,0 egzamin O

Nauka o państwie i prawie 45 5,0 egzamin O

Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego 45 5,0 egzamin O

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa 30 3,0 zaliczenie O

Filozoficzny wymiar bezpieczeństwa 30 3,0 zaliczenie O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

WF 30 - zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów
kierunkowych, po dwa w każdym semestrze

Kulturowy wymiar bezpieczeństwa 30 3,0 zaliczenie F

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych 30 3,0 zaliczenie F

Formacje proobronne w Polsce i świecie 30 3,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo i polityka energetyczna wybranych państw
świata 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego 30 3,0 zaliczenie F

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo kosmiczne 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bezpieczeństwo w myśli i praktyce politycznej 45 5,0 egzamin O

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państwa 45 5,0 egzamin O

Język obcy 30 2,0 zaliczenie O

Warsztat akademicki 15 2,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w
semestrze).

Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej 30 3,0 zaliczenie F

Regionalny kompleks bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

NATO - historia, struktura, działanie 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.

Analiza dyskursu politycznego 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Społeczeństwo i kultura 30 3,0 zaliczenie F

Cywilizacje świata 30 3,0 zaliczenie F

Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i
realizacja 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Analiza informacji – metody i techniki 30 3,0 zaliczenie F

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekologiczne miast 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesne problemy społeczno-polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami
krajowymi i europejskimi 30 3,0 zaliczenie F

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja polityczna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po dwa w każdym semestrze.
Przed  rozpoczęciem II  roku  student  wybiera  jedną  z  dwóch  ścieżek,  którą  kontynuuje  do  końca  studiów
pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.  Ponadto student w ciągu
całego II  roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:  2 przedmioty fakultatywne
kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne  kierunkowe  (po  dwa  w  semestrze)  oraz  dwa  przedmioty  ogólnoinstytutowe  (po  jednym  w
semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Studia wywiadowcze 30 3,0 zaliczenie O

Wywiad i kontrwywiad 30 3,0 egzamin O

Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 4 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po dwa w każdym semestrze.
Przed  rozpoczęciem II  roku  student  wybiera  jedną  z  dwóch  ścieżek,  którą  kontynuuje  do  końca  studiów
pierwszego stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.  Ponadto student w ciągu
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całego II  roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych:  2 przedmioty fakultatywne
kierunkowe (po jednym w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w semestrze).

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne  kierunkowe  (po  dwa  w  semestrze)  oraz  dwa  przedmioty  ogólnoinstytutowe  (po  jednym  w
semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic 30 3,0 egzamin O

Przestępczość zorganizowana 30 3,0 egzamin O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesne systemy polityczne 45 5,0 egzamin O

Siły zbrojne we współczesnym świecie 45 5,0 egzamin O

Język obcy 30 2,0 egzamin O

Pierwsza pomoc 15 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Warsztaty badawcze 30 5,0 zaliczenie O

Praktyki studenckie 60 3,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe (po jednym w
semestrze).

Produkty analityczne - metody i techniki pracy z informacją 30 3,0 zaliczenie F

Siły zbrojne USA, Rosji i ChRL – analiza porównawcza 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Technologiczny wymiar bezpieczeństwa w XXI w. 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
 
 

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Kino polskie jako kino polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Problem żydowski w Polsce w XX w. 30 3,0 zaliczenie F

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F

Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r. 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm – historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F

Problemy wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Islam w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej 30 3,0 zaliczenie F

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne 30 3,0 zaliczenie F

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Design thinking 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Studia nad inwigilacją 30 3,0 egzamin O

Modi operandi służb wywiadowczych 30 3,0 zaliczenie O

Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Monitorowanie zagrożeń 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

System służb specjalnych RP 30 3,0 zaliczenie O

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Globalizacja i regionalizacja bezpieczeństwa 45 5,0 egzamin O

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 45 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze)

Taktyka kryminalistyczna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Komunikowanie strategiczne 30 3,0 zaliczenie F

Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce 30 3,0 zaliczenie F

Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych misji i operacji
wojskowych 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.

Analiza dyskursu politycznego 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Społeczeństwo i kultura 30 3,0 zaliczenie F

Cywilizacje świata 30 3,0 zaliczenie F

Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i
realizacja 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Analiza informacji – metody i techniki 30 3,0 zaliczenie F

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekologiczne miast 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesne problemy społeczno-polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami
krajowymi i europejskimi 30 3,0 zaliczenie F

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja polityczna 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
 

Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics 30 4,0 zaliczenie F

Violence in international relations 30 4,0 zaliczenie F

Современный мир: вызовы и проблемы 30 4,0 zaliczenie F

Asia-Pacific in World Politics 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Academic English 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP 30 3,0 egzamin O

Służby wywiadowcze wybranych państw świata 30 3,0 zaliczenie O
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Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bezpieczeństwo jednostki, jednostka w bezpieczeństwie 30 3,0 zaliczenie O

Służby policyjne RP 30 3,0 zaliczenie O

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Geopolityczne konteksty bezpieczeństwa 45 5,0 egzamin O

Przywództwo w polityce bezpieczeństwa 45 5,0 egzamin O

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych O

Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne kierunkowe (po dwa w semestrze)

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Operacje i siły specjalne w Polsce i na świecie 30 3,0 zaliczenie F

Polityka bezpieczeństwa państw bałkańskich 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
 
 

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Kino polskie jako kino polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Problem żydowski w Polsce w XX w. 30 3,0 zaliczenie F

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F

Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r. 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm – historia i współczesność 30 3,0 zaliczenie F

Problemy wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F

Islam w stosunkach międzynarodowych 30 3,0 zaliczenie F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej 30 3,0 zaliczenie F

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne 30 3,0 zaliczenie F

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Design thinking 30 3,0 zaliczenie F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
 

Presidents and Governments 30 4,0 zaliczenie F

Social and political issues in contemporary Britain 30 4,0 zaliczenie F

Wars in the Middle East 30 4,0 zaliczenie F

Free Trade Areas in the World 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Transatlantycka wspólnota wywiadowcza 30 3,0 zaliczenie O

CYBERINT – działania wywiadowcze w cyberprzestrzeni 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych 30 3,0 zaliczenie O

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE 30 3,0 zaliczenie O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Socjologia bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e97c31275c.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Problematyka wykładów: Wykład jest wprowadzeniem do socjologicznej analizy zjawiska bezpieczeństwa.
Pierwsza część wykładów to zapoznanie studentów z wiedzą o dyscyplinie naukowej - socjologia. Przedstawiono
typowe definicje socjologii, wyjaśniono etymologicznie nazwę, przedstawiono dominujące ujęcia tego czym jest
społeczeństwo. Druga część wykładów to przedstawienie wiedzy z socjologii przydatnej studentom w wyjaśnianiu
i zapewnieniu bezpieczeństwa. Początkiem jest analiza zachowań jednostki w społeczeństwie. Omówiono:
zachowanie, działanie, czynność społeczną, działanie społeczne, interakcję, stosunek społeczny. Ponadto
przedstawiono zagadnienia dotyczące: zbiorowości społecznych (kręgi społeczne, środowisko społeczne,
wspólnota, grupy społeczne), struktur społecznych i stratyfikacji społecznej oraz kwestii nierówności społecznych.
Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie grup dyspozycyjnych. Problematyka ćwiczeń stanowi dopełnienie
wykładów: Ćwiczenia koncentrują się wyłącznie na zagadnieniach aktywności zbiorowej. Wychodzą od omówienia
współczesnych cech społeczeństwa masowego. Następnie, tematyka dotyczy działań masowych, zachowań
zbiorowych (tłum, itd.) oraz działań zbiorowych (nowe ruchy społeczne w ujęciu socjologicznym oraz ruchy
radykalne). Tematykę ćwiczeń domyka omówienie zmiany społecznej, w kontekście działania ruchów
społecznych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna genezę naukowej refleksji o społeczeństwie oraz
najważniejsze podejścia badawcze, metody
socjologiczne oraz szkoły socjologiczne

BNA_K1_W01 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W2 Zna różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie
a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej BNA_K1_W01 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

W3
Zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki
w społeczeństwie oraz podstawowe koncepcje
i sposoby analizy struktury społecznej oraz kwestii
nierówności społecznych.

BNA_K1_W04 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W4
Zna różnice między: zbiorowością społeczną,
instytucją społeczną a organizacją społeczną, oraz
struktury społecznej

BNA_K1_W03 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W5 Zna uwarunkowania społeczne dotyczące wyjaśniania
zjawiska bezpieczeństwa. BNA_K1_W02 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Rozumie znaczenie niektórych form zachowań, działań
i działań społecznych jednostki w społeczeństwie dla
formowania się bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U2 Potrafi analizowac współczesne zmiany społeczne pod
katem znaczenia dla bezpieczeństwa BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

U3
Za pomocą wiedzy socjologicznej potrafi wyłumaczyc
powstawanie stanów społecznych określających brak
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Posługuje się przedmiotowym językiem socjologii
w podstawowym zakresie, w prostych analizach
zjawisk społecznych, w tym zjawisk bezpieczeństwa

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka wykładów:
Wykład jest wprowadzeniem do socjologicznej analizy zjawiska bezpieczeństwa.
Pierwsza część wykładów to zapoznanie studentów z wiedzą o dyscyplinie
naukowej - socjologia. Przedstawiono typowe definicje socjologii, wyjaśniono
etymologicznie nazwę, przedstawiono dominujące ujęcia tego czym jest
społeczeństwo. Druga część wykładów to przedstawienie wiedzy z socjologii
przydatnej studentom w wyjaśnianiu i zapewnieniu bezpieczeństwa. Początkiem
jest analiza zachowań jednostki w społeczeństwie. Omówiono: zachowanie,
działanie, czynność społeczną, działanie społeczne, interakcję, stosunek
społeczny. Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące: zbiorowości
społecznych (kręgi społeczne, środowisko społeczne, wspólnota, grupy
społeczne), struktur społecznych i stratyfikacji społecznej oraz kwestii nierówności
społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie grup dyspozycyjnych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

2.

Problematyka ćwiczeń stanowi dopełnienie wykładów:
Ćwiczenia koncentrują się wyłącznie na zagadnieniach aktywności zbiorowej.
Wychodzą od omówienia współczesnych cech społeczeństwa masowego.
Następnie, tematyka dotyczy działań masowych, zachowań zbiorowych (tłum, itd.)
oraz działań zbiorowych (nowe ruchy społeczne w ujęciu socjologicznym oraz
ruchy radykalne). Tematykę ćwiczeń domyka omówienie zmiany społecznej, w
kontekście działania ruchów społecznych.
Schemat struktury cwiczeń:
1)Społeczeństwo masowe: cechy współczesnych społeczeństw masowych, 2)
Zachowania zbiorowe: tłum, panika i histeria. Cechy tłumów. Najważniejsze teorie
dynamiki tłumu. Cechy paniki i histerii masowej, 3) Działania zbiorowe. Ruchy
społeczne (1). Przyczyny rozpowszechniania się ruchów społecznych. Zewnętrzna
i wewnętrzna dynamika ruchów społecznych. „Kariera” ruchów społecznych.
Rodzaje ruchów społecznych, 4) Działania zbiorowe. Ruchy społeczne (2). Formy
działania współczesnych ruchów społecznych. Trzy metody działania ruchów
społecznych: logika liczb, logika wyrządzania szkód materialnych, logika
świadectwa. „Nowe” ruchy społeczne. Społeczeństwo ruchów społecznych.
Współczesne ruchy kobiece. 5) Działania zbiorowe. Ruchy społeczne. Radykalne
zmiany społeczne. (3) Rewolucja – pojęcie współczesne. Rewolucja jako forma
zmiany. Przebieg rewolucji. Modele rewolucji. Powszechność „rewolucji” we
współczesnym świecie, 6) Zmiana i konsekwencje zmian społecznych. Znamiona
teraźniejszości i przyszłości jako kryzysu.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne
Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie kolokwium (pytania zamknięte i
otwarte). Na ocenę z kolokwium wpłynie także aktywność
studentów na zajęciach.

wykład egzamin pisemny / ustny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych na które składają
się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Egzamin składa się z pytań otwartych Czas trwania
egzaminu: 60 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych 
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Historia stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e984207cf6.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem modułu jest zapoznanie studentów z historią stosunków międzynarodowych w okresie od podpisania
traktatu westfalskiego w 1648 roku do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna definicję historii stosunków
międzynarodowych jako przedmiotu opisującego
wzajemne oddziaływanie państw na siebie
na przestrzeni dziejów i form tego oddziaływania.

BNA_K1_W01
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

W2
Student zna najważniejsze ruchy społeczne
i polityczne, które miały wpływ na zmianę stosunków
międzynarodowych.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

W3
Student zna najważniejsze fakty z historii stosunków
międzynarodowych oraz najwybitniejszych polityków
i mężów stanu.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi posługiwać się podstawowymi
pojęciami z zakresu stosunków międzynarodowych. BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

U2 Student potrafi rozpoznać i zdefiniować głównych
uczestników stosunków międzynarodowych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

U3
Student potrafi analizować multilateralne relacje
międzypaństwowe zachodzące w różnym czasie
i tworzące określone układy sił międzynarodowych
zwane ładami międzynarodowymi.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

U4 Student potrafi rozpoznać i zdefiniować podziały
w historii stosunków międzynarodowych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

U5 Student potrafi analizować stosunki międzynarodowe
z perspektywy wydarzeń historycznych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny, aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do rozwiązywania problemów
związanych z analizą oraz krytycznym odbiorem
tekstów źródłowych, zarówno samodzielnie, jak
również współpracując w ramach zawiązanej grupy
realizującej wspólny cel.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 15
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przygotowanie do sprawdzianu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład obejmuje historię stosunków międzynarodowych w okresie od podpisania
traktatu westfalskiego w 1648 roku do zakończenia II wojny światowej w 1945
roku.

Struktura wykładu: 1. Traktat westfalski i jego konsekwencje dla stosunków
międzynarodowych w Europie; 2. Rewolucje francuska i amerykańska; 3. Wojny
napoleońskie i kongres wiedeński 1815; 4. Kwestia wschodnia i jej wpływ na
stosunki między mocarstwami europejskimi. 5. Zjednoczenie Włoch i Niemiec oraz
konsekwencje tego procesu dla Europy; 6. Proces tworzenia się bloków polityczno-
militarnych w Europie w postaci Trójprzymierza i Trójporozumienia; 7. Afryka w
epoce kolonialnej; 8. I wojna światowa i jej wpływ na porządek międzynarodowy;
9. USA i półkula zachodnia na przełomie XIX i XX w., Daleki Wschód na przełomie
wieków XIX i XX wieku; 10. Konferencja Pokojowa w Paryżu i jej konsekwencje dla
politycznej mapy Europy; 11. Stosunki między państwami europejskimi w okresie
międzywojennym i upadek systemu wersalskiego; 12. Faszyzm i komunizm oraz
ich wpływ na stosunki międzynarodowe; 13. Na drodze ku wojnie (Agresje
Niemiec, Włoch i Japonii, polityka appeasementu, pakt Ribbentrop-Mołotow); 14.
USA, Kanada i Ameryka Łacińska w okresie międzywojennym; 15. II wojna
światowa i utworzenie Wielkiej Koalicji.

Ćwiczenia obejmują wybrane zagadnienia z historii stosunków międzynarodowych
począwszy od Wyścigu o Afrykę (1885-1914) aż do zakończenia II wojny światowej
(1945).

Struktura wykładu: 1. Kolonializm do 1914 roku na przykładzie Afryki; 2. Daleki
Wschód do I wojny światowej; 3. I wojna światowa i konferencja paryska, 4.
Słabości i upadek systemu wersalskiego, 5. Stosunki międzynarodowe na Dalekim
Wschodzie i w Afryce do wybuchu II wojny światowej; 6. II wojna światowa
(Europa); 7. II wojna światowa (Afryka, Azja, Pacyfik); 8. Zakończenie II wojny
światowej – ład jałtański

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń na podstawie
aktywności podczas zajęć (ocenianej każdorazowo) oraz
uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Do
oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

wykład egzamin pisemny / ustny

Zaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu obejmującego treści
przekazywane podczas wykładów oraz ćwiczeń, a także treści z
zakresu literatury podstawowej; egzaminy odbywają się w sesji
egzaminacyjnej. Do egzaminu dopuszczone są tylko te osoby,
które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń. Do oceny egzaminu
wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach (ćwiczenia) jest obowiązkowa.
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Wprowadzenie do bezpieczeństwa międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e9a1bc3e38.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi cechami stosunków międzynarodowych

C2 Zapoznanie studentów z podstawami definicyjnymi nauki o bezpieczeństwie międzynarodowym

C3 Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi nauki o bezpieczeństwie międzynarodowym

C4 Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami zachodzącymi w systemie międzynarodowym
a związanymi z bezpieczeństwem międzynarodowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Charakter stosunków międzynarodowych
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2 Podstawowe cechy systemu bezpieczeństwa
międzynarodowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3 Podstawy teoretyczne nauki o bezpieczeństwie
międzynarodowym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zrozumieć złożoność współczesnych stosunków
międzynarodowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 wskazać na związki pomiędzy współwystępującymi
we współczesnym świecie procesami i zjawiskami

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3 potrafi analizować wydarzenia związane
z bezpieczeństwem międzynarodowym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji na tematy związane z bezpieczeństwem
międzynarodowym BNA_K1_K01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie referatu 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Definiowanie pojęcia bezpieczeństwo W1, U1, U2, U3, K1

2. bezpieczeństwo narodowe a międzynarodowe W1, W3, U1, U2, U3, K1

3. Polityka bezpieczeństwa W2, U1, U2, U3, K1

4. Cechy charakterystyczne systemu międzynarodowego W1, W2, U1, U2, U3, K1

5. podstawowe teorie w nauce i bezpieczeństwie międzynarodowym W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę udział w zajęciach, przygotowanie referatów, kolokwium zaliczeniowe

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny: pytania otwarte i półotwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Podstawy bezpieczeństwa narodowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e9dde240cc.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie studentów do zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym w wielowymiarowym ujęciu
uewzględniającym współczesne realia polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe i technologiczne.

C2 Wyjaśnienie wzajemnych powiązaniań między złożonymi aspektami bezpieczeństwa narodowego i stosunków
międzynarodowych.

C3 Wskazanie na znaczenie czynników cywilizacyjnych, kulturowych i geopolitycznych w kształtowaniu i zapewnianiu
bezpieczeństwa narodowego.

C4 Przedstawienie zagadnienia stosowania siły we współczesnych stosunkach politycznych w wymiarze
wewnątrzpaństwowym i międzynarodowym.

C5 Zwrócenie uwagi na rolę czynnika technologicznego na płaszczyźnie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem
narodowym.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma rozszerzoną wiedzę o bezpieczeństwie narodowym
w ujęciu interdyscyplinarnym.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny

W2

Ma pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych, relacjach między nimi a instytucjami
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
oraz o występujących między nimi zależnościach
w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

W3
Ma pogłębioną wiedzę na temat czynników
instytucjonalnych, strukturalnych i normatywnych
wpływających na sposoby i formy kształtowania
i zapewniania bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu,
interpretacji i analizy przyczyn, przebiegu procesów
i zjawisk związanych z bezpieczeństwem narodowym.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U07 egzamin pisemny, esej

U2
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej oceny
i interpretacji zagadnień bezpieczeństwa narodowego,
posługując się przy tym wybraną metodą badawczą

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do krytycznej oceny nabywanej wiedzy
i odbieranych treści z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, kierując się przy tym koniecznością
aktualizacji wiedzy i umiejętności w kontekście
kierunkowych treści kształcenia.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03 zaliczenie na ocenę, esej

K2
Prawidłowo określa priorytety zadań z zakresu
bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego
realizowanych indywidualnie lub zbiorowo

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do egzaminu 30



Sylabusy 34 / 341

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia oraz terminy analityczne i opisowe w zakresie
bezpieczeństwa narodowego. W1, U1, K1

2. Wewnętrzny wymiar bezpieczeństwa narodowego – bezpieczeństwo wewnętrzne i
porządek publiczny. W2, W3, U2, K2

3. Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa narodowego – kontekst międzynarodowy. W2, W3, U2, K1

4. Geopolityczne podstawy bezpieczeństwa narodowego. W1, U1, K1

5. Strategiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego. W1, U1, K1

6. Kulturowe aspekty bezpieczeństwa narodowego – kultura strategiczna. W1, U1, K1

7. Informacyjny i cybernetyczny wymiar bezpieczeństwa narodowego W1, U1, K1

8. Problematyka użycia siły we współczesnym świecie – zorganizowana przemoc,
źródła i formy. W3, U2, K1

9. Współczesna sztuka wojenna i myśl obronna. W2, U1, K1

10. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa. W2, W3, U2, K2

11. Odporność jako kluczowa właściwość systemu bezpieczeństwa narodowego. W3, U1, K2

12. Siły zbrojne państwa i ich rola w systemie bezpieczeństwa narodowego. W3, K2

13. Współpraca cywilno-wojskowa. W3, K2

14. Prywatyzacja bezpieczeństwa. W1, W2, U2, K1

15. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. W1, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, esej zaliczenie na podstawie: - aktywności na zajęciach; - przygotowania
krótkiego eseju; - sprawdzianu pisemnego.

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny łączący formę testową z pytaniami otwartymi
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Tutorial
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5cb589802d1e6.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom informacji dotyczących zasad studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
podstawowych informacji nt. struktury Uniwersytetu oraz Wydziału

C2
Praktyczne wprowadzenie studentów do pracy naukowej - przekazanie wiedzy nt. technicznych aspektów pisania
prac naukowych, w tym m. in. przeprowadzania kwerendy naukowej oraz właściwej konstrukcji prac naukowych,
sporządzania przypisów i bibliografii, a także zagadnienia dot. uczciwości naukowej

C3
Indywidualna praca ze studentami - omówienie samodzielnej pracy studenta oraz wdrożenie go do prowadzenia
pierwszych zadań badawczych; zagadnienia dotyczące rozwoju profesjonalnego, strategii studiowania i ścieżki
kariery

C4 Integracja studentów w ramach grupy oraz kierunku studiów
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzać kwerendę naukową, właściwie stawiać
pytania badawcze, argumentować, krytycznie
analizować tekst naukowy, poprawnie formułować
wypowiedzi i uczestniczyć w debacie naukowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06

zaliczenie

U2 poprawnie zbudować pracę naukową, sporządzać
przypisy i bibliografię

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie

U3 planować rozwój osobisty i karierę, a także krytycznie
analizować swoje mocne i słabe strony BNA_K1_U07 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikowania się we właściwy, formalny sposób
z instytucjami i otoczeniem uniwersyteckim BNA_K1_K03 zaliczenie

K2 pracy zespołowej i współpracy ze innymi studentami
kierunku studiów BNA_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

analiza problemu 5

konsultacje 10

przygotowanie do zajęć 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

wykonanie ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Akademicki survival: prezentacja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych oraz kierunku studiów Bezpieczeństwo
Narodowe; prezentacja działalności Samorządu Studenckiego UJ oraz kół
naukowych, organizacja roku akademickiego; podstawowe dokumenty praz
korespondencja: zasady o formy przygotowania pism i lisów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej

K1

2.

Wprowadzenie do pracy badawczej: techniczne aspekty pisania prac naukowych;
uczciwość naukowa a plagiat: rodzaje plagiatu, problem "autoplagiatu", poprawne
sporządzanie przypisów naukowych i bibliografii; wyszukiwanie źródeł naukowych;
dyskusja nad wybranym zagadnieniem/zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa
narodowego i/lub międzynarodowego na podstawie przeprowadzonej kwerendy

K1, K2

3.
Indywidualne spotkania i praca z Tutorem - omówienie samodzielnej pracy
studenta, pomoc w przygotowaniu prac naukowych; portfolio akademickie -
zagadnienia dotyczące rozwoju profesjonalnego, strategii studiowania i
planowania kariery zawodowej

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie zadań wskazanych
przez prowadzącego. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5ca75696652f3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z istotą własności intelektualnej i jej ochroną (przede wszystkim w obszarze prawa
autorskiego).

C2 Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zgodnego z prawem korzystania z cudzej własności intelektualnej.

C3 Uświadomienie studentom konsekwencji bezprawnego korzystania z cudzej własności intelektualnej (w tym
z problematyką plagiatu).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej. BNA_K1_W06 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Zgodnie z prawem korzystać z cudzej własności
intelektualnej. BNA_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Świadomego i zgodnego z prawem korzystania
z wytworów ludzkiej kreatywności, z uwzględnieniem
konieczności zasięgnięcia opinii profesjonalistów
w danej dziedzinie życia.

BNA_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

analiza aktów normatywnych 15

analiza orzecznictwa 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedmiot prawa autorskiego (utwór, utwór zależny). W1, U1, K1

2. Podmiot prawa autorskiego (twórca) oraz problem współtwórczości, a także
utworów połączonych, zbiorowych, pracowniczych i naukowych. W1, U1, K1

3. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Czas ochrony autorskich praw
majątkowych. W1, U1, K1

4. Dozwolony użytek chronionych utworów. W1, U1, K1

5. Przejście autorskich praw majątkowych (dziedziczenie, umowa o przeniesienie
autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne). W1, U1, K1

6. Problematyka praw pokrewnych. W1, U1, K1

7. Ochrona wizerunku na tle przepisów kodeksu cywilnego i ochrony danych
osobowych. W1, U1, K1

8. Ochrona autorskich praw osobistych i ochrona autorskich praw majątkowych. W1, U1, K1
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9. Odpowiedzialność karna (ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu). W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Zaliczenie pisemne w formie kazusowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Tradycja i współczesność oręża polskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.60565fc1d504b.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z historią i tradycjami oręża polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dwóch
stuleci, w tym olicznościami powstawania Wojska Polskiego w pierwszych latach po I wojnie światowej, jego roli
w II RP, II wojnie światowej i po jej zakończeniu.

C2 Zaznajomienie studentów z rozwojem polskich sił zbrojnych i sztuki wojennej na przestrzeni dziejów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Posiada wiedzę o historii wojskowej dawnych
i współczesnych ziem polskich.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

W2
Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej
i historii Polski w ujęciu chronologicznym
i tematycznym.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

W3
Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotu oraz
zna metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii
wojskowej.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02 zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę,
wykorzystuje i analizuje w sposób krytyczny teksty
historyczne.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Docenia rolę nauk historycznych oraz historii
wojskowości dla rozwijania podstaw bezpieczeństwa
społeczności.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 15

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie pracy semestralnej 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wojskowość państwa Piastów; tradycje najważniejszych bitew okresu Piastów i
Jagiellonów oraz ich patriotyczne znaczenie (Cedynia, Legnica, Płowce, Grunwald). W1, W2, W3, U1, K1

2. 2. Wojskowość polska XVI - XVII wieku: wojny z Rosją, Szwecją i Turcją. Rola
husarii jako rodzaju wojsk. W1, W2, W3, U1, K1
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3. 3. Sejm Wielki, Okres napoleoński i XIX w. - ostatnie formacje wojskowe i zabory. W1, W2, W3, U1, K1

4. 4. Legiony i odbudowa Wojska Polskiego w czasie I wojny światowej. W1, W2, W3, U1, K1

5. 5. Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej. W1, W2, W3, U1, K1

6. 6, Polskie formacje w czasie II wojny, siły zbrojne PRL i III RP. W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, esej warunkiem zaliczenia jest praca pisemna na min. 8 str.,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma.



Sylabusy 44 / 341

Współczesne systemy uzbrojenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604e9ede42ec3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami współczesnych systemów uzbrojenia

C2 Uświadomienie studentom ograniczeń funkcjonowania współczesnych systemów uzbrojenia

C3 Zapoznanie studentów z trendami rozwojowymi w zakresie współczesnego uzbrojenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 techniczne założenia funkcjonowania współczesnych
systemów uzbrojenia

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W2 podstawowe realia operacyjne związane
z zastosowaniem współczesnych systemów uzbrojenia

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W3 polityczne, ekonomiczne i moralne ograniczenia
stosowania współczesnych systemów uzbrojenia

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzegać trudności związane z analizowaniem
funkcjonowania współczesnych systemów uzbrojenia

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2 krytycznie analizować dostępne źródła na temat
współczesnych systemów uzbrojenia

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3
prowadzić analizę operacyjnego funkcjonowania
i możliwości bojowych współczesnych systemów
uzbrojenia

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 opracowywania i przekazywania wyników swoich
analiz

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowywanie projektów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Strategiczne systemy uzbrojenia - główne ograniczenia: operacyjne i polityczne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2. Systemy uzbrojenia wojsk lądowych - główne ograniczenia: operacyjne i
ekonomiczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3. Systemy uzbrojenia wojsk powietrznych - ograniczenia techniczne, ekonomiczne,
moralne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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4. Systemy uzbrojenia morskiego - główne ograniczenia: operacyjne, ekonomiczne,
techniczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5. Ewolucja współczesnych systemów uzbrojenia - sieciocentryczność,
autnomiczność, sztuczna inteligencja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę student przygotowuje indywidualny temat w formie projektu badawczego
oraz jest zobowiązany uczestniczyć w dyskusji na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Teorie wojny i pokoju
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5cd559f9d470d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dylematami i wyzwaniami wojen w ujęciu teoretycznym, a także
dostarczenie narzędzi badawczych niezbędnych do analizy problemów wojny i pokoju. Nadrzędnym celem zajęć
jest dostarczenie studentom wiedzy i argumentów pozwalających usprawiedliwić lub nie rozpoczęcie konfliktu
zbrojnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 najbardziej znaczące artykuły/książki i poglądy
wybitnych teoretyków na temat wojny i pokoju

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2 dylematy etyczne dotyczące prowadzenia
współczesnych wojen

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3 współczesne dylematy i wyzwania bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W4
kontrowersje związane z prowadzeniem działań
wojennych w piatym wymiarze prowadzenia wojny -
cyberprzestrzeni

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W5 alternatywy prowadzenia wojny i ich skuteczność
BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać naukowej refleksji nad stanami pokoju i wojny
w stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2 wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy współczesnych
konfliktów międzynarodowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3 dokonać krytycznej analizy alternatyw wojny i ich
skuteczności

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U4
swobodnie odwoływać się do myśli teoretyków
strategii, a także wykorzystać wiedzę podczas debaty
akademickiej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
prowadzenia debaty naukowej nt. dylematów
i wyzwań bezpieczeństwa w XXI w. i poszukiwania
najlepszych metod rozwiązywania sporów
międzynarodowych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 10

analiza problemu 10

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego.

Zostaną omówione m. in. nastepujące tematy: wojna - ujęcie problematyki w
czasach starożytnych, natura wojny a problemy osiągania pokoju, myśl
klasycznych teoretyków wojny a ich przydatność w analizie współczesnych
konfliktów zbrojnych, teoria wojny sprawiedliwej, religie wobec wojen i przemocy,
ewolucja technologii a ewolucja moralności, wojny a prawa człowieka –
interwencje humanitarne, badania nad pokojem/teorie pacyfistyczne, teoria
zwycięstwa w wojnie, prywatyzacja wojny, alternatywy wojny i ich skuteczność,
wojna z terroryzmem, tortury – zakaz czy ciche przyzwolenie. 

Szczegółowy konspekt zajęć wraz z wykazem literatury obowiązkowej zostanie
przesłany do Studentów najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

 

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego. Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest: przygotowanie do zajęć i aktywny udział w dyskusji ( 40
proc.) oraz przygotowanie prezentacji lub artykułu naukowego na
wskazany temat (60 proc.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5cd559696d2cd.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poprawnie posługuje się podstawą terminologią z zakresu wiedzy o cywilizacjach

C2 Poznanie głównych determinantów i linii rozwojowych cywilizacji zachodniej i cywilizacji pozaeuropejskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawą terminologią z zakresu wiedzy
o cywilizacjach BNA_K1_W01 zaliczenie pisemne, esej
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W2 Student zna główne determinanty i linie rozwojowe
cywilizacji zachodniej BNA_K1_W04 zaliczenie pisemne, esej

W3 Student zna główne determinanty i linie rozwojowe
cywilizacji pozaeuropejskich BNA_K1_W04 zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować, z wykorzystaniem wiedzy
o cywilizacjach, główne zagrożenia współczesnego
świata

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Cywilizacja w i cywilizacje w ujęciu teorii naukowych – przegląd stanowisk. W1, W2, W3

2. 2. Proces modernizacji cywilizacji zachodniej. W1, W2, W3

3.

3-4Demokratyzacja, demokracja i jej zagrożenia

a) totalitaryzm komunistyczny i nacjonalistyczny

b) autorytaryzm

W1, W2, W3

4. 5. Cywilizacja industrialna i postindustrialna W1, W2, W3

5. 6. Modele rozwoju gospodarki. W1, W2, W3

6. 7.Środowisko przyrodnicze: teorie naukowe i koncepcje polityczne W1, W2, W3

7. 8. Źródła energii – zagrożenia W1, W2, W3, U1

8. 8. Źródła energii – zagrożenia U1

9. 9-10. Procesy modernizacji cywilizacji posiadających korzenie pozaeuropejskie W3

10. 11. Demokracja i demokratyzacja cywilizacji pozaeuropejskich W3
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11. 12. Relacje pomiędzy cywilizacjami z perspektywy teorii naukowych i
politycznych. Modele. W1, W2, W3, U1

12. 13. Fundamentalizm jako doktryna i ruch społeczny W1, U1

13. 14-15. Terroryzm U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, esej

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z
kolokwium zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen,
gdzie: - 0-50% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna -
51-60% - ocena dostateczna - 61-70% - ocena dostateczna plus -
71-80% - ocena dobra - 81-90% - ocena dobra plus - 91-100% -
ocena bardzo dobra

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Współczesny terroryzm
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604ea0c885ad8.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnymi aspektami zjawiska terroryzmu międzynarodowego,
związanymi z nim zagrożeniami oraz wyzwaniami w jego zapobieganiu i zwalczaniu na gruncie państwa
i w relacjach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna nurty badawcze oraz definicje dla opisu zjawisk
związanych z przemocą o podłożu terrorystycznym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

esej

W2 Rozumie przyczyny, cele, identyfikuje potencjalne
skutki działań terrorystycznych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03 esej

W3
Posiada wiedzę o współczesnych zagrożeniach
terrorystycznych, ich zróżnicowaniu i sposobach
przeciwdziałania

BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi identyfikować nurty współczesnych zjawisk
o charakterze terrorystycznym, odróżnia je od innych
działań o charakterze kryminalnym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 esej

U2
Potrafi analizować aktualne przypadki aktów
terrorystycznych pod kątem zagrożeń dla państwa
i społeczeństwa, formułować prognozy rozwoju
zjawiska

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

esej

U3
Potrafi wskazać podstawowe narzędzia polityki państw
w zakresie zapobiegania i zwalczania terroryzmu
na forum krajowym i międzynarodowym, ocenia słabe
i mocne strony aktualnych rozwiązań

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do samodzielnej i rzetelnej analizy
potencjalnych zagrożeń o podłożu terrorystycznym

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 esej

K2

Jest gotów do podjęcia pracy w środowisku
wielokulturowym, umiejętnie rozgranicza fakty
od obiegowej, uproszczonej wiedzy z zakresu zagrożeń
terrorystycznych. Unika stereotypowego podejścia
do odmiennych kultur i religii

BNA_K1_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe



Sylabusy 55 / 341

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Problemy z definicją terroryzmu W1

2. Klasyfikacja i typologie terroryzmu W1, U1, K1

3. Współczesny wymiar zjawiska terroryzmu: analiza raportów Global Terrorism
Index W3, U2, K1

4. Terroryzm a Ideologia. Religia a polityka. Współczesny fundamentalizm i
radykalizm islamski W2, W3, U1, K1, K2

5. Fundamentalizm w innych religiach: fundamentalizm żydowski i chrześcijański W1, W2, W3, U1, K1

6.
Terroryzm Al Qaidy i ISIS: terroryzm "usieciowany" i zjawisko tzw" samotnych
wilków". Modus operandi współczesnych organizacji terrorystycznych. Problemy z
radykalizacją islamistyczną i deradykalizacją.

W2, W3, U1, U2, K1

7. Inne wymiary "nowego terroryzmu": Terroryzm jednej sprawy, ekoterroryzm,
cyberterroryzm W1, W2, W3, U1, U2, K1

8. Płeć terroryzmu. Radykalizacja kobiet do terroryzmu. Zjawisko dzieci terrorystów. W2, W3, U1, U2, K1

9. Symbioza mediów i terroryzmu W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

10. Państwo wobec terroryzmu. Państwo jako cel ataku terrorystycznego. Zagadnienie
antyterroryzmu i kontrterroryzmu W2, W3, U1, U2, U3, K1

11. Instytucje państwowe ds. analizowania, przeciwdziałania, zwalczania terroryzmu.
Przykład Polski W2, W3, U3, K1

12. Regulacje międzynarodowe na rzecz zwalczania zjawiska terroryzmu W1, W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie pracy pisemnej
eseju na jeden z trzech podanych przez prowadzącą tematów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ruchy separatystyczne na świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.5cd5598c5f1d3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Istota i specyfika ruchów separatystycznych na świecie, cechy specyficzne grup separatystycznych
na płaszczyźnie organizacyjnej, powiązania międzynarodowe poszczególnych ruchów separatystycznych, dążenia
i cele poszczególnych organizacji i grup separatystycznych, metody finansowania ruchów separatystycznych,
wpływ ruchów separatystycznych na porządek publiczny państw, sojusze strategiczne i współpraca ruchów
separatystycznych z innymi podmiotami, stosunek społeczności międzynarodowej do dążeń separatystycznych
w poszczególnych państwach, stosunek poszczególnych państw do określonych grup separatystycznych, metody
i działania podejmowane przez poszczególne państwa wobec ruchów separatystycznych, ruchy separatystyczne
a bezpieczeństwo międzynarodowe, ruchy separatystyczne a terroryzm.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 57 / 341

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów
aktywności zorganizowanych grup separatystycznych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

esej

W2 Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju
ruchów separatystycznych na świecie

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

esej

W3
Wskazuje zależność pomiędzy rozwojem ruchów
separatystycznych a kwestią bezpieczeństwa
na płaszczyźnie międzynarodowej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi dokonać analizy i oceny wpływu ruchów
separatystycznych na porządek publiczny państw

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi wskazać praktyczne i organizacyjne aspekty
współpracy międzynarodowej w zakresie
rozwiązywania konfliktów na tle dążeń
separatystycznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Definicje, ogólna charakterystyka i metody działań ruchów separatystycznych.
2. Stosunek władz państwowych i organizacji międzynarodowych wobec
organizacji separatystycznych
2. Zróżnicowane pod względem metod walki ruchy separatystyczne w Wielkiej
Brytanii
3. Pokojowe ruchy separatystyczne we Włoszech
4. Na granicy separatyzmu i niepodległości - przykład Cypru i Mołdawii
5. Hiszpania jako przykład państwa z silnymi tendencjami separatystycznymi
6. Belgia - państwo zagrożone podziałem
7. Zróżnicowanie ruchów separatystycznych w krajach byłego ZSRR
8. Ruchy separatystyczne o charakterze zbrojnym w krajach Dalekiego Wschodu
9. Militarne i polityczne organizacje separatystyczne w krajach Bliskiego i
Środkowego Wschodu
10. Porównanie celów i metod ruchów separatystycznych w krajach afrykańskich
11. Charakter ruchów separatystycznych w Oceanii
12. Ruchy separatystyczne stosujące metody walki politycznej w Kanadzie i
Stanach Zjednoczonych
13. Porównanie ruchów separatystycznych w Ameryce Łacińskiej
14. Różnice pomiędzy ruchami separatystycznymi w poszczególnych częściach
świata - podsumowanie.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Egzamin w formie opisowej. Esej tematyczny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość dziejów politycznych w Europie i na świecie po II wojnie światowej.
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Psychologia bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.110.604ea1a516e3c.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Głównym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat psychologicznych aspektów
i uwarunkowań bezpieczeństwa wraz z umiejętnością wykorzystania poznanych teorii do interpretacji zjawisk
z zakresu bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna psychologiczne koncepcje poczucia
bezpieczeństwa, potrzeby bezpieczeństwa oraz
bezpieczeństwa jako wartości

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W2
Zna podstawowe teorie zachowań prospołecznych
i zachowań antyspołecznych oraz wrogości
międzygrupowej.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W3 Zna psychologiczne uwarunkowania konfliktów
społecznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W4 Zna podstawowe psychologiczne uwarunkowania
decyzji w warunkach normalnych i kryzysowych.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Posługuje się podstawowymi pojęciami psychologii
w zakresie interpretacji bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2 Wyjaśnia wybrane zjawiska i procesy związane
z bezpieczeństwem w oparciu o teorie psychologiczne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U3 Wskazuje i analizuje uwarunkowania i przeszkody
w podejmowaniu decyzji w zakresie bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest świadomy konieczności dalszego kształcenia
w zakresie psychologii bezpieczeństwa. BNA_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podczas zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

• Wprowadzenie do psychologii bezpieczeństwa, potrzeba
bezpieczeństwa,poczucie bezpieczeństwa i jego rozwój, bezpieczeństwo jako
wartość w modelu kołowym Shaloma H. Schwartza

• Bezpieczeństwo a lęk i strach, lęk w perspektywie neoewolucyjnej,
behawioralnej, poznawczej, psychoanalitycznej, teorie spiskowe jako społeczny
wyraz lęku, myślenie spiskowe

• Psychologiczne regulatory poczucia bezpieczeństwa: zachowania prospołczne,
teorie norm, empatia, altruizm, posłuszeństwo, konformizm, psychologiczne teorie
wymiany, teoria fundamentów moralnych

• Zachowania antyspołeczne: perspektywa neoewolucyjna, teoria frustracji-
agresji,społeczna teoria uczenia się, osobowość antyspołeczna, przemoc i jej
uzasadnianie.

• Uwarunkowania zachowań agresywnych i wrogich: dyspozycyjne i sytuacyjne
teorie wrogości międzygrupowej.

• Percpecja, afekt oraz zachowania wobec obcych: stereotypyy, uprzedzenia,
dyskryminacja

• Psychologia konfliktów społecznych, teoria konfliktów nierozwiązywanych,
rozwiązywanie konfliktów społecznych: hipoteza kontaktu, model
wspólnejtożsamości grupowej

• Psychologiczne aspekty konfliktów o wysokiej intensywności: psychologia
konfliktów zbrojnych, dehumanizacja pola walki, psychologia przemocy i
dehumanizacja w sytuacji ludobójstwa, politobójstwa, masowych mordów,
masakr, tortur, psychologia terroryzmu

• Psychologia decyzji w zakresie bezpieczeństwa, decyzje w warunkach ryzyka,
ograniczenia racjonalności

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu
składającego się z dwóch części, równych co do punktacji (test
jednokrotnego wyboru i krótki esej problemowy). Test może odbywać się
w formie zdalnej. Czas trwania zaliczenia: 1 godzina zegarowa. Zaliczanie
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Metodologia bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea4887f0d5.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem badań
naukowych. W ramach wykładów studentom przekazywana jest wiedza o najważniejszych cech wiedzy naukowej;
paradygmatach w funkcjonujących w obszarze nauk społecznych; etapach procesu badawczego (od
sformułowania problemu i pytań badawczych aż do hipotez i sposobów ich weryfikacji). Studenci zapoznają się
z procesami: konceptualizacji, operacjonalizacji oraz technikami i poziomami pomiaru oraz różnymi sposobami
doboru próby.

C2
Celem ćwiczeń jest przedstawienie studentom najważniejszych metod i technik badawczych służących
do badania stanu bezpieczeństwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kilka podstawowych metod:
obserwację, analizę dokumentów, kwestionariusze i wywiady, badania ewaluacyjne, analizę dyskursu oraz
studium przypadku.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie pojęcie "nauki" i odróżnia naukę
od innych sposobów zdobywania wiedzy o świecie.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02 egzamin

W2
Student zna i rozumie podstawowe paradygmaty
badawcze w nauce o bezpieczeństwie. Dostrzega
i rozumie różnice pomiędzy nimi.

BNA_K1_W01 egzamin

W3
Student zna i rozumie, na czym polegają procesy
konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru; rozumie
istotę związków przyczynowo-skutkowych oraz zna
różne sposoby doboru próby.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02 projekt, egzamin

W4
Student zna i rozumie różnice pomiędzy różnymi
strategiami badawczymi (jakościowymi i ilościowymi).
Zna i rozumie różnice pomiędzy różnymi źródłami
danych (wywołanymi zastanymi).

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zaplanować proces badawczy -
od sformułowania problemu badawczego, poprzez
określenie pytań badawczych, sformułowanie hipotez,
aż po  zdefiniowanie sposobu ich weryfikacji
i sformułowanie wniosków.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

U2 Student potrafi przygotować przegląd literatury
przedmiotu dla interesującego go zagadnienia. BNA_K1_U02 projekt, egzamin

U3
Student potrafi rozróżniać metody i techniki
badawcze, a także posługiwać się z nimi w procesie
badawczym.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnego zdobywania
i nieustannego poszerzania swojej wiedzy. BNA_K1_K01 projekt, egzamin

K2
Student jest gotów do samodzielnego
przygotowywania podstawowych analiz z zakresu
interesującej go problematyki.

BNA_K1_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie projektu 20
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
137

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas wykładu omawiane są następujące zagadnienia: 1) Czym jest nauka?
Cechy wiedzy naukowej. Charakterystyka głównych paradygmatów; 2)
Przyczynowość (wyjaśnianie idiograficzne i nomotetyczne), Pojęcie,
Konceptualizacja, Operacjonalizacja, Wskaźniki, Zmienne, Korelacje; 3) Proces
badawczy (1) – plan badań, wymiar czasowy, jednostki analizy, planowanie
procesu badawczego; 4) Proces badawczy (2) – od pytania badawczego do
hipotezy; przegląd literatury; teorie indukcyjne i dedukcyjne; 5) Metody
badawcze: jakościowe i ilościowe; procedury badań mieszanych. Rodzaje źródeł:
zastanych-wywołanych, niereaktywnych-reaktywnych; 6) Rodzaje prób i sposoby
ich doboru.

W1, W2, W3, W4, U2, K1

2.
Podczas ćwiczeń omawiane są następujące metody i techniki badawcze: 1)
Obserwacje i eksperymenty; 2) Kwestionariusze i wywiady; 3) Analiza zawartości
treści; 3) Badania ewaluacyjne; 4) Studium przypadku.

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności podczas zajęć
(25%) oraz przygotowywanego projektu (75%).

wykład egzamin Na podstawie egzaminu pisemnego składającego się z części testowej
oraz pytań otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Nauka o państwie i prawie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea4de11bda.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej genezy i konstrukcji współczesnej państwowości oraz
specyfiki aktów prawnych i systemów prawnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie genezę oraz mechanizmy
funkcjonowania współczesnych państw oraz systemów
prawnych w nich obowiązujących, w tym przede
wszystkim zagadnienia struktury systemu prawnego,
jego komponentów, obowiązywania, stosowania
i wykładni prawa; student zna i rozumie specyfikę
najważniejszych kultur prawnych (kultura prawa
stanowionego, kultura common law, etc.); student zna
i rozumie pojęcie oraz konstrukcję stosunku prawnego.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi analizować istotne problemy z zakresu
prawnych fundamentów państwowości oraz prawa
jako narzędzia służącego reakcji na istniejące
zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa
państwa; student potrafi umiejętnie selekcjonować
i wykorzystywać materiały źródłowe w formie aktów
prawnych oraz dokonywać ich interpretacji; student
potrafi stosować odpowiednie reguły wykładni aktów
prawnych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy dotyczącej prawnych aspektów państwowości
oraz właściwości przyjmowanych systemów prawnych;
student jest gotów do pogłębiania zdobytej wiedzy
oraz podejmowania współpracy z ekspertami z zakresu
nauk prawnych, jak również uznania ich roli w zakresie
dbałości o przestrzeganie standardów konstytucyjnych
w obszarze realizacji założeń państwa prawa.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem zajęć będzie problematyka genezy oraz funkcjonowania
współczesnych państw oraz przyjmowanych konstrukcji systemów prawnych.
Omówione zostaną m.in. teorie powstania państwa, konstytucyjne podstawy ich
funkcjonowania (w tym najważniejsze zasady ustrojowe), relacje pomiędzy
organami państwa w ramach poszczególnych systemów rządów, a także problem
kryzysu państwowości we współczesnym świecie. W dalszej kolejności
przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące systemów prawnych oraz
tworzących je komponentów w postaci aktów prawnych oraz ewentualnie innych
źródeł prawa, m.in. przepisy i normy prawne, gałęzie prawa, tworzenie prawa,
jego obowiązywanie, stosowanie oraz wykładnia, a ponadto podstawowe
zagadnienia dotyczące stosunku prawnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne kolokwium zaliczeniowe

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny złożony z pytań otwartych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.



Sylabusy 68 / 341

Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea5256388b.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencję w zakresie rozumienia natury i źródeł bezpieczeństwa.

C2 Student nabywa wiedzę w zakresie stosowania rozwiązań systemowych z zarządzaniu kryzysowym.

C3 Student rozumie zasady organizacji użycia sił i środków w ramach współdziałania instytucjonalnego w kraju,
w regionie i w świecie w systemie zarządzania kryzysowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
mechanizmy powstawania zagrożeń oraz potrzebę
wykonywania hierarchizacji zagrożeń w oparciu o 
wybrane metody analizy ryzyka.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

W2
teorię systemu zarządzania kryzysowego obejmującą
fazy, zasady funkcjonowania i struktury organizacyjne
w aspekcie kierowania i dowodzenia, w tym procesy
informacyjno-decyzyjne.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3
współczesne teorię bezpieczeństwa i reguły
międzynarodowego użycia siły UE, NATO i ONZ
w świetle systemu zarządzania kryzysowego.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W4 realizowanie misji pokojowych jako instrumentu
zarządzania sytuacją kryzysową.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
interpretować i przedstawić implikacje społeczno-
polityczne sytuacji kryzysowej o zasięgu krajowym,
regionalnym i globalnym.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2
dokonywać analizy i formułować oceny w aspekcie
indywidualnych i zbiorowych systemów
bezpieczeństwa w wybranych państwach świata.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt, esej, prezentacja

U3 ocenić przebieg i sposób zarządzania sytuacją
kryzysową.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współuczestniczenia w projektach społecznych
w zakresie identyfikacji zagrożeń.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 egzamin pisemny

K2 podjęcia działań w zakresie zapobiegania sytuacjom
kryzysowym.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny,
projekt, esej

K3 działań mających na celu ograniczanie strat w sytuacji
wystąpienia sytuacji kryzysowej.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny,
projekt, esej

K4 oceny przebiegu i sposobu zarządzania sytuacją
kryzysową we współpracy z ekspertami.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

analiza i przygotowanie danych 10

analiza problemu 10

konsultacje 5
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projektowanie 15

pozyskanie danych 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geneza i rozwój systemu zarządzania kryzysowego w wymiarze krajowym i
międzynarodowym. W2, U3, K4

2. Pojęcie i istota zarządzania kryzysowego w aspekcie rozwiązań systemowych. W1, W2, U1, U2, K1

3. Zasoby ludzkie i sprzętowe wykorzystywane w systuacji wystapienia zagrożenia i
likwidacji zagrożeń. W2, U1, U2, K2, K3

4. Podsystem alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach. Matody i techniki obiegu i
przekazu informacji o zagrożeniach. W1, W2, U3, K2, K3

5. Prawno-organizacyjne regulacje i ramy prawne systemu zarządzania kryzysowego
oraz misji pokojowych.

W2, W3, W4, U1, U3, K1,
K2, K3

6. Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego. W1, W3, U1, U2, K1

7. Rola operacji pokojowych wspólnot międzynarodowych w ksztaltowaniu
bezpieczeństwa narodowego na rzeczywistych przykładach.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K2, K3

8. Wojskowe i cywilne elemnty systemu reagowania kryzysowego UE. W1, W2, W3, W4, U1, K2,
K3

9. Instytucje i instrumenty reagowania kryzysowego NATO i ONZ. W3, U1, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, esej,
prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: - przygotowania projektów - prezentacji problemowo-
analitycznej wybranego zagadnienia związanego z zarządzaniem
kryzysowym w Polsce lub na świecie, - punktowanej każdorazowo
aktywności w formie udziału w dyskusji i argumentowaniu swojego
stanowiska, - kolokwium końcowego, trwającego 45 minut
obejmującego wszystkie ćwiczenia. - pytania opisowe. - obecność na
zajęciach. Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

wykład egzamin pisemny, esej

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z
ćwiczeń. Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści
przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania. Egzamin składa się z pytań opisowych
Czas trwania egzaminu: 45 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do oceny wykorzystuje się
standardową skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.
Umiejętnośc pracy w zespole.
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Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea59093f69.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu ekonomicznego wymiaru bezpieczeństwa na poziomie globalnym i regionalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna pojęcie, cechy i specyfikę bezpieczeństwa
ekonomicznego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03 zaliczenie pisemne
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W2
Definiuje globalne obszary interesów wspólnych
i wskazuje ich wpływ na międzynarodowe życie
społeczno – polityczne i procesy gospodarcze

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
raport

W3
Identyfikuje podmioty i obszary bezpieczeństwa
ekonomicznego oraz rozpoznaje relacje między
uczestnikami

BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizuje współczesne procesy powiązań ekonomiczno
– finansowych w wymiarze globalnym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne

U2
Identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa
ekonomicznego i skutki dla współczesnego ładu
światowego

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06 zaliczenie pisemne

U3 Prognozuje implikacje działalności pomiotów
gospodarczych w warunkach gospodarki światowej BNA_K1_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Odpowiedzialnie podejmuje dyskusje na tematy
z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego, i sposobów
zarządzania zjawiskami ponadnarodowymi w różnych
obszarach kształtując postawy i więzi społeczne

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03 zaliczenie pisemne

K2
Podejmuje własne i współdziała w społecznych
projektach badawczych z zakresu współczesnych
zjawisk dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego

BNA_K1_K04 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza aktów normatywnych 10

analiza badań i sprawozdań 10

konsultacje 5

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

uczestnictwo w egzaminie 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Globalne bezpieczeństwo ekomiczne - poziom makro

2. Handel globalny - bezpieczeństwo międzynarodowe

3. Handel międzynarodowy - preferencje krajowe i transnarodowe

4. Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw

5. Bezpieczeństwo ekonomiczne - instytucje międzynarodowe

6. Bezpieczeństwo ekomiczne - wymiar prawny

7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

8. Umowy o wolnym handlu/preferencyjne porozumienia handlowe

9. Bezpieczeństwo walutowe

10. Kredyty, pożyczki, deficyt budżetowy

11. Pomoc rozwojowa

12. Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze ekonomicznym

13. Bezpieczeństwo ekologiczne w wymiarze ekonomicznym

14. Współzależności regionalne/regionalne porozumienia gospodarcze- UE

15. Współzależności regionalne/regionalne porozumienia gospodarcze - państwa
pozaeuropejskie

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, raport
Egzamin pisemny, 5 pytań otwartych z zagadnień przekazanych
na 40 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Standardowa
skala ocen.
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Filozoficzny wymiar bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604ea5e593067.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Prezentacja historycznej ewolucji koncepcji bezpieczeństwa oraz najważniejszych filozoficznych i etycznych
dylematów związanych tak z bezpieczeństwem zbiorowym, jak i z bezpieczeństwem indywidualnym (od
starożytności po współczesność, z uwzględnieniem różnych koncepcji wojny sprawiedliwej, ale także granic tzw.
sfery prywatnej). Dzięki znajomości szeregu koncepcji (zwłaszcza nowożytnych) będą prawidłowo identyfikowali
i te dylematy, rozwijając nadto umiejętność kreatywnego myślenia w trakcie prób ich rozstrzygania z różnych
punktów widzenia lub przy użyciu różnych koncepcji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student ma podstawową wiedzę na temat miejsca
człowieka w życiu społecznym i politycznym w ujęciu
historycznym i współczesnym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach
struktur i instytucji społecznych (politycznych,
prawnych, ekonomicznych), oraz o relacjach między
strukturami i instytucjami społecznymi w skali
krajowej i międzynarodowej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3 Student posiada wiedzę na temat wybranych nurtów
myśli politycznej: polskiej i zagranicznej BNA_K1_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska
społeczne zachodzące w życiu publicznym;
w szczególności rolę i znaczenie człowieka jako
podmiotu życia politycznego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne

U2

Student potrafi prognozować proste procesy i zjawiska
społeczne, dostrzegając społeczne oczekiwania
dotyczące ewolucji instytucji społeczno-politycznych;
umie wskazać istotne zagrożenia dla porządku
prawnego, społecznego i politycznego

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania
i rozstrzygania dylematów związanych z procesem
podejmowania decyzji politycznych; rozumie on także
znaczenie instytucji demokratycznego państwa

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 77 / 341

1.

Wprowadzenie do filozofii bezpieczeństwa. Zaprezentowanie kluczowych pojęć
oraz dylematów etycznych. Klasyczna teoria bezpieczeństwa w ujęciu filozofów
starożytnych (Tukidydes, Platon, Arystoteles, stoicy). Refleksja starotestamentowa
i rzymska. Chrześcijańska filozofia bezpieczeństwa (św. Augustyn, św. Tomasz) i
koncepcja wojny sprawiedliwej. Polskie tradycje filozoficzne w obszarze filozofii
bezpieczeństwa (Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic). Suwerenność
zewnętrzna państwa-miasta i narodziny nowożytnej koncepcji państwa. Koncepcja
Niccolò Machiavellego: republikanizmy włoski i północny. Państwo w koncepcji
Hobbesa: granice aktywności państwa? Liberalne koncepcje bezpieczeństwa (John
Locke wobec Hobbesa): uprawnienia jednostki wobec pretensji państwa. Projekt
demokratyczny Rousseau i narodowy Monteskiusza: prawo miast uprawnień.
Oświecenia szkockie, niemieckie i francuskie: Ferguson o społeczeństwie
obywatelskim, Kant o wieczystym pokoju a Wolter o oświeconym absolutyzmie.
Karol Marks i Friedrich Nietzsche jako krytycy idealizmu etycznego. Spory o
stosowanie tortur i wojnę z terroryzmem (Darshowitz i Walzer); deontologizm a
konsekwencjalizm. Filozofia bezpieczeństwa w katolickiej nauce społecznej
(Pacem in terris, Populorum progressio, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus,
Veritatis splendor, Caritas in veritate).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Egzamin pisemny obejmujący treści merytoryczne modułu przekazywane
w trakcie wykładów i poznawane na podstawie samodzielnego
studiowania pozycji zaliczonych do literatury podstawowej i
uzupełniającej. Egzamin składa się z dwóch części (test wyboru i esej
problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe odpowiedzi na pytania
testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.). Czas trwania egzaminu: 30 minut.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs z filozofii
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Kulturowy wymiar bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2bd7633da.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przedstawienie pozycji i roli kultury w kontekście bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego zarówno ze strony podmiotowej samego zjawiska, jak i jako narzędzia, wykorzystanego
wieloaspektowo w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa. Podczas zajęć studentom zostaną przybliżone
zagadnienia na temat bezpieczeństwa kulturowego we współczesnym świecie w ujęciu teoretycznym,
instytucjonalnym i problemowym.

C2
Celem zajęć jest przekazanie studentom bezpieczeństwa narodowego wiedzy, za pomocą której będą w stanie
zidentyfikować elementy kulturalne, jako polityczne narzędzia, w ewentualnym kreowaniu politycznej
rzeczywistości, na którą w przyszłości mogą wpływać.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna definicję pojęcia kultura duchowa, materialna,
społeczna, tożsamość kulturowa i cywilizacja oraz
teoretyczne spory definicyjne na płaszczyźnie
naukowej. Rozumie różnice pojęć i teorii,
pozwalających na samodzielne kształtowanie
stanowisk wobec definicji i dyskursów na ten temat,
pozwalających na samodzielne kreowanie teorii
związanych z narzędziami kulturalnymi w aspekcie
bezpieczeństwa.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02 zaliczenie pisemne

W2

Zna definicje bezpieczeństwa kulturowego (w
rozróżnieniu kultury duchowej i materialnej) oraz
pojęcie kultury bezpieczeństwa. Swobodnie porusza
się w obszarze tych pojęć, wskazując na różnice,
a także ich aspekty narodowe i międzynarodowe.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

Student zna uwarunkowania działalności instytucji
narodowych i międzynarodowych zajmujących się
problematyką bezpieczeństwa kulturowego
w odniesieniu do polityki wewnątrzpaństwowej
i międzynarodowej.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać normy i reguły rządzące
instytucjami społeczno-politycznymi, które są
odpowiedzialne za ochronę i bezpieczeństwo kultury
oraz dziedzictwa narodowego.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04 zaliczenie pisemne

U2

Student potrafi dobrać narzędzia z obszaru kultury
i prawa międzynarodowego publicznego w tym
zakresie oraz wykorzystać je w potencjalnym
kreowaniu zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego oraz zachowania zróżnicowania
kulturowego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3
Student potrafi wskazać instytucje międzynarodowe
(organizacje międzyrządowe i pozarządowe), które
realnie wpływają na bezpieczeństwo kulturowe (jego
kształt, zakres i charakter).

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne

U4

Student potrafi wskazać atrybuty i sposób działania,
a także narzędzia aktywności współczesnego państwa
na polu kultury i dziedzictwa narodowego,
bezpieczeństwa kulturowego oraz jego instytucje,
działające zarówno w czasie pokoju, jak i stanie wojny.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student gotów jest do zabierania głosu w dyskusjach
i debatach na dowolny temat dotyczący kulturowego
wymiaru bezpieczeństwa, jego roli i wagi w polityce
wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej, roli instytucji
krajowych i międzynarodowych, będących
uczestnikami kreowania bezpieczeństwa kulturowego -
ich sprawczości, efektywności oraz wpływu
na pożądaną sytuację w sferze politycznej
i społecznej.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza aktów normatywnych 5

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Kultura a polityka, gospodarka, społeczeństwo i tożsamość kulturowa. Możliwe
płaszczyzny oddziaływania kulturalnego w obszarze bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego. Uwarunkowania bezpośrednie i pośrednie bezpieczeństwa
kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego.

W1, W2

2.
Formalnoprawny system państwowy i międzynarodowy bezpieczeństwa
kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji na obszarze Unii
Europejskiej oraz Polski.

W1, W2, W3, U1

3. Źródła i rodzaje zagrożeń kulturowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym
oraz możliwości zapobiegania im. W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.
Państwowe i międzynarodowe instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo
kulturowe wewnątrzpaństwowe, regionalne i globalne - uwarunkowania
formalnoprawne, zakres i skuteczność ich działania.

W3, U1, U3, U4

5. Konflikty zbrojne a dobra kulturowe - ochrona, przeciwdziałanie niszczeniu, spory
o dobra kulturowe.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

6. Znaczenie kultury w rozliczeniu zbrodni międzynarodowych (ludobójstwo,
kulturobójstwo, ludobójstwo kulturowe). W3, U1, U2, U3, U4, K1

7. Bezpieczeństwo kulturowe w stosunkach międzynarodowych. W3, U2, U3, K1

8. Kulturowe uwarunkowania konfliktów międzynarodowych. W2, K1

9. Bezpieczeństwo kulturowe a globalizacja. W2, W3, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Esej tematyczny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość wydarzeń politycznych XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu przemian po 1989 r. i XXI w.
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Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2c33ddb29.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest nauczenie studentów podstaw oraz praktyki stosowania międzynarodowego prawa
humanitarnego i konfliktów zbrojnych. Zajęcia mają charakter warsztatowy: studenci rozwiązują realne i fikcyjne
kazusy (przypadki) na podstawie poznanych aktów międzynarodowego prawa humanitarnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe i kluczowe normy międzynarodowego
prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych BNA_K1_W05 kazus
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W2
złożone relacje między okolicznościami faktycznymi
a normami prawa humanitarnego o zasięgu
międzynarodowym i potrafi te relacje zanalizować pod
względem prawnym

BNA_K1_W02 kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu
międzynarodowego prawa humanitarnego
do rozwiązywania wybranych problemów w obszarze
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01 kazus

U2
umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła
międzynarodowego prawa humanitarnego w celu
rozwiązywania wybranych problemów faktycznych,
a także dokonywać ich krytycznej analizy

BNA_K1_U02 kazus

U3 współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych BNA_K1_U06 kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
międzynarodowego prawa humanitarnego oraz
samodzielnego uaktualniania tej wiedzy

BNA_K1_K01 kazus

K2
uznawania wiedzy z zakresu prawa humanitarnego
w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa
międzynarodowego, a także do podjęcia dyskusji
na skomplikowane tematy prawne

BNA_K1_K02 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie do zajęć 15

rozwiązywanie kazusów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Na zajęciach studenci będą rozwiązywać kazusy z nastepujących obszarów
tematycznych: 1. Zakaz użycia siły w międzynarodowym prawie humanitarnym
oraz zasady rozpoczynania i kończenia wojen; 2. Status kombatanta i jeńca
wojennego; 3. Ochrona rannych, chorych i rozbitków w konfliktach zbrojnych; 4.
Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych; 5. Ochrona dóbr cywilnych w
konfliktach zbrojnych; 6. Ochrona dóbr kulturalnych w trakcie konfliktów
zbrojnych; 7. Metody i środki prowadzenia wojny lądowej, morskiej i powietrznej;
8. Odpowiedzialność karna za złamanie prawa humanitarnego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia kazus

Aby zaliczyć kurs, należy spełnić trzy warunki (dwa obligatoryjne, jeden
fakultatywny): 1. Być obecnym na 80% zajęć - warunek obligatoryjny. 2.
Zaliczyć końcowe kolokwium, które będzie składało się z dwóch kazusów -
warunek obligatoryjny. 3. Być aktywnym na zajęciach - punkty za
aktywność (max. 10 p.) będą dopisywane do wyniku kolokwium - warunek
fakultatywny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Formacje proobronne w Polsce i świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2c8185582.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest omówienie specyfiki, typów, zadań, formacji proobronych, działających na terenie Polski
i analogicznych w innych krajach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna specyfikę funkcjonowania, struktury
i przykłady formacji proobronych w Polsce BNA_K1_W02 prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi rozróżnić typy formacji proobronych
w Polsce i potrafi zakwalifikować grupę zadań
do określonych formacji. Studen rozumie róznice
pomiedzy formacjami proobronnymi a Wojskami
Obrony Terytorialnej. Potrafi opisać zmiany jakie
zaszły w środowisku bezpieczeństwa przed
i po powołaniu WOT w odniesieniu do funkcjonowania
formacji proobronnych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów wskazać w swoim najbliższym
otoczeniu, miejscu zamieszkania, przykałdy formacji
proobronnych. Potrafi doradzić i pomóc w odnalezieniu
kontaktu z formacjami tego typu w odniesieniu
do innych osób. Potrafi umotywować swój wybór
związany z przystąpieniem do formacji tego typu

BNA_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 20

analiza problemu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Historia formacji proobronnych w Polsce. 2. Typologia formacji proobronych w
Polsce i na przykładzie wybranych państw. 3. Ewolucja znaczenia i zadań formacji
poroobronnych w kontekście zmieniajacego się środowiska bezpieczeństwa. 4.
Znaczenie funkcjonowania formacji proobronnych w Polsce w odniesieniu do
powstania Wojsk Obrony Terytorialnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja Obecność na zajęciach. Przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Omówienie i zrozumienie omawianej problematyki.



Sylabusy 88 / 341

Bezpieczeństwo i polityka energetyczna wybranych państw świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2ccadd6e8.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zaprezentowanie współczesnych probelmów bezpieczeństwa energetycznego państwa
na przykładzie politycznych energetycznych wybranych państw. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi
pojęciami i zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem energetycznym, zagrożeniami oraz sposobami
przeciwdziałania im.

C2
Wykład prezentuje problemy bezpieczeństwa energetycznego jako zjawisko o charakterze międzynarodowym
powstałe w efekcie współwystępowania wielu uwarunkowań funkcjonowania i współzależności współczesnych
państw oraz implikacji tych zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie współczesne problemy
światowego bezpieczeństwa i zagrożeń
energetycznych w szczególności implikacji niedoboru
surowców i dostaw źródeł energii dla
międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej.
Ma wiedzę na temat czynników wpływających
na geopolitykę surowcową oraz sytuacje rynków
energii wybranych państw/regionów świata

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

Zna rozmieszczenie najważniejszych surowców
energetycznych świata, ich rozmieszczenie, oraz
mechanizmy oddziałujące na politykę kluczowych
państw producentów i organizacji eksportujących ropę
naftową i gaz ziemny.

BNA_K1_W06 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3
Posiada wiedze na temat istoty transformacji
energetycznej i szans na energetyczo-ekologiczną
modernizację.

BNA_K1_W07 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Ablolwent potrafi pozyskiwać i posługiwać się danymi
dla samodzielnego opisywania procesów zależności
energetycznych i kształtowania relacji między
podmiotami wymiany energetycznej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

Ablolwent dokonuje samodzielnej analizy przyczyn
konfliktów i sporów na tle kontroli surowców
energetycznych oraz prognozuje przyszłe scenariusze
wydarzeń. Absolwent potrafi omawiać złożone
zagadnienia z zakresu polityki energetycznej państwa,
wskazać zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego
i zaproponować rozwiązania w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa energetycznego.

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Absolwent potrafi dokonywać pogłębionej analizy
politologicznej rozpoznanych problemów,
z uwzględnieniem szerszego kontekstu historycznego,
społecznego i kulturowego. Ablolwent interpretuje
globalne zależności i następstwa polityczno –
ekonomiczne związane z dostępem lub brakiem
do zasobów surowców strategicznych.

BNA_K1_U07 zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do przeprowadzenia praktycznej analizy
i interpretacji wpływu surowców strategicznych
na bezpieczeństwa narodowe i ogólnoświatową
sytuację polityczno-gospodarczą. Jest gotów
do uczestnictwa w projektach społecznych
analizowania wraz z samodzielną oceną
i przygotowaniem do wykonywania zawodu analityka.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Absolwent jest gotów do pełnienia ról społecznych
w zakresie objaśniania i przewidywania mechanizmów
polityki i zachowań państw eksporterów i importerów
surowców, do dyskusji publicznej na temat kierunków
polityk energetycznyh i bilanu energetycznego
wybranych państw.

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 20

przygotowanie eseju 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bezpieczeństwo energetyczne: uwarunkowania, cele, instrumenty
Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa
System bezpieczeństwa energetycznego 

 

W1, W2, U1, K1

2.
Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych

Ameryka Łacińska, zapomniany spichlerz energetyczny
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Problem kontroli wydobycia i przesyłu surowców strategicznych na
Bliskim Wschodzie

Potencjał surowcowy i polityka energetyczna państw OPEC/OAPEC

Polityka energetyczna Iranu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Europejska koncepcja i polityka bezpieczeństwa energetycznego

Strategia energetyczna Rosji

Zasoby państw basenu Morza Kaspijskiego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Chiny jako nowy gracz w globalnym zarządzaniu bezpieczeństwem
energetycznym 

Bezpieczeństwo energetyczne Indii

Polityka energetyczna Japonii

 

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Geopolityka energetyczna w Afryce 

Państwa skandynawskie i region arktyczny

Polityka energetyczna Polski

 

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Zaliczenie modułu odbywa się poprzez zaliczenie pisemne
(esej lub egzamin pytania otwarte) w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Dodatkowe punkty do zaliczenia można
uzyskać w trakcie semestru za obecność połączoną z
aktywnością oraz przygotowanie prezentacji
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Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.5cd55a06a9210.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką współczesnych systemów bezpieczeństwa
międzynarodowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Posiada podstawową wiedzę odnoszącą się
do współczesnych systemów bezpieczeństwa
międzynarodowego w ujęciu teoretycznym
i modelowym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

esej

W2
Ma wiedzę na temat zależności między modelowaniem
a instytucjonalizacją stosunków międzynarodowych
na płaszczyźnie bezpieczeństwa.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

esej

W3
Posiada wiedzę na temat podmiotów, instytucji
i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych
kształtujących współczesne bezpieczeństwo

BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem
systemu bezpieczeństwa międzynarodowych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 esej

U2 Posiada umiejętność modelowania i prognozowania
ewolucji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04 esej

U3
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania
kulturowego, społecznego i ekonomicznego podłoża
współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego.

BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi podjąć dyskusję na temat systemów i modeli
bepieczeństwa z perspektywy teoretycznej
i empirycznej.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza aktów normatywnych 5

analiza źródeł historycznych 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie pracy semestralnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe



Sylabusy 94 / 341

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Podejście systemowe do badań nad bezpieczeństwem i stosunków
międzynarodowych
II. Idee – interesy – instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
III. Systemy i modele globalne – hierarchia v modele wielobiegunowe v sojusze
IV. Systemy globalne bezpieczeństwa międzynarodowego – prawo v reżimy
V. Systemy i modele regionalne – wspólnoty bezpieczeństwa v zarządzanie
bezpieczeństwem
VI. Systemy i modele regionalne – non-western approach
VII. System europejski – UE, OBWE, UZE, ESA
VIII. System amerykański
IX. Systemy azjatyckie – system afrykański
X. Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej Praca semestralna z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.5cd5598c843c7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o rozwoju myśli strategicznej na świecie, współczesnych
zagrożeniach i wyzwaniach bezpieczeństwa międzynarodowego, przybliżenie wybranych, aktualnie
obowiązujących strategii bezpieczeństwa narodowego oraz ich ewolucji, omówienie sposobów budowania,
przyjmowania i realizacji strategii bezpieczeństwa, zwrócenie uwagi na kulturowe, społeczne i ekonomiczne
podłoża współczesnych strategii bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 współczesne międzynarodowe strategie
bezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2 sposoby budowania, przyjmowania i realizacji strategii
bezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3 kulturowe, społeczne i ekonomiczne podłoża
współczesnych strategii bezpieczeństwa

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
obserwować i interpretować współczesne zjawiska
międzynarodowe związane z realizacją strategii
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2 dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań
strategii bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania umiejętności strategicznego
analizowania, prognozowania i modelowania,
do działania w zespole i uczestniczenia w procesach
decyzyjnych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 10

e-wykład 10

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści wykładów obejmują następujące zagadnienia:
- strategia bezpieczeństwa – podstawowe pojęcia,
- historia i ewolucja myśli strategicznej, podstawowe koncepcje i przegląd
najważniejszych myślicieli,
- teoria strategii a realizacja strategii,
- zwycięstwo jako problem studiów strategicznych, zmieniająca się natura
zwycięstwa, cele do osiągnięcia, klęska/sukces w wojnie,
- kultura strategiczna,
- determinanty strategii bezpieczeństwa,
- środki i instrumenty realizacji strategii bezpieczeństwa,
- międzynarodowe strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
- strategie bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych
(ChRL, Federacja Rosyjska, Polska, USA)
- organizacje terrorystyczne i ich długofalowe strategie.

Szczegółowy konspekt zajęć zostanie przesłany do Studentów najpóźniej w dniu
rozpoczęcia zajęć.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie pisemnego egzaminu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Bezpieczeństwo kosmiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.120.604f2da61335d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej

C2 Uświadomienie studentom znaczenia przestrzeni kosmicznej dla funkcjonowania społeczności ludzkich

C3 Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bezpieczeństwa kosmicznego

C4 Zapoznanie studentów z trendami ewolucyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa kosmicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 specyfikę związaną z wykorzystywaniem przez
człowieka przestrzeni okołoziemskiej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W2 podstawy definicyjno-tereotyczne bezpieczeństwa
kosmicznego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3 istotę funkcjonowania systemów kosmicznych BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystać wiedzę związaną z eksploracją
przestrzeni kosmicznej przez człowieka oraz
bezpieczeństwem kosmicznym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2 zastosować wiedzę z powyższego zakresu dla
sformułowania odpowiedniego pola badań

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3 przeprowadzić analizę roli i znaczenia systemów
kosmicznych w dziedzinie bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 sformułowania i przedstawienia wyników swoich
badań

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowywanie projektów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Fizyka przestrzeni kosmicznej i mechanika orbitalna W1, U1, U2, U3, K1

2. Systemy kosmiczne - podstawowe informacje W1, U1, U2, U3, K1

3. Systemy kosmiczne - zastosowania w sferze bezpieczeństwa W1, W3, U1, U2, U3, K1

4. Definiowanie bezpieczeństwa kosmicznego W2, U1, U2, U3, K1

5. Główne problemy bezpieczeństwa kosmicznego W3, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
zaliczenie odbywa się na podstawie przedstawionych przez studentów
indywidualnych projektów badawczych oraz udziału w dyskusji w czasie
zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Studia wywiadowcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.140.5cd5597ec4baf.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studiów wywiadowczych jako poddyscypliny nauk o bezpieczeństwie, ale
mającej interdyscyplinarny charakter, łączący elementy teorii i praktyki nauk o polityce, stosunkach
międzynarodowych, psychologii, socjologii, lingwistyki. Szczegółowe cele obejmują: 1) przedstawienie
narodowych "szkół" studiów wywiadowczych w wybranych państwach; 2) charakterystyka głównych obszarów
badań i osiągnięć na tym polu; 3) analiza uniwersalnych elementów badań nad wywiadem (dyscypliny, metody,
instytucje, problemy); 4) dyskusja nad przyszłymi kierunkami rozwoju studiów wywiadowczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
posiada podstawową wiedzę dotyczącą studiów
wywiadowczych jako poddyscypliny nauk
o bezpieczeństwie

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2 posiada wiedzę o różnorodnych ujęciach
teoretycznych i koncepcyjnych wywiadu BNA_K1_W01 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

W3
ma podstawową wiedzę na temat relacji między
naukowcami i badaczami a instytucjami
międzynarodowymi i organami władz państwowych
w zakresie studiów wywiadowczych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować wydarzenia i procesy w obszarze
działań wywiadowczych w aspekcie teoretycznym

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2
ma umiejętność identyfikowania informacji i zbiorów
danych pod kątem wykorzystania w studiach
wywiadowczych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3
potrafi rozpoznawać problemy i ograniczenia działań
wywiadowczych w perspektywie dorobku studiów
wywiadowczych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do określania i wyjaśniania związków
między studiami wywiadowczymi a praktyką działań
wywiadowczych w szerokim kontekście politycznym,
ustrojowymi i kulturowym.

BNA_K1_K01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie projektu 15

Przygotowanie do sprawdzianów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Miejsce badań nad wywiadem w naukach społecznych i ich dyscyplinach.
Interdyscyplinarność studiów wywiadowczych W1, W2, U1, U3, K1

2. Główne obszary studiów wywiadowczych w Polsce i na świecie. W1, W2, U1, U3, K1

3. Studia wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych W2, W3, U2, U3, K1

4. Studia wywiadowcze w Wielkiej Brytanii W2, W3, U2, U3, K1

5. Studia wywiadowcze we Francji W2, W3, U2, U3, K1

6. Studia wywiadowcze w Hiszpanii W2, W3, U2, U3, K1

7. Studia wywiadowcze w Rumunii i Niemczech W2, W3, U2, U3, K1

8. Studia wywiadowcze w Izraelu W2, W3, U2, U3, K1

9. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające - wielonurtowość studiów wywiadowczych
w Polsce (ćwiczenia) W1, W2

10. Studia wywiadowcze w Polsce - nurt historyczny (ćwiczenia) W1, W2, W3, U1, U3, K1

11. Studia wywiadowcze w Polsce - nurt psychologiczny (ćwiczenia) W1, W2, W3, U1, U3, K1

12. Studia wywiadowcze w Polsce - nurt antropologiczny/socjologiczny (ćwiczenia) W1, W2, W3, U1, U3, K1

13. Studia wywiadowcze w Polsce - nurt prawniczy (ćwiczenia) W1, W2, W3, U1, U3, K1

14. Studia wywiadowcze w Polsce - nurt politologiczny (ćwiczenia) W1, W2, W3, U1, U3, K1

15. Studia wywiadowcze w Polsce - nurt publicystyczny/"sensacyjny" (ćwiczenia) W1, W2, W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metoda
projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie - aktywność w trakcie zajęć, - zaangażowanie w dyskusję problemową, -
przygotowanie i prezentacja projektu, - końcowy sprawdzian pisemny

wykład zaliczenie pisemne test sprawdzający przekrojowo wiedzę

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa
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Bezpieczeństwo w myśli i praktyce politycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.604f30580f495.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wielowymiarowymi aspektami bezpieczeństwa jako naczelnej
potrzeby człowieka i grup społecznych. Bezpieczeństwo rozpatrywane jest na różnych płaszczyznach
(międzynarodowej, wewnętrznej, ekonomicznej społecznej, kulturowej, ekologicznej, informacyjnej), a rozważania
oparte są na analizie myśli politycznej, dostarczającej konceptualnych rozwiązań i praktycznych strategii
politycznych.

C2 Celem modułu jest zapoznanie studentów bezpieczeństwa narodowego z najważniejszymi nurtami myśli
politycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna główne nurty myśli politycznej, rozumie
właściwe im doktrynalne koncepcje państwa, prawa,
instytucji. Zna twórców idei i kształtowane na ich
fundamencie strategie polityczne, zwłaszcza związane
z zagwarantowaniem szeroko rozumianego
bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

Posiada wiedzę o źródłach idei politycznych,
społecznych i ekonomicznych determinujących funkcje
i zadania państwa w zakresie bezpieczeństwa
politycznego, ekonomicznego, militarnego,
społecznego czy kulturowego. Rozumie znaczenie,
wpływ i oddziaływanie idei politycznych na kształt
rzeczywistości i praktyki politycznej.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

Student posiada wiedzę o konstytucyjnych
podstawach bezpieczeństwa państwa, nowych
wyzwaniach oraz źródłach i skutkach zagrożeń.
Zdobywa umiejętność antycypowania niekorzystnych
zjawisk społecznych i politycznych

BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać i odnaleźć ideowe
fundamenty tkwiące u źródeł danej doktryny, instytucji
czy mechanizmów politycznych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
Jest zdolny do formułowania samodzielnych sądów,
a tym samym sprzyja krytycznej ocenie procesów
zachodzących we współczesnym świecie.

BNA_K1_U01 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

Student zdobywa umiejętność antycypowania
pewnych zjawisk społecznych i politycznych,
określania kierunku ich rozwoju czy też konieczności
ich modyfikacji. Wykorzystuje zatem wiedzę
teoretyczną w praktycznym działaniu.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykorzystania wiedzy
w formułowaniu samodzielnych ocen dotyczących
postrzegania bezpieczeństwa narodowego i wyrażania
opinii na temat potencjalnych zagrożeń

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K2
Jest gotów do krytycznego analizowania bieżącej
sytuacji, a także przewidywania konsekwencji
przyjętych rozwiązań.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 20
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Bezieczeństwo jako potrzeba i wartość. Istota bezpieczeństwa państwa, typologie
bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa
państwa i uwarunkowania społeczno-ekonomiczno-polityczne

W3, K1

2.

Koncepcje państwa i bezpieczeńswa w tradycji liberalnej. Główne idee i założenia
klasycznego liberalizmu i koncepcja państwa"stróża nocnego"; liberalizm
społeczny i modele "państwa dobrobytu", J. M.Keynes, interwencjonizm i New Deal
-reakcja na kryzys i strategia F. D. Roosevelta; neoliberalna krytyka państwa
dobrobytu i etatyzmu; libertarianizm

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Współczesna myśl konserwatywna wobec wyzwań współczesności - geneza,
twórcy, nurty, ewolucja doktryny; neokonserwatyzm; tradycja, trwały ład
społeczny i wartość wspólnoty; współczesny konserwatyzm brytyjski (M.
Oakeshott) i strategia polityczna M. Thatcher;  komunitaraińska reakcja na
nadmierny indywidualizm i odbudowa więzi społecznych

W1, W2, U1, U2, K1

4. Wokół egalitaryzmu: źródła ideowe, kierunki i przedstawiciele myśli lewicowej;
socjalizm, komunizm, socjaldemokracja, „Nowa Lewica” W2, W3, U1, U3, K1, K2

5.
Polityczne centrum - idee chrześcijańskiej demokracji; solidaryzm społeczny a
bezpieczeństwo, subsydiaryzm, personalizm, Nauczanie społeczne Kościoła.

 
W1, W2, U2, K1, K2

6.
Nacjonalizm a bezpieczeństwo. Narody i nacjonalizmy - uwarunkowania, ewolucje,
inspiracje i współczene wyzwania ("renesans" nacjonalizmów); Kondycja państwa
narodowego w zglobalizowanym swiecie a bezpieczeństwo obywateli.

W2, W3, U1, U2, K2

7.

Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki; Autorytaryzm a
totalitaryzm. Modele totalitarnej władzy i państwa – geneza, istota,
komparatystyka; Ideologia i praktyka totalitaryzmów XX wieku.  

 

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

8. W obronie wolności - krytyka totalitaryzmów XX wieku; korzenie totaliatyzmu,
społeczeństwo otwarte i jego wrogowie; W2, W3, U2, U3, K1

9.
Anarchizm – założenia i nurty: anarchoindywidualizm, anarchokolektywizm,
anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, anrchokapitalizm.

 
W2, U2, U3, K2
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10.

Myśl polityczna wobec wyzwań współczesności (globalizacja, kryzys demokracji
liberalnej i cywilizacji zachodniej, fundamentalizmy, terroryzm, );

 

 

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie na ocenę

wykład egzamin pisemny / ustny Pozytywna ocena z ćwiczeń, egzamin
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Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.140.5cd55979a31ef.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z pojęciami odnoszącym się do systemu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym
i ochroną granic.

C2 Zapoznanie studentów ze złożonością procesu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i ochroną granic.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
posiada wiedzę dotyczącą roli i mechanizmów
zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i ochronę
granic w kraju jako organizacji społeczno-politycznych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin

W2
posiada wiedzę dotyczącą roli i mechanizmów
zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i ochronę
granic w UE jako organizacji społeczno-politycznych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin

W3 zna i rozumie role podmiotów i instytucji w systemie
bezpieczeństwa wewnętrznego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin

W4 zna i rozumie role podmiotów i instytucji w systemie
ochrony granic

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

egzamin

W5
orientuje się w koncepcjach zarządzania oraz rolą
państwa jako organizacji odpowiedzialnej
za bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę granic

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umie identyfikować problemy w zarządzaniu
systemem bezpieczeństwa wewnętrznego i ochroną
granic w dynamicznie zmieniającym się środowisku
zagrożeń

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 egzamin

U2
umie stosować instrumenty i zasady efektywnego
zarządzania systemem bezpieczeństwa wewnętrznego
i ochroną granic

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
utożsamia się z mechanizmami funkcjonowania
państwa odnoszącymi się do zarządzania systemem
bezpieczeństwa wewnętrznego i ochroną granic

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03 egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie do zajęć 5

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10
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konsultacje 5

analiza problemu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony granic – składowe
systemu. W1, W2, W5

2. Podstawy prawne związane z systemem bezpieczeństwa wewnętrznym oraz
ochroną granic. W1, W2, W3, W4, W5, U2

3. Organizacja sytemu bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic. W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

4. Odpowiedzialność organów administracji publicznej w aspekcie bezpieczeństwa
publicznego i ochrony granic.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

5. Podmioty i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony granic -
podległość instytucjonalna, kompetencje i zakres działania. W3, W4, U1, K1

6. Współpraca instytucjonalna podmiotów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego
oraz ochrony granic w układzie międzynarodowym. W1, W2, W5, U1, U2, K1

7. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. W3, W4, W5, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin Egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność OBOWIĄZKOWA
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Wywiad i kontrwywiad
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.140.5cd5597e406e0.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zadaniami i funkcjami wywiadu i kontrwywiadu w państwie. To acquaint students with
the tasks and functions of intelligence and counterintelligence in the state.

C2
Przekazanie wiedzy z zakresu zarysu historii i współczesnego funkcjonowania wywiadu i kontrwywiadu. Transfer
of knowledge in the field of history outline and the contemporary functioning of intelligence and
counterintelligence.

C3
Uświadomienie słuchaczom problemów związanych ze współczesnymi wyzwaniami dla służb wywiadu
i kontrwywiadu. Making the audience aware of problems related to contemporary challenges for intelligence and
counterintelligence services.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zadania i funkcje, historyczne i kulturowe
uwarunkowania oraz ewolucję służb wywiadu
i kontrwywiadu. tasks and functions as well as
historical and cultural conditions and the evolution of
intelligence and counterintelligence services.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

projekt

W2

normy i reguły prawne, organizacyjne, etyczne
i organizacyjne odnoszące się do struktur polskich
służb specjalnych i w podstawowym zakresie innych
wybranych państw. legal, organizational, ethical and
organizational norms and rules relating to the
structures of Polish secret services and, to a basic
extent, other selected countries.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wyjaśnić i opisać zagadnienia związane
z funkcjonowaniem służb wywiadu i kontrwywiadu
w systemie bezpieczeństwa państwa. explain and
describe issues related to the functioning of
intelligence and counterintelligence services in the
state security system.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

U2

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach
o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach
w obszarze nauk społecznych w zakresie
funkcjonowania i ewolucji służb wywiadu
i kontrwywiadu. observe and interpret social, political,
economic and cultural phenomena in security sciences
and in related disciplines in the field of social sciences
in the field of the functioning and evolution of
intelligence and counterintelligence services.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem
zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych.
undertaking a discussion on difficult issues in line with
ethical principles, is open to the views of others.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza aktów normatywnych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie

2. Wywiad i kontrwywiad w okresie starożytnym, średniowiecznym nowoąytnym

3. Szpiegostwo przemysłowe

4. Służby wywiadu i kontrwywiadu Francji, ZSRR/Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanów
Zjednoczonych

5. Służby wywiadu i kontrwywiadu Polski o II RP do współczesności

6. Służby specjalne we współczesnym państwie demokratycznym 

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt projekt



Sylabusy 114 / 341

Przestępczość zorganizowana
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.140.604f3515f25fb.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z aspektami działania zorganizowanych grup przestępczych w skali krajowej
i międzynarodowej;

C2 Przekazanie wiedzy nt. roli, zadna oraz organizacji organów ochrony prawnej w przeciwdziałaniu przestępczości
zorganizowanej

C3 Przekazanie wiedzy z zakresu specyfiki metodologii badań przestępczości zorganizowanej

C4 Przekazanie studentowi gruntownej wiedzy oraz kompetencji z zakresu praktycznych i organizacyjnych aspektów
w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

C5 Kurs dodatkowo ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, prezentacji, dyskusji i badań studentów
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada wszechstronną wiedzę na temat form pracy
i sposobów działania oraz środków zwalczania
przestępczości zorganizowanej

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2 Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju
współczesnej przestępczości zorganizowanej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3 Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów
aktywności zorganizowanych grup przestępczych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi dokonać krytycznej analizy ustawodawstwa,
studiów przypadków i publikacji naukowych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2
Potrafi opracować zalecenia dotyczące reformy prawa
i zmian polityki odpowiednich dla danego obszaru
tematycznego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potrafi pracować indywidualnie oraz
zespołowo nad wyznaczonymi zadaniami i tematami
związanymi ze zwalczaniem przestępczości
zorganizowanej oraz przedstawiać wyniki w formie
pisemnej i ustnej

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2 Potrafi dokonać analizy i oceny wpływu przestępczości
zorganizowanej na porządek publiczny państw

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do sprawdzianu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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rozwiązywanie zadań problemowych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem przestępczości zorganizowanej;

2. Geneza i skutki przestępczości zorganizowanej;

3. Rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością zorganizowaną w Polsce w XXI
wieku;

4. Główne formy aktywności kryminalnej zorganizowanych grup przestępczych;

5. Czy nielegalny obrót towarami wysokoakcyzowymi (alkohol, papierosy)
odchodzi do lamusa? 

6. Wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT w obrocie międzynarodowym 

7. Podstawy prawne przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej; (wybrane
regulacje kodeksu karnego, regulacje karnoprocesowe, czynności operacyjno-
rozpoznawcze);

8. Zadania i organizacja organów zwalczania przestępczości zorganizowanej w
Polsce (MSWiA, ABW, Policja (w szczególności CBŚP), Straż Graniczna, KAS, CBA,
GIIF); współpraca krajowych służb mundurowych;

9. Formy pracy i sposoby działania oraz środki zwalczania przestępczości
zorganizowanej;

10. Pojęcie białego wywiadu. Jego cele, metody działania i znaczenie białego
wywiadu w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;

11. Najnowsze zdobycze nauki i techniki w przeciwdziałaniu przestępczości
zorganizowanej;

12. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
prezentacja

Zaliczenie kursu następuje na podstawie: - kolokwium
zaliczeniowego, które odbywa się na ostatnich zajęciach.
Kolokwium składa się pytań problemowch; - aktywności podczas
zajęć w postaci brania udziału w dyskusji oraz argumentowania
swojego stanowiska. Aktywność jest punktowana każdorazowo
podczas zajęć; - dodatkowe punkty aktywności przyznawane są za
przygotowanie prezentacji;
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Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.6057e23eddbc7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Cele kształcenia związane są z przekazaniem Studentom wiedzy z zakresu najważniejszych aspektów
teoretycznych i praktycznych dotyczących problematyki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze aspekty teoretyczne dotyczące polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa państwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin
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W2 procesy związane z uwarunkowaniami i realizacją
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin

W3 mechanizmy decyzyjne w kształtowaniu polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować całościowo procesy związane
z uwarunkowaniami i kształtowaniem polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania zadań merytorycznych o charakterze
teoretycznym i praktycznym, w obszarze polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa

BNA_K1_K03
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Założenia teoretyczne i metodologiczne polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Uwarunkowania i założenia
kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Taktyka i strategia w
realizacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Mechanizm decyzyjny i zakres
kompetencyjny w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Strategia
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Instytucjonalizacja polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa. Praktyczny wymiar realizacji polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa, na przykładzie poszczególnych państw.

W1, W2, W3, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie Zaliczenie na podstawie treści ćwiczeń oraz literatury. Skala:
0-50 punktów

wykład egzamin pisemny, egzamin Egzamin na podstawie treści zajęć i literatury. Skala: 0-50
punktów.
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Warsztat akademicki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.604f321ae9a20.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej warszatatu badawczego, a szczególnie zapoznanie studentów
z zasadami pisarstwa naukowego. Przedmiot ma pokazać studentom jakie należy podjąć działania w celu
przygotowania prawidłowego, dobrego tekstu naukowego, napisania pracy licencjackiej/magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student wie jak wygląda warsztat badacza
problematyki bezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W06 zaliczenie pisemne
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W2
Student zna specjalistyczne wydawnictwa naukowe
(polskie i zagraniczne) z zakresu bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K1_W01 zaliczenie pisemne

W3 Student zna zasady pisarstwa naukowego BNA_K1_W01,
BNA_K1_W06 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi poszukiwać źródeł do prowadzonych
badań, dokonywać ich selekcji i wykorzystywać
do analizy omawianej problematyki z zakresu
konfliktów etnicznych i wyznaniowych oraz
bezpieczeństwa kulturowego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potrafi prawidłowo przygotować pisemną
pracę naukową związaną z tematyką nauk
o bezpieczeństwie (na przykładzie prac poświęconych
konfliktom etnicznym i wyznaniowym, bezpieczeństwu
kulturowemu)

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne

U3
Student potrafi samodzielnie uaktualniać swoją wiedzę
dzięki umiejętności korzystania z  dostępnych
materiałów, baz danych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
swojej wiedzy specjalistycznej z zakresu
bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_K01 zaliczenie pisemne

K2
Student jest gotów do odegrania roli doradcy
w kwestiach związanych z taką problematyką
bezpieczeństwa jak bezpieczeństwo kulturowe,
konflikty etniczne i wyznaniowe.

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

analiza badań i sprawozdań 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 7

przygotowanie pracy semestralnej 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I Etapy powstawania pracy naukowej (powstają i są modyfikowane w trakcie
badań nad problemem badawczym)

1. Wybór problematyki badawczej 

a) temat a tytuł pracy

2. Gromadzenie źródeł – kwerenda naukowa i jej rodzaje (biblioteczna, archiwalna,
internetowe bazy informacji archiwalnej i bibliotecznej

a) sieć internetowa jako źródło informacji

 b) praktyczne sprawdzenie umiejętności wykorzystywania baz danych
poszczególnych bibliotek, archiwów, instytucji naukowych, państwowych,
samorządowych, społecznych

3. Określenie przedmiotu i celu badań

4. Sformułowanie problemu badawczego

5. Sformułowanie hipotezy

6. Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w naukach o
bezpieczeństwie

7. zmienne i ich zastosowanie

8. Opis i uzasadnienie przyjętej konstrukcji pracy

9. Tekst właściwy (rozdziały – sposób ich eksponowania)

10 Wstęp i zakończenie - prawidłowa konstrukacja

 

 

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2



Sylabusy 124 / 341

2.

II Uwagi techniczne i edytorskie

1. Wymogi formalne: marginesy, czcionka i jej wielkość, interlinia, wyjustowanie
tekstu, numerowanie stron

2. Przypisy

a) rodzaje przypisów

b)technika sporządzania przypisów (przypisy klasyczne i harwardzkie)

3. Bibliografia załącznikowa

a) podział bibliografii

b) zapis bibliograficzny (według polskiej normy wydawniczej ISO 690:2012 i
zasady stosowanej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe)

4. Styl pisarski tekstów naukowych

a) akapit (jego rola, rodzaje i zapis)

b) cytat (wykorzystanie i zapis)

c) spacje (twarde spacje i spacje po znakach interpunkcyjnych)

d) zapis imion, nazwisk, nazw organizacji i państw, stopni i tytułów 

e) "szewcy", "bękarty", "samotniki"

f) kursywa i jej zastosowanie

g) zapis liczb, dat, wzorów i skrótów

h) tabele, rysunki, wykresy, aneksy

5. Poprawność językowa tekstów naukowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, Warsztat

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne

Napisanie artykułu naukowego (8 stron tesktu) wraz z aparatem
naukowym (przypisy, bibliografia) z tematyki związanej z konfliktami
etnicznymi i wyznaniowymi lub bezpieczeństwem kulturowym. W pracy
ma być wykorzystane co najmniej 20 pozycji bibiograficznych z czego co
najmniej 9 w języku obcym. Praca ma być napisana zgodnie z zasadami
przedstawianymi na warsztatach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość przynajmniej jednego języka nowożytnego na poziomie pozwalającym na korzystanie z literatury w tym języku.
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Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.5cd55a0626c72.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami dotyczącymi problematyki
bezpieczeństwa i uwarunkowań geopolitycznych w regionie Europy Wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę regionalną Europy Wschodniej i obszarów
przyległych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04 zaliczenie
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W2 uwarunkowania polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 zaliczenie

W3 doktrynalne założenia polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie przygotować się do dyskusji
na przedstawione tematy

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie

U2
we współdziałaniu z grupą przedstawić fragment
omawianej problematyki, w formie prezentacji
multimedialnej na zajęciach

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu
problematyki bezpieczeństwa w Europie Wschodniej BNA_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa w Europie Środkowej i
Wschodniej; Rozpad Związku Radzieckiego i kształtowanie się nowego porządku
regionalnego. Cechy charakterystyczne Europy Wschodniej. Główne współczesne
problemy bezpieczeństwa regionu: stabilność polityczna, stabilność ekonomiczna,
ambicje mocarstwowe Federacji Rosyjskiej, wpływ aktorów zewnętrznych: Unii
Europejskiej, Turcji, Bliskiego Wschodu, Chin, USA. Charakterystyka polityki
bezpieczeństwa wedle schematu: uwarunkowania, założenia i realizacja. Proces
instytucjonalizacji bezpieczeństwa regionalnego. Problematyka bezpieczeństwa
energetycznego w regionie. Odbudowa mocarstwowej pozycji Federacji Rosyjskiej
i proces reintegracji obszaru poradzieckiego. Rewolucja na Ukrainie, aneksja
Krymu i wojna w Donbasie - uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa
międzynarodowego.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.
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Regionalny kompleks bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.604f315465429.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z teorią Regionalnego Kompleksu Bezpieczeństwa (Regional Security Complex - RSC)

C2 Uświadomienie studentom złożoności i specyfiki Bliskiego Wschodu jako RSC

C3 Zapoznanie studentów z charakterystycznymi cechami bliskowschodniego RSC

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 129 / 341

W1 teoretyczne podstawy pojęcia RSC
BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2 rolę i znaczenie poszczególnych uczestników RSC
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3 podstawowe mechanizmy i zjawiska zachodzące b
bliskowschodnim RSC

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować interesy bezpieczeństwa uczestników
bliskowschodniego RSC.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2
zauważyć powiązania pomiędzy współwystępującymi
w bliskowschodnim RSC zjawiskami politycznymi,
ekonomicznymi i kulturowymi

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3 analizować cele i interesy zewnętrznych uczestników
bliskowschodniego RSC

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzilenego wyciągania wniosków ogólnych co
do charakteru bliskowschodniego RSC BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teoria RSC W1, U1, U2, U3, K1

2. Uczestnicy bliskowschodniego RSC - cele i interesy W2, U1, U2, U3, K1

3. Mechanizmy polityczne, społeczne i ekonomiczne zachodzące w bliskowschodnim
RSC W3, U1, U2, U3, K1
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4. Relacje bliskowschodniego RSC ze światem zewnętrznym W2, W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę zaliczenie odbywa się na podstawie indywidualnego projektu studenta
oraz jego udziału w dyskusji w trakcie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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NATO - historia, struktura, działanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.140.604f31a954450.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest przedstawienie historii, struktury i sposobów działania NATO.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna regionalne i globalne okoliczności powstania NATO BNA_K1_W03 zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
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W2 rozumie treść Traktatu Waszyngtońskiego oraz innych
dokumentów NATO

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3 zna poszczególne etapy rozwoju struktury i doktryny
NATO

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W4 rozumie rolę NATO w trakcie zimnej wojny oraz
obecnie

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi odnieść wiedzę o strukturze i doktrynie NATO
do bieżących wydarzeń BNA_K1_U01 aktywność na zajęciach

U2 potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji
na tematy związane z funkcjonowaniem NATO

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

aktywność na zajęciach

U3 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
funkcjonowania NATO BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne,

aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotów do sięgania do zróżnicowanych
i specjalistycznych źródeł BNA_K1_K02 zaliczenie pisemne,

aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zajęcia dydaktyczne obejmują następujące treści: struktura i historia NATO;
zaangażowanie wojskowe NATO; partnerstwa NATO oraz relacje NATO z
wybranymi państwami; wybrane szczegółowe polityki NATO.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach
oraz zaliczenie pisemne
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Analiza dyskursu politycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a076397e8e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy na temat prowadzenia badań dyskursu
politycznego oraz umiejętności przeprowadzenia prostej jakościowej lub ilościowej analizy treści.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Poprawnie posługuje się podstawową terminologią
w zakresie badań empirycznych BNA_K1_W01 zaliczenie na ocenę,

raport
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W2
Zna etapy procesu badawczego, poprawnie formułuje
proste problemy badawcze i hipotezy oraz dokonuje
konceptualizacji i operacjonalizacji problemu
badawczego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
raport

W3
Posiada podstawowe informacje na temat
najważniejszych metod i techniki badań empirycznych
w naukach społecznych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi we współpracy z innymi przeprowadzić proste
badania dyskursu politycznego przy zastosowaniu
techniki analizy treści oraz przygotować raport
badawczy

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U2 Potrafi przygotować podstawowe narzędzia badawcze
wykorzystywane w badaniach analizy treści BNA_K1_U03 zaliczenie na ocenę,

raport

U3 Posługuje się przedmiotowym językiem metodologii
badań społecznych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U4 Współpracuje w zespołach badawczych w celu
przeprowadzenia badań empirycznych

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Rozstrzyga dylematy etyczne w prowadzeniu badań
empirycznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
raport

K2 Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy
i umiejętności w zakresie badań empirycznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 15

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć poruszane są następujące kwestie: [1] Wokół podstawowych pojęć:
nauka, metoda, pojęcie, zmienna, korelacja, plan badawczy, konceptualizacja,
operacjonalizacja, wybór narzędzi, dobór próby,realizacja badań, analiza
materiału empirycznego, raport końcowy; [2] Badania niereaktywne. Specyfika
badań niereaktywnych, odmiany i rodzaje badań niereaktywnych; [3] Analiza
treści. Historia, właściwości, odmiany i zastosowania analizy treści, etapy analizy
treści, budowa narzędzi w ilościowej analizie treści, jakościowe badanie dyskursu
politycznego, analiza dyskursu, krytyczna analiza dyskursu; [4] Polski dyskurs
polityczny jako przedmiot badania: formowanie zespołów badawczych, wybór
problemów badawczych, wstępna konceptualizacja i operacjonalizacja
problematyki badawczej, wybór narzędzi badawczych, dobór próby [5] Realizacja
badań empirycznych, prezentacja wyników surowych, dyskusja, raport końcowy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, raport

Zaliczenie kursu odbywa się dwustopniowo: [a] ocena aktywności
i znajomości tekstów podczas zajęć, [b] przygotowanie raportu
końcowego z badań polskiego dyskursu politycznego.Składowe
oceny końcowej: [a] 30%, [b] 70%. Do oceny wykorzystuje się
skalę standardową.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Społeczeństwo i kultura
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd559fa25b2a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przedstawienie zagadnień związanych z badaniem czynników kulturowych jako kształtujących i ograniczających
życie w środowisku społecznym;

C2 analiza symboli kulturowych warunkujących kontakty interpersonalne i przesądzających o formach komunikacji
społecznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe pojęcia i koncepcje socjologii kultury,
związane z badaniami społecznych zachowań
człowieka, organizacji społeczeństw oraz
zachodzących w nich interakcji

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

W2 wielość tożsamości etnicznych i narodowych BNA_K1_W03 zaliczenie pisemne,
aktywność

W3 współczesne trendy migracyjne BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne,
aktywność

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zjawiska społeczno-polityczne
z perspektywy kulturowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

U2 zidentyfikować stereotypy kulturowe BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne,
aktywność

U3 zidentyfikować podstawowe strategie akulturacyjno-
integracyjne BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne,

aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji ponad barierami kulturowymi
BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt, aktywność

K2 podejmowania działań społecznych w środowisku
wielokulturowym

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03 projekt, aktywność

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Koncepcje kultury. Projektowanie zmian kulturowych W1, W2, U1, K1, K2
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2. Kulturowy wymiar zmian społecznych. Postawy wobec pluralizmu kulturowego.
Współczesne trendy migracyjne W1, W3, U1, U3, K1, K2

3. Tożsamości kulturowe. Pojęcie narodu i etniczności W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4. Język jako system symboli i komunikacji. Wspólne przekonania. Zagadnienie
stereotypów. Systemy religijne z perspektywy antropologicznej i socjologicznej W1, U1, U2, K1, K2

5. Kulturowe uwarunkowania działań politycznych. Kultura polityczna W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, Problem Based Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów
następujących wymogów: 1) aktywności na zajęciach, 2)
przygotowania w ramach pracy grupowej planu projektu oraz 3)
zdania kolokwium obejmującego całość treści merytorycznych
modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas zajęć,
oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań
otwartych. Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej
wiedzy oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i
rozwiązania problemu. Czas trwania kolokwium: 1,5 godz. Oceny
poszczególnych części sumują się na oceną końcową w skali
punktowej w następujący sposób: kolokwium (60 punktów),
aktywność na zajęciach (20 punktów), praca w grupie (20 punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Cywilizacje świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd559a6b48bc.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z definicjami cywilizacji Przekazanie wiedzy o głównych cywilizacjach Uświadomienie
słuchaczom znaczenia procesów modernizacyjnych Przedstawienie różnorodności dróg modernizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna najważniejsze podejścia i metody stosowane
w badaniach nad cywilizacjami Zna procesy zmian
instytucji społeczno-politycznych z perspektywy badań
nad cywilizacjami

BNA_K1_W01 zaliczenie pisemne, esej

W2 Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata BNA_K1_W03 zaliczenie pisemne, esej

W3
Wyjaśnia rolę organizacji społeczno-politycznych
w procesach politycznych z punktu widzenia wiedzy
o cywilizacjach

BNA_K1_W03 zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata
tworząc proste wypowiedzi pisemne BNA_K1_U03 zaliczenie pisemne, esej

U2 Zna główne idee leżące u podłoża badań nad
cywilizacjami BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do dalszych, już samodzielnych
studiów BNA_K1_K01 zaliczenie pisemne, esej

K2 Przygotowanie eseju naukowego BNA_K1_K02 zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Główne szkoły badawcze zajmujące się nauką o cywilizacjach

2. Starożytny Egipt

3. Cywilizacja Grecji i Rzymu.

4. Procesy modernizacyjne w Europie XV - XIX wiek.

5. Judaizm - jego model cywilizacyjny

6. Świat islamu

7. Cywilizacja Indii

8. Renesans indyjski

9. Taoizm i konfucjanizm. Dorobek materialny cywilizacji chińskiej

10. Ewolucja chińskiej refleksji o państwie i prawie do czasów współczesnych

11. Cywilizacja Japonii.

12. Globalizacja a świat cywilizacji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z
kolokwium zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen,
gdzie: - 0-50% odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna -
51-60% - ocena dostateczna - 61-70% - ocena dostateczna plus -
71-80% - ocena dobra - 81-90% - ocena dobra plus - 91-100% -
ocena bardzo dobra

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Państwa posocjalistyczne w refleksji politologicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a08904039d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i zapoznanie studentów z istotą demokratycznych przekształceń
ustrojowych wybranych państw posocjalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie pojęcie posocjalistycznego
systemu politycznego i podstawowe pojęcia oraz
metody niezbędne dla analizy tych systemów.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04 prezentacja
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W2
Student zna i rozumie cechy charakterystyczne
państw posocjalistycznych i dokonujące się
przekształcenia ustrojowe tych państw.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozstrzygać i zajmować stanowisko
dyskutując zagadnienia związane z instytucjami
państw posocjalistycznych w odniesieniu
do bezpieczeństwa państwa i sytuacji kryzysowych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

prezentacja

U2 Student potrafi analizować proces ewolucji i zmian
w zakresie systemów państw posocjalistycznych.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym i dyskusji analityczno-eksperckiej
odnoszącej się do problematyki państw
posocjalistycznych.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 20

analiza i przygotowanie danych 20

analiza aktów normatywnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Uwagi wprowadzające do przedmiotu - definicje, siatka pojęciowa, metody
badawcze. W1, K1

2. Państwa posocjalistyczne - zjawisko "refolucyjnych" przekształceń ustroju
politycznego. W2, U2, K1

3. Państwa posocjalistyczne w świetle paradygmatów demokratyzacji. W2, U1, K1

4. Państwa posocjalsityczne w ujęciu paradygmatu D. A. Rustowa i R. Darendorfa. W1, U2, K1

5. Państwa posocjalistyczne w kontekście paradygmatów transformacji ustroju
politycznego. W1, U2, K1
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6. Państwa posocjalistyczne - ocena konsolidacji demokracji w oparciu o wybrane
paradygmaty politologiczne. W1, U1, K1

7. Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu demokracji wg. Klausa von
Beyma i Wolfgana Merkla. W1, U1, K1

8. Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu: Wymiary stabilnego systemu
politycznego wg J.J. Linza i A. Stepana. W1, U2, K1

9. Państwa posocjalistyczne w ocenie wymiaru behawioralnego. W1, U1, K1

10. Państwa posocjalistyczne w pryzmacie wymiaru postaw i uznania
demokratycznych instytucji oraz procedur. W1, U1, K1

11. Państwa posocjalistyczne w świetle wymiaru konstytucyjnego. W1, U1, K1

12. Państwa posocjalistyczne w ocenie stabilności i efektywności systemu
politycznego. W2, U2, K1

13. Państwa posocjalistyczne - mocne i słabe strony demokracji - refleksja
politologiczna. W1, U1, K1

14. Państwa posocjalistyczne - pomiar demokracji (np.: BTI, Freedom Hous). W1, U1, K1

15. Państwa posocjalistyczne - quo vadis? - czy nieodwracalna instytucjonalizacja
przeobrażeń demokratycznych. W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja

Przedmiot może być zaliczony w dwóch alternatywnych formach: - forma
pisemna =udzielona odpowiedź na trzy pytania (każda odpowiedź
oceniana oddzielnie, ich suma dzielona przez trzy daje ocenę finalną, -
forma ustana = ocena z konspektu + ocena z prezentacji +ocena za ilość
uzyskanych aktywności = suma trzech ocen dzielona przez trzy daje
ocenę finalną.
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Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i realizacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a08e61236d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wykorzystaniem faktów historycznych dla potrzeb bieżącej polityki, ukazanie, jak
prowadzona jest działalność w celu wyciągnięcia z niej korzyści, przy jednoczesnym odchodzeniu nierzadko
od rzetelnej prawdy i badań historycznych. W każdym państwie prowadzona była i jest inaczej, dla uzyskania
innych, określonych korzyści. W trakcie prowadzonych zajęć chodzi o przekazanie studentom, że polityka
historyczna nie jest tożsama z historią (nauką historii na przykład w szkole). W różnych państwach, w różnym
okresie czasu są różne cele przed nią stawiane.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
"Polityka historyczna" i "polityka pamięci" - kwestie
definicji; pamięć zbiorowa, pamięć indywidualna,
pamięć wspólnotowa i inne.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
Polityka historyczna i polityka pamięci na wybranych
przykładach: Polska, Rosja, Niemcy, Ukraina, Gruzja,
USA, Hiszpania, inne.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3
Polityka historyczna i polityka pamięci na wybranych
przykładach: Polska, Rosja, Niemcy, Ukraina, Gruzja,
USA, Hiszpania, inne.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4
Nośniki pamięci: filmy, pomniki, powieści. Spory
o groby, cmentarze itp. Umowy międzynarodowe
dotyczące grobów żołnierzy poległych w różnych
wojnach.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi omówić i wyjaśnić ideologiczne uwarunkowania
oraz polityczny kontekst polityki historycznej zarówno
w Polsce, jak i w każdym innym kraju.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przeprowadzenia rzeczowej analizy polityki
historycznej władz w swoim kraju, a także próbować
podjąć podobnej w innym kraju, zależnie od stanu
posiadanej wiedzy historycznej i politologicznej.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza dokumentów programowych 8

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie pracy semestralnej 15
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analiza źródeł historycznych 15

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Polityka historyczna i polityka pamięci - kwestie definicyjne; definicje inne, spory o
groby i pomniki. W1, W2, W3, W4, U1, K1

2. Niuanse polskiej polityki historycznej w XX wieku. Polityka historyczna
współczesnej Rosji, Niemiec, Ukrainy. W1, W2, W3, W4, U1, K1

3. Polityka historyczna w innych wybranych krajach europejskich. W1, W2, W3, W4, U1, K1

4. Polityka historyczna a polityka pamięci. W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę tekst naukowy, na min. 8 str., z przypisami i
bibliografią, temat uzgodniony z wykładowcą

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Analiza informacji – metody i techniki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd559f88c215.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia
procesu analizy informacji.

C2
Celem jest również przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu: procesu poznawczego i ograniczających go
uprzedzeń heurystycznych, pracy zespołu analitycznego, gromadzenia, weryfikowania i przetwarzania informacji
oraz ich efektywnego prezentowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Po zakończeniu modułu student będzie wiedzieć, jak
i jakiego rodzaju uprzedzenia heurystyczne wpływają
na proces poznawczy i jak im przeciwdziałać.

BNA_K1_W02 projekt

W2
Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
wiedzę o tym, jakie cechy posiada prawidłowo
skonstruowany produkt analityczny.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02 projekt

W3
Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
wiedzę na temat aktualnych trendów kształtujących
sytuację międzynarodową oraz wiedzę o tym, jak je
analizować.

BNA_K1_W03 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
umiejętności samodzielnego gromadzenia,
selekcjonowania, porządkowania, weryfikacji
i wykorzystywania danych i informacji, tak by
przetworzyć je w wartościową wiedzę.

BNA_K1_U02 projekt

U2
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
opracowywać produkty analityczne i efektywnie je
prezentować

BNA_K1_U06 projekt

U3
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
posłużyć się metodami, technikami oraz programami
komputerowymi wspomagającymi proces analizy
informacji i przygotowania produktów analitycznych

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Po zakończeniu modułu student będzie gotowy
do pracy w zespole analitycznym BNA_K1_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia warsztatowe 30

analiza i przygotowanie danych 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza badań i sprawozdań 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. I część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): wprowadzenie do pracy z informacją W1, W2, W3

2. II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań) warsztaty z wykorzystaniem technik
analitycznych W3, U1, U2, U3

3. III część (od 7 do 9 spotkań) część analityczna U1, U2, U3, K1

4. IV omówienie wyników prac zespołów analitycznych (1 spotkanie) W1, W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia warsztatowe projekt, prezentacja dst: 51 55 dst+: 56 65 db: 66 76 db+: 77 87 bdb: 88 100 (decyduje
aktywność) Dopuszczalna jest jedna nieobecność
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Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd5596fa2fd6.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej uwarunkowań bezpieczeństwa w wymiarze narodowym
i międzynarodowym

C2 Utrwalenie i poszerzenie terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie

C3 Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturach i instytucjach bezpieczeństwa w wybranych państwach

C4 Utrwalenie i rozwój umiejętności właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk
o bezpieczeństwie w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna i rozumie kwestie historycznych, politycznych,
kulturowo-społecznych i militarnych uwarunkowań
oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym
i międzynarodowym

BNA_K1_W02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
Zna i rozumie różnorodność czynników
determinujących politykę bezpieczeństwa wybranych
państw

BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz
nauk o polityce i administracji w analizie i interpretacji
problemów w obszarze bezpieczeństwa

BNA_K1_U01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej w identyfikowaniu zagrożeń
bezpieczeństwa

BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy
i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa państwa
do działania w zespole i uczestniczenia w procesach
decyzyjnych, przewidując skutki tych decyzji

BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2
Potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa państwa
w dalszych etapach kształcenia.

BNA_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego po zakończeniu zimnej wojny W1, U1, K1
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2. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa W2, U1, K1

3. NATO w pozimnowojennym środowisku bezpieczeństwa W1, U2, K1

4. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony a główne kraje UE W2, U2, K1

5. Państwo jako podmiot bezpieczeństwa międzynarodowego W2, U1, K1

6. Konflikty zbrojne a bezpieczeństwo podmiotów państwowych W2, U2, K1

7. Wielka Brytania - ewolucja koncepcji bezpieczeństwa W1, U1, K1

8. Polityka bezpieczeństwa Francji W1, U1, K1

9. RFN – nowe koncepcje bezpieczeństwa W2, U1, K1

10. Podstawowe tendencje i zmiany stanowiska Federacji Rosyjskiej w kwestii
bezpieczeństwa W1, U1, K1

11. Turecka polityka bezpieczeństwa W1, U1, K1

12. Neutralność a bezpieczeństwo na przykładzie Szwajcarii W1, U1, K1

13. Bałtyckie bezpieczeństwo – Litwa W2, U1, K1

14. Polityka bezpieczeństwa Ukrainy W2, U1, K1

15. Perspektywy bezpieczeństwa państw europejskich – szanse i zagrożenia W1, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, konsultacje, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Pozytywne zaliczenie prezentacji przedmiotowej, pozytywna
ocena z aktywności podczas zajęć, spełnienie wymogów dot.
frekwencji, pozytywne zaliczenie testu przeprowadzonego w
formie zdalnej lub stacjonarnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe

student zna terminologię stosowaną w naukach o bezpieczeństwie
student ma podstawową wiedzę na temat historycznych, politycznych, kulturowo-społecznych i militarnych
uwarunkowań i ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym
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Bezpieczeństwo ekologiczne miast
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a0aab64d35.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z problematyką zagrożeń środowiskowych na terenach zurbanizowanych, sposobami ich
ochrony, a także regułami i instytucjami odpowiedzialnymi za realizację polityki bezpieczeństwa ekologicznego
w miastach.

C2 Zachęcenie do krytycznej analizy systemów bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce oraz
w innych miastach na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student w pełni zna i rozumie zagadnienia związane
z bezpieczeństwem ekologicznym na poziomie miast.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W2
Student rozumie wpływ zagrożeń naturalnych
i antropogenicznych na środowisko i społeczeństwo
w miastach.

BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonać analizy potencjału
bezpieczeństwa ekologicznego danego miasta.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi dokonać krytycznej analizy
funkcjonowania poszczególnych elementów systemu
bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym
w Polsce.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów podjąć dyskusję i przedstawić
rzetelne argumenty na temat różnych aspektów
bezpieczeństwa ekologicznego oraz jego wpływu
na rozwój miast.

BNA_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2
Student jest gotów do uświadamiania społeczeństwa
o przyczynach i skutkach skażenia środowiska
naturalnego w miastach.

BNA_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie ekspertyzy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Ekologia miast i koncepcja resilience
a) pojęcie ekosystemów miejskich
b) resilience jako koncepcja wyjaśniająca zachowanie systemów społecznych
względem zaburzeń i szoków zewnętrznych
c) procesy zachodzące między środowiskiem społecznych, a przyrodniczym na
terenach zurbanizowanych
d) przykłady badań oraz analiz

W1, W2

2.
2. Bezpieczeństwo ekologiczne we współczesnych koncepcjach rozwoju miast
a) filozofia miasta idealnego
b) wybrane koncepcje organizacji miast: socjalistyczne „miasto idealne”, miasto
współczesne Le Corbusiera, Ekopolis, Miasto Spójne, miasto zrównoważone

W1, W2, K1, K2

3. 3. Zagrożenia środowiskowe w mieście
a) naturalne i antropogeniczne (cywilizacyjne) źródła zagrożeń i ich skutki W2, K2

4. 4. Miejsce miast i obszarów zurbanizowanych w regionalnych systemach
bezpieczeństwa ekologicznego W1, K1

5.
5. System bezpieczeństwa ekologicznego Polski
a) Podstawy formalnoprawne
b) system kierowania i koordynacji
c) Resortowe i wojewódzkie systemy bezpieczeństwa ekologicznego

U1, U2, K1

6.

6. Lokalny system bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce
a) Instytucje bezpieczeństwa ekologicznego miast
b) Mechanizmy zarządzania kryzysowego w miastach
c) Technologie wykorzystywane w zarządzaniu bezpieczeństwem ekologicznym
miast

U1, U2, K1

7.

7. Struktura ekosystemu miast – funkcje subsystemów, ochrona i adaptacja
a) gospodarka wodna
b) zarządzanie ziemią
c) ochrona powietrza
d) gospodarka odpadami
e) bezpieczeństwo energetyczne
f) ochrona sanitarno-epidemiologiczna

W1, W2, U1, U2, K1

8. 8. Realizacja i finansowanie inwestycji proekologicznych w miastach U2, K1, K2

9. 9. Polityka bezpieczeństwa ekologicznego wybranych miast w Polsce, Europie i na
świecie. U1, U2, K1

10.
10. Ocena potencjału bezpieczeństwa ekologicznego miasta
a) Metody analizy danych jakościowych i ilościowych dotyczących miast,
zapoznanie się z dostępnymi bazami danych lokalnych.
b) Zajęcia terenowe

U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów, obserwacja w czasie zajęć terenowych

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
1. Przygotowanie projektu analitycznego polegającego na ocenie
potencjału bezpieczeństwa ekologicznego wybranego miasta. 2.
Aktywność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Współczesne problemy społeczno-polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a0b09a6979.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności analizy współczesnych problemów społeczno-
politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
charakter nauk o polityce. Student zna i rozumie
sposoby funkcjonowania oraz procesy zmian
politycznych. Student zna i rozumie funkcjonowanie
społeczeństwa obywatelskiego, polityki wewnętrznej
państwa jak i międzynarodowej

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska
społeczno-polityczne. Student potrafi opisywać rolę
państwa, jego instytucji oraz polityki. Student potrafi
przygotowywać wystąpienia ustne i pisemne,
argumentować na rzecz swojego stanowiska.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Problematyka zajęć zależy od współczesnych problemów społeczno-politycznych
w Polsce i na świecie. Ponadto tematyka zajęć zależy od zagadnień
podejmowanych przez studentów w swoich analizach dotyczących bieżących
wydarzeń.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Pisanie cotygodniowych prac, aktywność, obecność na zajęciach.
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Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami krajowymi
i europejskimi

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd55a025a05e.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z polityką regionalną/spójności Unii Europejskiej.

C2 Zapoznanie ze studentami z systemem funduszy europejskich, jego celami i instrumentami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie aksjologiczne, prawne
i polityczne rudymenty Unii Europejskiej, tworzące
konteksty wspólnotowej polityki
regionalnej/spójności/strukturalnej.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2
Student zna i rozumie zasady, mechanizmy
i uwarunkowania polityki regionalnej/spójności oraz
funduszy europejskich.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
związane z instytucjonalnym, strukturalno-
funkcjonalnym wymiarem funkcjonowania funduszy
europejskich.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozpoznać znaczenie środków
europejskich dla rozwoju Unii Europejskiej jako całości
i dla państw członkowskich, oraz dla integracji
europejskiej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
Student potrafi poruszać się w nomenklaturze unijnej
dotyczącej polityki regionalnej/spójności i funduszy
europejskich.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pogłębiania wiedzy na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i jej polityki
regionalnej/spójności.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Student jest gotów do podejmowania samodzielnych
interpretacji różnorakich przykładów działań
rozwojowych, wpisujących się w obszar celów polityki
spójności UE oraz finansowanych ze środków
europejskich.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 164 / 341

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Aksjologiczne, prawne i polityczne rudymenty Unii Europejskiej. W1, W2, K1

2. Polityka regionalna, polityka spójności, polityka strukturalna - uwarunkowania,
konteksty, praktyka, zasady. W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Polityka regionalna/spójności jako polityka publiczna; historia polityki
regionalnej/polityki spójności. W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Regiony, euroregiony, NUTS-y. W1, W2, W3, U2, K1

5.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny,
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury;

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (narzędzie polityki spójności w
ramach Europejskiego Zielonego Ładu);

instrumenty inżynierii finansowej: JASPERS, JEREMIE, JESSICA;

programy związane z rozwojem współpracy terytorialnej;

instrumenty pomocy przedakcesyjnej IPA.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. "Logika" projektów - ćwiczenia praktyczne dot. projektów. U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, dyskusja, metoda
projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, prezentacja - Prezentacja indywidualna lub grupowa. - Zaliczenie
pisemne na ocenę (krótki test) w sesji egzaminacyjnej.
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Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.5cd559fce3176.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zapoznanie studentów stosunków międzynarodowych z ruchami politycznymi i społecznymi
współczesnego świata, z uwzględnieniem ich genezy, uwarunkowań, celów i aspiracji, struktury i sposobów
działania oraz oddziaływania na środowisko społeczne, w tym międzynarodowe.

C2
Kurs koncentruje się na także na przedstawieniu ideowych inspiracji i doktrynalnych założeń oraz twórców
i liderów ruchów społecznych i politycznych, umożliwiając ich identyfikację, klasyfikację i możliwość
komparatystycznej analizy.

C3
Celem modułu jest zdobycie wiedzy na temat zasadniczych tendencji związanych z szeroko pojętą aktywnością
społeczno-polityczną we współczesnym świecie, a zwłaszcza fenomenie nowych ruchów, w tym kontestacyjnych,
miejskich, zawodowych czy religijnych.

C4
Kurs ma też uświadomić możliwe relacje pomiędzy ruchami społecznymi, politycznymi a instytucjami i innymi
aktorami sceny politycznej, często warunkujące decyzje polityczne, determinujące zachowania polityczne, także
w aspekcie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna definicje i charakterystykę ruchów
politycznych i społecznych jako uczestników życia
politycznego, zarówno w aspekcie państwowym
i w stosunkach międzynarodowych; posiada wiedzę
na temat istotnych ruchów politycznych
współczesności, ich genezy i zjawisk determinujących
ich powstawanie

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W2 Zna relacje między aktywnością ruchów politycznych
i społecznych a ich ideologiczną podbudową BNA_K1_W04 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wykazać wpływ ruchów politycznych
i społecznych na procesy polityczne współczesnego
świata, wskazać różnice między ruchami politycznymi
a społecznymi oraz wskazać relacje między
aktywnością ruchów politycznych i społecznych a ich
ideologiczną podbudową.

BNA_K1_U02 prezentacja

U2
Student posiada umiejętność antycypowania pewnych
zjawisk i ruchów społecznych i politycznych, określania
kierunku ich rozwoju czy też konieczności ich
modyfikacji.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student rozumie znaczenie ruchów społeczno -
politycznych i potrafi argumentować zasadność ich
istnienia

BNA_K1_K01 prezentacja

K2
Student jest gotów do analizowania roli i znaczenia
ruchów społeczno - politycznych oraz argumentowania
zasadności aktywności w sferze publicznej, jak również
do podjęcia takiej aktywności

BNA_K1_K01 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

projektowanie 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs dostarcza wiedzy na temat wybranych ruchów społecznych i politycznej
współczesności, ich twórców i ideologów oraz wpływu i oddziaływania na kształt
współczesnego świata. Student kończący kurs posiada wiedzę o genezie oraz
przyczynach powstawania nowych ruchów politycznych, społecznych i religijnych.
Potrafi odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danego ruchu, instytucji czy
mechanizmów politycznych oraz przedstawić ich komparatystyczną analizę.
Wiedza teoretyczna pomaga w zrozumieniu i ocenie praktycznego działania we
współczesnym świecie, zwłaszcza wobec takich wyzwań jak globalizacja,
regionalizacja, integracja, kontestacja, wzrostu tendencji separatystycznych i
nacjonalistycznych oraz radykalizujących się postaw społecznych i nastrojów
kontestacyjnych.

W1, U1, K1

2.
Ruchy społeczne a ruchy polityczne, stowarzyszenia, partie, instytucje -
konceptualizacja pojęć. Zagadnienia teoretyczne, możliwe wzajemne relacje,
uwarunkowania, struktura, cele i metody działania, założenia ideowe, wartości,
aspiracje polityczne.

W1, W2

3. Wybrane ruchy polityczne o znaczeniu międzynarodowym (np.syjonizm) W1, U1, K1

4. Nowe ruchy społeczne W2, U1, K2

5. Fundamentalizmy i nowe ruchy religijne W1, U1, K1

6. Fenomen panruchów (np. panslawizm, panislamizm, panarabizm,
panamerykanizm) W1, U1, K1

7. Feminizm i ruchy na rzecz praw kobiet W1, U1, K1

8. Kontestacja i nowe ruchy miejskie W1, U2, K2

9. Ruchy pacyfistyczne i ekologiczne W1, U1, K2

10. Fenomen włoskiego faszyzmu W1, U1, K1

11. Ruchy populistyczne o charakterze politycznym (np.Ruch Pięciu Gwiazd) W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt, esej,
prezentacja

Zaliczenie na podstawie prezentacji, eseju,
projektu lub kolokwium zaliczeniowego
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Edukacja polityczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1140.605a0bd5ad7e8.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami edukacji politycznej, analiza
jej uwarunkowań ze szczególnym naciskiem na kształtowanie świadomości politycznej.

C2 Kształtowanie świadomych postaw i krytycznego myślenia na temat polityki i uczestnictwa politycznego oraz
obywatelskiego.

C3 Zapoznanie studentów z formami i źródłami edukacji politycznej podczas zajęć praktycznych i warsztatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z edukacją polityczną. BNA_K1_W01 zaliczenie na ocenę,

projekt

W2
Student rozumie zależności pomiędzy rozumieniem
polityki a działaniem politycznym w uwarunkowaniach
instytucjonalnych liberalnej demokracji.

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować postawy wobec polityki
i przeprowadzać proste badania terenowe związane
z postawami wobec polityki i norm politycznych.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03 projekt, raport

U2 Student potrafi analizować raporty z badań
i wyprowadzać oraz komunikować wnioski z badań.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03 projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pracy w grupie skupionej wokół
prostego projektu badawczego i aktywnego
zaangażowania w pracę grupy.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2
Student jest gotów do wykorzystywania wiedzy
teoretycznej i praktycznej na rzecz kształtowania
własnej postawy politycznej i obywatelskiej.

BNA_K1_K03 zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

badania terenowe 5

przygotowanie do zajęć 25

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Przygotowywanie projektów 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Polityka i polityczność. Pojmowanie polityki jako „publicznej aktywności wolnych
osób”. W1, K2

2. Formy publicznej aktywności jednostek – zajęcia praktyczne. W2, U1, K1



Sylabusy 170 / 341

3. Edukacja obywatelska a edukacja polityczna. W1, W2, U1

4. Republikańskie wzorce edukacji politycznej i obywatelskości. W1, K2

5. Praktyczne kształtowanie wzorców obywatelskości: stowarzyszenia, sfera
publiczna, wspólnota lokalna, uczestnictwo polityczne, wolontariat – warsztat. W2, U2, K2

6. Kształtowanie świadomości politycznej jednostki-obywatela. W2, U1

7. Projekty studenckie: świadomość polityczna - uwarunkowania praktyczne. U1, K1

8. Źródła edukacji i samoedukacji politycznej: normy, partycypacja obywatelska i
polityczna, postawy wobec polityki, dostęp do informacji. W1, W2, U1

9. Czynniki ograniczające kształtowanie świadomości politycznej a tym samym
świadomych postaw wobec polityki. W2, U1, U2

10. Zaufanie i kapitał społeczny a postawy wobec polityki. W1, W2, U1

11. Demokracja deliberatywna jako model kształtowania świadomych postaw
politycznych. W2, K2

12. Lokalna reprezentacja polityczna i zaangażowanie lokalne – zajęcia praktyczne. U2, K1

13. Warsztat: projekty studenckie. U1, U2, K1, K2

14. Warsztat: projekty studenckie. U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt,
raport

Obecność obowiązkowa. Aktywny udział w zajęciach: 25%.
Przygotowanie projektu grupowego lub indywidualnego:
40%. Przygotowanie raportów z zajęć
warsztatowych/praktycznych: 35%
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Monitorowanie zagrożeń
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.180.6057e91491327.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z metodami i technikami wykrywania, identyfikacji i pomiarów współczesnych zagrożeń.

C2 Zapoznanie studentów ze złożonością identyfikacji zagrożeń przy wykorzystaniu nowoczesnych technik
wspomagających podejmowanie decyzji.

C3 Zapoznanie studentów z organizacją, zadaniami i kompetencjami organów włączonych ustawowo władzy
publicznej systemu monitorowania zagrożeń.

C4 Nabycie przez studentów umiejętności w  zakresie modelowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa.

C5 Nabycie przez studentów umiejętności pracy w grupie w obszarze technicznych systemów wspomagania decyzji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 metody i techniki stosowane w zakresie wykrywania,
identyfikacji i pomiaru zagrożeń. BNA_K1_W02 zaliczenie na ocenę, esej

W2 zadania i kompetencje podmiotów uczestniczących
w systemie monitorowania zagrożeń. BNA_K1_W02 zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
modelować i prognozować współczesne zagrożenia
przy wykorzystaniu metod matematycznych
niezbędnych do analizy związanej
z rozprzestrzenieniem się różnego rodzaju zagrożeń.

BNA_K1_U01 zaliczenie na ocenę, esej

U2
ocenić zagrożenia ludności, środowiska naturalnego
przy wykorzystaniu nowoczesnych technik
informatycznych.

BNA_K1_U01 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do pracy samodzielnej i w zespole specjalistów
w zakresie bezpieczeństwa. BNA_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

konsultacje 5

projektowanie 15

przygotowanie do egzaminu 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Metody i techniki wykrywania, identyfikacji i pomiarów wyróżnionych rodzajów
zagrożeń ( np.: powodziowego, pożarowego, chemicznego, radioaktywnego,
epidemiologicznego, hałasu, itd.) bezpieczeństwa ludzi i środowiska (np.:
porządku publicznego, czystości powietrza).

W1, U1, K1
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2.

Metody i techniki wykrywania, identyfikacji i pomiarów zagrożeń bezpieczeństwa
obiektów stacjonarnych (zarówno skupionych jak i rozproszonych: np.: dużych
obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, portów lotniczych, portów
morskich, ujęć i systemów zaopatrywania w wodę pitną aglomeracji miejskich itp.)
i mobilnych - transportu: kołowego, rurowego, wodnego i powietrznego.

W1, U1, U2, K1

3.
Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie zdjęć satelitarnych i
lotniczych. Detektory i urządzenia pomiarowe wyróżnionych rodzajów zagrożeń
bezpieczeństwa.

W1, W2, U1, K1

4. Techniki i organizacja wykrywania materiałów niebezpiecznych, np.:
wybuchowych, narkotyków, radioaktywnych, itp. W1, W2, U2, K1

5.
Organizacja monitorowania w RP: porządku i bezpieczeństwa, pożarowego,
powodziowego, czystości powietrza, chemicznego, biologicznego,
radioaktywnego, epidemiologicznego, hałasu, itd.

W2, U2, K1

6.

Modelowanie i prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa. Metody weryfikacji
istotności wpływu czynników uwzględniających w analizie i modelowaniu
rozprzestrzenienia się wyróżnionych rodzajów zagrożeń (np.: , powodziowego,
chemicznego, biologicznego, biologicznego, epidemiologicznego, hałasu, itd.)
bezpieczeństwa ludzi, środowiska i obiektów (porządku i bezpieczeństwa,
pożarowego, czystości powietrza, itp.).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej
Ocena aktywności podczas zajęć. Ocena wykonanego modelu
rozprzestrzeniania się zagrożenia. Ocena opanowania materiału
nauczania będącego przedmiotem wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Umiejetnośc korzystania z różnych źródeł informacji.
Znajomość podstaw prognozowania matematycznego. 
Umiejetność pracy samodzielnej i w grupie.
Znajomośc oprogramowania i posługiwania sie komputerem w zakresie modelowania zagrożeń.
Umiejetność w zakresie interpretacji i przewidywania rozprzestrzeniania się zagrożeń cywilnych. 
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Studia nad inwigilacją
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.180.6057e820e2e5e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami studiów nad inwigilacją

C2 ukazania związku pomiędzy inwigilacją a działalnością wywiadowczą

C3 uświadomienie problematyki wpływu rozwoju technologicznego na działalność inwigilacyjną

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przedmiot i zakres studiów nad inwigilacją BNA_K1_W01 zaliczenie
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W2 podstawowe metody inwigilacji BNA_K1_W03 zaliczenie

W3 rolę instytucji państwowych i pozapaństwowych
w inwigilacji

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie

W4 działalność inwigilacyjna a ochrona praw człowieka BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 uwzględniać w analizie bezpieczeństwa narodowego
perspektywę studiów nad inwigilacją

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dyskusji na temat wpływu rozwoju technologicznego
na funkcjonowanie instytucji bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K1_K01 projekt

K2 rozważań na temat praw człowieka w kontekście
współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. podstawowe pojęcia studiów nad inwigilacją W1

2. wybrane narzędzie i systemy inwigilacji W2, W3, W4, U1, K1, K2

3. działalność inwigilacyjna instytucji państwowych W2, W3, U1, K1, K2

4. działalność inwigilacyjna podmiotów pozapaństwowych W2, W3, U1, K1, K2

5. inwigilacja a prawa człowieka W4, U1, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, zaliczenie kolokwium i aktywność na zajęciach
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System służb specjalnych RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.180.6057e970a665c.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z ujęciem systemowym problematyki polskich służb specjalnych

C2 przekazanie wiedzy z zakresu podstaw organizacyjnych służb specjalnych

C3 przekazanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania służb specjalnych

C4 uświadomienie problematyki cywilnej kontroli nad służbami specjalnymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe instytucje wchodzące w skład systemu
służb specjalnych RP i ich miejsce w systemie organów
państwowych

BNA_K1_W05 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować ustawy kompetencyjne polskich służb
specjalnych i inne akty normatywne stanowiące
podstawę prawną ich działalności

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04 projekt

U2 analizować aktualne zmiany w służb specjalnych
z perspektywy systemowej BNA_K1_U01 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 debaty na temat miejsca i roli służb specjalnych
w Polsce BNA_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. miejsce służb specjalnych w porządku konstytucyjnym W1, U1, U2, K1

2. zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa W1, U1, U2, K1

3. uprawnienia funkcjonariuszy służb specjalnych W1, U1, U2, K1

4. system nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, zaliczenie kolokwium i aktywność na zajęciach
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Modi operandi służb wywiadowczych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.180.5cd5597fe1dad.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami działania służb wywiadowczych

C2 Zapoznanie studentów z największymi problemami związanymi z działaniem służb wywiadowczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czynności operacyjno-rozpoznawcze realizowane przez
służby wywiadowcze

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne
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W2 czynności analityczno-informacyjne realizowane przez
służby wywiadowcze

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

W3 czynności dochodzeniowo-śledcze realizowane przez
służby wywiadowcze

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

W4 student potrafi porównywać sposoby działania różnych
służb wywiadowczych

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

W5
student potrafi rozpoznać najważniejsze problemy,
z którymi mogą wiązać się działania służb
wywiadowczych

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjaśniać i analizować znaczenie służb
wywiadowczych dla bezpieczeństwa państwa BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne

U2 prowadzić dyskusję na temat funkcji i znaczenia służb
wywiadowczych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kompetentnego uczestnictwa w debacie publicznej
w zakresie służb wywiadowczych

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Funkcje informacyjne, procesowe i operacyjne służb wywiadowczych W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

2. Służby wywiadowcze w kontekście różnych typów zagrożeń W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

3. Kontrowersje związane z działaniami służb wywiadowczych W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1
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4. Służby wywiadowcze na tle różnych rozwiązań ustrojowych W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Współczesne systemy polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cb59467dddd1.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uzyskanie teoretycznej wiedzy o systemach politycznych i ich elementach strukturalnych, a także
skonfrontowanie tej wiedzy z rzeczywistością ustrojową współczesnych państw.

C2 Poznanie mechanizmów ustrojowych demokratycznych i niedemokratycznych systemów politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie zasadnicze pojęcia dotyczące
problematyki systemów politycznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2 Student zna i rozumie główne podejścia teoretyczne
związane z badaniami nad systemami politycznymi. BNA_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3 Student zna i rozumie instytucjonalne mechanizmy
funkcjonowania systemów politycznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4
Student zna i rozumie wpływ czynników politycznych
i układów partyjnych na sposób działania systemów
politycznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować i rozróżnić typy
systemów politycznych występujących
we współczesnym świecie.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student potrafi scharakteryzować uprawnienia
instytucji politycznych będących elementami
systemów politycznych, w szczególności w sprawach
związanych z bezpieczeństwem narodowym zarówno
na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i międzynarodowej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3 Student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu
systemów politycznych i konstytucjonalizmu.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4 Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemów
politycznych wybranych państw świata.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym jako obywatel dysponujący
pogłębioną wiedzą o systemach politycznych
i mechanizmach ustrojowych państw współczesnych.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2
Student jest gotów do podjęcia pracy w administracji
publicznej i specjalistycznych służbach państwowych
działających w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15
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wykład 30

przygotowanie do egzaminu 29

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. System polityczny - problemy definicyjne; elementy składowe systemu
politycznego. W1

2. Instytucjonalne, funkcjonalne, strukturalne i normatywne ujęcia systemu
politycznego. W2

3. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: suwerenność
narodu. W1, W3, U1, U3, K1

4. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: przedstawicielstwo
polityczne. W1, W3, U1, U3, K1

5. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: podział władzy. W1, W3, U1, U3, K1

6. Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: państwo prawa. W1, W3, U1, U3, K1

7.
Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system parlamentarno-
gabinetowy (wariant klasyczny, wariant premierowski, wariant kanclerski);
prezentowanie mechanizmów ustrojowych ze szczególnym uwypukleniem
problematyki bezpieczeństwa narodowego.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

8.
Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system prezydencki;
prezentowanie mechanizmów ustrojowych ze szczególnym uwypukleniem
problematyki bezpieczeństwa narodowego.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

9.
Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system półprezydencki
(semiprezydencjalizm); prezentowanie mechanizmów ustrojowych ze szczególnym
uwypukleniem problematyki bezpieczeństwa narodowego.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

10.
Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system parlamentarno-
komitetowy (system rządów zgromadzenia); prezentowanie mechanizmów
ustrojowych ze szczególnym uwypukleniem problematyki bezpieczeństwa
narodowego.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4
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11. Niedemokratyczne systemy polityczne - autorytaryzm i totalitaryzm. W1, W3, U1, U2, U3, U4

12. System polityczny a system partyjny i system wyborczy. W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

13. Systemy polityczne państw anglosaskich - Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka
Brytania. W3, W4, U1, U2, U4

14. Systemy polityczne wybranych państw europejskich - Francja, Niemcy, Włochy,
Szwajcaria. W3, W4, U1, U2, U4

15. Systemy polityczne wybranych państw autorytarnych - Rosja, Chiny. W3, W4, U1, U2, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Udział w dyskusjach problemowych. Sprawdzian
ustny i pisemny. Przygotowanie projektu.

wykład egzamin pisemny
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń potwierdzone oceną wpisaną do
systemu USOS.
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Siły zbrojne we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cd5598903f9d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu strategii, taktyki, sztuki operacyjnej, doktryn wojskowych,
a także z wybranymi przykładami funkcjonowania sił zbrojnych poszczególnych państw i organizacji, oraz
aktualnymi tendencjami dotyczącymi ewolucji pola walki, uzbrojenia, doktryn militarnych oraz strony
organizacyjno - technologicznej sił zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Posiada wiedzę o najsilniejszych armiach
współczesnego świata BNA_K1_W01 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami
z zakresu wojskowości

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03 zaliczenie pisemne

U2 Poprawnie posługuje się najważniejszymi teoriami
i strategiami z zakresu myśli wojskowej

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03 zaliczenie pisemne

U3 Potrafi określić typy (modele), rodzaje i struktury sił
zbrojnych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U4
Analizuje czynniki warunkujące kształt i charakter sił
zbrojnych wybranych państw oraz podmiotów
niepaństwowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Właściwie interpretuje rolę i miejsce sił zbrojnych
w państwie oraz potrafi zidentyfikować rolę
i aktywność zbrojnych organizacji niepaństwowych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

analiza badań i sprawozdań 20

pozyskanie danych 20

przygotowanie projektu 40

przygotowanie do testu zaliczeniowego 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu wojskowości (siły zbrojne, sztuka
operacyjna, strategia, taktyka etc.Systematyka sił zbrojnych. Siły zbrojne w
państwie demokratycznym i niedemokratycznym. Cywilna kontrola nad armią.

U1, U2, U3, U4, K1

2. Doktryny militarne XX i XXI w. U1, U2, U3, U4
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3. Geografia współczesnych konfliktów zbrojnych U1, U2, U3, U4

4. Siły zbrojne USA W1, U1, U2, U3, U4

5. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej W1, U1, U2, U3, U4

6. Siły zbrojne Republiki Francuskiej W1, U1, U2, U3, U4

7. Siły zbrojne Wielkiej Brytanii W1, U1, U2, U3, U4

8. Siły zbrojne RFN W1, U1, U2, U3, U4

9. Siły zbrojne Szwajcarii W1, U1, U2, U3, U4

10. Siły zbrojne wybranych państw Dalekiego i Środkowego Wschodu (ChRL, Japonia,
Indie,Pakistan, Iran i inne) W1, U1, U2, U3, U4

11. Siły zbrojne wybranych państw Afryki (Egipt, Algieria, Nigeria, Sudan,
DRK,Zimbabwe etc.) W1, U1, U2, U3, U4

12. Siły zbrojne na Bliskim Wschodzie (Syria, Izrael, Turcja, Irak, Arabia Saudyjska i
inne) W1, U1, U2, U3, U4

13. Siły Zbrojne wybranych państw Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Chile, Argentyna,
Wenezuela, Kuba i inne) W1, U1, U2, U3, U4

14. "Komercyjne" siły zbrojne - prywatyzacja bezpieczeństwa W1, U1, U2, U3, U4

15. Organizacje militarne fundamentalistycznych ugrupowań terrorystycznych W1, U1, U2, U3, U4

16. Militarna rola organizacji międzynarodowych i regionalnych. Regionalne i lokalne
sojusze wojskowe. W1, U1, U2, U3, U4

17.
Militaryzacja przestrzeni kosmicznej - kluczowe zagadnienia (rola systemów
telekomunikacyjno - nawigacyjnych; problem kontroli wykorzystania przestrzeni;
nowe rodzaje broni etc.)

W1, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Przygotowanie analizy wybranej kwestii związanej z programem
przedmiotu przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych (praca grupowa)

wykład zaliczenie pisemne Test z zakresu konstytutywnych zagadnień związanych z rolą, funkcjami i
działaniami sił zbrojnych (forma stacjonarna albo zdalna - MS Forms)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Pierwsza pomoc
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cd42592a5a01.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach zagrożenia
zdrowia i życia człowieka

C2 Zapoznanie z zasadami i metodami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

C3 Szkolenie podstawowe z zakresu BLS

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej BNA_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 Zna i dobiera odpowiednie metody przy udzielaniu
pierwszej pomocy przedmedycznej

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi ocenić i rozróżnić stany zagrożenia życia BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
Potrafi wskazać odpowiednie sposoby udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej adekwatne
do sytuacji

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do pracy w zespole i organizowania
pierwszej pomocy przedmedycznej przy zachowaniu
ostrożności przy udzielaniu pomocy

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

wykonanie ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Urazowość oraz najczęstsze przypadki wymagające udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej. W1

2. Podstawowe procedury i zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej - łańcuch
ratunkowy. W2, U1

3. Wypadki - ogólne zasady postępowania na miejscu zdarzenia. W2, U2

4. Ogólne zasady postępowania z nieprzytomnym poszkodowanym, podstawowe
zabiegi ratujące życie. W2, U1, U2, K1

5. Technika zaopatrywania ran. W2, U2, K1
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6. Udar cieplny i wstrząs – postępowanie w ramach pierwszej pomocy medycznej. W2, U1, U2, K1

7. Postępowanie z ciałem obcym w organizmie oraz w przypadku oparzeń i
odmrożeń w ramach pierwszej pomocy i pierwsza pomoc w zatruciach. W2, U1, U2, K1

8. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u tonących. W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda sytuacyjna, inscenizacja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej w formie kolokwium
zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, ubiór luźny typu sportowego
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Warsztaty badawcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.6057ea9f439c4.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem kursu jest wspólne prowadzenie badań ze studentami w oparciu o plany rzeczywistych badań
pracowników.

C2 Celem kursu jest również pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia badań
empirycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna podstawowe etapy procesu badawczego BNA_K1_W01 raport

W2
Zna wybrane metody i techniki badawcze
wykorzystywane w prowadzeniu badań w zakresie
bezpieczeństwa

BNA_K1_W01 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi wspólnie z prowadzącym oraz grupą
zaplanować, przygotować i przeprowadzić badania
empiryczne odnośnie bezpieczeństwa

BNA_K1_U03 raport, wyniki badań

U2 Potrafi zbierać i analizować dane w badaniach
empirycznych

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03 raport, wyniki badań

U3 Potrafi przygotować podstawowe narzędzia badawcze
wykorzystywane w badaniach empirycznych BNA_K1_U03 raport, wyniki badań

U4 Potrafi przygotować prosty raport badawczy BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03 raport, wyniki badań

U5 Współpracuje w zespołach badawczych w celu
przeprowadzenia badań empirycznych

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U06 raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy
i umiejętności w zakresie badań empirycznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 raport, wyniki badań

K2 Stosowania zasad etycznych w badaniach
empirycznych BNA_K1_K04 raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przeprowadzenie badań empirycznych 90

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Podczas warsztatów badawczych studenci realizują projekt wraz z pracownikami
badawczo-dydaktycznymi i pod ich opieką. Szczegółowe treści zajęć są
uzgadniane każdorazowo w zależności od projektu badawczego.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport, wyniki badań
Warunkiem zaliczenia kursu jest przedstawienie wyników badań
empirycznych oraz przygotowanie krótkiego raportu. Zakres i kształt
danych oraz raportu jest ustalany na pierwszych zajęciach przez
Prowadzącego i podawany do wiadomości studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Praktyki studenckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cd4263245c52.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie przez studenta / studentkę umiejętności zawodowych związanych z kierunkiem studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna specyfikę pracy w wybranej instytucji związanej
z kierunkiem studiów

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie
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W2 zna zasady funkcjonowania wybranej instytucji BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05 zaliczenie

W3 zna obowiązki i uprawnienia pracownika
zatrudnionego w wybranej instytucji

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
konfrontuje nabytą w trakcie studiów wiedzę
teoretyczną z praktycznymi wymogami przyszłej pracy
zawodowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie

U2 nabywa kompetencje interpersonalne warunkujące
efektywne funkcjonowanie w pracy zawodowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie

U3 zdobywa wiedzę praktyczną związaną z kierunkiem
kształcenia

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stosowania zasad etycznych w pracy BNA_K1_K04 zaliczenie

K2 współdziała w grupie na rzecz dobra publicznego
BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

analiza i przygotowanie danych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści kształcenia zależne od szczegółowych wymagań i zadań stawianych przez
interesariusza zewnętrznego w ramach organizacji praktyki

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie
Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez studenta
zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawionego przez
interesariusza zewnętrznego organizującego praktykę oraz dostarczenie
kompletu dokumentów do INPiSM

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Produkty analityczne - metody i techniki pracy z informacją
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.5cd5597396e89.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ponadto celem kursu jest zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowywania dokumentów
analitycznych o charakterze strategicznym.

C2 Celem jest również poznanie i przećwiczenie metod oraz technik służących do analizy megtrendów i oceny ich
wpływu na kwestie bezpieczeństwa

C3
Celem kursu jest przekazanie informacji na temat procesów, które ze względu na swój globalny charakter
wywierają i będą wywierać wpływ na przyszłość bezpieczeństwa zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak
i wewnątrzkrajowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Po zakończeniu modułu student będzie znał definicje
oraz potrafił opisać dynamikę głównych megatrendów

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

projekt, prezentacja

W2

Po zakończeniu modułu student będzie znał
konsekwencje dla sytuacji bezpieczeństwa
międzynarodowego wynikające z dynamiki rozwoju
megatrendów oraz ich wpływ na sytuację
bezpieczeństwa Polski

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
opracować dokument o charakterze strategicznym
uwzględniający wpływ megatrendów

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

U2
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
za pomocą poznanych technik i metod przeanalizować
wpływ megatrendów na różne aspekty
bezpieczeństwa wewnątrzkrajowego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Po zakończeniu modułu student będzie gotowy
do pracy w zespole analitycznym

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

analiza i przygotowanie danych 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza problemu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. I część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): wprowadzenie do zagadnienia
megatrendów W1, W2

2. II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań) warsztaty z wykorzystaniem technik
analitycznych U1, U2

3. III część (od 7 do 9 spotkań) część analityczna poświęcona analizie wybranych
megatrendów U1, U2, K1

4. IV omówienie zadanej publikacji W1, W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, prezentacja dst: 51 55 dst+: 56 65 db: 66 76 db+: 77 87 bdb: 88 100 (decyduje
aktywność) Dopuszczalna jest jedna nieobecność
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Siły zbrojne USA, Rosji i ChRL – analiza porównawcza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.604f489186c39.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami strategii bezpieczeństwa Rosji, USA i Chin

C2 Uświadomienie studentom na roli czynnika militarnego w strategiach bezpieczeństwa Rosji, Chin i USA

C3 Przedstawienie struktury organizacyjnej sił zbrojnych Rosji, Chin i USA

C4 Przedstawienie zdolności bojowych poszczególnych rodzajów sił zbrojnych Rosji, Chin i USA

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Znaczenie czynnika militarnego w strategiach
bezpieczeństwa państw

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2 Strategiczne i operacyjne uwarunkowania działania sił
zbrojnych Rosji, USA i Chin

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3 Podstawowe wyznaczniki zdolności bojowej sił
zbrojnych USA, Chin i Rosji

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować ograniczenia funkcjonowania sił zbrojnych
USA, Rosji i Chin

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2 ocenić zdolność sił zbrojnych USA, Rosji i Chin
do wykonania określonych misji

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3
w sposób w sposób twórczy i kompleksowo porównać
siły zbrojne Rosji, Chin i USA względem określonych
kryteriów

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębionej dyskusji na temat sił zbrojnych USA, Rosji
i Chin BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Siły zbrojne jako instrument strategii bezpieczeństwa państwa W1, U1, U2, U3, K1

2. Siły zbrojne Chin, Rosji i USA - organizacja, uzbrojenie W3, U1, U2, U3, K1
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3. Siły zbrojne Chin, Rosji i USA - doktryna i praktyka operacyjna W2, U1, U2, U3, K1

4. Siły zbrojne Chin, Rosji i USA - porównanie zdolności bojowych w ramach różnych
typów operacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę zaliczenie odbywa się na podstawie indywidualnych projektów

przedstawianych przez studentów oraz ich działu w dyskusji na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Technologiczny wymiar bezpieczeństwa w XXI w.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.180.604f48dae424e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wprowadzenie do zagadnień relacji między techniką i technologią a bezpieczeństwem narodowym
i międzynarodowym

C2 przegląd współczesnych technik i technologii bezpieczeństwa

C3 prezentacja i analiza różnorodnych zastosowań nowoczesnych technologii konwencjonalnych oraz osiągnięć
robotyki, sztucznej inteligencji, neurobiologii i neuroinżynierii, bioelektroniki, genetyki i genomiki

C4 omówienie konsekwencji społecznych i etycznych wdrażania wybranych rozwiązań w sferze bezpieczeństwa

C5 pobudzenie krytycznych studiów nad literaturą przedmiotu i samodzielnych poszukiwań

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
najważniejsze systemy i rozwiązania technologiczne
w sferze bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2 główne tendencje i trendy w rozwoju i wdrażaniu
nowych technologii bezpieczeństwa BNA_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3
dylematy etyczne i ryzyko wiążące się z wdrażaniem
nowych technologii w sferze wojskowej
i bezpieczeństwa

BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować rolę technologii we współczesnych
systemach bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
krytycznie omówić najważniejsze innowacje,
rozwiązania i trendy rozwojowe w sferze technologii
obronnych, militarnych i bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3
analizować wpływ rozwoju naukowo-technicznego
na politykę obronną państw i metody zapewniania
bezpieczeństwa międzynarodowego, narodowego
i krajowego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego i twórczego myślenia BNA_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2 kompetentnej prezentacji treści i ich oryginalnej
naukowej analizy

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Technika-technologia-wojna-bezpieczeństwo; 11/9 i paradygmat zarządzania
ryzykiem; ponowoczensy Panoptikon: technologie obserwacji i nadzoru; implanty i
czipy; technologie bezpieczeństwa granic; systemy obrony przeciwrakietowej;
bezpieczeństwo na orbicie okołoziemskiej; robotyzacja; broń nieśmiercionośna;
potencjalne zastosowania neurobiologii i neuroinżynierii oraz genetyki i genomiki;
problemy i dylematy społeczne i etyczne; bezpieczeństwo technologii
bezpieczeństwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Na ocenę końcową kursu składa się (1) aktywność i znajomość
tekstów, (2) przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz
karty pracy (handoutu). Obowiązkowa obecność. Dopuszczalne
dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda nadprogramowa
zaliczana w formie eseju (na temat uzgodniony z prowadzącym).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs ma formę konwersatorium. Wymagane jest zapoznanie się z zaproponowaną do poszczególnych spotkań literaturą,
przygotowanie do dyskusji i aktywny w niej udział oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji.
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Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach
Europy Środkowej i Wschodniej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a183a5eb0b.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest analiza problematyki związanej z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych
państw Europy Środkowej i Wschodniej w XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 rozumie relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną stroną ich realizacji

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2
dostrzega rolę, jaką pełni Europa Środkowa
i Wschodnia w międzynarodowym systemie
bezpieczeństwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi opisać i interpretować zjawiska polityczne
i ekonomiczne towarzyszące polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej
i Wschodniej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2

analizuje przyczyny, przebieg i skutki głównych
wydarzeń w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej
i Wschodniej, potrafi wskazać na ich ewentualne
uwarunkowania historyczne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
analizowania bieżących wydarzenia z zakresu polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa państw Europy
Środkowej i Wschodniej oraz w prowadzonych
dyskusjach prezentować swoje poglądy

BNA_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wybrane kwestie teoretyczne – państwo, polityka zagraniczna państwa,
bezpieczeństwo państwa
2. Zmiany polityczne w Europie po 1989 r.
3. Najważniejsze organizacje ponadnarodowe w Europie
4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec
6. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Słowacji
7. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Czech
8. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Austrii
9. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Węgier
10. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Serbii
11. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chorwacji
12. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy
13. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Test jednokrotnego wyboru + pytanie opisowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
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Kino polskie jako kino polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a188988ec0.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest prześledzenie polskich dyskursów filmowych w perspektywie historycznej i spojrzenie na kino
polskie jako narracje polityczną komentującą i współuczestniczącą w tworzeniu narodowego imaginarium.
Dodatkowo omówię wytyczne polskiej cenzury i obecność cenzorskich interwencji. Kurs jest odpowiedzią
na pytanie na ile kino narodowe współtworzy wyobrażenia społeczne, a na ile konstruuje filary polskiej polityki
historycznej? Wykład ilustrowany jest fragmentami filmów, które poddane będą krytycznej analizie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i ich
związki z problemami bezpieczeństwa na różnych
poziomach

BNA_K1_W04 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi umiejętnie selekcjonować
i wykorzystywać źródła oraz informacje, dokonywać
ich syntezy oraz krytycznej analizy ze szczególnym
uwzględnieniem analizy treści audiowizualnych.

BNA_K1_U02 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści, kierując się przy tym
koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania
wiedzy i umiejętności w świetle dostępnych informacji,
obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych
sytuacji

BNA_K1_K01 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1.Patriotyczno-propagandowy model kina lat 20.Antyrosyjskie i antybolszewickie kino początku dekady. Patriotyzm
w formule kina gatunków. Adaptacje literatury narodowej i jej perswazyjno-dydaktyczny charakter.

F:Mogiła Nieznanego żołnierza (Ordyński, 1927); Na sybir (Szaro, 1930), Cud nad Wisłą (Bolesławski, 1921)

2. Modele propagandy filmowej lat 30. (kronika, kino gatunków, formatowanie adaptacji literackich). Cenzura
filmowa po 1935.

Nurt lewicowy i katolicko-narodowy.

F:Młody las (Lejtes,1934); Pod twoją obronę (Puchalski/Lejtes, 1932); Droga młodych/Mir kunen on (Ford, 1936)

3.Strategie narracyjne polskich filmowców w czasie wojny. Sytuacja w kraju – formatowanie świadectwa
wojennego. Działalność Biura Filmowego oraz Czołówek filmowych w ZSRR. Antypolska propaganda nazistowska w
Generalnym Gubernatorstwie.

F:Kroniki GG, Czołówki filmowe Armii Andersa; Majdanek cmentarzysko Europy (Ford, 1944)

4. Centralizacja i represyjność cenzury. Stalinizm w kinie polskim. Ideologizacja. Kino socrealistyczne. Falsyfikacje
historyczne. Kłamstwo jako strategia perswazyjna.

Filmowe agitki i działalność Polskiej Kroniki Filmowej.

F: Ostatni etap (Jakubowska, 1949); Niedaleko Warszawy (Kaniewska, 1954); Polska Kronika Filmowa

5.Szkoła polska (I). Kino odwilży. Czarna seria. Nurt historyczny i rozliczeniowy.

F: Pokolenie (Wajda, 1954), Ostatni dzień lata (Konwicki, 1958)

6. Szkoła polska (II). Pokolenie mistrzów. Przemoc symboliczna Szkoły polskiej. Dziedzictwo i wpływ na
imaginarium narodowe.

F:Kanał (Wajda, 1957); Eroika (Munk, 1957); Nikt nie woła (Kutz, 1960)

7. Lata 60. Kino „małej stabilizacji”. Utrwalenie stereotypów narodowych. Narracje wojenne i tematy tabu.
Opresyjność cenzury. Marzec 1968 w kinie polskim. Gomułkowska antyniemieckość.

Dancing w kwaterze Hitlera (Batory, 1968); Długa noc (Nasfeter, 1967 premiera 1989); Wycieczka w nieznane
(Ziarnik, 1967)

8. Kino epoki gierkowskiej. Propaganda sukcesu i wizualna okcydentalizacja lat 70. Kino Młodej Kultury. Kino
moralnego niepokoju jako antycypacja „festiwalu Solidarności”. Strategie cenzury i ograniczenia tematyczne.
Elitarność/egalitarność dyskursów autorskich lat 70. Historia pisana oczami inteligenta. Kino partyjnej
kontrofensywy.

Album polski (Rybkowski, 19170); , Barwy ochronne (Zanussi, 1972), Jak daleko stad jak blisko (Konwicki, 1971)

9. Kino lat 80. Poza cenzurą. Propaganda schyłkowej fazy PRL-u. Tematy zastępcze. Kino „kontrolowanego
przełomu”. „półkowniki” lat 80.

F: Dreszcze (Marczewski, 1981); Człowiek z żelaza (Wajda, 1981) (Holland, 1981); Wahadełko (Bajon, 1981)

10. Kino dokumentalne PRL-u – rejestracja rzeczywistości.

F: Wanda Gościmińska. Włókniarka (Wiszniewski, 1975); Jak żyć (Łoziński, 1977); Z punktu widzenia nocnego
portiera (Kieślowski, 1977)

11. Kino wolności. Chaos aksjologiczny lat 90. Polityka ekonomiczna i dydaktyzm kapitalizmu. Narracje
wykluczające.

F: Komedia małżeńska (Załuski, 1994) Arizona (Borzęcka, 1997); Witajcie w życiu (Dederko, 1997);

11. Historyczne rewaloryzacje. PRL w kinie po 1989 roku. PRL jako trauma. „Białe plamy” jako temat kina lat 90.

F: Ucieczka z kina wolność (Marczewski, 1990) ; Różyczka (Kidawa-Błoński, 2010), Rewers (Lankosz, 2009)

12. Debiuty i pokolenie lat 70. i 80. Stosunek młodych do rzeczywistości III RP.

F: Głośniej od bomb (Wojcieszek, 2002); Oda do radości (Kazejak-Dawid, Komasa, Migas, 2005); Wojna polsko-
ruska (Żuławski, 2009)

13. Afirmacje „układu” i krytyka „grubej kreski” jako mity założycielskie „IV RP”.

F: Psy (Pasikowski, 1992); Kret (Lewandowski, 2011); Układ Zamknięty (Bugajski, 2013)

14. Polityka historyczna w serialu telewizyjnym: narracje, trajektorie, perswazje.

F:Kolumbowie (Morgenstren, 1970); Dom (Łomnicki i in.1980-2000), Sprawiedliwi (Krzystek, 2009)

15.Kino jako zaczyn fermentu debaty politycznej.

F: Popioły (Wajda, 1965); Pokłosie (Pasikowski, 2012); Smoleńsk (Krauze, 2016)

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, esej, prezentacja Obecność oraz prezentacja lub esej lub zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.
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Problem żydowski w Polsce w XX w.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cd559abc03f7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie studentów z kwestią narastających konfliktów polsko-żydowskich, ich złożonymi przyczynami oraz
rolą, jaką odgrywali w społeczeństwie polskim, zarówno polityczną, jak i kulturową. Złożony wpływ na polskie
społeczeństwo i jego życie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna genezę kolonizacji żydowskiej w Polsce. BNA_K1_W04 zaliczenie pisemne



Sylabusy 216 / 341

W2
Zna początki i przyczyny ruchu syjonistycznego
w Europie oraz na ziemiach polskich, a także początki
innych żydowskich nurtów politycznych.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3 Potrafi wymienić przyczyny nastrojów antysemickich
w Polsce.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

Potrafi wymienić przykłady postaw antyżydowskich
wśród Polaków i antypolskich wśród Żydów
w pierwszych dziesięcioleciach II RP, zna politykę
władz II RP wobec mniejszości narodowych w latach
30.

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Zna najważniejsze elementy niemieckiej polityki
Holocaustu na ziemiach polskich w czasie II wojny
światowej i potrafi polemizować z fałszywymi mitami
na ten temat, obecnymi m.in. w propagandzie USA
(„polskie obozy koncentracyjne”).

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi zaprezentować szeroki wachlarz
informacji na temat niesienia przez Polaków pomocy
Żydom w czasie ostatniej wojny.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest świadom różnych źródeł polskiej kultury
i traktuje je wszystkie jako ważne; potrafi dyskutować
na temat ich pochodzenia, posiada wiedzę oraz
umiejętność obalania mitów krążących wokół
mniejszości żydowskiej.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza i przygotowanie danych 15

analiza źródeł historycznych 30

przygotowanie pracy dyplomowej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Początki dziejów Żydów w Polsce, ich postawy w czasie zaborów w XIX wieku.
Pojawienie się głównych nurtów politycznych w społeczeństwie żydowskim:
syjonizm i udział Żydów w ruchu socjalistycznym (Bund).

W1, U2, K1

2.
Kształtowanie się postaw antypolskich wśród społeczności żydowskiej oraz
podobnie antyżydowskich wśród niektórych polskich nurtów politycznych, a
zwłaszcza Narodowej Demokracji w początkach XX wieku.

W2, W3, W4, U1, U2, K1

3.
Problem postaw Żydów w czasie I wojny światowej, zarówno propolskiej, jak i
antypolskiej; a także kwestia pogromów oraz z drugiej strony Żydów budujący
zręby II Rzeczypospolitej.

W2, W3, W4, K1

4.
Problem postaw Żydów w okresie międzywojennym. Działania antyżydowskie
Młodzieży Wszechpolskiej. Udział Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce.
Sprawa wprowadzenia w polskich wyższych uczelniach getta ławkowego i
numerus clausus.

W2, W3, W4, U1, U2, K1

5.

Problem żydowski w latach 1939-1945:
a/ polityka III Rzeszy wobec Żydów – Holocaust i niesienie im pomocy przez
Polaków.
b/ stosunek organizacji i społeczeństwa polskiego do tragedii Żydów.
c/ polityka sowiecka wobec Żydów na okupowanych przez ZSRR terenach w latach
1939-1941 i ich postawy w tym czasie. Położenie Żydów - obywateli polskich po
układzie Sikorski – Majski w ZSRR i po powstaniu Związku Patriotów Polskich.
d/ Żydowskie organizacje polityczne i wojskowe w czasie II wojny światowej.
Nowe dylematy Żydów po zakończeniu wojny: emigracja i
udział w strukturach nowej władzy.

W2, W3, W4, U1, U2, K1

6.
Wymuszone „odchodzenie” Żydów od elit politycznych, zakończone wydarzeniami
1968 r. i ich exodusem.
Udział osób pochodzenia żydowskiego w działalności opozycyjnej lat 70. i 80.
Normalizacja stosunków polsko-żydowskich w l. 90. XX wieku.

W2, W3, W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne student winien napisać pracę zaliczeniową (min. 8 str.), z przypisami i
bibliografią, na uzgodniony temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a19937d948.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie studentów z całokształtem stosunków polsko-ukraińskich
na przestrzeni XX wieku; nie sposób bowiem omawiać ich na przestrzeni całej historii. Chodzi też o ukazanie ich
skomplikowanego tła, a także udziału innych państw we wzajemnych intrygach. Celem jest pokazanie niuansów
kulturowych, gospodarczych, z zakresu polityki historycznej i innych. Student powinien znać podteksty polityki
różnych ośrodków decyzyjnych na Ukrainie, oraz do czego dążą w innych krajach; na ile Ukraina jest podmiotem,
a na ile przedmiotem relacji międzynarodowych w Europie Środkowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Przyczyny konfliktów polsko-ukraińskich, począwszy
od przełomu XIX i XX wieku oraz zna ich przebieg
po zakończeniu polsko-ukraińskiej wojny 1918-1919.
Zna przyczyny konfliktów okresu międzywojennego
oraz rozwój ukraińskiego życia politycznego
i gospodarczego do wybuchu II wojny światowej.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2 Zna przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II
wojny światowej i jego przyczyny.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3
Zna przebieg dojścia Ukrainy do niepodległości oraz
podstawowe problemy we wzajemnych stosunkach
polsko-ukraińskich: gospodarczych, kulturalnych,
politycznych, polityki pamięci.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

zaliczenie pisemne

W4
Zna podstawowe przyczyny mające negatywny wpływ
na wzajemne stosunki oraz rozwój neobanderowskich,
skrajnie nacjonalistycznych sił na Ukrainie, wrogo
ustosunkowanych do Polski.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Prowadzić dyskurs i bronić swojego stanowiska,
ukazując negatywny wpływ proukraińskiej opcji
na położenie Polski w Europie i świecie.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi dyskutować na temat położenia Polski,
prowadzić negocjacje o charakterze handlowym
i gospodarczym, występować w obronie mniejszości
narodowych.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 15

przygotowanie pracy semestralnej 20

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie dokumentacji 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Problem ukraińskiej mniejszości narodowej i jej relacje z sąsiadami oraz
władzami państwowymi w Austro-Węgrzech i Rosji na przełomie XIX i XX wieku.
Stosunki polsko-ukraińskie w czasie I wojny światowej i bezpośrednio po jej
zakończeniu. Wzajemne konflikty do wybuchu II wojny światowej, problemy
współżycia w jednym państwie.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2. 2. Polsko-ukraińskie stosunki w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej
zakończeniu; akcja "Wisła" w 1947 r. W1, W2, W3, W4, U1, K1

3. 3. Ukraińcy i Polacy na emigracji; polityka władz wobec Ukraińców w okresie PRL;
budowa nowych państw po 1989 r. W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.
4. Powstanie niepodległej Ukrainy, kształtowanie się wzajemnych stosunków po
1989 r.: politycznych, gospodarczych, kulturalnych. Problemy z kwestiami z
zakresu polityki historycznej, kwestie pomników i nagrobków. Sprawa szkolnictwa
polskiego na Ukrainie. Stagnacja wzajemnych stosunków po 2015 r.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne tekst zaliczeniowy na min. 8 str., z przypisami i bibliografią, temat
uzgodniony z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a19f1850ab.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z ewolucją polityki bezpieczeństwa Polski, od roku 1989 r. do czasów współczesnych.
Problematyka kursu obejmuje przede wszystkim polityczną praktykę - reformy planowane i wprowadzone,
konkretne działania i przekształcenia odnoszące się do aparatów bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student rozumie kierunek ewolucji polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2 Student zna najważniejsze reformy polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3 Student rozumie złożoność polityki bezpieczeństwa
Polski po 1989 r.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi identyfikować i analizować problemy
w polityce bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do prowadzenia badań
dotyczących polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Budowa i przekształcanie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego W1, W2, W3, U1, K1

2. Budowa i przekształcanie instytucji bezpieczeństwa zewnętrznego W1, W2, W3, U1, K1

3. Najważniejsze reformy w zakresie polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r. W1, W2, W3, U1, K1

4. Dokumenty strategiczne dotyczące polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r. W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Nacjonalizm – historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a1a312a51c.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zrozumienie genezy nacjonalizmów

C2 Nabycie umiejętności rozróżniania typów nacjonalizmów

C3 Poznanie zagadnień pokrewnych w stosunku do zjawiska nacjonalizmów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zjawisko nacjonalizmów BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozróżniać różne typy nacjonalizmów
BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia dyskusji dotyczącej zagadnień związanych
z nacjonalizmami

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do zajęć 20

analiza problemu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie, geneza i systematyka nacjonalizmów. W1, U1, K1

2.
Terminy i zagadnienia pokrewne w stosunku do zjawiska nacjonalizmów: naród,
patriotyzm, szowinizm, ojczyzna, państwo narodowe, kosmopolityzm, rasizm,
antysemityzm, autorytaryzm, totalitaryzm, darwinizm społeczny, interes
narodowy, mniejszości narodowe, tożsamość narodowa.

W1, U1, K1

3. Wybranymi nacjonalizmami europejskimi: włoskim, niemieckim, hiszpańskim,
portugalskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, polskim. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Problemy wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cd559f98cd6d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z głównymi wariantami stanowiska liberalnego wykorzystywanymi w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach liberalno-demokratycznych. Ukazanie studentom języka
odwołującego się do różnych nurtów myśli liberalnej, eksponujących relatywność kultur i brak ujęć wspólnych,
a także zarysowanie relacji między uprawnieniami a prawem oraz uprawnieniami indywidualnymi
a uprawnieniami grupowymi. Przedstawienie uwarunkowań zjawiska wielokulturowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna podstawowe warianty stanowiska liberalnego
wykorzystywane w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach
liberalno-demokratycznych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2 Rozumie społeczne uwarunkowania i następstwa
zjawiska wielokulturowości

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi publicznie prezentować
uwarunkowania wielokulturowości i śledzić z ich
punktu widzenia debatę międzynarodową

BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi we współdziałaniu z grupą analizować
ewentualne konsekwencje wynikające z problemów
wielokulturowości mających wpływ na przemiany
społeczne, gospodarcze i polityczne

BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podejmowania niezwykle
złożonych debat dotyczących zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych zjawisk kojarzonych
z wielokulturowością

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Trzy najważniejsze tradycje liberalne i najistotniejsze ujęcia demokracji
wpływające na dzisiejszy tzw. konsens liberalno-demokratyczny oparty na
zasadzie równości wobec prawa i poszukiwaniu ewentualnego racjonalnego ładu
normatywnego.
Zagadnienie równości jednostek wobec prawa, jej uwarunkowań teoretycznych i
zagrożeń we współczesnych państwach demokratyczno-liberalnych.
Narodziny filozoficznej refleksji o wielokulturowości (Taylor, Kymlicka, Parekh).
Główne stanowiska teoretyczne zarysowane w trakcie tej refleksji.
Uwarunkowania relacji między prawami indywidualnymi i prawami grupowymi.

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Egzamin pisemny obejmujący treści merytoryczne modułu przekazywane
w trakcie wykładów i poznawane na podstawie samodzielnego
studiowania pozycji zaliczonych do literatury podstawowej i
uzupełniającej. Egzamin składa się z dwóch części (test wyboru i esej
problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe odpowiedzi na pytania
testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.). Czas trwania egzaminu: 45 minut.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs z filozofii
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Islam w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cd559fcc08fb.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest ukazanie roli i znaczenia islamu w stosunkach międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawowe prawdy wiary islamskiej.
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej
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W2 Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie
islamskim.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W3 Zna historię muzułmanów polskich.
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W4 Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach
muzułmańskich.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W5 Zna najważniejsze nurty ideologiczne
we współczesnym islamie.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi posługiwać się pojęciami: demokracja islamska,
rewolucja islamska, socjalizm islamski,
fundamentalizm islamski.

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U2 Potrafi zanalizować problem, jakim jest koncepcja
jihadu w islamie.

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U3 Potrafi rozróżnić islam modernistyczny
od fundamentalistycznego

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent potrafi analizować procesy społeczne
zachodzące w świecie islamu, unikając uogólnień
i stereotypizacji.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03 zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Filary islamu i obowiązki muzułmanina.

2. Szyici i Sunnici

3. Fundamentalizm a modernizm.

4. Turcja,

5. Iran.

6. Pakistan

7. Palestyna

8. Islam na ziemiach polskich.

9. Jihad jako koncepcja wojny i jako walka wewnętrzna - dążenie do
samodoskonalenia

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, esej praca zaliczeniowa lub egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cd559fd11605.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z historią regionu śródziemnomorskiego w XX wieku oraz współczesnymi stosunkami
międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli politycznej Unii Europejskiej w tym rejonie, Stanów
Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, znaczenia konfliktu bliskowschodniego, stosunku państw
arabskich i Afryki subsaharyjskiej do tego obszaru; wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia o
procesach politycznych w regionie, umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej

BNA_K1_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
we współczesnych stosunkach międzynarodowych BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do podjęcia współpracy w grupie i ma
świadomość nieustannego porzeszania zdobytej
wiedzy

BNA_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WYKŁAD 1: Charakterystyka geograficzna i historyczna regionu;
WYKŁAD 2: Definicja regionu basenu Morza Śródziemnego. Klasyfikacja państw
regionu;
WYKŁAD 3: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw regionu Morza
Śródziemnego;
WYKŁAD 4 i 5: Obszar śródziemnomorski w strategii Unii Europejskiej (Deklaracja
barcelońska, szczyt Euromed); kwestia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i
ropy naftowej;
WYKŁAD 6: Kryzysy polityczne i lokalne konflikty zbrojne w basenie Morza
Śródziemnego i ich wpływ na politykę międzynarodową;
WYKŁAD 7: Rola regionu śródziemnomorskiego w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim
Wschodzie;
WYKŁAD 8: Stosunki polityczne i gospodarcze Europa Południowa – Afryka
Północna: Morze Śródziemne łączy czy dzieli;
WYKŁAD 9: Walka państw obszaru śródziemnomorskiego z terroryzmem;
WYKŁAD 10: Obecność państw regionu w międzynarodowych organizacjach;
WYKŁAD 11: Problem niekontrolowanego przepływu ludzi z krajów biednych do
bogatych;
WYKŁAD 12: Dialog Śródziemnomorski: Morze Śródziemne w polityce NATO;
WYKAD 13: Kraje rejonu Morza Śródziemnego a proces globalizacji.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Egzamin pisemny składa się z dwóch otwartych pytań. Czas trwania
egzaminu 30 min. Ocena na podstawie standardowej skali ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych • podstawowa
znajomość zagadnień z zakresu historii i teorii stosunków międzynarodowych • podstawowa umiejętność interpretacji
tekstów i krytycznej dyskusji



Sylabusy 236 / 341

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a1b20c2b22.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wprowadzenie do teoretycznych podstaw rywalizacji wielkich mocarstw

C2 zapoznanie studentów z wiedzą na temat regionalnych i globalnych aspektów rywalizacji wielkich mocarstw

C3 porównanie historycznych i współczesnych przypadków rywalizacji wielkich mocarstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 specyfikę rywalizacja wielkich mocarstw, w połączeniu
z już istniejącymi trendami regionalnymi

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

W2
podstawową terminologię dyskursu na temat
globalizacji wielkich mocarstw (równowaga sił;
sojusze; bandwagoning etc.)

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przedstawić analizę problematyki rywalizacji wielkich
mocarstw w ujęciu historycznym i współczesnym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

U2
zastosować różne teorie stosunków
międzynarodowych i bezpieczeństwa
międzynarodowego do interpretacji rywalizacji
mocarstw

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowania projektu na temat wybranych aspektów
politycznych, ekonomicznych lub wojskowych
rywalizacji wielkich mocarstw

BNA_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prac pisemnych 20

rozwiązywanie kazusów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rywalizacja mocarstw - ujęcia teoretyczne W2, U2

2. Wielkie mocarstwa w ujęciu historycznym W1, U1

3. Powrót rywalizacji mocarstwowej w XXI wieku W1, W2, U1

4. Współczesna rywalizacja mocarstw i konflikty regionalne W1, U1, U2

5. Polityczno-wojskowy wymiar rywalizacji między USA a Chinami W1, U1, U2, K1
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6. Rywalizacja mocarstw z perspektywy wyzwań dla porządku międzynarodowego W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, projekt, esej praca pisemna na zadany temat
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Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.605a1b6615b35.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką regionu Ameryki Łacińskiej, aktualnymi wyzwaniami
(politycznymi, gospodarczymi, społecznymi), przed którymi stoją mieszkańcy tego regionu, a także czynnikami,
które wpływają na pozycję Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki
Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę
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W2 główne wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne
dotyczące mieszkańców regionu Ameryki Łacińskiej BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W3 najważniejsze aktualne wydarzenia dotyczące regionu
Ameryki Łacińskiej i jego mieszkańców BNA_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zebrać oraz dokonać selekcji informacji na temat
bieżących wydarzeń i zjawisk zachodzących w regionie
Ameryki Łacińskiej oraz dokonać ich wstępnej analizy

BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
omówić specyfikę regionu Ameryki Łacińskiej,
ze wskazaniem uwarunkowań politycznych,
gospodarczych i społecznych zachodzących obecnie
procesów

BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przyswajania i analizowania nowych wiadomości
i procesów z zakresu tematyki przedmiotu, a także
wykorzystując poznane narzędzia wyrażać krytyczną
opinię zakresie omawianej tematyki

BNA_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Przygotowywanie projektów 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki Łacińskiej w stosunkach
międzynarodowych w XXI wieku W1, U2, K1

2. Współpraca polityczna i gospodarcza z innymi regionami świata (bieżące kwestie) W3, U1, K1

3. Miejsce i rola Brazylii w regionie i na arenie międzynarodowej W2, U1, K1

4. Aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza w wybranych państwach regionu W3, U1, K1

5. Aktualne wyzwania polityczne, gospodarcze, społeczne stojące przed
mieszkańcami regionu i sposoby przeciwdziania W2, U2, K1

6. Perspektywy rozwoju wybranych państw i regionu w najbliższych dekadach W1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Zaliczenie pisemne z treści omawianych podczas wykładów lub zaliczenie
na podstawie uzyskanej liczby punktów (co najmniej 51%) za
przygotowanie mini-projektu związanego z tematyką zajęć, udział w
dyskusji, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Design thinking
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1280.5cab068443703.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
1. Przedstawienie założeń i struktury metody design thinking wykorzystywanej do tworzenia innowacyjnych
rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. 2. Praktyczne zastosowanie metody DT w realizacji zadania
zleconego przez partnera zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zauważa złożoność problemów i wyzwań
stojących przed podmiotami działającymi w obszarze
bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi rozpoznać istotę problemów
w perspektywie potrzeb wszystkich interesariuszy

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

projekt

U2
Student rozumie dynamikę konfliktów i dylematów
pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym podmiotów działających w obszarze
bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest otwarty na inne punkty widzenia, jest
gotowy niezależnie poszukiwać nowych perspektyw
patrzenia na pojawiające się wyzwania, traktuje
problem jako dylemat dający szansę pogłębienia
rozumienia otaczającej go rzeczywistości

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03 projekt

K2
Student akceptuje stanowiska różnych stron i jest
gotowy wypracowywać rozwiązania, które realizują
potrzeby grupy projektowej oraz interesariuszy
zewnętrznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

analiza badań i sprawozdań 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Design Thinking - myślenie projektowe jako metoda projektowania produktu lub
usługi oraz rozwiązywania problemu W1
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2.

Założenia i etapy design thinkingu (DT)
a) What is
b) What if
c) What wow
d) What works

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Zestaw narzędziowy DT
a) Wizualizacja
b) Mapowanie potrzeb
c) Analiza łańcucha wartości
d) Mapy myśli
e) Burza mózgów
f) Technika rozwijania tematu
g) Testowanie założeń
h) Prototypowanie
i) Współpraca z użytkownikiem
j) Learning launch – testowanie prototypu

W1, U1, U2, K1, K2

4.
Model organizacji pracy w zespołach DT – struktura oraz potrzebne umiejętności i
kompetencje
a) Elementy turkusowego modelu organizacyjnego
b) Komunikacja oparta na empatii (NVC M.Rosenberga)

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt Uzyskanie 60% punktów za pracę na zajęciach i 40% za przyjęcie
rozwiązania przez zleceniodawcę.
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Globalizacja i regionalizacja bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.6057ec5f48c4e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznianie studentów ze strukturą i dynamiką globalizacji i regionalizacji w kontekście
bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna terminologię i zjawiska wynikające z procesów
zachodzących w globalizacji i regionalizacji

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2
Definiuje ogólnoświatowe płaszczyzny oddziaływania
i poziomy zależności wynikające działania różnych
podmiotów stosunków międzynarodowch

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 Rozumie i wyjaśnia ewolucję i skutki procesów
globalnych oraz regionalnych

BNA_K1_W06,
BNA_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Opisuje typy, funkcje, formy i podmioty procesów
regionalnej integracji i globalizacji

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2 Samodzielnie prognozuje rozwój skutków
wynikających z uwarunkowań międzynarodowych

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3 Analizuje współzależności zachodzące w ramach
globalizacji i regionalizacji

BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Podejmuje dyskusje na tematy związane z różnymi
wymiarami i implikacjami stosunków
międzynarodowych kształtując postawy i więzi
społeczne związane z rolą procesów globalizacji
i regionalizacji dla bezpieczeństwa

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

analiza badań i sprawozdań 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Idee globalizacji i regionalizacji
2. Zjawiska homogenizacj/konwergencji
3. Regionalizacja i regionalizm – cechy zjawisk/procesów
4. Wymiary globalizacji
5. Globalizacja i trans nacjonalizacja
6. Tradycyjne wyjaśnienia globalizacji - realizm /liberalizm
7. Alternatywne wyjaśnienia globalizacji
8. Nowe formy zakorzenienia społecznego w globalizacji
9. Władza przymusowa/władza struktury/władza instytucji//władza produkcji w
globalizacji
10. Dobra wspólne/dobra klubowe
11. Hierarchia i heterarchia w globalizacji
12. Władza stymulacji, agregacji i koordynacji zasobów
13. Regionalne idee rynkowe (wolny, wspólny, jednolity, zharmonizowany rynek)
14. Polityczne teorie integracji regionalnej (PTI)
15. Ekonomiczne teorie integracji regionalnej (ETI)
16. Wspólnoty pluralistyczne/zamalgmatowane
17. Poziomy regionalnej integracji ekonomicznej
18. Dynamiczne i statyczne podejście do unii celnej
19. Teoria optymalnych obszarów walutowych
20. Teoria feudalizmu fiskalnego
21. Dyfuzja modeli regionalnych (framing/grafting)
22. Cztery etapy/fale badań nad regionalizacją
23. Modele regionalizacji nieformalnej
24. Modele makroregionaliacji – europejski/amerykański
25. Apolityczne formy regionalizacji
26. Wyzwania dla strategii makroregionalizacyjnych
27. Nowy regionalizm – globalna konstytucjonalizacja
28. Wyzwania i założenia nowego regionalizmu
29. Idee regionalnego zarządzania środowiskiem naturalnym
30. Przesłanki dla regionalnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska
31. Globalne problemy żywnościowe – regionalne rozwiązania
32. Globalne problemy ekologiczne– regionalne rozwiązania (emisja CO2)
33. Globalne południe w koncepcjach regionalnych ochrony środowiska
34. Wyzwania dla regionalnej integracji ekonomicznej w XXI wieku
35. Wyzwania dla regionalnej integracji politycznej w XXI wieku
36. Sprawiedliwość globalna – trybunały regionalne
37. Czynniki egzo/endogeniczne regionalizacji w obszarze poradzieckim
38. Efektywność regionalizacji w obszarze poradzieckim
39. Czynniki egzo/endogeniczne regionalizacji afrykańskiej
40. Efektywność regionalizacji w obszarze Afryki
41. Mega regiony i regionalizacja globalna (IBSA/BRICS/MIKTA/G77)
42. Regionalizacja transatlantycka
43. Regionalizacja azjatycka ASEAN/BIMSTEC/SCO
44. Regionalizacja trans pacyficzna CTPP

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Zaliczenie pisemne z zagadnień poruszanych na ćwiczeniach

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny z zagadnień poruszanych na wykładach
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Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.1100.5cd5597f5529e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs obejmuje przede wszystkim problematykę relacji pomiędzy polskimi służbami specjalnymi (Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu
Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego). Poza tym poświęcony jest ich relacjom z innymi instytucjami
uprawnionymi do zbierania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji niejawnych: Policji, Straży
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej i Biura Nadzoru
Wewnętrznego. Omówione zostaną także organy administracji publicznej odpowiedzialne za koordynację działań
tych służb oraz za nadzór i kontrolę nad nimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 relacje pomiędzy polskimi służbami specjalnymi
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W2
relacje pomiędzy polskimi służbami specjalnymi
a innymi instytucjami prowadzącymi czynności
operacyjno-rozpoznawcze

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W3 instrumenty nadzoru i kontroli w zakresie czynności
operacyjno-rozpoznawczych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W4 instrumenty koordynacji działań służb i organów
wywiadowczych RP

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wytłumaczyć charakter relacji pomiędzy służbą
policyjną a specjalną

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U2
wyjaśnić, na czym polegają problemy związane
z koordynacją działania służb i organów
wywiadowczych RP

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U3 analizować przepisy kompetencyjne dotyczące
współdziałania służb

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia dyskusji na trudne i kontrowersyjne
tematy z zachowaniem zasad etycznych BNA_K1_K02 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 15

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. relacje pomiędzy wywiadem a kontrwywiadem W1, W4, U2, K1

2. relacje pomiędzy wywiadem a kontrwywiadem wojskowym W1, W3, W4, U2, K1

3. relacje pomiędzy "cywilnymi" a wojskowymi służbami specjalnymi W1, W3, W4, U2, K1

4. współpraca służb specjalnych i policyjnych W2, U1, U2, K1

5. instrumenty nadzoru i kontroli - władza wykonawcza i ustawodawcza W3, W4, U2, K1

6. instrumenty nadzoru i kontroli - władza sądownicza W3, W4, U2, K1

7. instrumenty koordynacji W2, W4, U1, U2, K1

8. współdziałanie w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

9. współdziałanie w zakresie zwalczania terroryzmu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

10. współdziałanie w zakresie zwalczania korupcji W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

11. współdziałanie w zakresie zwalczania przemytu i przestępstw gospodarczych W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

12. współdziałanie w zakresie ochrony osób i obiektów W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

13. współdziałanie w zakresie zwalczania szpiegostwa W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne kolokwium

wykład egzamin pisemny / ustny egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Bezpieczeństwo jednostki, jednostka w bezpieczeństwie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.1100.6057ef2082697.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z koncepcją bezpieczeństwa ludzkiego oraz możliwościami zastosowania
tej koncepcji do badania współczesnych sytuacji kryzysowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma podstawową wiedzę o teoretycznych
i praktycznych aspektach bezpieczeństwa ludzkiego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

projekt, raport
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W2
posiada wiedzę o czynnikach, uwarunkowaniach
i systemach normatywnych kształtujących
współczesne bezpieczeństwo ludzkie

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

projekt, raport

W3
zna i rozumie funkcjonowanie podmiotów i instytucji
bezpieczeństwa ludzkiego w kontekście politycznym,
organizacyjnym, prawnym i etycznym

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

projekt, raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować wybrane przypadki ilustrujące
bezpieczeństwo ludzkie i powiązać ich istotę z teoriami

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt, raport

U2
posiada praktyczną umiejętność diagnozowania
i prognozowania procesów zachodzących
w stosunkach międzynarodowych w kontekście
bezpieczeństwa ludzkiego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 projekt, raport

U3
potrafi na podstawie poznanych teorii i koncepcji
przygotować raport analityczny prezentujący stan
bezpieczeństwa ludzkiego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do opracowywania i realizowania w sposób
twórczy i kompleksowy projektów dotyczących
rozpoznania i diagnozowania problemów
bezpieczeństwa ludzkiego z wykorzystaniem zdobytej
wiedzy oraz uzyskanych kompetencji
wielokulturowych,

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie projektu 20

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs obejmuje następujące treści programowe: historia koncepcji bezpieczeństwa
ludzkiego; definicje i konceptualizacje bezpieczeństwa ludzkiego;
instytucjonalizacja bezpieczeństwa ludzkiego; interwencja humanitarna i
odpowiedzialność za ochronę; bezpieczeństwo osobiste; bezpieczeństwo
ekonomiczne i ubóstwo; bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowotne;
bezpieczeństwo ekologiczne; bezpieczeństwo ludzkie w cyberprzestrzeni.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, raport Obecność i aktywność na zajęciach, projekt grupowy zakończony
pisemnym raportem
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Służby wywiadowcze wybranych państw świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.1100.6057efdf240ab.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką działania służb wywiadowczych Chin.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Ma podstawową wiedzę i zna podstawową
terminologię z zakresu nauk o bezpieczeństwie
i o polityce i administracji oraz potrafi określić jej
miejsce w obrębie nauk społecznych.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03 zaliczenie ustne
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W2 Potrafi definiować główne pojęcia dotyczące polityki
Chin w obszarze bezpieczeństwa.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie ustne

W3
Ma pogłębioną wiedzą dotyczącą metod i technik
badawczych oraz narzędzi stosowanych w obszarze
bezpieczeństwa.

BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność analizowania i prognozowania
założeń związanych z realizacją polityki w obszarze
bezpieczeństwa przez Chiny

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
spełniając rolę moderatora lub konsultanta w dyskusji
dotyczącej polityki Chin w obszarze bezpieczeństwa.

BNA_K1_K01 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Transformacja służb wywiadowczych w Chinach w ujęciu historycznym. W1, W2, U1

2. Służby wywiadowcze w systemie aparatu władzy państwowej w Chinach. W1, W2, W3, U1, K1

3. Podstawowe zadania, metody i techniki działania chińskich służb specjalnych. W1, W2, W3, U1, K1

4. Wywiad gospodarczy i szpiegostwo przemysłowe Chin. W1, W2, W3, U1, K1

5. Wykorzystanie technologii informatycznych przez Chiny. W1, W2, W3, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Służby policyjne RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.1100.6057eede84dae.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przedstawienie pozycji i roli służb policyjnych w systemie bezpieczeństwa Polski. Przekazywane
treści obejmują zagadnienia historyczne, prawnicze, politologiczne i socjologiczne. Omawiane będą zarówno
instytucje działające aktualnie, jak i instytucje historyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pozycję systemową polskich służb policyjnych BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne
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W2 ewolucję polskich służb policyjnych
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3 uwarunkowania ewolucji polskich służb policyjnych
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W4 zadania i kompetencje funkcjonariuszy polskich służb
policyjnych

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować wydarzenia i procesy dotyczące polskich
służb policyjnych przy użyciu aparatu nauk
społecznych

BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04 zaliczenie pisemne

U2 rozpoznawać problemy i i kontrowersje związane
z działaniami polskich służb policyjnych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie pisemne

U3 wytłumaczyć relacje pomiędzy polskimi służbami
policyjnych a innymi instytucjami

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia merytorycznej dyskusji na tematy trudne
i kontrowersyjne z zachowaniem zasad etycznych

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia wprowadzające. Definicja służb policyjnych, system służb policyjnych W1, U1

2. Ewolucja polskich służb policyjnych, od lat 80. do czasów obecnych W1, W2, W3, U1, U2, U3
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3. Zadania, kompetencje i funkcje w systemie bezpieczeństwa państwa
poszczególnych służb

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3

4. Nadzór nad działaniem służb policyjnych. Problemy i kontrowersje W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

5. Uprawnienia funkcjonariuszy polskich służb policyjnych W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6. Uprawnienia funkcjonariuszy polskich służb policyjnych: orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego W1, W4, U1, U2, U3, K1

7. Uprawnienia funkcjonariuszy polskich służb policyjnych: analiza przypadków
trudnych W1, W4, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne egzamin

ćwiczenia zaliczenie pisemne kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd5598b52808.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zaznajomienie studentów z szeroko pojętą problematyką cyberbezpieczeństwa. Omówione
zostaną m. in. formy rywalizacji i współpracy państw w cyberprzestrzeni, polityka cyberbezpieczeństwa
wybranych państw, bezpieczeństwo danych osobowych, rodzaje cyberzagrożeń, problematyka rozróżnienia
ataków cybernetycznych, prawne aspekty cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwo w erze wielkich zbiorów danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 największe współczesne zagrożenia i wyzwania
cyberbezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2 rodzaje ataków w cyberprzestrzeni oraz problem ich
rozróżniania

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3 prawne regulacje bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
a także międzynarodowe polityki cyberbezpieczeństwa BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę,

projekt

W4 problematykę bezpieczeństwa danych osobowych
w cyberprzestrzeni

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyszukiwać, obserwować oraz właściwie interpretować
informacje na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2 wskazać najważniejsze wyzwania
cyberbezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3 dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań
strategii cyberbezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnego uczestniczenia w naukowej debacie nt.
cyberbezpieczeństwa

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

analiza problemu 10

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie pracy semestralnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach wykładu orać ćwiczeń omówione zostaną m. in. takie zagadnienia jak:
- bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – historia cyberprzestrzeni i prognozy
przyszłości cyberprzestrzeni, definicja zagrożeń cybernetycznych, problem
rozróżnienia ataków cybernetycznych,
- bezpieczeństwo w erze Big Data – konsekwencje analizy wielkich zbiorów
danych, możliwe naruszenia prawa do prywatności, prawo do bycia zapomnianym,
bezpieczeństwo danych osobowych, RODO/GDPR w praktyce,
- wojna w cyberprzestrzeni – problem atrybucji ataku cybernetycznego, prawne
aspekty wojny w cyberprzestrzeni, kontrowersje na temat możliwości prowadzenia
wojny w cyberprzestrzeni,
- rewolucja IT w kontekście militarnym - przyszłość Internetu, nowy
„cybernetyczny” żołnierz, IoT, sztuczna inteligencja, Big Data, AR na użytek
wojska,
- cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji państw (Chiny, USA, UE, NATO…) –
wywiad cybernetyczny, rywalizacja gospodarcza/wywiad gospodarczy, Internet
jako narzędzie propagandy.

Ze względu na dynamikę cyberbezpieczeństwa, lista analizowanych zagadnień
może się nieznacznie zmienić. Szczegółowy konspekt zajęć zostanie przesłany do
Studentów najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykładów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt
Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej jest aktywny udział w
zajęciach Punktacja: dst: 51 55 dst+: 56 65 db: 66 76 db+: 77 87 bdb: 88
100 Dopuszczalna jest jedna nieobecność

wykład zaliczenie na ocenę
Zajęcia mają formę wykładu konwersatoryjnego. Na ocenę końcową
składają się: ocena z ćwiczeń (30 proc.) + przygotowanie do zajęć i udział
w dyskusji (30 proc.) + praca zaliczeniowa pisemna (40 proc.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1300.5ca756b2af3d0.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student nabywa wiedzę i umiejętność potrzebne do przygotowania pracy dyplomowej pod opieką pracownika
badawczo-dydaktycznego

C2 Student nabywa umiejętność samodzielnego formułowania myśli oraz otwartość i konsekwencję w myśleniu

C3 Student nabywa świadomość potrzeby dalszego kształcenia
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawową terminologię stosowaną w badaniach
z zakresu zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz
pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

BNA_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2
zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplinach
w obszarze nauk społecznych

BNA_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W3 zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM BNA_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W4 posiada wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej BNA_K1_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin
w obszarze nauk społecznych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2
potrafi stosować wybrane podejścia badawcze oraz
teorie naukowe z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz
pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

BNA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3
posługuje się właściwymi narzędziami i metodami
badań z zakresu nauk społecznych w celu
przeprowadzenia badań własnych

BNA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U4
ma umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
w warunkach globalizacji badań naukowych oraz
korzysta z technik komunikacyjnych i IT w zakresie
nauk o polityce i administracji

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5
przygotowuje pracę dyplomową z zakresu nauk
o bezpieczeństwie lub nauk o polityce i administracji
zgodnie z wymogami stawianymi pracom
dyplomowym w INPiSM

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myśli w sposób samodzielny, krytyczny i twórczy BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K2 jest świadomy konieczności etycznego postępowania
w trakcie pisania pracy dyplomowej BNA_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 60

analiza i przygotowanie danych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

analiza i przygotowanie danych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym w
INPiSM; Wymogi edycyjne prac dyplomowych, Konstruowanie przypisów i
bibliografii; Podstawowe zasady etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania, Metodologia pracy naukowej, warsztat badawczy,
techniki opisu naukowego; Bazy źródłowe; wybór problemu badawczego pracy
dyplomowej; prezentacja konspektu pracy i dalszych etapów przygotowywania
pracy dyplomowej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz wstępnej bibliografii

Semestr 6

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Złożenie do obrony zaakceptowanej przez Promotora pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Taktyka kryminalistyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cac67d0ccb1e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu nauki o policji

C2 przekazanie wiedzy z zakresu taktyki kryminalistycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przedmiot i zakres kryminalistyki BNA_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 ogólną teorię nauki o śledztwie BNA_K1_W01 zaliczenie na ocenę
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W3 podstawowe zagadnienia taktyki kryminalnej BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić działalność organów ścigania z punktu widzenia
aktualnych ustaleń nauki o policji

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w dyskusji na temat węzłowych
problemów kryminalistyki

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K2 rozważania zagadnień z zakresu bezpieczeństwa
narodowego w oparciu o dorobek kryminalistyki

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do sprawdzianów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. przedmiot i zakres kryminalistyki W1, W2, W3, K1, K2

2. pierwsze informacje o przestępstwie W2, W3, U1, K1, K2

3. oględziny W3, U1, K1, K2

4. teoretyczne podstawy śledztwa W2, W3, U1, K1, K2

5. przesłuchanie i okazanie W3, U1, K1, K2

6. czynności operacyjno-rozpoznawcze W3, U1, K1, K2

7. przetwarzanie informacji kryminalnych W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
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analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę kolokwium i aktywność na zajęciach
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Komunikowanie strategiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd5596aa13db.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami komunikacji prowadzonej przez władze,
w ramach realizowania strategii państw.

C2 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania wybranych podmiotów publicznych,
prowadzących działalność komunikacyjną jako wsparcie dla realizowanych strategii.

C3 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu sposobów budowania przemówień przywódców
politycznych, mających na celu komunikowanie strategii państwowych.

C4 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z teorii komunikowania społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu
komunikacji strategicznej państw i innych organizacji.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

raport, przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

W2
Student zna i rozumie reguły komunikacji strategicznej
prowadzonej w formach dyplomacji publicznej
i propagandy.

BNA_K1_W01
przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

W3
Student zna i rozumie podstawowe zasady
konstruowania wypowiedzi publicznych służących
komunikowaniu strategii państwa.

BNA_K1_W02
projekt, przygotowanie
na zajęcia, aktywny
udział w zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi identyfikować i analizować działania
i zjawiska składające się na komunikację strategiczną.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

projekt, raport,
przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

U2 Student potrafi analizować i oceniać komunikację
strategiczną prowadzoną przez liderów politycznych.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

projekt, przygotowanie
na zajęcia, aktywny
udział w zajęciach

U3
Student potrafi analizować funkcjonowanie podmiotów
publicznych w zakresie ich działalności
komunikacyjnej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02

raport, przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego
przygotowywania analiz zjawisk komunikowania
strategicznego na podstawowym poziomie
i w omawianym w ramach przedmiotu zakresie.

BNA_K1_K03
projekt, raport,
przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział w
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do zajęć 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie raportu 5

analiza problemu 10

przygotowanie referatu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej. W1, U1

2. 2. Komunikowanie strategiczne w państwie. W1, U1

3. 3. Komunikowanie strategiczne w działalności sił zbrojnych. W1, U1, U3

4. 4. NATO StratCom. W1

5. 5. Dyplomacja publiczna i komunikowanie strategiczne. W2, U1, U2, U3

6. 6. Propaganda w komunikowaniu strategicznym - media jako narzędzia. W2, U1, U2, U3

7. 7. Media jako aktorzy komunikacyjni i czynniki interweniujące w procesach
realizowania strategii państw. W1, U1

8.
8. (A1-raport) Komunikowanie publiczne (strategiczne) wybranych podmiotów, w
tym organizacji - w analizach studentów (wg instrukcji) (możliwe 1 lub więcej
spotkań do zrealizowania tego zagadnienia).

W1, U1, U2, U3, K1

9. 9. Komunikowanie strategiczne przywódców państw w sytuacjach kryzysowych -
case studies. W3, U1, U2, U3, K1

10. 10. Komunikowanie strategiczne przywódców państw w sytuacjach konfliktów
zbrojnych - case studies. W3, U1, U2, U3, K1

11.
11. (A2-analiza, referat) Komunikowanie strategiczne przywódców państw -
wybrane aspekty w analizach studentów (wg instrukcji) (możliwe 1 lub więcej
spotkań do zrealizowania tego zagadnienia).

W3, U1, U2, U3, K1

12. 12. Wybrane inne aspekty komunikacji strategicznej (np. operacje informacyjne,
dezinformacyjne, w cyberprzestrzeni, psychologiczne). W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
projekt, raport,
przygotowanie na
zajęcia, aktywny udział
w zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu. 1. Obecność na zajęciach. 2.
Przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach. 3. Ocena
merytoryczna przygotowanych i zaprezentowanych na zajęciach
prac (A1-raport, A2-analiza, referat ) - prace mogą być wykonywane
indywidualnie lub w niewielkich zespołach, w zależności od
liczebności grup i decyzji prowadzącego w tym zakresie. Sposób
oceniania będzie dostosowany do liczby autorów analiz 4. Możliwe
inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia
pisemne kub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania
na zajęcia). Warunki dopuszczenia do zaliczenia. 1. Obecność na
minimum połowie zajęć. 2. Usprawiedliwienie i odpracowanie
nieobecności (jeśli 2 i więcej). Niezależnie od nieobecności student
musi wykonać wszystkie zalecone zadania (analizy).
Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu
dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach
pisemnych.
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Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd5598384535.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem konwersatorium „Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce” jest przybliżenie studentom zróżnicowanego
charakteru pojawiających się w XXI wieku najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa na kontynencie
afrykańskim. Analiza prowadzona będzie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście globalnym,
z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie procesy polityczne, społeczne
i gospodarcze determinujące zagrożenia
bezpieczeństwa w Afryce.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

W2
Student zna i rozumie kluczowe regionalne
i transnarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Afryki
oraz ich globalne konsekwencje.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

projekt, aktywność na
zajęciach

W3
Student zna i rozróżnia czynniki wpływające
na poszczególne zagrożenia bezpieczeństwa
na kontynencie afrykańskim.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi omówić w sposób analityczny wybrane
zagrożenie bezpieczeństwa w Afryce w oparciu
o zdobytą na zajęciach wiedzę oraz samodzielnie
wyszukiwaną literaturę.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

projekt

U2
Student potrafi przeanalizować zmieniającą się rolę
odgrywaną przez państwa afrykańskie w systemie
bezpieczeństwa międzynarodowego.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

projekt, aktywność na
zajęciach

U3
Student potrafi przygotować się (indywidualnie
i grupowo) do wzięcia aktywnego udziału w brytyjskiej
debacie parlamentarnej (British Parliamentary
Debate).

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest w stanie formułować i publicznie
przedstawiać formułowane przez siebie argumenty,
jak również odpowiadać na ewentualną krytykę
w trakcie dyskusji na zajęciach oraz organizowanej
na koniec kursu debaty.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02

projekt, aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Koniec XX i początek XXI wieku zbiegł się z pojawieniem się nowych zagrożeń
bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim, których konsekwencje obserwowane
są nie tylko na poziomie danego państwa czy regionu, ale również w wymiarze
globalnym. Kryzysy państwowości, terroryzm, piractwo, przemyt ludzi i
narkotyków, czy cyberprzestępczość to tylko niektóre z nowych wyzwań w
dziedzinie bezpieczeństwa, przed którymi stanęły państwa afrykańskie,
jednocześnie wciąż borykając się z zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak, m.
in. konflikty zbrojne, klęski żywiołowe czy kryzysy humanitarne.

W czasie trwania kursu najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce
zostaną poddane analizie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście
globalnym, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych. Omówione zostaną
również podjęte próby zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie
afrykańskim. Podczas odbywających się na zajęciach dyskusji studenci będą
zachęcani do formułowania własnych wniosków i aktywnego szukania nowych
rozwiązań dla przedstawianych problemów. Część zagadnień zostanie omówiona z
wykorzystaniem metody studium przypadku (case study).

1. Historyczny kontekst zagrożeń bezpieczeństwa w Afryce; 2. Problem państw
upadłych/dysfunkcyjnych – przyczyny, przejawy, konsekwencje; 3. Konflikty
etniczne i wojny domowe w państwach afrykańskich; 4. Konflikty
międzypaństwowe w Afryce; 5. Terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm
islamski (działalność m.in. Al-Kaidy, Al-Shabaab i Boko Haram, konsekwencje
Arabskiej Wiosny); 6. Piractwo i zagrożenia bezpieczeństwa morskiego; 7.
Najważniejsze afrykańskie instytucje bezpieczeństwa; 8. Transnarodowa
przestępczość zorganizowana (międzynarodowy handel bronią i ludźmi, przemyt
narkotyków, cyberprzestępczość); 9. Problemy społeczeństw pokonfliktowych –
wyzwania procesu budowania pokoju; 10. Zagrożenia demograficzne (wysoki
przyrost naturalny, migracje, uchodźcy); 11. Zagrożenia związane ze
środowiskiem naturalnym (klęski żywiołowe, ekologiczne, zmiany klimatyczne,
„klątwa surowcowa”, land grabbing, bezpieczeństwo energetyczne); 12. Kryzysy
żywnościowe, problem dostępu do wody pitnej, AIDS/HIV, zagrożenia
epidemiologiczne; 13. Zaangażowanie aktorów międzynarodowych w
przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa w Afryce (aspekt polityczny,
militarny i ekonomiczny)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, aktywność na
zajęciach

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach
oraz przygotowaniu i udziale w brytyjskiej debacie parlamentarnej
(British Parliamentary Style), na którą poświęcone zostaną jedne z
ostatnich zajęć. Aktywność studentów będzie oceniana
każdorazowo. Przygotowanie i udział w debacie jest swoistym
projektem, w który zaangażowani zostaną wszyscy uczestnicy
zajęć. Warunkiem klasyfikacji studenta jest jego obecność na
zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych misji i operacji wojskowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.6057ede0b030b.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej polityczno-militarnych uwarunkowań bezpieczeństwa
w wymiarze narodowym i międzynarodowym

C2 Utrwalenie i poszerzenie terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie

C3 Utrwalenie i rozwój umiejętności właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk
o bezpieczeństwie w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada wiedzę o środkach i instrumentach stosunków
politycznych i wojskowych oraz sposobach ich
wykorzystania we współczesnych stosunkach
międzynarodowych

BNA_K1_W02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
Posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także
norm i reguł organizacyjnych kształtujących
współczesne międzynarodowe stosunki polityczne
i militarne

BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z politycznymi
i militarnymi aspektami stosunków międzynarodowych

BNA_K1_U01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
Posiada podstawową umiejętność rozumienia
i analizowania mechanizmów interwencji, reagowania
kryzysowego i stabilizacji w wymiarze
międzynarodowym

BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy
i umiejętności w zakresie międzynarodowych
stosunków politycznych i militarnych do działania
w zespole i uczestniczenia w procesach decyzyjnych,
przewidując skutki tych decyzji

BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2
Potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące międzynarodowego wymiaru
stosunków politycznych i wojskowych w dalszych
etapach kształcenia

BNA_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wielonarodowe misje i operacje wojskowe – aparat pojęciowy W1, U2, K1
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2. Uwarunkowania organizacji i prowadzenia wielonarodowych misji i operacji
wojskowych W1, U2, K1

3. Konflikty zbrojne jako zagrożenia bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym
i narodowym W1, U2, K1

4. Rodzaje i sposoby działań na rzecz wsparcia pokoju W1, U1, K1

5. Misje i operacje z wykorzystaniem komponentów wojskowych jako środek
reagowania kryzysowego W1, U1, K1

6. Organizacja wielonarodowych misji i operacji wojskowych W2, U2, K1

7. Sposoby wykonywania zadań w wielonarodowych misjach i operacjach
wojskowych W1, U1, K1

8. Zasady użycia siły W2, U2, K1

9. Misje wojskowe - geneza i rozwój W1, U1, K1

10. Funkcjonowanie wielonarodowych misji wojskowych – wybrane przykłady W2, U2, K1

11. Wielonarodowe operacje wojskowe, pokojowe i stabilizacyjne – geneza i rozwój W1, U1, K2

12. Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych operacji wojskowych pod
auspicjami ONZ W1, U1, K1

13. Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych operacji wojskowych pod
dowództwem NATO W2, U2, K1

14. Organizacja i funkcjonowanie wielonarodowych operacji wojskowych pod
przywództwem UE W2, U2, K1

15. Perspektywy funkcjonowania i rozwoju wielonarodowych misji i operacji
wojskowych W1, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja
Pozytywne zaliczenie prezentacji przedmiotowej, pozytywna
ocena z aktywności podczas zajęć, spełnienie wymogów dot.
frekwencji, pozytywne zaliczenie testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe

student zna terminologię stosowaną w naukach o bezpieczeństwie
student ma podstawową wiedzę na temat historycznych, politycznych, społecznych i militarnych uwarunkowań oraz
ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i miedzynarodowym 
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Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd5597894f68.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu przeanalizowanie wraz ze studentami najistotniejszych współczesnych problemów polityki, przed
którymi stają obecnie tak teoretycy, jak i praktycy polityczni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna i rozumie społeczno-polityczne problemy
współczesnego świata BNA_K1_W02 esej
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W2 Student zna i rozumie teoretyczne uzasadnienia
działań politycznych. BNA_K1_W03 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi sformułować własną analizę
wybranego zagadnienia polityczno-społecznego. BNA_K1_U01 esej

U2
Student potrafi dostrzegać związki przyczynowo
skutkowe politycznych zjawisk, także tych oddalonych
od siebie pod względem czasowym.

BNA_K1_U04 esej

U3
Student potrafi ująć swoje przemyślenia
w skondensowanej formie wykazując się dyscypliną
myślenia.

BNA_K1_U03 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do napisania przykładowo opinii,
ekspertyzy na zadany temat. BNA_K1_K01 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie ekspertyzy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Kryzys potęgi amerykańskiej, Kryzys Europy, Rosja a Zachód, Wzrost potęgi Chin,
Kryzys ukraiński a Rosja i Zachód, Terroryzm, Kryzys migracyjny, Zagrożenia dla
demokracji liberalnej, Bieżące zagadnienia polityczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Obecność na zajęciach, przygotowywanie i prezentowanie analiz
politycznych, udział w dyskusjach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego.
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Violence in international relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.605a145475c12.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przegląd oraz zastosowanie na wybranych przypadkach teorii dotyczących przemocy
zbiorowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna typy przemocy w stosunkach międzynarodowych BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
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W2 zna teorie tłumaczące występowanie przemocy
w stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3 zna przypadki występowania różnych typów przemocy
w stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wyrażać własne opinie na temat zjawisk
przemocy w stosunkach międzynarodowych, przy
jednoczesnym zachowaniu zasad obiektywności
i uczciwości w badaniach naukowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

aktywność na zajęciach

U2 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o teoriach
dotyczących przemocy do analizy konkretnych zjawisk

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U3
posiada umiejętność prawidłowego stosowania
terminologii dotyczącej przemocy w stosunkach
międzynarodowych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia
oraz interpretacji zjawisk przemocy w stosunkach
międzynarodowych

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03 aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs poświęcony jest różnym rodzajom przemocy występującym w stosunkach
międzynarodowych oraz istniejącym teoretycznym wyjaśnieniom tych zjawisk.
Treści programowe obejmują taką tematykę jak: wojna, konflikty etniczne,
ludobójstwo, rewolucja, terroryzm, interwencja humanitarną oraz związek
pomiędzy degradacją środowiska a konfliktem społecznym. Przemoc w
stosunkach międzynarodowych będzie analizowana zarówno na poziomie
społeczno-strukturalnym, jak i indywidualnym, z perspektywy funkcjonalizmu,
teorii racjonalnego wyboru, mikro- i makro-podejść oraz teorii krytycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach
oraz zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR))



Sylabusy 286 / 341

Современный мир: вызовы и проблемы
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.605a14b3a5581.22

Języki wykładowe
Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami i uwarunkowaniami wpływającymi
na międzynarodowy porządek współczesnego świata, a także jego wyzwania i problemy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 problematykę nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie
i stosunków międzynarodowych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 zaliczenie
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W2
problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe, a także
wyzwań i problemów współczesnego świata

BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05 zaliczenie

W3
problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata, a także jego wyzwań
i problemów

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym, a także wyzwaniami i problemami
współczesnego świata

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego rozwoju w zakresie różnych form
aktywności społecznych w odniesieniu
do współczesnego porządku międzynarodowego,
a także wyzwań i problemów współczesnego świata

BNA_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania porządku międzynarodowego i bezpieczeństwa współczesnego
świata. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa mocarstw światowych. Globalny
układ sił i sytuacja geopolityczna na świecie. Konflikty i zagrożenia
bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Instytucjonalizacja współczesnych
stosunków międzynarodowych i procesów bezpieczeństwa. Bieżące
uwarunkowania i procesy na arenie międzynarodowej w perspektywie wyzwań i
problemów współczesnego świata.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego, B1/B2
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Asia-Pacific in World Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cd559fb89fce.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge of the international relations of
Asia and the Pacific, including theoretical background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean
Peninsula, Southeast Asia and the United States, as well as regional organizations will be discussed.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 basic issues of international relations in the Asia-
Pacific region, as well as their theoretical background

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2 IR participants and current events in the Asia-Pacific
Region

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3 political, social and economic processes determining
international relations in the region

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 do basic research, critically analyze and synthesize
information

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2 discuss regional issues based on research
BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3 present knowledge based opinions, exchange them,
defend his thesis during discussion

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 debate his opinions during classes understanding
differences in worldviews

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge
of the international relations of Asia and the Pacific, including theoretical
background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The
role of the PRC, Japan, Korean Peninsula, Southeast Asia and the United States, as
well as regional organizations will be discussed (content of the course is divided
into lectures and readings for students).

1. Theoretical background.

2. Overview of the history of the region.

3. Political systems in the Asia-Pacific.

4. Geography and geopolitics of the region.

5. Demography of the Asia-Pacific.

6. Socio-cultural characteristic of the region.

7. Religions of the Asia-Pacific.

8. Economic situation in the Asia-Pacific.

9. Regional economic integration.

10. Outline of the strategic situation.

11. The People’s Republic of China – a rising power of the region.

12. Role of Japan in regional policy since 1945.

13. Korean Peninsula – rising threat and chances for unification.

14. United States as crucial factor of regional interactions.

15. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia and Russia.

16. Regional organizations 1 (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC, SCO).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to
prepare an extra essay (ca. 20 000 characters, topic must be agreed with
the lecturer in advance).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Academic English
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1100.5cac67db1406e.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem języka angielskiego oraz nauka
umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekstach akademickich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 słownictwo umożliwiające opisywanie zjawisk
politycznych

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę
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W2 specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk
politycznych

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się językiem angielskim właściwym dla
nauk o polityce

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2 dyskutować o ważnych zagadnieniach politycznych,
społecznych i kulturowych współczesnego świata

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05 zaliczenie na ocenę

U3 czytać ze zrozumieniem oraz interpretować wybrane
informacje na temat zjawisk politycznych

BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania w języku angielskim dyskusji
o zjawiskach politycznych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Niezbędna terminologia z zakresu nauk politycznych w języku angielskim W1, W2, U1, K1

2. Analiza tekstów naukowych i publicystycznych w języku angielskim W2, U2, U3, K1

3. Sztuka pisania tekstów naukowych w języku angielski W2, U1, K1

4. Sztuka przygotowywania prezentacji w języku angielskim U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę obowiązkowy udział w zajęciach; aktywny udział w zajęciach -znajomość
wymaganych tekstów; kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+



Sylabusy 295 / 341

Transatlantycka wspólnota wywiadowcza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.1200.6057f3361e740.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie podłoża, uwarunkowań i funkcjonowania transatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa

C2 Charakterystyka podstaw prawno-organizacyjnych i uwarunkowań politycznych wspólnoty wywiadowczej USA
oraz współpracy wywiadowczej w Unii Europejskiej

C3 Omówienie mechanizmów, metod i technik wywiadowczych stosowanych przez wspólnotę wywiadowczą USA
i państwa UE

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu
transatlantyckiej współpracy wywiadowczej oraz jej
ramy prawno-polityczne

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 zaliczenie

W2
Posiada wiedzę nt. ewolucji transatlantyckiej
współpracy wywiadowczej oraz jego poszczególnych
aktorów

BNA_K1_W03 zaliczenie

W3
Posiada wiedzę nt. uwarunkowań wewnętrznych
i międzynarodowych transatlantyckiej współpracy
wywiadowczej

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować i prognozować wydarzenia i procesy
dotyczące transatlantyckiej współpracy wywiadowczej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie

U2
Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je
analizować i syntetyzować wiedzę dotyczącą
transatlantyckiej współpracy wywiadowczej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do prezentowania i uzasadnienia poglądów
dotyczących skutków transatlantyckiej współpracy
wywiadowczej dla bezpieczeństwa międzynarodowego

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład z elementami konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie raportu 10

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota wywiadu i jego miejsce we współpracy transatlantyckiej W3, K1
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2. Podłoże, uwarunkowania i ewolucja transatlantyckiej wspólnoty wywiadowczej. W2

3. Rozwój transatlantyckiej współpracy wywiadowczej po 11 września 2001 r. W2, U2, K1

4. Geneza i ewolucja wspólnoty wywiadowczej USA. W3, U1

5. Reforma i współczesna struktura wspólnoty wywiadowczej USA. W1

6. Podłoże, ramy prawno-polityczne i rozwój współpracy wywiadowczej w Unii
Europejskiej. W1, W3, U1

7. Obszary, instytucje i struktury wywiadowcze w UE. W1, W2, U2

8. Instytucje, struktury i podmioty wywiadowcze w NATO. W1, W2, U2

9. Cykl wywiadowczy w ramach transatlantyckiej wspólnoty wywiadowczej. U1, U2, K1

10. Pozyskiwanie danych wywiadowczych w ramach transatlantyckiej wspólnoty
wywiadowczej. U1, U2

11. Analiza informacji i produkty wywiadowcze. W3, U2, K1

12. Konsumenci produktów wywiadowczych. W3, U2

13. Nadzór nad działaniami wywiadowczymi w ramach wspólnoty transatlantyckiej. W3, U1, K1

14. Perspektywy rozwoju transatlantyckiej współpracy wywiadowczej. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie - aktywność w trakcie zajęć – 30%; - pisemny sprawdzian – 40%; - praca

analityczna na zadany temat – 30%.
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Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.1200.5cd5598ca760e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z systemowym podejściem do wymiaru sprawiedliwości

C2 omówienie elementów systemu, w którym „wejście do systemu” stanowi popełnienie przestępstwa, a „wyjście
z systemu” wykonanie kary

C3 uświadomienie problematyki relacji między wieloma instytucjami wymiaru sprawiedliwości i konsekwencji ich
wzajemnych powiązań

C4 określenie statusu jednostki na każdym etapie procesu karnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady ustrojowe polskiego wymiaru sprawiedliwości
BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2 najważniejsze problemy polskiej polityki kryminalnej
w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04 zaliczenie pisemne

W3
organizację i funkcjonowanie instytucji wymiaru
sprawiedliwości - znaczenie poszczególnych
elementów systemu

BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

ocenić i zinterpretować w ujęciu systemowym
zagadnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości,
dostrzegając w analizie złożoność relacji
organizacyjno-funkcjonalnych pomiędzy
poszczególnymi elementami systemu

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne

U2
dostrzec konsekwencje formułowanych postulatów
polityki kryminalnej na jedną z podstawowych funkcji
państwa – wymierzanie sprawiedliwości

BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne

U3 powiązać problematykę systemu wymiaru
sprawiedliwości z prawami człowieka BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceny zmian w wymiarze sprawiedliwości opierając
swoją ocenę o tezy z literatury fachowej i z ekspertyz

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie pisemne

K2 wieloaspektowej oceny źródeł pomyłek sądowych BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 15

analiza problemu 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. naczelne zasady procesu karnego W1, W2, U1, K1

2. dowody w procesie karnym W3, U2, U3, K1, K2

3. środki przymusu W3, U1, U2, U3, K1

4. postępowanie przygotowawcze W3, U1, K1

5. postępowanie główne i apelacyjne W3, U1, K1

6. postępowanie wykonawcze W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne kolokwium i aktywność na zajęciach
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CYBERINT – działania wywiadowcze w cyberprzestrzeni
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABAWS.1200.5cd5597ee78f7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 10

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest przekazaniem wiedzy na temat specyfiki działań wywiadowczych w cyberprzestrzeni.

C2 Celem jest również poznanie specyfiki działań CYBERINT prowadzonych przez wybrane państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie wyzwania związane z procesem
prowadzenia działań wywiadowczych
w cyberprzestrzeni, w tym zagadnienia związane
z etycznym wymiarem CYBERINT.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2 Student zna specyfikę działań wywiadowczych
wybranych państw w cyberprzestrzeni. BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi przeanalizować incydent CYBERINT
w oparciu o jawne źródła informacji

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Studenci gotowi są do podejmowania współpracy
w ramach zespołu w celu wykonania wskazanych
zadań.

BNA_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 20

wykład 10

analiza i przygotowanie danych 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki CYBERINT. W1

2. Cyberprzestrzeń jako wyzwanie dla wspólnot wywiadowczych. W1, W2

3. Wywiad wybranych państw a cyberprzestrzeń. W2, U1, K1

4. Cyber Threat Intelligence. W1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, prezentacja Aktywność na zajęciach, prezentacja oraz kolokwium.

wykład zaliczenie na ocenę Praca pisemna.



Sylabusy 304 / 341

Geopolityczne konteksty bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.604f30a4f32b1.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie z głównymi kategoriami geopolityki i geostrategii w kontekście bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego oraz wskazanie głównych tendencji rozwojowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu geopolityki
i geostrategii BNA_K1_W01 egzamin pisemny



Sylabusy 305 / 341

W2
Klasyczne i poźnonowoczesne teorie i podejścia
badawcze geopolityki w kontekście państwa oraz
systemu międzynarodowego, w tym podsystemów
bezpieczeństwa

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Stosować kategorie analityczne związane z teorią
geopolityki i geostrategią w odniesieniu
do konkretnego problemu związanego
z bezpieczeństwem międzynarodowym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2
Selekcjonować i kategoryzować dane i informacje
celem tworzenia prognoz związanych
z bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Pracy analitycznej indywidualnej lub grupowej
z wykorzystaniem aparatu pojęciowo - analitycznego
opartego na wielodyscyplinarnym podejściu do sfery
bezpieczeństwa

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02 zaliczenie

K2
Podejmowania wyzwań z zakresu analizy
i decydowania związanych z funkcjonowaniem
państwa w otoczeniu międzynarodowym

BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

analiza badań i sprawozdań 15

przygotowanie ekspertyzy 40

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Kontekst 1: Geopolityka w późnonowoczesnym świecie - adekwatność definicji i
pojęć. W1, W2

2. Kontekst 2: Rola ewolucji środowiska geograficznego w kształtowaniu warunków
bezpieczeństwa. W1, W2, U1

3. Kontekst 3: Geopolityczne "opus magnum" - państwo i "hard - power" na tle
porównawczym. W2, U1, U2

4. Kontekst 4: Siła cywilizacji, kultury i wiedzy - soft- i smart - power w analizie
geopolitycznej. W2, U1, U2

5. Kontekst 5: Szacowanie potęgi - badanie projekcji siły: rola potęgonomii i badań
potęgometrycznych. U1, U2, K1

6. Kontekst 6: Przestrzenne struktury geopolityczne: od perspektywy
makrosystemowej do sfery mikrostruktur. U1, U2, K1

7. Kontekst 7: Bezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej i cyfrowej - nowe wymiary
analizy czy ostateczna bariera dla geopolityki? W1, W2, U1, U2

8. Kontekst 8: Geopolityka, geostrategia a polityka zagraniczna i bezpieczeństwa -
analiza geopolityczna i jej znaczenie dla racji stanu. U1, U2, K1, K2

9. Świadomość geopolityczna - geopolityka popularna w kształtowaniu postaw
społecznych związanych z bezpieczeństwem. U1, U2, K1, K2

10. Kontekst 10: Geopolityka - instrument sterowania świadomością? (podejście
krytyczne). U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Indywidualna lub grupowa praca o charakterze analitycznym

wykład egzamin pisemny Egzamin w formie hybrydowej:testowo - opisowej, przeprowadzany
stacjonarnie albo zdalnie (MS Forms)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu geografii politycznej,  historii stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI XXI w.
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Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNABWS.1200.6057f2c1ef8ab.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie ewolucji współpracy oraz ram prawno-instytucjonalnych polityki bezpieczeństwa wewnętrznego
Unii Europejskiej

C2 Omówienie zasad, metod i mechanizmów współpracy między państwami członkowskimi oraz instytucjami
i agencjami UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

C3 Zaprezentowanie głównych obszarów polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE

C4 Wskazanie na uwarunkowania, ograniczenia i perspektywy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa
wewnętrznego UE

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada wiedzę na temat norm i reguł prawnych oraz
organizacyjnych kształtujących instytucje i struktury
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2 Posiada podstawową wiedzę o zarządzaniu
bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

W3
Identyfikuje uwarunkowania kulturowe i społeczne
współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
wewnętrznego Unii Europejskiej

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk społecznych, politycznych,
ekonomicznych i kulturowych kształtujących
bezpieczeństwo wewnętrzne UE

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03 zaliczenie pisemne

U2
Potrafi przeanalizować role i zachowania aktorów
narodowych i międzynarodowych w kontekście
bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest przygotowany do przewidywania, przeciwdziałania
i likwidacji skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa
wewnętrznego UE

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przed powstaniem Unii
Europejskiej: początki współpracy policyjnej i sądowej; powstanie i działalność
MKPK/MOPK/Interpol; „laboratoria” współpracy na płaszczyźnie bezpieczeństwa
wewnętrznego (Kraje nordyckie, Beneluks, Wielka Brytania i Irlandia; Grupa Trevi;
Schengen.

W1, U2

2.
Ewolucja prawno-traktatowych postanowień dotyczących współpracy w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznych UE: deklaracje dołączone do Jednolitego Aktu
Europejskiego; III filar UE po Maastricht; reforma III filaru w Tratacie
Amsterdamskim; Traktat z Pruem; postanowienia Traktatu z Lizbony

W1, U2

3.

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE: strategiczne wytyczne polityki
bezpieczeństwa wewnętrznego UE; Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2003
r.; Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010 r. – analiza treści; „Pięć
kroków” – dokument wykonawczy z 2010 r.; cykl polityczny w walce z groźną i
zorganizowaną przestępczością; Europejska Agenda Bezpieczeństwa z 2015 r.;
Unia Bezpieczeństwa; Strategia Unii Bezpieczeństwa

W1, U2

4.
Kompetencje instytucji UE w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego:
uprawnienia Rady Europejskiej, Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego,
Trybunału Sprawiedliwości; rola COSI; struktura organów pomocniczych Rady;
kompetencje parlamentów narodowych.

W1, U2

5.
Współpraca policyjna i rola Europolu: geneza Europolu; cele, zadania i
kompetencje Europolu; System Informacyjny Europolu; Centrum ds.
Cyberprzestępczości; analityczne pliki robocze; przykłady działań podejmowanych
przez Europol.

W2, U2, K1

6.
Strategia antyterrorystyczna UE: współpraca antyterrorystyczna w latach 70. I 80.
XX w.; sieć BdL i wymiana informacji; dokument z Palma de Mallorca; współpraca
antyterrorystyczna po 11 września 2001 r.; pakiet strategii antyterrorystycznych z
2005 r. i ich wdrażanie; instytucje i organy współpracy antyterrorystycznej w UE.

W1, W3, U2, K1

7.
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Walka z narkomanią
oraz produkcją, przemytem i handlem narkotykami, a także z przestępczością
finansową i praniem pieniędzy.

W2, W3, U1, K1

8.
Schengen i instytucje współpracy transgranicznej: geneza Schengen; główne
postanowienia konwencji wykonawczej Schengen; pościg transgraniczny;
obserwacja transgraniczna; nadzór niejawny i dostawa kontrolowana; wspólne
centra współpracy policyjnej i celnej.

W2, U1, U2

9.

Ochrona i kontrola granic jako element polityki bezpieczeństwa wewnętrznego:
rozprzestrzenienie zagrożeń transgranicznych; zintegrowany system zarządzania
granicami zewnętrznymi UE; instytucje współpracy na granicach zewnętrznych
(Frontex, RABITs, europejskie zespoły straży granicznych); system nadzoru granic
zewnętrznych Eurosur; koncepcja „inteligentnych granic”.

W1, W2, U2

10.
Współpraca wywiadowcza w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE:
elementy analizy wywiadowczej w pracy agencji EU; rola IntCenu; SIAC; rola
SatCenu.

W1, U2

11.

Współpraca sądowa w sprawach karnych: problematyka transgranicznego
ścigania karnego; wzajemne uznawanie decyzji sądowych; zagadnienie
ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania; europejski nakaz
dochodzeniowy; wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze; Eurojust; Europejski
Urząd Prokuratora Publicznego

W1, U2

12.

Współpraca transatlantycka w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
(homeland security): początki współpracy między USA i krajami Europy
Zachodniej; współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu i przemytu
narkotyków pod koniec XX w.; zacieśnienie współpracy po 11 września 2001 r.;
główne instrumenty współpracy (ekstradycja, wzajemna pomoc prawna, wymiana
danych osobowych PNR, program śledzenia transakcji finansowych SWIFT/TFTP)

W2, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne kolokwium końcowe obejmującego całość treści przedmiotu
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Przywództwo w polityce bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.6057f10583204.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie teorii, koncepcji, modeli, form i ról dotyczących przywództwa w polityce bezpieczeństwa.

C2 Wyjaśnienie związków i zależności między modelem przywództwa a skutecznością polityki bezpieczństwa oraz
efektywnością zarządzania bezpieczeństwem.

C3 Nakreślenie cech osobowości przywódczej w instytucjach bezpieczeństwa.

C4 Przedstawienie możliwości wykorzystania wiedzy o przywództwie w kształtowaniu kariery zawodowej i ścieżek
awansu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna teorie, koncepcje, modele, formy i role dotyczące
przywództwa w polityce bezpieczeństwa.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W2 Posiada usystematyzowaną wiedzę o modelach
przywództwa i cechach przywódcy.

BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi określić związki między przywództwem
a skutecznością polityki bezpieczeństwa oraz
efektywnością zarządzania bezpieczeństwem.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2
Potrafi wykorzystać wiedzę o przywództwie
do kształtowania własnej kariery osobistej
i zawodowej.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do funkcjonowania w polityce
bezpieczeństwa kierując się normami prawnymi
i etycznymi oraz odpowiedzialnością społeczną
cechującymi działania przywódcy.

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03,
BNA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie pracy semestralnej 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawowe pojęcia dotyczące przywództwa i ich definicje W1, U2

2. Historyczne modele i koncepcje przywództwa (Platon, Machiavelli, Le Bon, Weber) W2, U1

3. Współczesne teorie i modele przywództwa (Kane, Northouse, Fiedler, Brown,
Kellerman) W1, U1

4. Kulturowe, etyczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania przywództwa W1, U1

5. Ustrojowe uwarunkowania przywództwa W1, W2, U1, K1

6. Typy i kategorie przywództwa W1, U2, K1

7. Strategiczny wymiar przywództwa W1, U1

8. Organizacyjny wymiar przywództwa W1, U1

9. Kluczowe cechy i kompetencje przywódcy W2, U1, U2, K1

10. Innowacyjność i kreatywność w działaniach lidera W2, U1, U2, K1

11. Kreowanie wizerunku i komunikowanie strategiczne W2, U1, U2, K1

12. Dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa narodowego W1, U1

13. Sztuka i praktyka dowodzenia W1, U2

14. Funkcje, zasady i wymogi dowodzenia w systemie bezpieczeństwa narodowego i
sojuszniczego W1, U1

15. Pułapki i patologie przywództwa: wodzostwo, narcyzm, despotyzm U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę - aktywność w czasie ćwiczeń - zadanie projektowe

wykład egzamin egzamin pisemny
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Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach
Europy Środkowej i Wschodniej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd559ab999de.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest analiza problematyki związanej z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych
państw Europy Środkowej i Wschodniej w XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną stroną ich realizacji

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2
dostrzega rolę, jaką pełni Europa Środkowa
i Wschodnia w międzynarodowym systemie
bezpieczeństwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi opisać i interpretować zjawiska polityczne
i ekonomiczne towarzyszące polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa narodowego państw Europy
Środkowej i Wschodniej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
analizuje przyczyny, przebieg i skutki głównych
wydarzeń politycznych w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej, potrafi wskazać na ich
ewentualne uwarunkowania historyczne

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
analizowania bieżących wydarzenia z zakresu polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa państw Europy
Środkowej i Wschodniej oraz w prowadzonych
dyskusjach prezentować swoje poglądy

BNA_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wybrane kwestie teoretyczne – państwo, polityka zagraniczna państwa,
bezpieczeństwo państwa
2. Zmiany polityczne w Europie po 1989 r.
3. Najważniejsze organizacje ponadnarodowe w Europie
4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec
6. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Słowacji
7. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Czech
8. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Austrii
9. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Węgier
10. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Serbii
11. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chorwacji
12. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy
13. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Test jednokrotnego wyboru + pytanie opisowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
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Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd55a0685c62.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych i najbardziej aktualnych pozamilitarnych aspektów
bezpieczeństwa oraz skutków zagrożeń nimi wywołanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy teoretyczne związane z badaniem
bezpieczeństwa międzynarodowego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2 pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa oraz
konsekwencje tych zagrożeń

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3 współzależności bezpieczeństwa międzynarodowego BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W4 główne procesy polityczne przebiegające w systemie
międzynarodowym

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić rzetelną kwerendę bibliograficzną
w zakresie pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U2

pracować w zespole, wyszukiwać informacje,
dokonywać rzetelnej oceny z perspektywy ich
obiektywności. We współpracy zespołowej potrafi
przygotować projekt i przedstawić go szerszej
publiczności

BNA_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizy wydarzeń międzynarodowych pod kątem
aktualnych bądź przyszłych zagrożeń

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 10

przygotowanie do zajęć 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przykładowe zagadnienia omawiane podczas zajęć to:
1. Ewolucja problematyki bezpieczeństwa. Zagadnienia konfliktu asymetrycznego
i i niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa
2. Ludzki wymiar bezpieczeństwa (Human Security). Bezpieczeństwo społeczne
2. Problem ubóstwa. Wpływ ubóstwa na konflikt, wpływ konfliktów na ubóstwo
3. Dobrobyt atrybutem bezpieczeństwa? Istota „buntu oburzonych”
4. Problem upadku i tworzenia państw. Państwa upadające/ słabe i ich wpływ na
bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Współczesny separatyzm:
perspektywa prawna i politologiczna.
5. Migracje międzynarodowe- „szansa czy zagrożenie” dla współczesnych
społeczeństw?
6. Bezpieczeństwo energetyczne. Uwarunkowania surowcowo-energetycznego
wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego. Międzynarodowe spory o zasoby
energetyczne - przykłady
7. Współczesny wymiar terroryzmu międzynarodowego.
8. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Rodzaje cyberzagrożeń. Definiowanie
cybersiły. Prawne i instytucjonalne wyzwania cyberbezpieczeństwa
9. Bezpieczeństwo ekologiczne. Konflikty ekologiczne a konflikty zbrojne. Rodzaje
problemów ekologicznych
10. Zdrowie jako problem bezpieczeństwa. Pandemia. Bioterroryzm
11. Prywatyzacja bezpieczeństwa. Początki prywatyzacji wojny. Prywatne firmy
wojskowe współcześnie. Międzynarodowy handel bronią.

Ze względu na dynamikę analizowanych zagadnień, podana lista tematów może
się zmienić. Szczegółowy sylabus zajęć zostanie przesłany do studentów
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Zajęcia będą składały się z trzech komponentów: 1) wykładowego 2)
dyskusyjnego (konwersatoryjnego) 3) warsztatowego (prezentacja/case
study) Zaliczenie przedmiotu na podstawie: 1) aktywności podczas zajęć
wykazującej zapoznanie się z zadanymi przez prowadzącego materiałami
i publikacjami 2) przygotowanie projektu zespołowego na jeden z
zaproponowanych przez prowadzącego tematów i jego prezentacja
podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Operacje i siły specjalne w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd5597080268.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zna historię operacji specjalnych na bazie wybranych przykładów.

C2 Student rozumie struktury dowodzenia, specyfikę, odmienność organizacyjną i kulturową sił specjalnych
w odniesieniu do innych rodzajów sił zbrojnych

C3 Student rozumie znaczenie sił specjalnych i operacji specjalnych dla poziomu bezpieczeństwa państwa zarówno
w aspekcie wewnętrznym jak i w odniesieniu do wyzwań i polityki zagranicznej

C4 Student rozumie ewolucję sił specjalnych oraz ich znaczenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się
środowiska bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna specyfikę sił specjalnych BNA_K1_W02 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi opisać specyfikę sił specjalnych,
wskazać przykłady sił specjalnych oraz omówić ich
znaczeni na bazie przykładowej operacji specjalnej

BNA_K1_U02 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Klarownej wypowiedzi, argumentacji swojego
stanowiska w odniesieniu do debaty związanej z rolą
i zadaniami sił specjalnych

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Historia sił i operacji specjalnych począwszy od przykładów z II wojny światowej.
2. Historia i ewolucja Wojsk Specjalnych w Polsce. 3. Powstanie Wojsk Specjalnych
jako osobnego rodzaju Sił Zbrojnych. 4. Zaangażowanie Wojsk Specjalnych jako
części sił specjalnych NATO w misje w Iraku Afganistanie oraz na innych teatrach
działań zbrojnych. 5. Siły specjalne w łańcuchu dowodzenia na przykładzie
różnych państw. 6. Ewolucja sił specjalnych w odniesieniu do współczesnych
wyzwań środowiska bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja Obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student posiada ogólną wiedzę związaną z problematyką wojskowości oraz o ile to możliwe, wiedzę wstepną dotycząca
specyfiki, historii, zadań, dedykowanych siłom specjalnym. Posiada minimalna wiedze zwiazaną z historią operacji
specjalnych na świecie. 
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Polityka bezpieczeństwa państw bałkańskich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.6057f1e724044.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką bezpieczeństwa na Bałkanach – w najbardziej
zapalnym regionie w Europie, na terytorium którego pozostaje wiele kwestii otwartych, które uniemożliwiają
stabilizację na tamtym obszarze. W problem stabilizacji i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe
siły europejskie, jak i polityka struktur unijnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie mechanizmy relacji politycznych
i społecznych w obszarze społeczeństw
wielokulturowych i wielonarodowych, przy
szczególnym uwzględnienieu strategicznego położenia
regionu oraz wpływu sił międzynarodowych na ten
region.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W05,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2
Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi
społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych,
które determinują naturę bezpieczeństwa w skali
lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04,
BNA_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3
Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych
uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa
w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04 zaliczenie pisemne

W4
Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach
prawnych, organizacyjnych, etycznych
i organizacyjnych odnoszących się do struktur
i instytucji bezpieczeństwa.

BNA_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa oraz generować
rozwiązania konkretnych problemów w zakresie
bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne

U2
Potrafi sformułować pytania badawcze
i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach
o polityce w zakresie bezpieczeństwa.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne

U3
Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
w świetle dostępnych informacji, obserwowanych
zjawisk i na podstawie nowych sytuacji.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy
trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty
na poglądy innych, a także przygotowany jest
do uczestnictwa w projektach i organizacjach
społecznych w zakresie współczesnych aspektów
bezpieczeństwa.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Przedstawienie polityki wielkich mocarstw, które walczyły o zdobycie i utrzymanie
tam wpływów jeszcze od czasów obecności Imperium Osmańskiego oraz ich
wpływ na współczesny podział wpływów na Półwyspie Bałkańskim.

W1, W3, U3

2.
Problem bezpieczeństwa po upadku tzw. bloku wschodniego, wybuch wojen w
wyniku rozpadu Jugosławii oraz ich wpływ na relacje społeczności
wielokulturowych obecnie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

3.
Zaangażowanie organizacji międzynarodowych, Unii Europejskiej oraz Stanów
Zjednoczonych w politykę stabilizacji i bezpieczeństwa na Bałkanach od lat 90. XX
w. do dziś.

W1, W4

4. Europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i
dążenie do dominacji UE na Bałkanach. W1, W4, U1, K1

5. Obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze. W1, W3, W4, U2, K1

6. Polityka Turcji i innych państw muzułmańskich a wpływy islamu i jego charakter
na Półwyspie Bałkańskim. W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. Problem polityki historycznej i pamięci zbiorowej a budowanie relacji
międzynarodowych i stabilizacji regionalnej. W1, W2, W3, W4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Test o formie mieszanej, sprawdzający wiedzę nabytą na wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej XX w., transformacji politycznych w Europie wiadomości z zakresu historii XX w., zwłaszcza
od lat 80. XX w.; umiejętności powiązania ze sobą wydarzeń i faktów z lat 80. i 90. XX w. głównie w Europie oraz ich
powiązania z polityka ogólnoświatową.
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Presidents and Governments
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.605a1fcdac2b7.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przedstawienie współczesnych systemów rządów oraz funkcjonujących w ich obrębie
organów władzy wykonawczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie mechanizmy konstytucyjne
i pozakonstytucyjne, które wpływają
na funkcjonowanie najważniejszych współczesnych
systemów rządów (parlamentaryzm, prezydencjalizm,
semiprezydencjalizm); student zna i rozumie
procedury wyboru oraz zakres kompetencji organów
władzy wykonawczej w państwach współczesnego
świata; student zna i rozumie zalety i wady rozwiązań
instytucjonalnych dotyczących prezydentów i rządów.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi analizować normy prawne (zawarte
w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym), które
odnoszą się do prezydentów i rządów; student potrafi
ocenić wpływ czynników politycznych i społecznych
na funkcjonowanie organów władzy wykonawczej;
student potrafi stosować różne podejścia definicyjne
w odniesieniu do organów władzy wykonawczej
we współczesnym świecie.

BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu systemów rządów oraz czynników, które
warunkują ich funkcjonowanie; student jest gotów
do interpretowania przepisów prawnych w tym
zakresie.

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie do sprawdzianu 25

przygotowanie projektu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W trakcie zajęć przedstawiane będą następujące zagadnienia: podstawowe
podejścia teoretyczne odnoszące się do systemów rządów oraz organów władzy
wykonawczej; tryb wyboru prezydentów oraz obsady stanowisk rządowych, relacje
pomiędzy organami władzy wykonawczej w ramach egzekutywy dualistycznej,
kompetencje organów władzy wykonawczej w zakresie kształtowania polityki
wewnętrznej i zagranicznej państwa, odpowiedzialność polityczna i prawna
organów władzy wykonawczej, czynniki pozakonstytucyjne, które wpływają na
funkcjonowanie prezydentów i rządów w praktyce ustrojowej, w tym
oddziaływanie systemów partyjnych oraz uwarunkowań osobowościowych.
Przedmiotem analizy będą państwa współczesnego świata (europejskie,
południowoamerykańskie, afrykańskie, azjatyckie), zarówno demokratyczne, jak i
te, które są zaliczane do państw autorytarnych i reżimów hybrydowych.
Szczególny nacisk będzie położony na nietypowe rozwiązania ustrojowe,
uwarunkowane najczęściej specyficznymi czynnikami wewnętrznymi danego
państwa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Social and political issues in contemporary Britain
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd559af691a9.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przedstawienie struktury oraz podstawowych cech demograficznych społeczeństwa brytyjskiego

C2 zaznajomienie studentów z historią, kulturą polityczną oraz najważniejszymi cechami społeczeństwa brytyjskiego

C3
przedstawienie głównej dynamiki zmian społeczeństwa brytyjskiego, prezentacja zasadniczych wyznaczników
polityki krajowej i zagranicznej społeczeństwa brytyjskiego, oraz zaznajomienie studentów z wiodącymi debatami
społeczno-politycznymi społeczeństwa brytyjskiego .

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 strukturę i podstawowe cechy demograficzne
społeczeństwa brytyjskiego BNA_K1_W03 zaliczenie pisemne, esej,

Aktywność

W2 elementy kultury politycznej społeczeństwa
brytyjskiego BNA_K1_W03 zaliczenie pisemne, esej,

Aktywność

W3 współczesne determinanty relacji brytyjsko-unijnych BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

zaliczenie pisemne,
Aktywność

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować podstawowe procesy zmian społeczeństwa
brytyjskiego BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne, esej,

Aktywność

U2 analizować cele polityki krajowej i międzynarodowej BNA_K1_U01 zaliczenie pisemne,
Aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikacji w złożonym środowisku wielokulturowym BNA_K1_K03 esej, Aktywność

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyfika systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej W1, U1, U2

2.
Podziały społeczne społeczeństwa brytyjskiego, zagadnienie klasy, brytyjskie
doświadczenie wielokulturowości w cieniu mitu Imperium, najnowsza migracja na
Wyspy Brytyjskie – doświadczenie polskie. 

W1, W2, U1, U2, K1

3. relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, relacje brytyjsko-irlandzkie W1, W2, W3, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, Problem Based Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech
wymogów: 1) aktywnego udziału w dyskusjach 2) zdania kolokwium
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych.
Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy
oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania
problemu. Czas trwania kolokwium: 1,5 godz. 3) eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Wars in the Middle East
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.6053e4486b582.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z różnymi teoriami bezpieczeństwa w kontekście współczesnych konfliktów zbrojnych.

C2 wprowadzenie studentów do specyfiki konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

C3 przegląd i analiza wybranych wojen w regionie Bliskiego Wschodu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 teorie bezpieczeństwa w kontekście współczesnych
konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2 specyfikę współczesnych wojen w regionie Bliskiego
Wschodu

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować przyczyny i skutki współczesnych wojen
w regionie Bliskiego Wschodu

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2 zastosować różne polityczne, ekonomiczne i kulturowe
podejścia do analizy regionalnych konfliktów zbrojnych

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
kompleksowej analizy istotnych zjawisk społecznych,
w szczególności konfliktów zbrojnych o charakterze
regionalnym

BNA_K1_K01,
BNA_K1_K02,
BNA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do analizy regionalnych konfliktów zbrojnych (1-2) W1, W2

2. Historia i specyfika wojen na Bliskim Wschodzie (3-4) W1, W2, U1, U2

3. Bliski Wschód jako przedmiot analizy badawczej W1, W2, U2, K1

4. Współczesna rywalizacja mocarstw i konflikty regionalne W2, U1, U2, K1

5. Wojna w Iraku (7-8) U1, U2, K1
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6. Wojny w Syrii i Jemenie - porównanie (9-10) W2, U1, U2, K1

7. Wpływ wojny w Libii na rywalizację w regionie Bliskiego Wschodu W2, U2, K1

8. Rola aktorów niepaństwowych w wojnach na Bliskim Wschodzie W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne egzamin pisemny (5-6 pytań analitycznych dotyczących najważniejszych
kwestii poruszanych w czasie kursu).

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca przyswojenie literatury i napisanie egzaminu w języku angielskim 
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Free Trade Areas in the World
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.6053e4e597a51.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wybranymi strefami wolnego handlu utworzonymi w różnych regionach świata.

C2 Analiza celów, zasad funkcjonowania oraz wpływu stref wolnego handlu na sytuację gospodarczą poszczególnych
państw i międzynarodową politykę handlową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 pojęcie, cele i warunki tworzenia strefy wolnego
handlu

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2 zasady funkcjonowania wybranych stref wolnego
handlu utworzonych w różnych regionach świata

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3 skutki regionalnej liberalizacji wymiany handlowej
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03,
BNA_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać przyczyny tworzenia stref wolnego handlu

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2
dokonać krytycznej analizy korzyści i ograniczeń
wynikających z liberalizacji wymiany handlowej
na przykładzie funkcjonowania wybranych stref
wolnego handlu

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3 dokonać oceny znaczenia stref wolnego handlu dla
międzynarodowej polityki handlowej

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U04,
BNA_K1_U05,
BNA_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia rzeczowej dyskusji i przedstawienia własnych
poglądów na temat roli stref wolnego handlu
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

BNA_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 22

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

analiza badań i sprawozdań 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Strefa wolnego handlu – podstawowe zagadnienia
- polityka handlowa: polityka wolnego handlu a protekcjonizm
- pojęcie strefy wolnego handlu
- proceduralne warunki tworzenia strefy wolnego handlu wg GATT
- ograniczenia w handlu wewnętrznym w ramach strefy wolnego handlu
- reguły pochodzenia (kryteria i zasady ustalania pochodzenia towarów)
- statyczne i dynamiczne efekty liberalizacji handlu
- źródła ekonomicznych korzyści integracji w formie strefy wolnego handlu

W1, W3, U1, U2

2.
2. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
- geneza, cele i zasady funkcjonowania
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.
3. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)
- geneza, cele i najważniejsze postanowienia
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

4. Strefy wolnego handlu Unii Europejskiej (UE) z państwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Strefy wolnego handlu z państwami sąsiedzkimi
- Umowa o wolnym handlu między UE a grupą Mercosur: główne założenia i
kontrowersje wokół porozumienia
- Porozumienia handlowe UE-USA oraz UE-Kanada: cele współpracy handlowej i
problemy związane z umowami
- Umowy handlowe UE-Japonia oraz UE-Republika Korei

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

5. Integracja gospodarcza na obszarze poradzieckim
- formy integracji gospodarczej na obszarze poradzieckim
- strefa wolnego handlu w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
- Euroazjatycka Unia Gospodarcza
- problemy natury politycznej komplikujące współpracę gospodarczą między
republikami poradzieckimi

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.
6. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)
- główne założenia, cele, zasady funkcjonowania i skutki
- Umowa Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

7. Współpraca gospodarcza państw Ameryki Środkowej i Południowej
- Wspólnota Andyjska
- Mercosur
- Porozumienie o wolnym handlu państw Ameryki Środkowej (CAFTA) i
perspektywy utworzenia Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk (FTAA)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8.

8. Strefa wolnego handlu w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-
Wschodniej (AFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- strefa wolnego handlu ASEAN-Australia-Nowa Zelandia (AANZFTA)
- strefa wolnego handlu ASEAN-Chiny (ACFTA)
- Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze obejmujące kraje azjatycko-
oceaniczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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9.

9. Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA)
- strefy wolnego handlu w ramach regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce
(RECs)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusjach;
wykonanie projektu polegającego na zbadaniu efektywności
funkcjonowania wybranej strefy wolnego handlu oraz jej
wpływu na regionalną i międzynarodową sytuację
gospodarczą, a także zaprezentowanie wyników badania na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAS.1200.5cd4266f510b4.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Discussion on the role of liberalism, post-liberalism, liberal democracy, illiberal democracy, republic, culture,
cancel culture (or call-out culture), multiculturalism and citizenship.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows concepts and key terms: liberalism,
post-liberalism, multiculturalism, citizenship, liberal
democracy, illiberal democracy, republic.

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students understand cultural codes, social processes,
main ideas and tensions in societies.

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to discuss and present his own
opinion, critical analysis different ideologies. BNA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship: a theoretical grasp
Liberalism or liberalisms?
Liberal democracy or illiberal democracy
Muliticulturalism, nation state
democracy vs republic
Citizenship and republic

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Active participation in class discussion, preparation and presentation of a
group project
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.


