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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: bezpieczeństwo narodowe

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia niestacjonarne

Język studiów: polski

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

Nauki o polityce i administracji 53%

Nauki o bezpieczeństwie 44%

Nauki prawne 2%

Filozofia 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Bezpieczeństwo  narodowe  drugiego  stopnia  jest  istniejącym  kierunkiem  studiów.  Główne  różnice  tego  kierunku  w
porównaniu ze 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.
Szczególnie istotne wydają się różnice w stosunku do pokrewnej specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe prowadzonej
na kierunku stosunki międzynarodowe. Różnice dotyczą dwóch, przede wszystkim, kwestii: po pierwsze, program studiów dla
kierunku bezpieczeństwo narodowe, orientuje się głównie na wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa, kładąc duży nacisk na
funkcjonowanie państwowego i publicznego systemu bezpieczeństwa w Polsce. Po drugie, program studiów na kierunku
bezpieczeństwo  narodowe  zawiera  elementy  pozwalające  na  ukształtowanie  umiejętności  związanych  z  zarządzaniem
sytuacjami kryzysowymi na poziomie bezpieczeństwa Polski.
Ponadto 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 najważniejsze
założenia  stanowią  zapewnienie  wysokiego  poziomu  kształcenia  dzięki  zastosowaniu  atrakcyjnych  metod  nauczania,
dostosowujących  proces  dydaktyczny  do  wymogów  PRK,  a  także  uwzględnienie  w  procesie  dydaktycznym  zasady
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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 prowadzonymi  w
jednostce, jak również efektami uczenia się zgodnych z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 7 PRK.
Dążenie Uniwersytetu Jagiellońskiego do stałego podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowanie programów studiów do
potrzeb  rynku  pracy  znajdują  swe  odzwierciedlenie  na  kierunku  bezpieczeństwo  narodowe  w  ścisłej  współpracy  z
interesariuszami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych warsztatów i praktycznych części programu studiów.

Cele kształcenia

przekazanie pogłębionej wiedzy na temat roli i miejsca bezpieczeństwa narodowego we współczesnym świecie,
zapewnienie pogłębionej wiedzy na temat teorii,  metod, pozwalającej na analizowanie zjawisk i  procesów dotyczących
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w skali krajowej, regionalnej i globalnej,
przekazanie  pogłębionej  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 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

Kierunek  bezpieczeństwo  narodowe  jest  istniejącym  kierunkiem  studiów.  Jego  funkcjonowanie  uzasadniają  kluczowe
potrzeby społeczno-gospodarcze państwa.  Absolwent kierunku jest  przygotowany do pracy w:  administracji  rządowej  i
samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i
organizacjach  międzynarodowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  polskich  instytucji  państwowych  i  publicznych
składających się na system bezpieczeństwa narodowego w Polsce.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty uczenia się są zgodne z omówionymi potrzebami społeczno-gospodarczymi. Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom
zgodnym z efektami uczenia się, absolwent jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej w obszarze kształcenia kierunkowego,
odzwierciedlającego  różne  rodzaje  i  stanowiska  pracy  zawodowej.  Potrafi,  w  oparciu  o  posiadaną  wiedzę  i  umiejętności,
podejmować decyzje zmierzające do rozwiązywania problemów w pracy zawodowej. Absolwent jest świadomy potrzeby
dalszego kształcenia i pogłębiania swojej wiedzy.
W kontekście zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi, warto wskazać szeroką współpracę 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,
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- 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
prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi na danym kierunku studiów dotyczą nauki o państwie i teorii polityki, filozofii i etyki
polityki, doktryn politycznych, aspektów dziennikarstwa, historii i współczesnego wymiaru myśli politycznej zarówno w ujęciu
polskim, jak również międzynarodowym. Kolejnym blokiem badań z zakresu dyscypliny nauk o polityce i administracji w
jednostce  są  projekty  dotyczące  problematyki  konstytucjonalizmu  i  ustrojów  państwowych,  transformacji  społeczno-
politycznych,  a  także  współczesnych  systemów  politycznych.  Istotna  część  prowadzonych  badań  uwzględniających
historyczne aspekty procesów o charakterze politologicznym, międzynarodowym i bezpieczeństwa dotyczy problematyki
historii  Polski,  historii  ustroju  oraz  historii  dyplomacji  i  stosunków międzynarodowych.  Odrębnym blokiem są  badania
dotyczące studiów obszarowych, odnoszące się swoim zakresem do poszczególnych regionów i subregionów na świecie.
Kolejnym  kierunkiem  prowadzonych  badań  jest  problematyka  polityki  zagranicznej  i  współczesnych  stosunków
międzynarodowych, z uwzględnieniem elementów strategii i taktyki stosunków międzynarodowych, jak również procesów
integracyjnych  we  współczesnym  świecie.  Kolejnym  blokiem  prowadzonych  badań  są  zagadnienia  związane  z
bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, uwzględniające kwestie problematyki obronności, wojen, wojskowości i
konfliktów zbrojnych, a także zagrożeń globalnych i asymetrycznych we współczesnym świecie.
Obecnie w ramach jednostki realizowane są następujące projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:
- Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego.
- Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.
- Wspólnota Azji Północno-Wschodniej w kontekście współpracy i rywalizacji mocarstw regionu.
-  Między  centrum  a  peryferiami.  Koncepcje  teoretyczne  Ludwika  Ehrlicha  na  tle  anglosaskiej  nauki  o  stosunkach
międzynarodowych w pierwszej połowie XX w.
- Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA.
- Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983.
- Polityka pomocy rozwojowej podmiotów sub-narodowych w państwach Unii Europejskiej.
- W poszukiwaniu pojednania w Azji Północno-Wschodniej: nowe drogi rekoncyliacji pomiedzy Japonią i Koreą Południową.
- Strategie medykalizacyjne Światowej Organizacji Zdrowia.
- Dyskursy cyberbezpieczeństwa w świetle zagrożeń związanych z technoologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce.
- Mesjanizm żydowski a podmiotowość polityczna w pismach Waltera Benjamina i Giorgia Agambena.
- Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej.
- Problem państw de facto w stosunkach międzynarodowych. Przypadek Sahary Zachodniej.
- Polskie studia nad totalitaryzmem.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów pozostaje w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny nauk
społecznych, dotyczących problematyki bezpieczeństwa , w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 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 drugiego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie na studiach niestacjonarnych.
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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
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: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

W  ramach  kierunku  bezpieczeństwo  narodowe,  studenci  mają  możliwość  profilowania  kształcenia  w  ramach  kursów
fakultatywnych  stanowiących  uzupełenienie  procesu  uczenia  się  na  podstawie  przedmiotów  obligatoryjnych.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 122

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 106

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 68

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 2.5

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 675

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy

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_K2_W01
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i teorie wyjaśniające złożone
zależności między kluczowymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego, a także posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o
bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych

P7S_WG

BNA_K2_W02
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu historyczną ewolucję i główne
tendencje rozwojowe nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin pokrewnych w obszarze
nauk społecznych

P7S_WG

BNA_K2_W03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji i ich związki z problemami bezpieczeństwa P7S_WK

BNA_K2_W04
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy i reguły prawne,
organizacyjne i etyczne odnoszące się do struktur i instytucji bezpieczeństwa oraz
zarządzania w sytuacjach kryzysu i konfliktu

P7S_WK

BNA_K2_W05
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania wzorców i postaw w
zakresie bezpieczeństwa człowieka, w szczególności obejmujące podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

P7S_WK

BNA_K2_W06 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe zasady tworzenia i
rozwoju różnych form przedsiębiorczości P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

BNA_K2_U01
Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania problemów, ich
analizy i interpretacji, stawiania i testowania hipotez prowadzących do
innowacyjnego rozwiązywania postawionych problemów z zakresu bezpieczeństwa

P7S_UW

BNA_K2_U02
Absolwent potrafi umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła oraz informacje,
dokonywać ich syntezy, twórczej interpretacji, krytycznej analizy oraz właściwej
prezentacji efektów tych działań

P7S_UW

BNA_K2_U03
Absolwent potrafi umiejętnie zastosować metodologię pracy naukowej, dobierać,
przystosowywać oraz wykorzystywać właściwe metody i narzędzia, w tym
technologie informacyjno-telekomunikacyjne

P7S_UW

BNA_K2_U04
Absolwent potrafi komunikować się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców przy
użyciu specjalistycznej terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie oraz brać
udział w specjalistycznej debacie dotyczącej problematyki bezpieczeństwa

P7S_UK

BNA_K2_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

P7S_UK

BNA_K2_U06
Absolwent potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami,
podejmując wiodącą rolę, w ramach prac zespołowych o charakterze
interdyscyplinarnym

P7S_UO

BNA_K2_U07 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój i uczenie się
przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie P7S_UU
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Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

BNA_K2_K01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
kierując się przy tym koniecznością stałego i samodzielnego jej uzupełniania, a także
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

P7S_KK

BNA_K2_K02
Absolwent jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz jest świadom konieczności zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

P7S_KK

BNA_K2_K03
Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, inspirowania i organizowania działań
na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO

BNA_K2_K04
Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról w sferze bezpieczeństwa, z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku,
podtrzymywania etosu, a także przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

P7S_KR
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Plany studiów
Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów
fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.
Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i
instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów
fakultatywnych:  2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone
zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia i psychologia bezpieczeństwa 18 3,0 egzamin O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Filozofia i etyka bezpieczeństwa 27 5,0 egzamin O

Metodologia badań nad bezpieczeństwem 18 4,0 zaliczenie O

Zarządzanie bezpieczeństwem 18 3,0 egzamin O

Język obcy 18 2,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie 18 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Bezpieczeństwo państwa – wyzwania i zagrożenia 18 3,0 egzamin F

Prawo a bezpieczeństwo publiczne 18 3,0 egzamin F

Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona 18 3,0 zaliczenie F

Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa 18 3,0 zaliczenie F

Bieżące problemy bezpieczeństwa 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I 18 3,0 zaliczenie F

How to understand foreign texts – practicing reading skills 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Rola dyplomacji wielostronnej w rozwiązywaniu konfliktów 18 3,0 zaliczenie F

Francja w sytuacjach zagrożenia 18 3,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi 18 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

System bezpieczeństwa RP 27 4,0 egzamin O

Krajowy system zarządzania kryzysowego 18 2,0 zaliczenie O

Podstawy prawa karnego w Polsce 18 3,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP 27 4,0 egzamin O

Bezpieczeństwo lokalne 9 1,0 zaliczenie na
ocenę O

Prywatyzacja bezpieczeństwa w RP 9 1,0 zaliczenie na
ocenę O

Język obcy 18 2,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 18 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Bezpieczeństwo obrotu prawnego 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Prawa człowieka – dzieje idei, ochrona 18 3,0 egzamin F

Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego 18 3,0 egzamin F

Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja 18 3,0 egzamin F

Siły zbrojne we współczesnym świecie 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
wewnętrznego i międzynarodowego 18 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego 18 3,0 zaliczenie F

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II 18 3,0 zaliczenie F

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej 18 3,0 zaliczenie F

Służby porządku publicznego w Europie 18 3,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bezpieczeństwo globalne 18 3,0 egzamin O

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa 36 6,0 egzamin O

Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi 18 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Seminarium magisterskie 18 5,0 zaliczenie na
ocenę O

American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific 18 5,0 egzamin F

Military Interventions 18 5,0 egzamin F

Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego 18 3,0 zaliczenie F

Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie 18 3,0 zaliczenie F

Podstawy kryminologii 18 3,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego 18 3,0 zaliczenie F

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa 18 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego 18 3,0 zaliczenie F

Academic English 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi 18 3,0 zaliczenie na

ocenę F

grupa zajęć fakultatywnych (w ramach modułu Bezpieczeństwo
globalne i regionalne) O

Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce 18 3,0 zaliczenie F

Zagrożenia bezpieczeństwa na Bałkanach 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji wschodniej i Pacyfiku 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Zagrożenia bezpieczeństwa w Azji Południowej i Środkowej 18 3,0 zaliczenie F

Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej 18 3,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Sztuka i praktyka negocjacji 18 3,0 egzamin O

Zarządzanie kryzysami politycznymi 9 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Zarządzanie kryzysami społecznymi 9 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Zarządzanie kryzysami militarnymi 9 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych 9 2,0 zaliczenie O

Zarządzanie kryzysami informatycznymi 9 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konfliktowych 9 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Seminarium magisterskie 18 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych 18 3,0 egzamin F

Soft Power and Post Cold War Paradigm Change 18 5,0 egzamin F

Ruchy separatystyczne na świecie 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa 18 3,0 zaliczenie F

Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych 18 3,0 zaliczenie F

Correlation between media system and national security 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Eksterminacje narodów - wybrane przypadki 18 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Warsztat wykorzystywania otwartych źródeł informacji w analizie
polityki zagranicznej państwa w aspekcie bezpieczeństwa
narodowego

18 3,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi 18 3,0 zaliczenie na

ocenę F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Socjologia i psychologia bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55981191e7.22

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
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Głównym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat psychologicznych i socjologicznych
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 podstawowe wyzwania i zagrożenia
bezpieczeństwa z punktu widzenia koncepcji
społeczeństwa ryzyka, społeczeństwa sieci i późnej
nowoczesność.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03 egzamin pisemny

W2
Zna psychologiczne koncepcje potrzeby
bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa jako wartości oraz związku między
bezpieczeństwem a lękiem.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W05 egzamin pisemny

W3 Zna podstawowe teorie zachowań prospołecznych
i zachowań antyspołecznych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W05 egzamin pisemny

W4 Zna psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania
konfliktów.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posługuje się podstawowymi pojęciami socjologii
i psychologii w zakresie interpretacji bezpieczeństwa
narodowego.

BNA_K2_U02 egzamin pisemny

U2
Analizuje przyczyny zachowań agresywnych i wrogich
z zastosowaniem teorii psychologicznych
i socjologicznych.

BNA_K2_U02 egzamin pisemny

U3 Analizuje konflikty pod kątem ich uwarunkowań oraz
możliwości rozwiązania. BNA_K2_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest świadomy konieczności dalszego kształcenia
w zakresie psychologii i socjologii bezpieczeństwa.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 42

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Wprowadzanie do socjologii bezpieczeństwa, geneza i pole badawcze socjologii
bezpieczeństwa, wizje epoki niebezpiecznej – społeczeństwo ryzyka,
społeczeństwo sieci, późna nowoczesność, człowiek wobec niebezpieczeństw
współczesności.

W1, U1, K1

2. Socjologiczne regulatory poczucia bezpieczeństwa: normy i wartości społeczne,
zaufanie społeczne i konsekwencje ufności. W1, W3, U1, K1

3.
Wprowadzenie do psychologii bezpieczeństwa, potrzeba bezpieczeństwa,
poczucie bezpieczeństwa i jego rozwój, bezpieczeństwo jako wartość w modelu
kołowym Shaloma H. Schwartza.

W2, U1, K1

4. Bezpieczeństwo a lęk i strach, lęk w perspektywie neoewolucyjnej, behawioralnej,
poznawczej, psychoanalitycznej, teorie spiskowe jako społeczny wyraz lęku. W2, U1, K1

5. Psychologiczne regulatory poczucia bezpieczeństwa: zachowania prospołczne,
teorie norm, empatia, altruizm, posłuszeństwo, konformizm. W3, U1, U2, K1

6.
Zachowania antyspołeczne: perspektywa neoewolucyjna, teoria frustracji-agresji,
społeczna teoria uczenia się, osobowość antyspołeczna, przemoc i jej
uzasadnianie.

W3, U1, U2, K1

7. Uwarunkowania zachowań agresywnych i wrogich: dyspozycyjne i sytuacyjne
teorie wrogości międzygrupowej. W3, U1, U2, K1

8. Przejawy agresji i wrogości: stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja. W3, U1, U2, K1

9. Socjologia i psychologia konfliktów społecznych, teoria konfliktów
nierozwiązywanych. W3, U1, U2, K1

10.
Psychologiczne aspekty konfliktów o wysokiej intensywności: psychologia
konfliktów zbrojnych, dehumanizacja pola walki, psychologia przemocy i
dehumanizacja w sytuacji ludobójstwa, politobójstwa, masowych mordów,
masakr, tortur.

W3, W4, U1, U2, K1

11. Psychologia i socjologia terroryzmu. W3, W4, U1, K1

12.
Wybrane socjologiczne determinanty konfliktów społecznych: nierówności
społeczne, polityczne, ekonomiczne, marginalizacja i wykluczenie, patologie
społeczne.

W3, W4, U1, U2, K1

13. Rozwiązywanie konfliktów społecznych: hipoteza kontaktu, model wspólnej
tożsamości grupowej. W4, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz
eseju problemowego), równych, co do punktacji. Czas trwania egzaminu: 2
godz. lekcyjne. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Filozofia i etyka bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd559814075d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Filozofia, 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
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ewolucję koncepcji bezpieczeństwa oraz najważniejsze
etyczne dylematy związane z tym zagadnieniem.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2
analizować antropologiczne, epistemologiczne,
etyczne i historiozoficzne założenia podstawowych
nurtów myśli politycznej, zwłaszcza związane
z podejściem liberalnym i republikańskim.

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy
etyczne związane z zagadnieniami bezpieczeństwa
jednostki i wspólnoty politycznej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów kreatywnie podchodzić
do wskazywania zagadnień etycznych związanych
z problemami bezpieczeństwa tak
jednostek/obywateli, jak i państw

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

ćwiczenia 9

przygotowanie do egzaminu 78

przygotowanie do ćwiczeń 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do filozofii bezpieczeństwa. Zaprezentowanie kluczowych pojęć
oraz dylematów etycznych.
2. Klasyczna teoria bezpieczeństwa w ujęciu filozofów starożytnych (Platon,
Arystoteles, stoicy).
3. Chrześcijańska filozofia bezpieczeństwa (św. Augustyn, św. Tomasz).
4. Polskie tradycje filozoficzne w obszarze filozofii bezpieczeństwa (Stanisław ze
Skarbimierza, Paweł Włodkowic).
5. Realistyczna koncepcja Niccolò Machiavellego.
6. Renesansowe wizje idealnego państwa.
7. Pesymizm antropologiczny Thomasa Hobbesa; w kierunku refleksji dotyczącej
nowożytnego państwa.
8. Bezpieczeństwo jednostki a jej wolność: podejścia republikańskie i liberalne.
9. Liberalne koncepcje bezpieczeństwa (John Locke).
10. Jean-Jacques Rousseau i filozofia demokratyczno-republikańska XVIII w.
11. Projekt wieczystego pokoju Immanuela Kanta.
12. W poszukiwaniu powszechnie akceptowanego ładu normatywnego.
13. Filozofia bezpieczeństwa w nauce społecznej Kościoła.
14. Filozofia bezpieczeństwa społeczeństw wielokulturowych.
15. Demokracja agregacyjna, deliberatywna czy agoniczna? Zagrożenia dla
bezpieczeństwa wolnej jednostki?

W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1/ egzamin obejmujący
całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: - treści
przekazywane w trakcie wykładów, - treści przedstawiane w trakcie
ćwiczeń, wiedza uzyskana dzięki samodzielnemu studiowaniu zalecanej
literatury. 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. 2/ Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby, które
uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie pisemne
Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych
analizowanych na ćwiczeniach na podstawie: - dwóch kolokwiów
trwających 20 minut; - aktywności na zajęciach w postaci udziału w
dyskusji i argumentowania własnego stanowiska, ocenianej każdorazowo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Egzamin z filozofii
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Metodologia badań nad bezpieczeństwem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd5598167cff.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
ćwiczenia: 18

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studenta do zagadnień przeprowadzania badań nad stanem bezpieczeństwa
narodowego. Podczas zajęć poruszane są zagadnienia dotyczące podstaw wiedzy naukowej oraz prowadzenia
badań naukowych. Celem kursu jest także przedstawienie najważniejszych metod i technik badawczych
służących do badania stanu bezpieczeństwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kilka podstawowych
metod: obserwację, analizę dokumentów, badania opinii publicznej, badania ewaluacyjne, analizę dyskursu etc

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 23 / 218

W1 podstawy prowadzenia badań empirycznych oraz
istotę procesu badawczego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02 zaliczenie pisemne

W2 różne etapy procesu badawczego, rozumie różnice
pomiędzy nimi BNA_K2_W01 zaliczenie pisemne

W3
różnicę pomiędzy najważniejszymi paradygmatami
oraz metodami prowadzenia badań empirycznych
w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie

BNA_K2_W01 zaliczenie pisemne

W4
istotę badań empirycznych dotyczących zagadnień
związanych z bezpieczeństwem; potrafi je zaplanować,
przygotować i przeprowadzić

BNA_K2_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się metodą kwestionariuszową w realizacji
badań empirycznych (opracować kwestionariusz
i zakodować jego wyniki)

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03 zaliczenie pisemne

U2
wykorzystywać metodę analizy zawartości treści
w prowadzonych badaniach empirycznych
z uwzględnieniem wszystkich jej etapów

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03 zaliczenie pisemne

U3
dokonywać obserwacji analizowanych w badaniach
empirycznych zjawisk, wie, jak sporządzić raport
z obserwacji

BNA_K2_U02 zaliczenie pisemne

U4
planować i realizować badania o charakterze
ewaluacyjnym, w szczególności odnoszące się
do realizowanych programów społecznych z zakresu
bezpieczeństwa

BNA_K2_U03 zaliczenie pisemne

U5
wskazać i scharakteryzować podstawowe rodzaje prób
i sposoby ich doboru - potrafi wybrać próbę
do przeprowadzanych przez siebie badań
empirycznych

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracować w grupie, kierować i koordynować jej prace,
planując i przygotowując badania empiryczne

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 18

przygotowanie do ćwiczeń 40

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
118

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka. Badania naukowe. Cele poznania naukowego. Wiedza naukowa a inne
rodzaje
wiedzy.
Projektowanie badań nad bezpieczeństwem (1): Plan badawczy, typy projektów
badawczych (paradygmaty, strategie, metody).
Projektowanie badań nad bezpieczeństwem (2): Konceptualizacja,
operacjonalizacja,
pomiar.
Projektowanie badań nad bezpieczeństwem (3): Od pytania badawczego do
hipotezy.
Teorie indukcyjne i dedukcyjne.
Wywiad kwestionariuszowy. Analiza zawartości treści. Obserwacje i etnografie.
Badania ewaluacyjne.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie: 1. aktywności na zajęciach
2. kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie bezpieczeństwem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd5598191a85.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

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 zarządzaniu
bezpieczeństwem, miejscu w dyscyplinie nauk
o bezpieczeństwie oraz relacjach do innych nauk

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02 egzamin pisemny

W2

ma pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych, relacjach między nimi a instytucjami
władzy państwowej oraz o występujących między nimi
zależnościach w obszarze bezpieczeństwa
narodowego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04 egzamin pisemny
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W3
ma pogłębioną wiedzę na temat czynników
instytucjonalnych, strukturalnych i normatywnych
wpływających na sposoby i formy zarządzania
bezpieczeństwem

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu,
interpretacji i analizy przyczyn, przebiegu procesów
i zjawisk związanych z zarządzaniem
bezpieczeństwem

BNA_K2_U01 egzamin pisemny

U2
wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej
teoretycznej oceny problematyki zarządzania
bezpieczeństwem, posługując się przy tym wybraną
metodą badawczą

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U07

egzamin pisemny

U3
potrafi umiejętnie wykorzystywać źródła wiedzy oraz
informacje do krytycznej oceny i analizy działań
i procesów w obrębie zarządzania bezpieczeństwem

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy
z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i zasięgania
w razie potrzeby opinii ekspertów

BNA_K2_K01 egzamin pisemny

K2
jest przygotowany do aktywnego inspirowania
i organizowania działań na poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym oraz do odpowiedzialnego
pełnienia ról w sferze zarządzania bezpieczeństwem.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie do zajęć 36

przygotowanie do egzaminu 27

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania bezpieczeństwem, podstawowe
pojęcia i terminy analityczne i opisowe, współczesne teorie i koncepcje naukowe W1, U1

2. Podstawy zarządzania strategicznego W2, U2
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3. Inżynieria bezpieczeństwa. W1, W3, U1, U3, K2

4. Zarządzanie ryzykiem i analiza zagrożeń W3, U1, K2

5. Profilowanie, mapowanie, antycypacja i prewencja w procesie zarządzania
bezpieczeństwem W3, U1, U2, U3, K2

6. Dowodzenie, kierowanie i przywództwo w zarządzaniu kryzysowym W2, W3, U1, U3, K2

7. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i terytorialnym W2, W3, K2

8. Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych W2, W3, U1, K1

9. Budowa odporności i łagodzenie skutków kryzysu W3, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzaminu końcowy ma postać zestawu pytań otwartych obejmujących
całość treści merytorycznych przedmiotu, na które składają się: treści
przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.



Sylabusy 28 / 218

Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.2F0.5ca756a7bc568.22

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
seminarium: 18

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna zaawansowaną terminologię stosowaną
w badaniach z zakresu nauk o polityce i administracji

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2 zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji BNA_K2_W01 zaliczenie na ocenę

W3 zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W4 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony
własności intelektualnej BNA_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretuje zjawiska z  różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2 posługuje się wybranymi podejściami badawczymi
i teoriami naukowymi

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U3 potrafi w sposób zaawansowany posługiwać się
odpowiednimi metodami i technikami badawczymi BNA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U4
potrafi w sposób dojrzały zaprezentować ustnie
koncepcję pracy dyplomowej oraz przedstawić
na forum grupy poszczególne jej części

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07 zaliczenie na ocenę

U5
przygotowuje pracę dyplomową z zakresu nauk
o polityce i administracji zgodnie z wymogami
stawianymi pracom dyplomowym w INPiSM

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi myśleć w sposób samodzielny i twórczy
BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę
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K2 ma świadomość etycznego postępowania w trakcie
pisania pracy dyplomowej BNA_K2_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

seminarium 18

przeprowadzenie badań literaturowych 72

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie pracy dyplomowej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

seminarium 18

przeprowadzenie badań literaturowych 72

przygotowanie pracy dyplomowej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

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

seminarium 18

analiza i przygotowanie danych 72
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przygotowanie pracy dyplomowej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

seminarium 18

analiza i przygotowanie danych 30

przygotowanie pracy dyplomowej 102

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* 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; przedstawienie podstawowych zasad etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania; omówienie metodologii badań; zaprezentowanie
metod i narzędzi niezbędnych w pisaniu tekstów naukowych; prezentacja stanu
badań i literatury przedmiotu; prezentacja konspektu pracy oraz jej fragmentów;
dyskusja fragmentów oraz całości pracy dyplomowej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz przygotowanie wstępnej bibliografii
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Semestr 2

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej

Semestr 3

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej

Semestr 4

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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Bezpieczeństwo państwa – wyzwania i zagrożenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55986a3d34.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wielowymiarowymi aspektami bezpieczeństwa państwa jako
naczelnej potrzeby człowieka i grup społecznych. Bezpieczeństwo rozpatrywane jest na różnych płaszczyznach
(międzynarodowej, wewnętrznej, ekonomicznej społecznej, kulturowej, ekologicznej, informacyjnej),
ze szczególnym zwróceniem uwagi na realne zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz
zmieniające się wyzwania przed jakimi stają instytucje i służby demokratycznego 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

Zna definicję, istotę i uwarunkowania bezpieczeństwa
państwa oraz zadania instytucji rządowych
i społecznych w obszarze bezpieczeństwa; potrafi
określić najważniejsze zadania państwa z punktu
widzenia bezpieczeństwa; posiada wiedzę
o najważniejszych zagrożeniach bezpieczeństwa
państwa oraz politycznych, ekonomicznych i prawnych
podstawach i regułach determinujących ład społeczny
i bezpieczeństwo obywateli.

BNA_K2_W03 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w analizach
sytuacji kryzysowych oraz w zarządzaniu
bezpieczeństwem państwa oraz wskazać
najważniejsze wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa
współczesnego państwa.

BNA_K2_U01 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
interpretowania zjawisk kryzysowych oraz zagrożenia
bezpieczeństwa, uwzględniając uwarunkowania
historyczne i kulturowe oraz dostrzegając dylematy
moralne bezpieczeństwa

BNA_K2_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

Przygotowywanie projektów 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 32

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa socjalnego,
demograficznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego,
informacyjnego czy ekologicznego oraz zagrożenia bezpieczeństwa związane m.
innymi ze zmianami społeczno-ustrojowymi, rozwojem nauki i techniki,
globalizacją, terroryzmem czy fundamentalizmem. Wykłady obejmują m. innymi
następujące zagadnienia:
-Istota bezpieczeństwa państwa, konceptualizacja pojęć, typologie
bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa
- Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa,
- Podmioty bezpieczeństwa państwa
- Rola czynników społecznych, organizacji pozarządowych w zakresie
bezpieczeństwa państwa
- Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego
- Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, uwarunkowania i strategie
- Uwarunkowania i zadania bezpieczeństwa socjalnego,
- Wyzwania demograficzne
- Bezpieczeństwo kulturowe, tożsamość narodowa, ochrona dóbr kultury
- Bezpieczeństwo ekologiczne,
- Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego
- Bezpieczeństwo państwa w kontekście międzynarodowym
- Globalne zagrożenia, terroryzm, fundamentalizm
- Postęp technologiczny, informacyjny a bezpieczeństwo państwa

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, egzamin pisemny / ustny
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach,
przystąpienie do egzaminu i jego pozytywny wynik lub
opracowanie i przedstawienie projektu.
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Prawo a bezpieczeństwo publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55986c79b6.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
rolę prawa jako narzędzia realizacji bezpieczeństwa
publicznego w wybranych dziedzinach życia
społecznego

BNA_K2_W04 egzamin pisemny

W2 podstawowe akty prawne regulujące obszar
bezpieczeństwa publicznego BNA_K2_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się podstawową terminologią prawniczą
z dziedziny bezpieczeństwa publicznego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04 egzamin pisemny
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia próby analizy rzeczywistości społeczno-
politycznej z perspektywy prawnej

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie do zajęć 18

przygotowanie do egzaminu 36

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 18

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- pojęcie bezpieczeństwa i jego znaczenie w życiu społeczno-politycznym
- prawo jako narzędzie realizacji bezpieczeństwa publicznego w wybranych
dziedzinach życia społecznego i jego skuteczność
- prawo a działalność organizacji skrajnych
- zgromadzenia publiczne
- bezpieczeństwo imprez masowych
- tajemnica państwowa, tajemnica służbowa
- bezpieczeństwo publiczne a dostęp do informacji publicznej
- ochrona danych osobowych

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu: 25 punktów (pytania
testowe + półotwarte), zaliczenie od 13 punktów. Obecność (co najmniej
50%) + referat daje możliwość zdobycia do 5 dodatkowych punktów
wliczanych do oceny końcowej.
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Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55986e9553.22

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: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

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 główne nurty myśli
strategicznej. BNA_K2_W01 zaliczenie pisemne

W2
Student zna i rozumie fundamenty konkretnej strategii
czy taktyki politycznej, tkwiące u źródeł danej
instytucji czy mechanizmów politycznych w aspekcie
globalnym.

BNA_K2_W02 zaliczenie pisemne

W3 Student zna terminologię z zakresu strategii. BNA_K2_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi swobodnie poruszać się w koncepcjach
strategii, taktyki politycznej i militarnej,
sformułowanych przez różnych myślicieli w skali
globalnej na przestrzeni wieków.

BNA_K2_U01 zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi uzupełnić profile kształcenia
o dodatkowe lektury z omawianej problematyki,
poszerzyć zdobytą wiedzę i umiejętności.

BNA_K2_U02 zaliczenie pisemne

U3 Student potrafi rozróżniać elementy praktyczne
i teoretyczne stosowanych w działaniach strategii. BNA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do teoretycznego zanalizowania
i praktycznego zastosowania konkretnej strategii. BNA_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie do zajęć 15

przeprowadzenie badań literaturowych 30

analiza źródeł historycznych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja myśli strategicznej na przestrzeni dziejowej od starożytności po
współczesność (m.in. omówienie koncepcji strategii militarnej i politycznej u Sun
Tsu, Tukidydesa, Polibiusza, Machiavellego, Clausewitza, Arona). Przybliżenie
fundamentalnych pojęć dla tego przedmiotu takich jak: strategia, taktyka,
logistyka czy klasyfikacje wojen w stosunkach międzynarodowych.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań

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

wykład zaliczenie pisemne Obecność na wykładach, aktywność, zdanie egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd5598716ea2.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest ogólna analiza tecyhnologicznych uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego
na tle ogólnego rozwoju technologicznego ludzkości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wpływ technologii na współczesne problemy
bezpieczeństwa militarnego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja
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W2 znaczenie technologii cyfrowych we współczesnym
bezpieczeństwie

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

W3 znaczenie technologii kosmicznych we współczesnym
bezpieczeństwie

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

W4 wpływ technologii na zagadnienia z zakresu
bezpieczeństwa ekonomicznego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

W5 wpływ technologii na zagadnienia z zakresu
bezpieczeństwa społecznego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
we współdziałaniu z grupa przedstawić fragment
problematyki z zakresu technologicznego wymiaru
bezpieczeństwa w formie prezentacji multimedialnej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania wiedzy na temat technologicznego
wymiaru bezpieczeństwa

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Oddziaływanie rozwoju technologii wojskowych na procesy dziejowe. W1, U1, K1

2. Oddziaływanie rozwoju technologii niemilitarnych (uniwersalnych) na procesy
dziejowe. W3, W4, W5
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3. Rola techniki we współczesnym świecie W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

4. Cyberprzestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego W2, U1, K1

5. Informatyczne instrumenty strategii bezpieczeństwa uczestników stosunków
międzynarodowych W2, U1, K1

6. Wpływ najnowocześniejszych technologii na sposób zabezpieczenia i prowadzenia
współczesnych działań zbrojnych W1, W2, W3, U1, K1

7. Wpływ technicznej ewolucji środków prowadzenia i zabezpieczenia działań
zbrojnych na strategie uczestników stosunków międzynarodowych W1, W2, W3, U1, K1

8. Kosmos a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – wymiar niemilitarny W3, U1, K1

9. Najnowsza technika a bezpieczeństwo wewnętrzne państw W4, W5, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, prezentacja warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, udział w
dyskusji oraz zaliczenie treści merytorycznych w formie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Bieżące problemy bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd559873b966.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i potrafi zastosować do bieżących
problemów politycznych podstawowe pojęcia
z zakresu nauk o polityce oraz teorię do praktyki.

BNA_K2_W01 zaliczenie na ocenę

W2 Student wie jak określić podstawowe instytucje
polityczne, ich sposób funkcjonowania. BNA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W3 Student posiada wiedzę o społecznych aspektach
polityki BNA_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi dotrzeć do sedna zagadnień
politycznych, wskazać ich powinowactwo przykładowo
z działaniami ekonomicznymi.

BNA_K2_U01 zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi pisemnie formułować swoją opinię. BNA_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U3 Student potrafi argumentować na rzecz swojej tezy,
analizować bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. BNA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do poszanowania innych poglądów. BNA_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie do ćwiczeń 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia obejmują analizę bieżących problemów politycznych, dotyczących
bezpieczeństwa na świecie i w Polsce. Poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak:
polityka ekologiczna, polityka publiczna, polityka bezpieczeństwa państwa,
problemy współczesnego państwa polskiego na tle porównawczym z innymi
państwami.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność, aktywność, pisanie co tydzień analiz bieżących problemów
bezpieczeństwa.



Sylabusy 46 / 218

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd559876458d.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: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę i znaczenie aktywności środków masowego
przekazu w sytuacjach kryzysowych BNA_K2_W04 zaliczenie ustne

W2
reguły kryzysowego zarządzania informacjami w celu
budowania planu komunikowania w sytuacji kryzysów
w operacjach wojskowych i w przypadku wystąpienia
katastrof naturalnych

BNA_K2_W04 projekt, prezentacja

W3 zasady powadzenia polityki informacyjnej podmiotu
znajdującego się w sytuacji kryzysowej BNA_K2_W04 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
opracowywać szkicowe i ćwiczebne plany
komunikowania kryzysowego w ramach zespołu ds.
komunikacji kryzysowej

BNA_K2_U01 projekt, prezentacja

U2
zastosować zdobytą wiedzę retoryczną
do zanalizowania i rozwiązania konkretnego problemu
wynikającego ze zderzenia spornych racji

BNA_K2_U04 zaliczenie ustne

U3 porządkować, interpretować i wyjaśniać wpływ
mediów na społeczną percepcję konfliktów BNA_K2_U06 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych
ról, stosując poznane strategie językowe BNA_K2_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

Przygotowanie do sprawdzianów 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Natura komunikowania kryzysowego, identyfikowanie kryzysu; model planu
kryzysowego zarządzania informacją.; Determinanty komunikacji w sytuacjach
kryzysowych; warsztaty przedmiotowe - plan komunikacji: praca wspólna;
warsztaty przedmiotowe - plan komunikacji: praca w grupach; prezentacje planów
komunikacji kryzysowej (na zadany temat; zespoły); wprowadzenie podstawowych
pojęć z zakresu retoryki; omówienie różnicy między retoryką i erystyką, a także
pojęć perswazji i manipulacji językowej, z naciskiem na etyczny wymiar perswazji;
przedstawienie różnicy między perswazją racjonalną i emocjonalną, typologii
argumentów oraz podstawowych zasad wykorzystania uczuć w perswazji; analiza
wypowiedzi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii retorycznych;
ćwiczenie sprawności retorycznej poprzez udział w grach dydaktycznych oraz
tworzenie i analizę własnych tekstów; media a konflikt/kryzys; komunikacja w
konflikcie medialnym; wpływ mediów na społeczną percepcję konfliktów; analiza
wybranych sytuacji kryzysowych.

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

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

1. Przygotowanie i przedstawienie w ustalonych terminach
prezentacji multimedialnych. 2. Pozytywna ocena aktywności i
pracy w grupie na zajęciach, odnotowana przez
prowadzącego 3. Ocena przygotowania na zajęcia. 4. Ustne
kolokwium zaliczeniowe.
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How to understand foreign texts – practicing reading skills
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55987881bf.22

Języki wykładowe
Angielski

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
warsztaty: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Podniesienie umiejętności czytania, mówienia oraz rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku angielskim
z zakresu tematyki bezpieczeństwa narodowego. Zapoznanie się z branżowym słownictwem z powyższego
obszaru.

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
Rozszerza wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
narodowego poprzez analizę teksów anglojęzycznych
z tego obszaru.

BNA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się podstawową terminologią z zakresu
bezpieczeństwa narodowego w języku angielskim

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U2 współpracy z grupą podczas wykonywania prac
zespołowych w trakcie zajęć BNA_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozwijania swojej znajomości języka oraz
wykorzystania swojej wiedzę i umiejętności
do wykonania samodzielnego projektu dotyczącego
wybranego zagadnienia związanego
z bezpieczeństwem narodowym

BNA_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 18

przygotowanie do zajęć 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności czytania,
mówienia oraz rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku angielskim z zakresu
tematyki bezpieczeństwa narodowego. Czytane będą artykuły prasowe oraz
naukowe z tego obszaru. Studenci będą również słuchać wybranych fragmentów
nagrań radiowych oraz telewizyjnych. Każdej ze wspomnianych form kontaktu z
oryginalnymi wypowiedziami w języku angielskim towarzyszyć będą ćwiczenia
leksykalno-gramatyczne mające na celu utrwalenie poznanego słownictwa,
zwrotów oraz struktur.

W1, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w
zajęciach, dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności. Każdy student
zobowiązany jest również do opracowania wybranego artykułu
anglojęzycznego i przygotowania jednej prezentacji lub wystąpienia.
Podczas semestru studenci napiszą dwa kolokwia sprawdzające
przyswajanie przez nich słownictwa i struktur leksykalnych z zakresu
bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo bardzo cenione są oceny z
aktywności i pracy w grupach. Uzyskanie pozytywnej oceny z wystąpienia
oraz aktywności i pracy zespołowej, przy odpowiedniej frekwencji, oraz
zaliczenie kolokwiów ze słownictwa, stanowi podstawę do uzyskania
zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
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Rola dyplomacji wielostronnej w rozwiązywaniu konfliktów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55987abf82.22

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: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i przebiegiem działań podejmowanych na forum organizacji
międzynarodowych w zakresie rozwiązywania kryzysów i konfliktów międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna podstawowe mechanizmy i sposoby działania
organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu
konfliktów

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2

Zna uwarunkowania prawne i polityczne
podejmowanych rokowań wielostronnych oraz
przebieg poszczególnych przypadków działań dla
rozwiązywania kryzysów i konfliktów
międzynarodowych

BNA_K2_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Interpretuje związki pomiędzy sytuacją polityczną
w różnych częściach świata, a działaniami
podejmowanymi na rzecz rozwiązania konfliktu

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2
Potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych organizacji
międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktów,
wskazać zastosowane mechanizmy i sposoby działania

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3
Potrafi ocenić skuteczność podejmowanych działań
na przykładach; potrafi krytycznie ustosunkować się
do działań nieskutecznych lub podejmowanych
z naruszeniem prawa międzynarodowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 7

analiza problemu 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

rozwiązywanie zadań problemowych 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:
 podstawowe pojęcia, podstawy prawne i zasady funkcjonowania dyplomacji
wielostronnej;
 geneza i rozwój historyczny dyplomacji wielostronnej
 rokowania jako główny instrument dyplomacji. Cechy charakterystyczne
rokowań wielostronnych w porównaniu z rokowaniami dwustronnymi;
 konferencje międzynarodowe;
 organizacje międzynarodowe - zagadnienia podstawowe, funkcje organizacji
międzynarodowych i ich realizacja;
 przyczyny i przejawy konfliktów i sporów międzynarodowych;
 rola ONZ, UE i OBWE w dyplomatycznym rozwiązywaniu sporów, główne
mechanizmy i sposoby działania;
 formy współpracy ONZ z organizacjami regionalnymi;
 polityka UE wobec wybranych kryzysów międzynarodowych;
 zaangażowanie NATO w Kosowie (1999);
 aktywność OBWE w państwach obszaru proradzieckiego;
 rola dyplomacji wielostronnejj w Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN Regional
Forum);

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
prezentacja

Zaliczenie modułu następuje na podstawie: - kolokwium
zaliczeniowego, które odbywa się na ostatnich zajęciach.
Kolokwium składa się pytań problemowych; - 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;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Francja w sytuacjach zagrożenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.210.5cd55987cf295.22

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: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma rozszerzoną wiedzę o strukturach,
na których się opiera polityka bezpieczeństwa Francji,
o ich historii i organizacji.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04 zaliczenie pisemne

W2 Student zna uwarunkowania historyczne polityki
bezpieczeństwa Francji. BNA_K2_W02 zaliczenie pisemne

W3
Student posiada wiedzę na temat zarządzania
w sytuacjach kryzysowych w ramach struktur,
na których opiera się polityka bezpieczeństwa Francji.

BNA_K2_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi przeprowadzić prezentację
multimedialną na temat związanego
z bezpieczeństwem Francji.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03 prezentacja

U2
Student potrafi na przykładzie analizy sytuacji
kryzysowych identyfikować dylematy związanych
z podjęciem decyzji.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 prezentacja

U3
Student potrafi określić priorytety, którymi kierowano
się przy podejmowaniu decyzji w sytuacjach
kryzysowych.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do podjęcia współpracy w grupie
w ramach symulacji sytuacji kryzysowej.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03 udział w symulacji

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie referatu 35

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do egzaminu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 22

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Państwo francuskie wobec zagrożeń wewnętrznych: instytucje i metody
zarządzenia kryzysów; Walka z przestępczością we Francji; Walka z terroryzmem
na terytorium Francji; Problem tzw. przedmieść; Międzynarodowe uwarunkowania
i cechy francuskiej mocarstwowości; Udział Francji w sojuszach obronnych;
Strategia i koncepcje bezpieczeństwa; Francja a rozwój WEPBiO; Francja w NATO;
Akwen śródziemnomorski w strategii bezpieczeństwa Francji; Francja
bezpieczeństwo energetyczne; Zaangażowanie Francji w reagowanie kryzysowe -
wybrane przykłady.

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

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
prezentacja, udział w
symulacji

a) referat: student przygotowuje i przedstawia podczas zajęć
referat (30 minut) nt. konkretnego przypadku związanego z
francuską polityką bezpieczeństwa. Referat jest oceniony do 30
pkt b) aktywność na zajęciach, punktowana każdorazowo,
oceniona do 20 pkt. c) symulacja: ocena indywidualna, do 30 pkt
d) egzamin końcowy w trakcie sesji: pytania otwarte i zamknięte
Oceny są przyznane wg następującego schematu: 50 -58 pkt: 3;
59-65: 3+; 66-72: 4; 73-79: 4+; 80 i więcej: 5
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Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy
z interesariuszami zewnętrznymi

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.2D0.5cd55987f14e1.22

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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie problemów bezpieczeństwa
istotnych dla wybranego interesariusza zewnętrznego INPiSM

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna struktury i reguły leżące u podstaw działań
w zakresie bezpieczeństwa realizowanych przez
interesariusza zewnętrznego.

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W06 zaliczenie na ocenę

W2
Zna najważniejsze problemy i zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego z perspektywy istotnej
dla interesariusza zewnętrznego.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W3
Zna możliwości odpowiedzi na zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego z perspektywy istotnej
dla interesariusza zewnętrznego.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Analizować problemy problemy bezpieczeństwa
narodowego z perspektywy istotnej dla interesariusza
zewnętrznego.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U2
Prognozować rozwój procesów bezpieczeństwa
narodowego z perspektywy istotnej dla interesariusza
zewnętrznego.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Rozstrzyga kwestie etyczne właściwe dla pracy
w zakresie bezpieczeństwa narodowego biorąc pod
uwagę charakter zadań realizowanych przez
interesariusza zewnętrznego.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04 zaliczenie na ocenę

K2
Jest świadomy konieczności dalszego kształcenia się
w zakresie zadań realizowanych przez interesariusza
zewnętrznego.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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



Sylabusy 60 / 218

konwersatorium 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 42

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

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

konwersatorium 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 42

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

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

konwersatorium 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 42

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 42

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Szczegółowe treści kursu są każdorazowo ustalane w porozumieniu z
interesariuszem zewnętrznym i podawane do wiadomości studentów na 21 dni
przed rozpoczęciem kształcenia.

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

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Szczegółowe warunki zaliczenia ustalane przez interesariusza
zewnętrznego i podawane do wiadomości studentów na 21 dni przed
rozpoczęciem kształcenia.

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Szczegółowe warunki zaliczenia ustalane przez interesariusza
zewnętrznego i podawane do wiadomości studentów na 21 dni przed
rozpoczęciem kształcenia.
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Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Szczegółowe warunki zaliczenia ustalane przez interesariusza
zewnętrznego i podawane do wiadomości studentów na 21 dni przed
rozpoczęciem kształcenia.

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Szczegółowe warunki zaliczenia ustalane przez interesariusza
zewnętrznego i podawane do wiadomości studentów na 21 dni przed
rozpoczęciem kształcenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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System bezpieczeństwa RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd5598213c9b.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18, ćwiczenia: 9

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z instytucjonalnymi, prawnymi i politycznymi wymiarami
bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Treść modułu obejmuje zagadnienia związane z formułowaniem strategii
bezpieczeństwa RP, organami państwa realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego oraz formami prawnymi działań państwa w obszarze
bezpieczeństwa publicznego.

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 pojęcia systemu bezpieczeństwa państwa i systemu
bezpieczeństwa narodowego BNA_K2_W01 egzamin pisemny

W2 prawne oraz instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa
Polski

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04 egzamin pisemny

W3 znaczenie i pozycję podmiotów, organów i instytucji
w systemie bezpieczeństwa Polski

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04 egzamin pisemny

W4 formy realizacji zadań państwa z obszaru
bezpieczeństwa BNA_K2_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i oceniać działania instytucji i organów RP
w obszarze bezpieczeństwa narodowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2 stosować terminologię z zakresu bezpieczeństwa BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3 przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne
dotyczące bezpieczeństwa narodowego Polski

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy w grupie BNA_K2_K03 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2 podjęcia pracy w administracji publicznej BNA_K2_K04 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

ćwiczenia 9

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 29

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
27

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcia systemu bezpieczeństwa państwa i systemu bezpieczeństwa narodowego W1

2. Organizacja i elementy (podsystemy) systemu bezpieczeństwa państwa W1, W3

3. Organizacja systemu bezpieczeństwa RP W2, W3

4. Sejm i Senat w systemie bezpieczeństwa RP W3

5. Zadania i kompetencje Prezydenta RP w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Organy pomocnicze Prezydenta RP. W3, W4

6. Rada Ministrów jako organ prowadzący politykę państwa w sferze bezpieczeństwa
narodowego i porządku publicznego W2, W3, W4

7. Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa narodowego W3, W4

8. Policja W3, W4

9. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa RP (ABW, AW, CBA, SWW, SKW) W3, W4

10. Służba Ochrony Państwa. Straż Marszałkowska. W3, W4

11. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy W3, W4

12. Wybrane policje administracyjne w systemie bezpieczeństwa Polski: Żandarmeria
Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna W3, W4

13. Formy prawne działania i realizacji zadań policji administracyjnych W4

14. Bezpieczeństwo na poziomie lokalnym w Polsce W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Zajęcia kończą się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin składa się z czterech
pytań otwartych. Za odpowiedź na jedno pytanie można otrzymać
od 0 do 4 punktów. Łączna liczba punktów za egzamin wynosi 20,
ponieważ 4 punkty otrzymuje się za ocenę z ćwiczeń według zasady:
• Ocena 3,0 = 0 punktów • Ocena 3,5 = 1 punkt • Ocena 4 = 2
punkty • Ocena 4,5 = 3 punkty • Ocena 5 = 4 punkty Punktacja
egzaminu: • 11, 12 => 3,0 • 13,14 => 3,5 • 15,16 => 4,0 • 17, 18
=> 4,5 • 19,20 => 5,0

ćwiczenia
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje: obecność na zajęciach, udział w
dyskusjach problemowych, kolokwium z zadanej, obowiązkowej
literatury, przygotowanie projektu (analizy) wybranej, konkretnej
jednostki samorządu terytorialnego obejmującego sposoby i formy
prawne realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
instytucji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i programów
przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego.
Projekt obejmuje również wykorzystanie narzędzi analizy z punktu
widzenia efektywności podejmowanych działań w obszarze
bezpieczeństwa.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Krajowy system zarządzania kryzysowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd5598234a83.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 9, warsztaty: 9

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z pojęciami odnoszącym się do Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

C2 Przygotowanie studentów do praktycznego, samodzielnego zarządzania w ramach Krajowego Systemu
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
posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania
kryzysowego w aspekcie zarządzania
bezpieczeństwem narodowym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie

W2
zna i rozumie relacje instytucjonalne i strukturalne
między zarządzaniem kryzysowym a bezpieczeństwem
narodowym RP

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie

W3

ma specjalistyczną wiedzę na temat zagrożeń
bezpieczeństwa oraz sposobów ich identyfikowania,
zapobiegania i przeciwdziałania, w szczególności
odnośnie do funkcjonowania Krajowego Systemu
Zarządzania Kryzysowego w Polsce

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

W4
rozumie problematykę związaną z przygotowaniem,
zapobieganiem, reagowaniem i odbudową
w zarządzaniu kryzysowym.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

W5 orientuje się w koncepcjach podmiotów
bezpieczeństwa w ramach zarządzania kryzysowego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umie opisywać i analizować problemy związane
z zarządzaniem kryzysowym,

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

U2 rozróżnia mechanizmy funkcjonowania państwa jako
organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe,

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

U3 umie stosować zasady efektywnego zarządzania
kryzysowego,

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

U4 umie stosować instrumenty zarządzania kryzysowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa
w grupach, pracować zespołowo i wykorzystywać
umiejętność współdziałania organizacjach
i instytucjach związanych z zagadnieniami zarządzania
kryzysowego w Polsce

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

K2
utożsamia się z mechanizmami funkcjonowania
państwa odnoszącymi się do zarządzania
kryzysowego,.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie

K3 uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę oraz umiejętności
w zakresie zarządzania kryzysowego,

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 zaliczenie

K4
z wykorzystaniem wiedzy identyfikuje problemy
w zarządzaniu kryzysowym w dynamicznie
zmieniającym się środowisku zagrożeń

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

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

wykład 9

warsztaty 9

przygotowanie prezentacji multimedialnej 7

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

konsultacje 5

rozwiązywanie zadań problemowych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prawno-ustrojowe aspekty Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. W1, W4, W5, U2, U3, K1,
K2, K3

2. Organizacja Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. W1, W2, U1, U2

3. Poziomy Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego: lokalny /miejski, gminny,
powiatowy, wojewódzki, centralny.

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K4

4.
Rola i zadania a) organów zarządzania kryzysowego, b) organów opiniodawczo-
doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań
podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, c) centrów zarządzania
kryzysowego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

5. Plany zarządzania kryzysowego dla rożnych szczebli administracji publicznej i plan
ochrony infrastruktury krytycznej.

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

6. Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, K1, K4

7. Metodyka procesu podejmowania decyzji przez organy zarządzania kryzysowego. W1, W2, W5, U1, U2, U3,
U4, K1, K4

8. Technologie i urządzenia wspomagające funkcjonowanie Krajowego Systemu
Zarządzania Kryzysowego.

W2, W3, W5, U2, U3, U4,
K1, K4
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9. Model organizacji powiadamiania i alarmowania w systemie zarządzania
kryzysowego

W1, W2, W3, W5, U2, U3,
U4, K1, K4

10. Ratownictwo medyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego W1, W2, W5, U1, U2, U4,
K3, K4

11. Ochrona informacji w systemie zarządzania bezpieczeństwem W2, W3, U4, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie

Do zaliczenia dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z
warsztatów Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: treści przekazywane podczas wykładów, treści
przekazywane podczas warsztatów, wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Zaliczenie
składa się z pytań opisowych Czas trwania egzaminu: 45 minut. Zaliczenia
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji

warsztaty zaliczenie

Zaliczenie warsztatów obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: a) przygotowanie projektów - prezentacji problemowo-
analitycznej wybranego zagadnienia związanego z zarządzaniem
kryzysowym w Polsce lub na świecie b) punktowanej każdorazowo
aktywności w formie udziału w dyskusji i argumentowania swojego
stanowiska, Zaliczenie obejmuje również obecność na warsztatach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach: NIE OBOWIĄZKOWA Obecność na ćwiczenia OBOWIĄZKOWA
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Podstawy prawa karnego w Polsce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55982570f7.22

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
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu polskiego prawa karnego materialnego.

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: podstawowe rozwiązania
z zakresu polskiego prawa karnego materialnego
i procesowego przewidziane w obowiązujących
przepisach kodeksowych; stypizowane w kodeksie
karnym czyny zabronione wiążące się z szeroko
rozumianym bezpieczeństwem publicznym;
mechanizmy funkcjonowania organów aktywnych
w obszarze egzekwowania odpowiedzialności karnej;
najważniejsze zasady prawa karnego procesowego
oraz procedury stosowane w razie pociągnięcia
do odpowiedzialności karnej; działanie instytucji prawa
procesowego współpracujących w zakresie ścigania
sprawców przestępstw na poziomie
międzynarodowym.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi: analizować i wyjaśniać podstawowe
problemy związane z odpowiedzialnością karną
egzekwowaną na gruncie polskiego prawa karnego;
posługiwać się normami prawa karnego materialnego
w celu przypisania odpowiedzialności za czyny
zabronione związane z bezpieczeństwem publicznym.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: pogłębiania wiedzy w zakresie
polskiego prawa karnego w oparciu o znajomość
podstawowych zasad i mechanizmów przypisywania
odpowiedzialności karnej; uczestnictwa w debacie
na temat kierunków zmian w zakresie polskiego prawa
karnego oraz polityki karnej państwa oraz
formułowania w tym obszarze własnych ocen i opinii.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 42

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Tematyka wykładu będzie obejmowała podstawowe zagadnienia prawa karnego
materialnego i niektóre elementy prawa karnego procesowego. Zostaną
omówione następujące zagadnienia: podstawowe wiadomości o ustawie karnej;
prawo karne intertemporalne; terytorialny zakres zastosowania ustaw karnych;
pojęcie przestępstwa i typy czynów zabronionych pod groźbą kary; struktura
przestępstwa (formy stadialne przestępstwa: zamiar, przygotowanie, usiłowanie,
dokonanie; formy zjawiskowe przestępstwa: sprawstwo pojedyncze,
współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo polecające); niesprawcze
formy współdziałania (podżeganie i pomocnictwo); kontratypy (obrona konieczna,
stan wyższej konieczności); kary i środki karne (m.in. pozbawienie praw
publicznych, zakaz wstępu na imprezę masową, podanie wyroku do publicznej
wiadomości); recydywa; środki probacyjne (warunkowe umorzenie postępowania,
warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe zwolnienie z odbycia reszty
kary pozbawienia wolności); środki zabezpieczające; przedawnienie i zatarcie
skazania; charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych związanych z
szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym, uregulowanych w części
szczególnej kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz
przestępstwa wojenne; przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
przestępstwa przeciwko obronności; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu; przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego; przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu);
podstawowe pojęcia z zakresu postępowania karnego; wybrane zasady procesu;
instytucja świadka koronnego; ekstradycja; europejski nakaz aresztowania;
współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny pytania testowe i pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 74 / 218

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd559827a873.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse, Nauki o bezpieczeństwie

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
wykład: 18, warsztaty: 9

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu przybliżenie aspektu ekonomicznego bezpieczeństwa narodowego RP.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między
systemem gospodarczym a bezpieczeństwem
narodowym Rzeczpospolitej Polskiej

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W06 egzamin pisemny
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W2

Student ma pogłębioną wiedzę na temat czynników
wpływających na sposoby i formy zapewnienia
bezpieczeństwa ekonomicznego przez podmioty
gospodarujące na wszystkich poziomach analizy:
makrobezpieczeństwa, makrobezpieczeństwa i mega
bezpieczeństwa oraz motywów i sposobów obejścia
obowiązujących regulacji prawnych dotyczących
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną
do opisu i analizy zagrożeń bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa oraz metod i środków ich
optymalizacji

BNA_K2_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student postrzega bezpieczeństwo ekonomiczne
w kategoriach stanu i procesu, realizowanego
w turbulentnym otoczeniu, co uzmysławia mu
potrzebę uczenia się przez całe życie

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2
Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, również w wymiarze
interdyscyplinarnym, czego wymaga problematyka
bezpieczeństwa ekonomicznego

BNA_K2_K01 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

warsztaty 9

przygotowanie do egzaminu 40

rozwiązywanie zadań problemowych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

analiza i przygotowanie danych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
27

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok I. Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe – wprowadzenie

1) Bezpieczeństwo ekonomiczne – ewolucja pojęcia

2) Ekonomika bezpieczeństwa a bezpieczeństwo ekonomiczne

3) Podmiotowy i przedmiotowy zakres bezpieczeństwa ekonomicznego

4) Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego

5) Pomiar bezpieczeństwa ekonomicznego

W1, W2

2.

BLOK II. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego RP w ujęciu sektorowym

1) Bezpieczeństwo finansowe

2) Bezpieczeństwo socjalne

3) Bezpieczeństwo żywnościowe

4) Bezpieczeństwo infrastrukturalne

5) Bezpieczeństwo informacyjne i technologiczne

6) Bezpieczeństwo ekologiczne

W1, K1

3.

BLOK III. Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym

1) Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie mikro (przedsiębiorstwo,
gospodarstwo domowe)

2) Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie makro (państwo)

3) Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie międzynarodowym (ugrupowania
integracyjne)

4) Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie światowym

W2, U1

4.

WARSZTATY:

1) Problem korupcji w instytucjach państwowych

2) Budżet państwa/ system podatkowy

3) Internet i przestępczość gospodarcza

4) Optymalizacja podatkowa/ przestępstwa podatkowe

5) Przestępczość finansowa

U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 60% max. liczby
punktów z przedmiotu (WYK + WAR), punkty z egzaminu pisemnego (25)
oraz warsztatów (15) sumują się. Zaliczenie kursu od 24 pkt
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę Punkty za obecność (30%), aktywność (40%), zadania/kazusy (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem ukończenia kursu jest przygotowanie eseju i prezentacji oraz przedstawienie ich w trakcie zajęć. Ocena końcowa
składa się z trzech elementów: obecność (30%), prezentacja (30% oraz aktywność/dyskusja w trakcie zajęć (40%)
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Bezpieczeństwo lokalne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55982a224f.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać
zjawiska i relacje strukturalne zachodzące na poziomie
bezpieczeństwa lokalnego Prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga dylematy związane z bezpieczeństwem
lokalnym z zachowaniem zasad etycznych i reguł
prawnych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Potrafi zaproponować właściwy sposób postępowania
w sferze bezpieczeństwa lokalnego wykorzystując
stosowne do sytuacji metody i narzędzia analizy,
wspomagające proces decydowania i wdrażania norm

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów
związanych z bezpieczeństwem lokalnym BNA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 9

przygotowanie do ćwiczeń 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa lokalnego, dyskusja na temat
wzrastającej roli lokalnego wymiaru w wykonywaniu funkcji państwa w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony ładu publicznego i bezpieczeństwa
jednostki.

Prawno-ustrojowe aspekty bezpieczeństwa lokalnego.

Źródła i rodzaje ryzyka i zagrożeń w środowiskach lokalnych.

Uprawnienia i zadania lokalnych organów przestrzegania porządku publicznego

Współdziałanie obywateli i organów ścigania w środowiskach lokalnych – metoda
community policing

Współpraca instytucji bezpieczeństwa publicznego RP na poziomie lokalnym
(Policja, Straż Pożarna, straże gminne i miejskie, władze samorządowe).

Technologie nadzoru w środowisku lokalnym: analiza projektu INDECT;
porównanie z systemami nadzoru w innych krajach

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę

Zaliczenie odbywa się na podstawie: • Kolokwium końcowego
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają
się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. •
Udziału w dyskusji i aktywności podczas ćwiczeń przedmiotowych
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Prywatyzacja bezpieczeństwa w RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55982c46bf.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać
zjawiska i relacje strukturalne zachodzące w sektorze
prywatnym bezpieczeństwa narodowego RP Potrafi
zaproponować właściwy sposób postępowania
w sferze bezpieczeństwa prywatnego RP
wykorzystując stosowne do sytuacji metody
i narzędzia analizy, wspomagające proces
decydowania i wdrażania norm

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z prywatyzacją bezpieczeństwa RP
z zachowaniem zasad etycznych i reguł prawnych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów
związanych z prywatyzacją bezpieczeństwa RP BNA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 9

przygotowanie do ćwiczeń 21

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki prywatyzacji bezpieczeństwa, dyskusja na temat
wzrastającej roli podmiotów prywatnych w wykonywaniu funkcji państwa w
zakresie bezpieczeństwa, ochrony ładu publicznego i obrony terytorium.

Problem prawnej odpowiedzialności prywatnych firm bezpieczeństwa i ochrony –
analiza Konwencji ONZ o zakazie najemnictwa, Kodeksu postępowania
prywatnych firm bezpieczeństwa, Ustawy o ochronie osób i mienia oraz innych
właściwych aktów prawa RP.

Status pracowników sektora ochrony w RP.

Uprawnienia pracowników sektora ochrony w RP.

Nadzór i kontrola nad prywatnym sektorem bezpieczeństwa RP.

Współpraca prywatnego sektora bezpieczeństwa z państwowymi instytucjami
bezpieczeństwa publicznego RP (Policja, Straż Pożarna, straże gminne i miejskie).

Prywatne firmy ochrony osób i mienia: analiza działania G4S, Securitas Group,
Konsalnet, Impel, Solid Security.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę

Zaliczenie odbywa się na podstawie: 1. Kolokwium końcowego
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają
się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. 2.
Udziału w dyskusji i aktywności podczas ćwiczeń przedmiotowych
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Bezpieczeństwo obrotu prawnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd5598869053.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

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: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami obrotu prywatnoprawnego w Polsce.
Nacisk położony jest na bezpieczeństwo transakcji jakich dokonuje osoba prywatna w typowych sytuacjach
gospodarczych, takich jak kupno mieszkania cz zaciągnięcie kredytu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa prywatnego BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie
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W2
Rozumie znaczenie norm prywatnoprawnych dla
funkcjonowania społeczeństwa oraz relację pomiędzy
zakresem ochrony prawnej jednostki przez państwo
a jej bezpieczeństwem

BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

W3 Zna podstawowe zasady dochodzenia roszczeń
w procesie cywilnym BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę,

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi wskazać podstawowe działy prawa cywilnego
i wyjaśnić zakres i sposób regulacji stosunków
prawnych w tych działach

BNA_K2_U01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U2 Potrafi stosować podstawowe instytucje prawa
cywilnego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U3
Potrafi samodzielnie zidentyfikować kluczowe
przesłanki dochodzenia podstawowych roszczeń
cywilnoprawnych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonywania wstępnej oceny prawnej danej sytuacji
w świetle norm prawa prywatnego

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie do zajęć 15

analiza problemu 25

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Prawo prywatne a inne gałęzie prawa. Rola przepisów cywilnoprawnych i ich
funkcja gwarancyjna; Stosunek cywilnoprawny i jego ochrona. Podstawy
organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce; Wymiar sprawiedliwości w
sprawach cywilnych i podstawy postępowania cywilnego; Systematyka kodeksu
cywilnego. Mechanizm działania prawa cywilnego. Pojęcie umowy i ochrona
stosunków umownych; Pojęcie własności i jej ochrona. Własność a inne prawa
rzeczowe; Obowiązki właściciela. Prawo sąsiedzkie. Najczęstsze naruszenia prawa
własności; Podstawy obrotu nieruchomościami w Polsce. Księgi wieczyste; Dobra
osobiste i ich ochrona; Stosunek zobowiązaniowy. Pojęcie odpowiedzialności.
Źródła odpowiedzialności cywilnej; Odpowiedzialność za niewykonanie
zobowiązania (umowy), z tytułu czynu niedozwolonego i bezpodstawnego
wzbogacenia; Modyfikacje odpowiedzialności zobowiązaniowej – rękojmia;
Modyfikacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - produkt niebezpieczny;
Modyfikacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - sprzedaż konsumencka; Umowa
jako źródło zobowiązania. Rodzaje umów. Sposoby i formy zawierania umów;
Podsumowanie: Ocena poziomu ochrony praw majątkowych jednostki w Polsce.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Przedmiot prowadzony jest w formule dyskusyjno-
warsztatowej. Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie
kolokwium, pracy zaliczeniowej oraz aktywności podczas
zajęć (ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych
trzech powyższych)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Prawa człowieka – dzieje idei, ochrona
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd559888bf84.22

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
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przedstawienie historycznych korzeni praw człowieka, ich generacji w ujęciu Karla Vasaka,
międzynarodowej ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem systemów uniwersalnego i regionalnego, a także
założeń państwa prawnego, krajowego systemu ochrony praw człowieka i obywatela oraz omówienie wybranych
praw wraz ze wskazaniem na ich naruszenie oraz narzędzia ochrony.

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 główne podstawowe pojęcia
i wartości związane z prawami człowieka. Zna
i rozumie historię kształtowania się praw człowieka
w praktyce politycznej i ustrojowej począwszy od XVIII
wieku, a także współczesne rozwiązania prawne
chroniące prawa człowieka w porządkach
międzynarodowym i wewnętrznym.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W2
Student rozumie zasady chroniące prawa człowieka
na wybranych przykładach i w wybranych porządkach
prawnych. Zna instytucjonalne formy ochrony praw
człowieka w Polsce oraz wybranych państwach.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zidentyfikować obszary naruszeń praw
człowieka, posiada umiejętność wskazania
na generacje praw człowieka, a także na ich granice
i ograniczenia. Potrafi powiązać i uzasadnić relacje
między prawami człowieka, a rządami prawa.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wyrażania potrzeby ochrony
praw człowieka w różnych sytuacjach życiowych, ma
świadomość wagi tych zagadnień w relacjach
międzyludzkich oraz stosunkach międzynarodowych.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia. Idea praw człowieka. Generacje. Podział praw człowieka
według Karla Vasaka. Źródła historyczne praw człowieka: antyk, człowiek i jego
prawa w nurcie myśli judeochrześcijańskiej, antropocentryzm prawa rzymskiego,
człowiek w średniowiecznym uniwersalizmie, w epoce Renesansu i Oświecenia.
Idee umowy społecznej, prawa mniejszości w warunkach demokracji-"tyrania
większości"

W1, W2, U1, K1
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2.

Z dziejów ustawodawstwa praw człowieka: m.in.Deklaracja Praw Wirginii,
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Konstytucja Stanów
Zjednoczonych, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wartości, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

W1, W2, U1, K1

3.
Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym: Trybunał Konstytucyjny,
Rzecznik Praw Obywatelskich, sądy, organizacje pozarządowe, zagrożenia praw
człowieka w warunkach demokracji, idea obywatelskiego nieposłuszeństwa

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, prezentacja
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
prezentacji na wybrany temat, uprzednie przesłanie konspektu
wraz z bibliografią oraz pozytywne zaliczenie egzaminu
pisemnego/testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa 



Sylabusy 90 / 218

Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.1583743171.22

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
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków
międzynarodowych

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

W2
Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków
międzynarodowych i ich powiązania ze współczesną
strategią

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

W3 Ma wiedzę o systemie międzynarodowym i historii
badań strategicznych w skali światowej

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej



Sylabusy 91 / 218

W4 Ma wiedzę o uwarunkowaniach badań strategicznych
na świecie

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi analizować problemy tzw. Wielkiej Strategii
i Reagowania Kryzysowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

esej

U2 Potrafi analizować myśl strategiczną i doktryny
strategiczno-obronne współczesnego świata

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do samodzielnej analizy wydarzeń
międzynarodowych.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie eseju 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wstęp. Strategia i jej transformacja.

2. Tzw. rewolucja w sprawach wojskowych - zamierzenia i realizacja.

3. Problemy kultury strategicznej a różnice cywilizacyjne.

4. Transformacja „Wielkiej Strategii”.

5. Globalizacja.

6. Wielka strategia USA.

7. Tzw. problem wojen liberalnych.

8. Wojna asymetryczna a strategia.

9. Zmiany strategii wojskowej w XXI w.

10. Absolutyzacja siły powietrznej.

11. Tzw. wojna z terroryzmem – założenia i realia.

12. Problemy komunikacji strategicznej.

13. Środowiska medialne, otoczenie informacyjne i tzw. „bitwy medialne”.

14. Historia strategii w Polsce po 1918 r.

15. Założenia polskiej doktryny strategicznej z końca XX i początków XXI wieku.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie pracy w formie eseju
na zaakceptowany przez prowadzącego temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55988d36dc.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami wpływającymi na kształt polityki
bezpieczeństwa USA - zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i także wewnętrznym.

C2
Wykład obejmuje cztery zasadnicze komponenty: (1) podstawy konstytucyjne i ustawowe, (2) kwestie
formowania polityki zagranicznej, w tym instytucji, które w tym procesie uczestniczą, (3) kwestie zasad, założeń
doktrynalnych i przesłanek intelektualnych dla polityki bezpieczeństwa USA oraz (4) oraz kierunki działań
w ramach tej polityki.

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
podstawy ustawowe dla określonych działań
w polityce bezpieczeństwa zewnętrznego
i wewnętrznego USA

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04 raport

W2
przesłanki stojące za określonymi działaniami
w polityce bezpieczeństwa zewnętrznego
i wewnętrznego USA

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W05 raport

W3 kierunki działań w polityce bezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego USA

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
definiować najistotniejsze podmioty (także te poza
formalnymi strukturami rządowymi) wpływające
na politykę bezpieczeństwa zewnętrznego
i wewnętrznego USA

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U05

raport

U2
samodzielnie formułować opinie dotyczące
różnorodnych aspektów polityki bezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego USA

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

raport

U3 analizować źródła przygotowane w większości
w języku angielskim

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przygotowywania materiałów analitycznych (raportów) BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 raport

K2
odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie dzięki
wykorzystaniu wiedzy dotyczącej innego obszaru
geograficznego (tutaj: USA)

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04 raport

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie raportu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawy formalnoprawne polityki bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego
USA W1, U2, U3, K1, K2

2. Wymiar instytucjonalny polityki bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego
USA W2, U1, U3, K1, K2

3. Założenia doktrynalne i przesłanki intelektualne dla polityki bezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego USA W2, U2, U3, K1, K2

4. Główne kierunki działań w ramach polityki bezpieczeństwa zewnętrznego i
wewnętrznego USA W3, U2, U3, K1, K2

5. Czynniki wpływające na kształt polityki bezpieczeństwa zewnętrznego i
wewnętrznego USA (m.in. opinia publiczna, lobbying, media) W1, W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład raport Podstawą zaliczenia przedmiotu jest napisanie raportu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zapoznanie się z literaturą przedmiotu.
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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
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd5598903f9d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

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: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

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_K2_W01 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami
z zakresu wojskowości

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2 Poprawnie posługuje się najważniejszymi teoriami
i strategiami z zakresu myśli wojskowej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3 Potrafi określić typy (modele), rodzaje i struktury sił
zbrojnych

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4 Analizuje czynniki warunkujące kształt i charakter sił
zbrojnych wybranych państw

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Właściwie interpretuje rolę i miejsce sił zbrojnych
w państwie BNA_K2_K04 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* 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

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
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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. Regionalne organizacje militarne 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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanego
indywidualnie bądź grupowo wykładu problemowego z
wykorzystaniem elementów multimedialnych. Zaliczenie (poziom
oceny) uwarunkowane jest także odpowiednią frekwencją (min.
60% obecności na zajęciach) oraz aktywnością (udział w dyskusji
podsumowującej każdorazowe spotkanie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
wewnętrznego i międzynarodowego

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd559892a063.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

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: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele poznawcze i kształcące: pokazanie powiązań pomiędzy religią, etnicznością a polityką. Przedmiot ma
zapoznać z problematyką mechanizmów powstawania konfliktów etnicznych i wyznaniowych, sposobami
radzenia sobie z nimi oraz działaniami prewencyjnymi. Cele ideowo-wychowawcze: zwrócenie uwagi na rolę religii
w uregulowaniu konfliktów; podkreślenie poszanowania odmienności etnicznej i religijnej występującej
na świecie, ze szczególnym podkreśleniem, że stają się one zarzewiem konfliktu poprzez wykorzystanie ich jako
tematu zastępczego w celu odwrócenia uwagi od istoty problemu.

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
Ma podstawową wiedzę o podłożu i przyczynach
konfliktów etnicznych i religijnych w ich historycznych
i regionalnych kontekstach.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2 Ma podstawową wiedzę o człowieku jako pomiocie
konfliktów etnicznych i religijnych. BNA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W3 Zna podstawową terminologię i faktografię dotyczącą
różnorodnych konfliktów etnicznych i religijnych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Umie dostrzegać czynniki generujące konflikty
etniczne i religijne.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2
Potrafi dokonać krytycznej oceny oraz zanalizować
informację podawane przez źródła różnych stron
konfliktu.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3
Samodzielnie poszukiwać metod pozwalających
zapobiegać, łagodzić oraz wygaszać konflikty na tle
etnicznym i religijnym.

BNA_K2_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Podjęcia się roli mediatora oraz może pośredniczyć
w dialogu między członkami różnych mniejszości
etnicznych, wyznawcami różnych religi.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04 zaliczenie na ocenę

K2
Jest w stanie służyć poradą w sytuacjach kryzysowych
związanych z pojawieniem się konflików na tle
etnicznym i religijnym

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 34

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 28

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Zapoznanie z podstawową terminologia związana z problematyką: konflikt
etniczny, konflikt religijny, konflikt etnoreligijny, nacjonalizm, czystki etniczne a
ludobójstwo, ekstreminizm, fundamentalizm, terroryzm religijny.

W3

2.

Konflikt etniczny jako typ konfliktu społecznego.
Charakterystyka konfliktu etnicznego ze względu na: podmiot, zasięg, przedmiot,
sposób przejawiania się, czas trwania, charakter sprzeczności.
Typy konfliktów etnicznych.
Źródła zewnętrznych i wewnętrznych konfliktów etnicznych.
Omówienie najważniejszych konfliktów etnicznych toczących się w XX i XXI w.

W1, W2, W3, U1, U2

3.
Konflikt religijny i etnoreligijny
Symptomy konfliktu religijnego
Religia jako czynnik wywołujący lub wzmacniający konflikt etniczny
Religia jako czynnik łagodzący lub rozwiązujący konflikt etniczny

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

Fundamentalizm religijny: chrześcijańswto (kościoły ewangelikalne w USA),
judaizm, islam, hinduizm
Religia w konfliktach zbrojnych w XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni poradzieckiej
Terrorym religijny
Sekty religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego

W2, U1, U2, U3, K1, K2

5. Formy i sposoby zapobiegania, łagodzenia oraz interweniowania w przypadku
konfliktów etnicznych i religijnych W1, U1, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych tematyki wykładów
oraz znajomość dwóch wybranych z sylabusa artykułów, na podstawie
napisanego testu składającego się z dwóch części: a) wyboru, uzupełnień,
b) krótkiej części opisowej – (znajomość dwóch wybranych z sylabusa
artykułów). Punktowane od najwyższego: część opisowa, test wyboru i
uzupełnień Dodatkowo dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką
- rozprawka naukowa na dowolny temat z poruszanej problematyki (ok 7
stron) – nagradzana bonusowo przy wystawianiu oceny zaliczeniowej z
przedmiotu Do oceny stosuje się standardową skalę ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd5598955bf0.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnymi aspektami bezpieczeństwa publicznego

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 poszerzoną wiedzę na temat aktywności
i roli człowieka w obszarze bezpieczeństwa,
pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów
bezpieczeństwa wewnętrznego, regionalnego
i globalnego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

kazus, zaliczenie

W2
ma poszerzoną wiedzę na temat instytucji, struktur
i norm w obszarze zarządzania bezpieczeństwem
i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04 kazus, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz
regułami zarządzania kryzysowego w celu rozwiązania
konkretnych problemów bezpieczeństwa

BNA_K2_U02 kazus, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazuje inicjatywę oraz głęboką motywację
do aktywnego zaangażowania w działania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa , jest świadom
skutków podjętych decyzji

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K04 kazus, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie do zajęć 30

analiza aktów normatywnych 10

rozwiązywanie kazusów 10

analiza orzecznictwa 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie bezpieczeństwa i jego znaczenie w życiu społecznym; rodzaje
bezpieczeństwa W1, W2, U1

2. Prawo jako narzędzie realizacji bezpieczeństwa publicznego w wybranych
dziedzinach życia społecznego – skuteczność prawa W1, W2, U1, K1

3. Świadomość prawna w zakresie obowiązujących uregulowań dotyczących
bezpieczeństwa publicznego (znajomość prawa, jego oceny, postulaty) W1, U1
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4. Bezpieczeństwo w zakresie porządku publicznego- wybrane zagadnienia - ustawa
o policji z 6. 04. 1990 r. W1, W2, U1, K1

5. Ustawa o strażach gminnych z 9. 10. 1997 r W2, U1, K1

6.
Bezpieczeństwo w zakresie imprez masowych – ustawa w 20. 03. 2009 r. ,
Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez
sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej z 17.11. 1985 r.

W1, W2, U1, K1

7.
Bezpieczeństwo w zakresie ochrony środowiska- ustawa z 27. 04. 2001 r. o
ochronie środowiska oraz ustawa z 3.10. 2008 r. o dostępie do informacji o
środowisku

W1, W2, U1, K1

8. Bezpieczeństwo publiczne a dostęp do informacji publicznych – ustawa z 6. 06.
2001 o dostępie do informacji publicznej. W1, W2, U1, K1

9. Podstawowe założenia współczesnej polityki prawa w zakresie bezpieczeństwa
publicznego W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium kazus, zaliczenie aktywne uczestnictwo w zajęciach analiza kazusów zaliczenie końcowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd559897b887.22

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
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zasady i instrumenty współpracy
z mediami w sytuacji kryzysu wizerunku/reputacji BNA_K2_W04 kazus

W2 specyfikę internetu i mediów online jako przestrzeni
komunikacji kryzysowej BNA_K2_W03 kazus

W3
zasady, style, elementy, etapy, strategie negocjacji
jako podstawowego instrumentu rozwiązywania
sporów w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W04 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
zastosować zdobytą wiedzę do zanalizowania
i rozwiązania konkretnego problemu wynikającego
ze zderzenia spornych racji

BNA_K2_U01 kazus, prezentacja

U2 przygotować projekt planu działań informacyjnych
wobec mediów, w ramach grup zadaniowych BNA_K2_U04 prezentacja

U3 zidentyfikować metody manipulowania informacją
i stosować poznane strategie językowe i negocjacyjne BNA_K2_U02 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do przyjmowania różnych ról w ramach zespołu
negocjacyjnego i zarządzającego informacjami
w sytuacji kryzysowej

BNA_K2_K03 zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Przygotowanie do sprawdzianów 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady radzenia sobie z negatywnymi doniesieniami medialnymi; analizy
przypadków sytuacji kryzysowych, w których doszło do złamania zasad
współpracy z mediami (niepowodzeń w zarządzaniu komunikacją kryzysową);
poznanie internetu jako przestrzeni komunikacji kryzysowej; przygotowanie do
kontaktów z mediami - zasady wykorzystania narzędzi: konferencja prasowa,
mailing, wystąpienie przed kamerą, media społecznościowe; media event; wywiad
w mediach); prezentacja - studia przypadków - ćwiczebne plany wykorzystania
przestrzeni online i omawianych narzędzi do optymalizowania współpracy z
mediami w sytuacji kryzysu wizerunku; zagadnienie istoty negocjacji,
wprowadzenie podstawowych pojęć z tego zakresu w zestawieniu z
podstawowymi pojęciami retoryki; podstawowe style negocjacji, jej etapy i
strategie negocjacyjne; komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacji w
powiązaniu z problemem etyki wypowiedzi; analiza wypowiedzi pod kątem
wykorzystywanych w nich strategii negocjacyjnych; ćwiczenie sprawności
negocjacyjnej poprzez udział w grach dydaktycznych; rola mediów w inspirowaniu
i kreowaniu konfliktu/kryzysu

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

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, kazus,
prezentacja

1. Przygotowanie i przedstawienie w ustalonych terminach
prezentacji multimedialnej. 2. Ocena aktywności i pracy w
grupie na zajęciach, odnotowywana przez prowadzącego. 3.
Ocena przygotowania na zajęcia. 4. Ustne kolokwium
zaliczeniowe
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Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55989a4ca5.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada pogłębioną wiedzę nt. zjawiska przestępczości
zorganizowanej oraz potrafi dokonać analizy wpływu
przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo
państwa

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05 zaliczenie pisemne

W2
Rozumie rolę, zadania oraz organizację organów
ochrony prawnej w przeciwdziałaniu przestępczości
zorganizowanej

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu
kryminologiczno-finansowych oraz prawnych aspektów
rozpoznawania i przeciwdziałania przestępczości
zorganizowanej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 zaliczenie pisemne

U2
Potrafi zaproponować właściwy sposób postępowania
wykorzystując wiedzę dotyczącą sposobów
i mechanizmów zwalczania przestępczości
zorganizowanej

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia
ról w instytucjach bezpieczeństwa BNA_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do zajęć 20

analiza badań i sprawozdań 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:
podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem przestępczości zorganizowanej;
geneza i skutki przestępczości zorganizowanej;
rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością zorganizowaną w Polsce w XXI
wieku;
główne formy aktywności kryminalnej zorganizowanych grup przestępczych;
podstawy prawne przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej; (wybrane
regulacje kodeksu karnego, regulacje karnoprocesowe, czynności operacyjno-
rozpoznawcze);
zadania i organizacja organów zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce
(MSWiA, Agencja Wywiadu, ABW, Policja (w szczególności CBŚ), Straż Graniczna,
KAS, CBA, GIIF);
współpraca krajowych służb mundurowych;
formy pracy i sposoby działania oraz środki zwalczania przestępczości
zorganizowanej;
pojęcie białego wywiadu. Jego cele, metody działania i znaczenie białego wywiadu
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;
systemy ewidencji rozpoznawczo-kryminalistycznej i ich rola w przecidziałaniu i
zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;
najnowsze zdobycze nauki i techniki w przeciwdziałaniu przestępczości
zorganizowanej;
europejskie organy ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
prezentacja

Zaliczenie modułu 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;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 111 / 218

Służby porządku publicznego w Europie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.220.5cd55989ce5ce.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z ogólną problematyką służb ochrony porządku publicznego w Europie

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu typologii służb porządku publicznego oraz poziomu ich zorganizowania
w poszczególnych reżimach politycznych

C3 Zapoznanie studentów z problematyką rozwoju służb porządku publicznego i ewolucją ich zadań

C4 Omówienie tematyki związanej z unijną współpracą na rzecz rozwoju służb porządku publicznego w Europie.

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 oraz
typologie dotyczące służb ochrony porządku
publicznego.

BNA_K2_W01 zaliczenie pisemne

W2

Student zna w sposób rozszerzony schemat
organizacji oraz funkcjonowanie podstawowych
organów ochrony porządku publicznego, które
występują w wybranych państwach współczesnej
Europy, jak też ich historyczny rozwój.

BNA_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi określić, jakie czynniki determinowały
metody zapewniania porządku publicznego od czasów
nowożytnych (XVII-XVIII w.) do dziś, interpretować
ówczesne realia, jak też formułować swoje opinie
na ten temat.

BNA_K2_U01 zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi poprawie analizować systemy
porządku publicznego w zależności od reżimu
sprawowanego w danych państwach.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 zaliczenie pisemne

U3
Student potrafi wyodrębnić główne problemy
i priorytety służb porządku publicznego wobec nowych
wyzwań globalizacji.

BNA_K2_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pogłębiania wiedzy w temacie
służb porządku publicznego, które są ważnym
elementem w naukach o bezpieczeństwie narodowym.

BNA_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Definicje pojęcia służb porządku publicznego oraz pojmowania ich kompetencji.
Znaczenie terminu policja na przestrzeni dziejów. Rola publicznych egzekucji w
utrzymywaniu porządku

W1, U1

2. Opricznina Iwana Groźnego jako model utrzymywania porządku publicznego W2, U1, U2

3.
Rys historyczny metod utrzymywania porządku publicznego w epoce nowożytnej.
Koncepcja policji we Francji Ludwików. Rola Wielkiej Rewolucji Francuskiej w
kształtowaniu nowego modelu porządku. Wielki Terror

W2, U1, U2

4. Model państwo policyjne na przykładzie Prus Fryderyka Wielkiego i Rosji
Katarzyny II - podobieństwa i różnice. W2, U1, U2

5. Narodziny paryskiej Surete. Eugeniusz-Franciszek Vidocq oraz Alfons Bertillon W2, U1, U2

6.
Rozwój policji londyńskiej w XVIII i XIX wieku. Sędziowie pokoju, łowcy głów, gońcy
z Bow Street. Reforma Roberta Peela i narodziny Scotland Yardu. Przestępstwa na
Whitechapel

W2, U1, U2

7. Początki daktyloskopii: Henry Faulds, William Herschel i Francis Galton U1

8. Służby porządku publicznego w państwie totalitarnym: Czeka/GPU/OGPU/ NKWD
oraz Gestapo - analiza porównawcza W2, U1, U2

9.
Powojenny obraz aparatu ochrony porządku publicznego w państwach bloku
wschodniego. Seryjni mordercy: blok wschodni (Andriej Czikatiło) i blok zachodni
(Ted Bundy)

W2, U1, U2

10.
Wkład Unii Europejskiej w budowaniu współpracy policyjnej wśród państw
członkowskich. Analiza dorobku unijnego w dziedzinie Obszaru Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

W1, U1, U3, K1

11. Globalizacja i jej zagrożenia jako czynnik warunkujący nowe wyzwania dla służb
porządku publicznego. U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

Główną formą zaliczenia kursu jest pozytywny wynik kolokwium
zaliczeniowego, które odbędzie się na ostatnich zajęciach. Ponadto
każdorazowo podczas zajęć będzie oceniana aktywność studentów.
Czterech studentów o najwyższej liczbie punktów przyznanych za
aktywność zostanie zwolnionych z obowiązku pisania kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa - dopuszczalne 3 nieobecności.
Brak wstępnych wymagań udziału studenta na zajęciach.
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Bezpieczeństwo globalne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd559833f2cd.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: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów głównymi problemami bezpieczeństwa w wymiarze globalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna główne problemy bezpieczeństwa w wymiarze
globalnym

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny
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W2 Zna główne konflikty zbrojne współczesnośc
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

W3 Zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa
globalnego

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi zdiagnozować najważniejsze zagrożenia
globalne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

egzamin pisemny

U2 Potrafi wskazać metody współdziałania państw w celu
likwidacji skutków zagrożeń globalnych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Samodzielnej analizy podstawowych problemów
i zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa globalnego,
wynikających ze zjawiska globalizacji.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

• Pojęcie bezpieczeństwa globalnego.

• Sekurytyzacja.

• Wielka Strategia.

• Międzynarodowa kontrola zbrojeń a rozprzestrzenianie broni masowej zagłady.

• Terroryzm jako zjawisko globalne.

• Bezpieczeństwo ekologiczne.

• Nierównomierny rozwój społeczny i gospodarczy a bezpieczeństwo globalne.

• Problemy ochrony zdrowia i współpraca międzynarodowa w tym zakresie.

• Katastrofy naturalne i współpraca międzynarodowa przy usuwaniu ich skutków.

• Kryzysy gospodarcze w wymiarze globalnym.

• Przestępczość międzynarodowa o charakterze globalnym.

• Wymiar globalny lokalnych konfliktów zbrojnych na początku XXI wieku.

• Migracje ludności-zagrożenia i korzyści.

• Problemy surowców strategicznych.

• Interwencje humanitarne.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pytania otwarte (trzy otwarte pytania na 30 minut. Warunkiem zaliczenia
jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na ponad połowę pytań).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598361148.22

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: 18, ćwiczenia: 18

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu/modułu jest omówienie współczesnych globalnych i regionalnych systemów bezpieczeństwa
oraz wskazanie na ich rolę w kształtowaniu ładu międzynarodowego. Przedstawione zostaną organizacje
międzynarodowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo globalne i regionalne, ich ustrój, cele statutowe, a także
osiagnięcia i niepowodzenia w kształtowaniu ładu 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
Zna i rozumie stan badań nad rolą oraz kierunkami
rozwoju instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego
w ujęciu regionalnym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2
Zna i rozumie znaczenie działalności organizacji
i instytucji w zakresie tworzenia regionalnych
systemów bezpieczeństwa

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3 Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania
regionalnych systemów bezpieczeństwa

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi analizować główne problemy związane
z zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego
w ujęciu regionalnym

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2
Potrafi prognozować zmiany zachodzące
w międzynarodowym środowisku w zakresie
bezpieczeństwa

BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3 Posługuje się specjalistycznym językiem z zakresu
teorii bezpieczeństwa

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do interpretowania zmian zachodzących
w środowisku międzynarodowym w zakresie ewolucji
pojęcia bezpieczeństwa

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

ćwiczenia 18

przygotowanie do ćwiczeń 74

przygotowanie do egzaminu 70

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Terminologia – bezpieczeństwo globalne i regionalne we współczesnym świecie W1, U3
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2.
Organizacja Narodów Zjednoczonych:
− Misje pokojowe 
− Walka z terroryzmem

W1, W2, U1, U3

3.

Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Europie i strefie północnoatlantyckiej:
- Działalność Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa
◦ PWBiS oraz strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE
◦ WPZiB, WPBiO, EPS oraz strategia bezpieczeństwa zewnętrznego UE
◦ Relacje UE z UZE i NATO
- Działalność NATO na rzecz bezpieczeństwa w strefie północnoatlantyckiej
◦ Struktura instytucjonalna
◦ Struktura sił zbrojnych
◦ Potencjał militarny
◦ Koncepcje strategiczne
◦ Plany ewentualnościowe
◦ Flanka wschodnia
- Działalność OBWE na rzecz bezpieczeństwa

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

4.

Europejskie inicjatywy subregionalne promujące współpracę państw na rzecz
bezpieczeństwa:
- Grupa Wyszehradzka
- Inicjatywa Środkowoeuropejska i inicjatywa Trójmorza
- Rada Państw Morza Bałtyckiego

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

5. Inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych
Państw. GUAM W2, W3, U1, U3

6.
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej:
- Działalność Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) na
rzecz bezpieczeństwa w regionie
- Wielka gra na Morzu Południowochińskim

W2, U1, U3, K1

7.

Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Afryce i na Bliskim Wschodzie:
- Działalność Organizacji Państw Afrykańskich/Unii Afrykańskiej na rzecz
bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim
- Działalność Ligi Państw Arabskich i Rady Współpracy Zatoki Perskiej na rzecz
bezpieczeństwa w regionie

W2, W3, U1, U2, U3, K1

8. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej – działania regionalnych
porozumień integracyjnych na rzecz bezpieczeństwa - UNASUR, PROSUR W2, W3, U1, U3, K1

9. Relacje NATO z innymi organizacjami międzynarodowymi W3, U1, U2, K1

10. Rola Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy regionalnej i subregionalnej W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe
jednokrotnego wyboru, pytania testowe wielokrotnego wyboru

ćwiczenia zaliczenie pisemne kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń – pytania testowe zamknięte i otwarte;
ocena ciągła podczas ćwiczeń.
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American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598a4778d.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 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
This course aims at providing students with basic knowledge of American foreign and security policy in the Asia
and the Pacific, starting with institutional framework, as well as goals and objectives of the U.S. policy in the
region. Historical background and selected dimensions of American policy will be also discussed (policy towards
China, Japan, India, SE Asia, Australia, regional organizations).

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 the America foreign and security policy
the Asia-Pacific region, as well as their theoretical
background

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny

W2 regional security system, its evolution and main actors
in the region

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny

W3
political, social and economic processes determining
international relations and the U.S. foreign and
security policy in the region

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
do a basic research, critically analyze and synthesize
information, prepare basic presentation resulting from
group research

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

egzamin pisemny

U2 can present knowledge based opinions, exchange
them, defend his thesis

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

egzamin pisemny

U3 can critically assess American foreign and security
policy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 deepen knowledge in the area of American foreign
and security policy

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie do ćwiczeń 68

przygotowanie do egzaminu 64

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Institutional framework of the U.S. foreign and security policy towards Asia and
the Pacific – introduction.

2. Role of the President and his administration in the U.S. FP making process.

3. Federal agencies and legislative in the American FP.

4. Lobbying, media, public opinion in the U.S. Asia-Pacific policy.

5. Goals of American foreign policy and objectives of the U.S. FP in the Asia-Pacific
region.

6. Historical background.

7. Sino-American relations – conflict or collaboration?

8. U.S.-Japan relations as a core alliance in the Asia-Pacific.

9. Washington-Tokyo-Beijing trilateral relations.

10. Cooperation with India and the regional system.

11. Significance of the Korean Peninsula in American policy.

12. Relations with Australia – agent of U.S.-Asia relations?

13. The role of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

14. U.S. policy towards regional organizations in East Asia.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
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).
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Military Interventions
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598a6aaf3.22

Języki wykładowe
Angielski

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: 18

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Założenim kursu jest ukazanie mechanizmu interwencji zbrojnej na szereokim tle stosunków międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasadnicze cechy interwencji militarnej jko
instrumentu polityki zagranicznej

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04 zaliczenie pisemne, esej
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W2 przebieg i skutki interwencji militarnych
analizowanych w trakcie kursu

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04 zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zanalizować daną interwencję zbrojną w celu
wyjaśnienia jej struktury

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozszerzania wiedzy na temat róznych aspektów
interwencji zbrojnych

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
138

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zagdanienia wstępne i dyskusja na temat interwencji zbrojnych W1, U1, K1

2. Wojna Koreańska W2, U1, K1

3. Wojna Wietnamska W2, U1, K1

4. Radzieckie interwencje w Europie Środkowej W2, U1, K1

5. Rosjanie w Afganistanie W2, U1, K1

6. Pierwsza wojna w Zatoce W2, U1, K1

7. Somalia W2, U1, K1

8. Międzynarodowa interwencja w Syrii W2, U1, K1

9. Interwencja przeciwko IS - szeroki temat obejmujący głównie działania w Syrii i
Iraku W2, U1, K1
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10. Rosyjska interwencja w Syrii W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, esej Warunkiem zaliczenia jest udział w dyskusji, przedstawienie eseju na
zadany temat oraz napisanie kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598a8d7a2.22

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

warunki naturalne, gospodarcze, etniczne, społeczne,
polityczne, międzynarodowe, decydujące
o bezpieczeństwie w regionie; zna istniejące
zależności między państwami regionu, sojuszami,
grupami państw, ich wzajemnych zależności,
rywalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych
problemów, które mogą decydować o stanie
bezpieczeństwa regionu.

BNA_K2_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

wykorzystać wiedzę w celu zdefiniowania możliwych
zagrożeń w regionie z zakresu bezpieczeństwa
środowiska, bezpieczeństwa energetycznego
i międzynarodowego, umie wskazać źródła
potencjalnych zagrożeń wynikających z istniejącej
sytuacji etnicznej, gospodarczej, politycznej
i międzynarodowej państw regionu.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
oceny stanu swojej wiedzy i zrozumienia konieczności
jej pogłębiania, doskonalić nabytą wiedzę, podjąć
dyskusję i określić w niej swoje stanowisko.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. I. Charakterystyka Morza Czarnego, mapa polityczna regionu. W1, U1, K1

2. II. Tranzytowe znaczenia Morza Czarnego. W1, U1, K1

3. III. Rosja jako państwo czarnomorskie. W1, U1, K1

4. Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa Rosji w regionie
czarnomorskim. W1, U1, K1

5. Turcja jako państwo czarnomorskie. W1, U1, K1

6. Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa Turcji w regionie. W1, U1, K1

7. Ukraina jako państwo czarnomorskie. W1, U1, K1

8. Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa Ukrainy w regionie
czarnomorskim. W1, U1, K1

9. Wpływ konfliktu ukraińsko-rosyjskiego na sytuację w regionie czarnomorskim. W1, U1, K1

10. Gruzja jako państwo czarnomorskie. W1, U1, K1

11. Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa Gruzji. W1, U1, K1

12. Polityka Unii Europejskiej wobec regionu czarnomorskiego. W1, U1, K1
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13. Problem Mołdawii w regionie czarnomorskim. W1, U1, K1

14. Rumunia jako państwo czarnomorskie W1, U1, K1

15. Bułgaria jako państwo czarnomorskie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Zaliczenie kolokwium przygotowanego w formie testu
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Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598ab2bb3.22

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna struktury jednostek antyterrorystycznych
wybranych państw świata, oraz specyfikę ich
funkcjonowania

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

prezentacja

W2 Zna podstawy prawne działania jednostek AT
w Polsce.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

prezentacja
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W3 Zna wybrane przykłady działań jednostek AT. Potrafi
ocenić skuteczność działań jednostek AT.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi porównać metody działania jednostek AT
w różnych państwach świata.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

prezentacja

U2 Potrafi analizować zagrożenia terrorystyczne.
BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Analizy zagrożeń terrorystycznych z punktu widzenia
możliwości ich zwalczania i przeciwdziałania im.

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Podstawy prawne działania jednostek AT

2. Niemcy GSG-9

3. Wielka Brytania SAS

4. Francja GIGN

5. Włochy NOCS

6. Izrael

7. Polska

8. Rosja

9. USA

10. Monachium 1972

11. Mogadiszu 1977

12. Entebbe 1976

13. Teheran 1979

14. Moskwa i Biesłan 2002 i 2004

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja Pozytywna ocena z prezentacji trwającej 70 minut, mogącej zawierać
elementy multimedialne, zaopatrzonej w bibliografię.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Podstawy kryminologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598adbce9.22

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 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami kryminologicznymi oraz innymi
zagadnieniami związanymi z przestępczością jako zjawiskiem społecznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 133 / 218

W1

Student zna i rozumie: podstawowe pojęcia
i koncepcje kryminologiczne; mechanizmy
zapobiegania przestępczości w obszarach związanych
z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym;
mechanizmy działania organów publicznych
w zakresie kształtowania polityki karnej państwa,

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi: porządkować, interpretować
i wyjaśniać zjawiska społeczne związane
z popełnianiem przestępstw; analizować przyczyny
zjawisk przestępczych łączących się z kwestiami
bezpieczeństwa państwa oraz proponować środki
służące ograniczeniu poziomu przestępczości
w wybranych obszarach.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do: samodzielnego rozwiązywania
problemów związanych ze zjawiskiem przestępczości;
formułowania własnych poglądów na temat polityki
państwa w obszarze walki z przestępczością.

BNA_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 42

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Tematyka przedmiotu będzie obejmowała podstawowe zagadnienia
kryminologiczne dotyczące przestępstwa, przestępcy oraz zjawiska
przestępczości. Omówione zostaną najważniejsze koncepcje kryminologiczne
wyjaśniające przyczyny zachowań przestępczych (m.in. koncepcja naznaczania
społecznego Edwina M. Schura, teoria zróżnicowanych powiązań Edwina
Sutherlanda, teorie zróżnicowania kulturowego Alberta Cohena i Waltera Millera,
teoria ekologiczna Ernesta Burgessa). Przedmiotem zajęć będzie problem
przestępczości ujawnionej i przestępczości nieujawnionej (zagadnienie tzw.
ciemnej liczby przestępstw), w tym także metody służące otrzymywaniu
informacji na temat popełnionych przestępstw. Scharakteryzowany zostanie
wpływ zmian społecznych na zjawisko przestępczości, a także wybrane kategorie
przestępstw (związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym) w
oparciu o analizę danych statycznych dotyczących zjawiska przestępczości w
Polsce (m. in. przestępczość gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem
problemu korupcji). Odrębnie zostanie scharakteryzowana problematyka ofiary
przestępstwa (wiktymologia), problem recydywy oraz zagadnienie strachu przed
zjawiskami przestępczymi. Przedmiotem zajęć będzie również zapobieganie
przestępczości oraz strategie walki z przestępczością (m.in. w odniesieniu do tzw.
przestępstw bez ofiar), jak również zjawisko tzw. populizmu penalnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu "Podstawy prawa karnego w Polsce".
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Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598b0c43e.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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami ryzyk ekonomicznych i prawnych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Pojęcie “bezpieczeństwa obrotu gospodarczego” rozumiane
jest tu w skali mikro, czyli z punktu widzenia pojedynczej firmy - zakres wykładu obejmuje typowe zagrożenia,
z jakimi styka się większość przedsiębiorców. Moduł stanowi element przygotowania do pracy w charakterze
analityka bezpieczeństwa w korporacjach lub wywiadowniach gospodarczych.

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 regulacje prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce BNA_K2_W04 zaliczenie pisemne, esej,

zaliczenie

W2 Zna podstawowe formy prawne organizowania
działalności gospodarczej

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W3 Zna podstawowe typy ryzyk prawnych, występujące
w obrocie gospodarczym

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi wskazać zjawiska zagrażające bezpieczeństwu
gospodarczemu i sposoby przeciwdziałania im

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U07

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

U2 Potrafi wskazac na czym polegają ryzyka
w poszczególnych formach dzialalności gospodarczej

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

U3
Potrafi wskazać jaka jest relacja pomiędzy
bezpieczeństwem przedsiębiorcy w obrocie
indywidualnym, a bezpieczeństwem ekonomicznym
państwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego dobierania narzędzi prawnych
do okreslonej sytuacji gospodarczej

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie do zajęć 15

analiza orzecznictwa 22

przygotowanie pracy semestralnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie – pojęcie obrotu gospodarczego. Rodzaje zagrożeń. Poziom mikro- i
makroekonomiczny; Ramy prawne działalności gospodarczej. Pojęcie
przedsiębiorcy i przepisy wspólne dla wszystkich przedsiębiorców; Formy prawne
prowadzenia działalności gospodarczej cz. I: przedsiębiorca jednoosobowy i spółki
osobowe; Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej cz. II: spółki
kapitałowe; Ryzyko niewypłacalności kontrahenta I: weryfikacja partnerów
biznesowych; Ryzyko niewypłacalności kontrahenta II: zabezpieczenia
wierzytelności; Ryzyko niewypłacalności kontrahenta III: sądowe dochodzenie
należności; Upadłość i niewypłacalność przedsiębiorcy. Ryzyka związane z
upadłością; Działanie na szkodę wierzycieli. Popularne sposoby ucieczki przed
windykacją i „wyprowadzania majątku z firmy”; Zarządzanie zasobami i
monitoring wewnętrzny jako czynnik redukcji ryzyka gospodarczego;
Odpowiedzialność władz spółki kapitałowej za niepowodzenie operacji
gospodarczych; Obowiązki informacyjne spółek kapitałowych; Ochrona
konkurencji, delikty konkurencyjne. Tajemnica przedsiębiorstwa; Obowiązki
podatkowe i ryzyka związane z ich niedopełnieniem. Optymalizacja podatkowa;
Podsumowanie: ocena poziomu bezpieczeństwa prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Przedmiot zaliczany jest na podstawie aktywnej partycypacji w
zajęciach, podczas których studenci zobowiązani sa do regularnej
analizy tekstów i przedstawiania jej wyników oraz do
przygotowania co najmniej jednej prezentacji. Osoby nie
spełniające warunków zaliczenia wg tych kryteriów zobowiązane
są przystąpić do pisemnego zaliczenia w formie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bezpieczeństwo obrotu prawnego
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Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598b2eb1b.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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zrozumienie pojęć i potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa.

C2 Zrozumienie form i metod edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie.

C3 Kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa w odniesieniu
do różnych grup społecznych.

C4 Umiejętność organizowania szkoleń

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 terminologię odnosząca się
do problematyki edukacji dla bezpieczeństwa.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie

W2 zna przebieg procesu nauczania i szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05

zaliczenie

W3
posiada wiedzę z zakresu probezpiecznych zachowań
w środowisku rodziny, podmiotu gospodarczego,
instytucji a także jednostki samorządu terytorialnego
i państwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi organizować, a także stosować różnego rodzaju
techniki i metody w odniesieniu do nauczania na rzecz
bezpieczeństwa.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

U2 potrafi komunikować się ze społeczeństwem
w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do samodzielnego zdobywania
wiedzy i rozwijania swoich umiejętności

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03 zaliczenie

K2
jest przygotowany do pracy w grupie zwłaszcza
w zakresie współdziałania instytucjonalnego, w tym
przy organizacji szkoleń i ćwiczeń doskonalących.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 7

przygotowanie do zajęć 7

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

konsultacje 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowa terminologia edukacji dla bezpieczeństwa W1, W3

2. Proces nauczania, kształcenia i szkolenia w systemie bezpieczeństwa narodowego W2, W3, U1, U2, K1, K2

3.
Metody obserwacji i interpretacji zjawisk mających wpływ na stan bezpieczeństwa
w rodzinie , podmiocie gospodarczym, jednostce samorządu terytorialnego oraz w
państwie

W3, U1, U2, K2

4. Tworzenie programów oraz metody szkolenia i doskonalenia w różnych grupach
społecznych W2, W3, U1, U2, K1, K2

5. Dobór form, metod i technik szkolenia oraz doskonalenia dla poszczególnych grup
społecznych W2, W3, U1, U2, K1, K2

6. Doskonalenie kompetencyjne w systemie bezpieczeństwa narodowego W3, U1, U2, K1

7. Dobór form i metod szkolenia oraz doskonalenia dla podmiotów bezpieczeństwa
państwa w aspekcie współdziałania instytucjonalnego

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie

Obejmujące całość treści merytorycznych modułu, na który składają się
treści przekazywane podczas konserwatoriów oraz wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.
Zaliczenie obejmuje również obecność na konserwatorium Czas trwania
kolokwium zaliczeniowego 45 minut - pytania opisowe. Zaliczenie odbywa
się zgodnie z harmonogramem sesji Do oceny wykorzystuje się
standardową skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność OBOWIĄZKOWA
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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
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598b52808.22

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
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zagrożenia i wyzwania cyberbezpieczeństwa
BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2 rodzaje ataków w cyberprzestrzeni oraz problem ich
rozróżniania

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3 prawne regulacje bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
a także międzynarodowe polityki cyberbezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W4 problematykę bezpieczeństwa danych osobowych
w cyberprzestrzeni

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyszukiwać, obserwować oraz właściwie interpretować
informacje na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2 wskazać najważniejsze wyzwania
cyberbezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3 dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań
strategii cyberbezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnego uczestniczenia w naukowej debacie nt.
cyberbezpieczeństwa

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

przygotowanie do ćwiczeń 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

analiza problemu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach konwersatorium omówione zostaną m. in. takie zagadnienia jak:
1. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – historia cyberprzestrzeni i prognozy
przyszłości cyberprzestrzeni, definicja zagrożeń cybernetycznych, problem
rozróżnienia ataków cybernetycznych
2. 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
3. Wojna w cyberprzestrzeni – problem atrybucji ataku cybernetycznego, prawne
aspekty wojny w cyberprzestrzeni, kontrowersje na temat możliwości prowadzenia
wojny w cyberprzestrzeni
4. Rewolucja IT w kontekście militarnym - przyszłość Internetu, nowy
„cybernetyczny” żołnierz, IoT, sztuczna inteligencja, Big Data, AR na użytek
wojska
5. Cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji państw (Chiny, USA, UE, NATO…) –
wywiad cybernetyczny, rywalizacja gospodarcza/wywiad gospodarczy, Internet
jako narzędzie propagandy

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja
Podstawią oceny z przedmiotu jest referat zaprezentowany
w grupie w trakcie zajęć oraz przygotowanie i aktywne
uczestnictwo w konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
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 Big Data.
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Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598b77b6b.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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką istniejących w Polsce i na świecie organizacji, grup,
ruchów społecznych oraz subkultur. Istotnie będzie ukazanie celowości ich istnienia, charakteru działalności,
trwałości oraz wpływu, jaki wywierają na społeczeństwo.

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 wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi
społecznych oraz międzyludzkich, a także ich zagrożeń
wybranych aspektów bezpieczeństwa wynikających
z działalności ruchów świeckich i religijnych w skali
lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną
wiedzę na temat zagrożenia wypływające ze zmian
i zaburzeń tych relacji z innymi instytucjami
społecznymi i publicznymi

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

W2

Identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe
na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce
kulturowe i ich relacje z innymi determinantami
bezpieczeństwa. Potrafi zidentyfikować zakres
działalności grup i organizacji nieformalnych,
działających zgodnie z literą prawa, ale zaburzających
podstawowe więzi społeczne lub też otwarcie
łamiących prawo i wymagających szybkiego działania
w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

W3

Zna, rozumie i potrafi rozpoznawać zagrożenia dla
bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego,
wynikające z działalności organizacji o charakterze
ideologicznym, (subkulturowym lub religijnym),
wykorzystujących nowoczesne środki komunikacji
i metody wpływania na człowieka, ukierunkowane
na zaburzenie porządku społecznego i systemowego
w skali regionalnej i lokalnej.

BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Umie wykorzystać posiadaną wiedzę oraz dokonać
obserwacji i interpretacji zjawisk (głównie zagrożeń)
społecznych, politycznych i kulturowych inspirowanych
działalnością organizacji i subkultur młodzieżowych

BNA_K2_U01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U2

Potrafi diagnozować, właściwie oceniać i prognozować
procesy oraz zjawiska związane z powstawaniem
nowych i istnieniem starych organizacji oraz ruchów
nieformalnych (których rzeczywista działalność
zagraża bezpieczeństwu publicznemu), a także
subkultur w zakresie bezpieczeństwa; potrafi
generować rozwiązania konkretnych problemów
w zakresie bezpieczeństwa. Jest przygotowany
do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem
zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych,
a także potrafi wejść w polemikę z osobami
prezentującymi odmienna argumentację

BNA_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
w świetle dostępnych informacji, obserwowanych
zjawisk i na podstawie nowych sytuacji

BNA_K2_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20
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zbieranie informacji do zadanej pracy 14

przeprowadzenie badań literaturowych 14

przygotowanie eseju 14

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

● główne nurty religijne, ich wpływ na powstawanie ruchów religijnych oraz sekt;

● polityczne aspekty powstawania subkultur i nowych ruchów religijnych;

● zjawisko sekt – założenia teoretyczne, sposób ich propagowania, problem
atrakcyjności sekt i zagrożenia wynikające z ich działalności;

● kościoły czy sekty? – funkcjonowanie najważniejszych organizacji religijnych o
charakterze międzynarodowym (np. Kościół Scjentologiczny, Najwyższa Prawda) a
potencjalne zagrożenia z tym związane;

● działalność sekt i ruchów religijnych w Polsce;

● geneza powstania subkultur –zjawisko współczesne czy wielowiekowa ewolucja
dyktowana potrzebami zrzeszania się w węższym gronie osób o specyficznych
upodobaniach, przekonaniach, potrzebach przekraczania granic;

● zapoznanie się najważniejszymi istniejącymi subkulturami i ich charakterystyka;

● stare subkultury i kwestia ich kontynuowanie w czasach obecnych;

● subkultury a zachowania patologiczne;

● młodzież a dorośli w subkulturach i ruchach religijnych – zagadnienie trwałości
oddziaływania psychologicznego i społecznego przez podkultury oraz organizacje;

● organizacje i ruchy ideologiczne a bezpieczeństwo międzynarodowe i
wewnętrzne państwa

● ateizm jako zjawisko (a)religijne czy (sub)kulturowe

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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



Sylabusy 147 / 218

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

- Ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie dyskusji
merytorycznej związanej z zadanym tematem przygotowanym w
oparciu o materiały tematyczne - Ocena aktywności polegającej
na przedstawieniu znajomości problematyki, umiejętności
stawiania tez, polemizowania z innymi studentami,
prognozowania oraz formułowania wniosków na ćwiczeniach
(punktowana każdorazowo). - Ocena eseju problemowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598b9a174.22

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zintegrowanie wiedzy studentów wyniesionej z innych zajęć oraz jej praktyczne wykorzystanie.

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 funkcjonowanie najważniejszych
organizacji bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04 zaliczenie ustne, raport

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi w zespole analizować konkretne
wydarzenia i analizować je pod kątem wniosków
płynących dla instytucji bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie ustne, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pracy w instytucjach
bezpieczeństwa narodowego.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie ustne, raport

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

analiza problemu 30

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Moduł będzie opierał się na analizie kilkunastu studiów przypadków
funkcjonowania kluczowych instytucji bezpieczeństwa narodowego. Studenci
poprzez analizę typu case study będą poznawali zarówno prawne uwarunkowania
funkcjonowania określonej instytucji, mechanizmy podejmowania decyzji, jak i
sposób zarządzania tymi instytucjami.

W1, U1, K1

2.
Policja (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad policją, analiza procesu
decyzyjnego, modernizacja policji, bezpieczeństwo na drogach, zabezpieczenie
imprez masowych, walka z przestępczością zorganizowaną).

W1, U1, K1

3.
Straż miejska (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad strażą miejską, analiza
procesu decyzyjnego, konflikt kupców KDT z władzami Warszawy w 2006 r.,
kompetencje straży miejskiej w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego).

W1, U1, K1

4.
Straż graniczna (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad strażą graniczną,
analiza procesu decyzyjnego, kompetencje straży granicznej wobec wstąpienia
Polski do strefy Schengen, walka straży granicznej z przemytem).

W1, U1, K1

5.
Straż pożarna (m.in. kompetencje, struktura, analiza procesu decyzyjnego,
studium przypadku katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, pożaru mostu
taśmowego w Rudzie Śląskiej oraz wybuchu pożaru w Gliwicach).

W1, U1, K1
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6.
Siły Zbrojne (m.in. kompetencje, kontrola cywilna nad wojskiem, analiza procesu
decyzyjnego, profesjonalizacja armii, przykłady współczesnych operacji polskich
sił zbrojnych w Iraku i Afganistanie).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, raport Aktywność na zajęciach, przygotowanie raportu oraz zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa narodowego.
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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
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cac67db1406e.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem języka angielskiego oraz nauka
umiejętności z posługiwaniem 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_K2_W01 zaliczenie na ocenę



Sylabusy 152 / 218

W2 specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk
politycznych BNA_K2_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się językiem angielskim właściwym dla
nauk o polityce

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U05 zaliczenie na ocenę

U2 dyskutować o ważnych zagadnieniach politycznych,
społecznych i kulturowych współczesnego świata BNA_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U3 czytać ze zrozumieniem oraz interpretować wybrane
informacje na temat zjawisk politycznych BNA_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania w języku angielskim dyskusji
o zjawiskach politycznych

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* 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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
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learningowe, konwersatorium językowe

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+
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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
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598384535.22

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem konwersatorium „Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce” jest przybliżenie studentom zróżnicowanego
charakteru pojawiających się na przełomie XX i 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_K2_W03
zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

W2
Student zna i rozumie kluczowe regionalne
i transnarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Afryki
oraz ich globalne konsekwencje.

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

W3
Student zna i rozróżnia czynniki wpływające
na poszczególne zagrożenia bezpieczeństwa
na kontynencie afrykańskim.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

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_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

U2
Student potrafi przeanalizować zmieniającą się rolę
odgrywaną przez państwa afrykańskie w systemie
bezpieczeństwa międzynarodowego.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

U3
Student potrafi przygotować się (indywidualnie
i grupowo) do wzięcia aktywnego udziału w brytyjskiej
debacie parlamentarnej (British Parliamentary
Debate).

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

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_K2_K01,
BNA_K2_K02

aktywność na zajęciach
(w tym udział w
końcowej debacie)

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie do zajęć 32

przygotowanie do sprawdzianu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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 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); 14. Przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa w Afryce

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, Metody eksponujące - film
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
(w tym udział w końcowej
debacie)

Zaliczenie zajęć odbywa się dwustopniowo: 1) Na podstawie
kolokwium zaliczeniowego (40% oceny końcowej) złożonego z
pytań otwartych, które odbędzie się w czasie ostatnich zajęć, a
swym zakresem obejmować będzie treści merytoryczne
przekazywane w czasie zajęć konwersatoryjnych, jak również
wyniesione z lektury obowiązujących tekstów. 2) Na podstawie
aktywności na zajęciach (60% oceny końcowej). Aktywność ta
będzie oceniana każdorazowo. W ramach aktywności liczony jest
również udział w brytyjskiej debacie parlamentarnej (British
Parliamentary Style), której poświęcone będą jedne z zajęć. Ocena
końcowa stanowi średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z
kolokwium i aktywności studenta na zajęciach. Warunkiem
klasyfikacji studenta jest jego obecność na zajęciach (dozwolone
są dwie nieobecności).
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Zagrożenia bezpieczeństwa na Bałkanach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd55983a6c4a.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
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką zagrożeń na Bałkanach , na terytorium których pozostaje
wiele kwestii otwartych, uniemożliwiających stabilizację na tamtym obszarze. W problem stabilizacji
i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe siły europejskie, jak i polityka struktur unijnych. Z drugiej
strony kraje tego półwyspu aspirują do przyjęcia w szeregi struktur euroatlantyckich.

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 wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi
społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych,
które determinują naturę bezpieczeństwa w skali
lokalnej, krajowej i międzynarodowej

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2
Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych
uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa
w wymiarze krajowym i międzynarodowym

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W3
Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach
prawnych, organizacyjnych, etycznych
i organizacyjnych odnoszących się do struktur
i instytucji bezpieczeństwa

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa oraz generować
rozwiązania konkretnych problemów w zakresie
bezpieczeństwa

BNA_K2_U01 zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2
Potrafi sformułować pytania badawcze
i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach
o polityce w zakresie bezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U3
Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
w świetle dostępnych informacji, obserwowanych
zjawisk i na podstawie nowych sytuacji

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

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_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie referatu 15

przygotowanie do zajęć 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

● problem bezpieczeństwa po upadku tzw. bloku wschodniego i wybuch wojen w
wyniku rozpadu Jugosławii oraz konsekwencje tych wojen dzisiaj;

● próby wypracowania wspólnej polityki europejskiej dla Bałkanów w latach 90.
XX w. i jej ciągłość w XXI w.;

●kwestia bezpieczeństwa a problem emigracji przedstawicieli narodów
bałkańskich do Europy Zachodniej; wpływ zjawiska na społeczną politykę
wewnętrzną poszczególnych państw;

● polityka Stanów Zjednoczonych, aktywnie zaangażowanych w wojny byłej
Jugosławii oraz działalność w organizacjach obecnych na Bałkanach. Ograniczanie
aktywności państw „starego kontynentu” w latach 90. XX w. i modyfikacje tej
polityki w XXI w.

● europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i
dążenie do dominacji UE na Bałkanach;

● problem stabilizacji Kosowa - zasadnicze wyzwania;

● problem przestępczości zorganizowanej a geopolityka państw bałkańskich;

● aktualne problemy mniejszościowe i ich wpływ na politykę wewnętrzną państw
bałkańskich;

● problem stabilizacji wewnętrznej poszczególnych państw i ich wpływ na politykę
międzynarodową i regionalną;

●obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

- Ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie dyskusji
merytorycznej związanej z zadanym tematem przygotowanym w
oparciu o materiały tematyczne - Ocena aktywności polegającej
na przedstawieniu znajomości problematyki, umiejętności
stawiania tez, polemizowania z innymi studentami,
prognozowania oraz formułowania wniosków na ćwiczeniach
(punktowana każdorazowo). - Ocena eseju problemowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza na temat sytuacji politycznej w regionie Półwyspu Bałkańskiego, Europy i Bliskiego Wschodu.
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Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji wschodniej i Pacyfiku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd55983c8241.22

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
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa w regionie
Azji i Pacyfiku oraz tego regionu. Omawiane będą założenia teoretyczne, determinanty problematyki, geografia
regionu, demografia, sytuacja społeczno-kulturowa, religie, sytuacja gospodarcza i strategiczna. Oprócz
powyższych analizie zostaną poddane rola Chin, Japonii, Półwyspu Koreańskiego, Azji Południowo-Wschodniej,
USA oraz organizacji regionalnych.

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 problematykę kształtowania polityki bezpieczeństwa
w regionie Azji i Pacyfiku

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W2 system bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

W3
procesy polityczne, społeczne i gospodarcze, które
determinują politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
w regionie

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować
i syntetyzować w odniesieniu do regionu Azji i Pacyfiku

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U2
w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w regionie Azji
i Pacyfiku

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U3 współdziałać w grupie w przygotowaniu projektów
w oparciu o prowadzone badania

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa
w regionie Azji i Pacyfiku

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie raportu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Charakterystyka geograficzna i geopolityczna regionu

• B. Job, Grappling with an elusive concept, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press,
Cambridge 2009.

• D. Shambaugh, International Relations in Asia: A Multidimensional Analysis, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia,
Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• M. Grabowski, Biegunowość w systemie Azji i Pacyfiku oraz Obszar Azji i Pacyfiku, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje
integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

2. Zagrożenia społeczne i polityczne:

• W. Case, Democracy and Security in East Asia, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University
Press, Cambridge 2009.

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 3: Bezpieczeństwo polityczne w regionie Azji i Pacyfiku

3. Zagrożenia wynikające z czynników etnicznych i religijnych.

• G. Bouma, R. Ling, D. Pratt, Religious Diversity in Southeast Asia and the Pacific: National Case Studies, Springer, Heidelberg-London-New York 2010.

• J. Bertrand, A. Laliberte (eds.), Multination States in Asia: Accommodation or Resistance, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

• M. Grabowski, Zmiany demograficzne w regionie oraz Zróżnicowanie etniczne i religijne w regionie, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja:
Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

4. Podstawy bezpieczeństwa gospodarczego obszaru Azji i Pacyfiku.

• J. Ravenhill, The economics-security nexus in the Asia-Pacific region, w: W. Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?,
Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 4: Wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego w regionie Azji i Pacyfiku

5. Zarys sytuacji strategicznej w regionie (problemy bezpieczeństwa twardego) – konflikty terytorialne, terroryzm, struktura sił w regionie.

• R. Cossa, Security Dynamics in East Asia: Geopolitics vs. Regional Institutions, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia,
Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 2: Bezpieczeństwo militarne w regionie Azji i Pacyfiku

• G. Fealy, C. Thayer, Problematising ‘linkages’ between Southeast Asian and international terrorism, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific:
A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• M. Hanson, R. Rajagoalan, Nuclear weapons: Asian case studies and global ramifications, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A
Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

6. Rola Chińskiej Republiki Ludowej w regionalnym systemie bezpieczeństwa.

• P. Sauders, China’s Role in Asia: Attractive or Assertive?, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield
Publishers, Lanham 2014.

• H. White, B. Taylor, A rising China and American perturbations, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?,
Cambridge University Press, Cambridge 2009.

7. Stany Zjednoczone jako kluczowy aktor stosunków międzynarodowych w regionie.

• R. Sutter, The United States in Asia: Durable Leadership, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield
Publishers, Lanham 2014.

• M. Mastanduno, The United States: regional strategies and global commitments, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global
Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• M. Grabowski, Polityka USA wobec kluczowych państw regionu, w: M. Grabowski, Wiek Pacyfiku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i
Pacyfiku po 1989 roku, WUJ, Kraków 2012.

8. Japonia – rola kraju po II wojnie światowej i tendencja do większej partycypacji w kształtowaniu regionalnej polityki bezpieczeństwa.

• M. Green, Japan’s Role in Asia: Searching for Certainty, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield
Publishers, Lanham 2014.

9. Półwysep Koreański – wzrastające zagrożenie, czy szanse na stopniowe zjednoczenie.

• S. Snyder, The Korean Peninsula and Northeast Asian Stability, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and
Littlefield Publishers, Lanham 2014.

10. Drugorzędne mocarstwa w regionie –Unia Europejska i Australia (CER).

• H. White, Australia’s Choices in the Asian Century, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield
Publishers, Lanham 2014.

• S. Bersick, Europe’s Role in Asia: Distant but Involved, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield
Publishers, Lanham 2014.

11. Ogólna charakterystyka ugrupowań regionalnych i instytucje bezpieczeństwa w regionie (APEC, ASEAN, ASEAN+3, EAS, ARF – Azja Wschodnia vs.
Pacyfik).

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 7: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku

• M. Wesley, Asia-Pacific institutions, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press,
Cambridge 2009.

• S. Simon, ASEAN and Southeast Asia: Remaining Relevant, w: Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield
Publishers, Lanham 2014.

• M. Grabowski, rozdział III: Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC): integracja regionu Pacyfiku oraz rozdział IV: ASEAN jako kluczowa
organizacja w Azji Wschodniej, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX
i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt,
raport, prezentacja

Aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty
obowiązkowe, przygotowanie w grupach prezentacji
dotyczących wpływu grup etnicznych i religijnych na
bezpieczeństwo w regionie, przygotowanie dwóch raportów
(3 strony każdy na temat zagrożeń w regionie).

Wymagania wstępne i dodatkowe
udział w zajęciach jest obowiązkowy
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Zagrożenia bezpieczeństwa w Azji Południowej i Środkowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd55983ec08e.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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna główne konflikty zbrojne w Azji. BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03 prezentacja

W2 Zna geografię polityczną Azji, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów spornych.

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi przeprowadzić analizę przyczynowo - skutkową
najważniejszych konfliktów zbrojnych w Azji.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U07

prezentacja
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U2
Potrafi przewidywać główne zagrożenia militarne
i pozamilitarne dla bezpieczeństwa regionalnego
w Azji.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U07

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do analizy przyczyn, przebiegu i skutków
konfliktów w innym niż własny kręgu kulturowym.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Irański program atomowy.

2. Aktualna sytuacja w Afganistanie.

3. Pogranicze pakistańsko-afgańskie.

4. Konflikt o Kaszmir.

5. Islamski Ruch Turkiestanu / Islamski Ruch Uzbekistanu.

6. Znaczenie postsowieckich republik Azji Środkowej dla bezpieczeństwa regionu.

7. Sytuacja polityczna w Azji Środkowej.

8. Wojna w Tadżykistanie.

9. Nuklearny wyścig zbrojeń w Azji.

10. Separatyzm etniczny w Indiach.

11. Problem integralności terytorialnej Chin-kwestia Ujgurów.

12. Aktualna sytuacja w Birmie.

13. Problemy wewnętrzne w Indonezji.

14. Konflikt tamilsko-syngaleski na Sri Lance.

15. Nowe zagrożenia (analiza aktualnej sytuacji w Azji).

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja Pozytywna ocena z prezentacji trwającej 70 minut, mogącej zawierać
elementy multimedialne, zaopatrzonej w bibliografię.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd5598419d0b.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
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Cele poznawcze i kształcące - zapoznanie studentów z problematyką Kaukazu jako jednego z głównych terenów
zapalnych, nieustannie zagrażającego bezpieczeństwu na świecie. Nauczenie krytycznego podejścia do informacji
przekazywanych na temat sytuacji w regionie Kaukazu i interesów poszczególnych aktorów.

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 specyfikę wybranego regionu świata
z uwzględnieniem procesów politycznych, społecznych
i gospodarczych, determinujących bezpieczeństwo
w tym regionie.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2 Wie jakie jest podłoże oraz jakie są następstwa
konfliktów rozrgrywających się w regionie Kaukazu

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Prognozować główne zagrożenia militarne
i pozamilitarne w wybranym regionie świata, przy
wykorzystaniu metod właściwych dla nauk
o bezpieczeństwie.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2
Posługiwać się wiedzą teoretyczną w zakresie
bezpieczeństwa w celu przewidywania rozwoju
konfliktów militarnych i pozamilitarnych w wybranym
regionie świata.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3
Systematyzować i określać znaczenie głównych
zagrożeń bezpieczeństwa w wybranym regionie
świata.

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Znalezienia się w roli eksperta oceniającego
bezpieczeństwo regionu Kaukazu i jego znaczenie dla
Polski oraz mocarst światowych i organizacji
międzynarodowych.

BNA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 4

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 23

przygotowanie referatu 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. . Kaukaz – położenie geograficzne i rys historyczny (kwestie narodowościowe i
religijne). W1

2. Działania zbrojne na Kaukazie na przestrzeni od XVIII do początków XX wieku
(Rola Rosji, Turcji i Iranu). W1, W2

3. Czynniki ekonomiczne, społeczne i religijne prowadzące do konfliktów na Kaukazie
w od XIX do XXI wieku. W1, W2

4. Miejsce narodów kaukaskich w nowej post carskiej Rosji. Sowietyzacja Kaukazu
(główne cechy rosyjskiej polityki na Kaukazie w okresie radzieckim). W1, W2

5. Wpływ koncepcji przebudowy M.S. Gorbaczowa na procesy odrodzenia się
narodowego i państwowego narodów kaukaskich. Kaukaz po rozpadzie ZSRR. W1, W2

6. Podsycanie przez Rosję konfliktów terytorialno-etnicznych. Gruzja a Abchazja i
Osetia Południowa. Problem Górskiego Karabachu. W1, W2, U2, U3

7. Czeczenia. Islamiści kaukascy – rosyjskie zaangażowanie i działania w ramach
wielkiej koalicji antyterrorystycznej. Emirat Kaukaski. W2, U1, U2, U3

8. Rosyjskie zaangażowanie militarne na Kaukazie. W1, U2, U3, K1

9. Wyścig zbrojeń na Kaukazie Południowym. W2, U1, U3

10. Rywalizacja Rosji z innymi państwami o kontrolę nad surowcami energetycznymi
na Kaukazie. W2, U2, U3, K1

11. Interesy Rosji a interesy Turcji, Iranu, USA, Unii Europejskiej i NATO na Kaukazie
Południowym. Zainteresowanie Chin i Japonii Kaukazem. U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Zaliczenie odbywa się na podstawie: a) obecności (można mieć tylko
dwie nieobecności, każda inna zaliczana jest na dyżurze) b) Oceny
aktywności na zajęciach (dodatkowe bonusy za prezentacje) c) Oceny
uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego (zwolnione są z niego osoby, które
wykazały się conajmniej 90% aktywnością na zajęciach) Do oceny stosuje
się standardową skalę ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pożądana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego
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Zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.240.5cd559843c994.22

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna specyfikę regionu Europy Środkowo-Wschodniej BNA_K2_W05 zaliczenie ustne

W2
Posiada wiedzę nt. procesów politycznych,
społecznych i gospodarczych, które determinują
bezpieczeństwo w regionie

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je
analizować i syntetyzować BNA_K2_U02 zaliczenie ustne,

prezentacja
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U2
Ocenia wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa
regionu Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy
procesów zachodzących w krajach regionu oraz
w środowisku międzynarodowym

BNA_K2_U01 zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi we współdziałaniu z grupą przedstawić
fragment problematyki w formie prezentacji
multimedialnej na zajęciach

BNA_K2_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 20

analiza aktów normatywnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 12

analiza problemu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* 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, Zarys sytuacji strategicznej w regionie; Główne współczesne
problemy bezpieczeństwa regionu: stabilność polityczna, stabilność ekonomiczna,
ambicje mocarstwowe Federacji Rosyjskiej, wpływ aktorów zewnętrznych: Unii
Europejskiej, Turcji, Chin, USA; Charakterystyka polityki bezpieczeństwa
wybranych państw regionu; Problematyka bezpieczeństwa energetycznego w
regionie; Problem przestępczości zorganizowanej a geopolityka państw regionu;
Zagrożenia wynikające z czynników etnicznych i religijnych

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne,
prezentacja

Zaliczenie modułu następuje na podstawie: 1. Przygotowanie
prezentacji multimedialnej przedstawiającej wybrane
zagadnienie, ocena na podstawie jej przebiegu oraz
przedstawionej bibliografii. 2. Aktywności podczas zajęć w postaci
aktywnego udziału w dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem
poziomu przygotowania merytorycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Sztuka i praktyka negocjacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd55984af14c.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
wykład: 9, ćwiczenia: 9

Liczba
punktów ECTS
3.0

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 normy prawne oraz sprawnie
posługuje się regułami zarządzania kryzysowego
w celu rozwiązania konkretnych problemów
bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2
Student zna sposoby postępowania w sytuacjach
kryzysowych i rozumie potrzebę wykorzystania metod
i narzędzi, stosownie do sytuacji, zgodnie z przyjętymi
standardami

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny
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W3
Student zna i rozumie zasady i normy etyczne.
Umiejętnie łączy normy uniwersalne protokołu
dyplomatycznego z zasadami obowiązującymi
w danym kręgu kulturowym

BNA_K2_W04,
BNA_K2_W05,
BNA_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi pracować w zespole, przyjmować
różne role i brać odpowiedzialność za powierzone
zadania oraz być przygotowanym do aktywnego
uczestniczenia w zespołach podejmujących konkretne
działania

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

Student potrafi prognozować procesy i zjawiska
w zakresie bezpieczeństwa oraz przewidywać skutki
proponowanych rozwiązań, posiada umiejętność
w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych czy
wyzwań społecznych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest do aktywnego uczestniczenia w życiu
społecznym i politycznym na każdym poziomie oraz
pracy w instytucjach wymagających wiedzy
i umiejętności radzenia sobie ze stresem
i podejmowania trudnych decyzji

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 9

ćwiczenia 9

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

wykonanie ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące negocjacji. Style oraz typy negocjacji.
Zasady protokołu dyplomatycznego: zasady pierwszeństwa, tytulatura w
korespondencji
i rozmowie, etykieta, czyli zasady dobrego wychowania na codzień, zasada
alternatu. Sztuka mówienia i rozmowy. Komunikacja niewerbalna jako forma
przekazu informacji i jej znaczenie. Mowa ciała i jej zastosowanie w negocjacjach.
Wykorzystanie mowy ciała w pracy dochodzeniowo-śledczej. Negocjacje oparte na
zasadach - przykład negocjacji kreatywnych. Cechy dobrego negocjatora, taktyka
umacniania własnej pozycji. Etapy negocjacji, strategie negocjacyjne oraz zasady
stosowania technik negocjacyjnych

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Ocena z przedmiotu jest składową: Oceny z eseju
(1/4) oceny z prezentacji (1/4) oceny z egzaminu
91/2)

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt, esej,
prezentacja

Ocena est składową: Oceny nabytych umiejętności
podczas zajęć symulacyjnych (1/2) przygotowania do
zajęć (1/4) zaangazowania podczas zajęć (1/4)
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Zarządzanie kryzysami politycznymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd55984d010a.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 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Liczba
punktów ECTS
2.0

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 problematykę zagrożeń
bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W2
Student zna i rozumie normy prawne i reguły
zarządzania kryzysowego związane z rozwiązywaniem
problemów bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W3 Student zna i rozumie konsekwencje, a także
zagrożenia związane z kryzysem politycznym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi zaproponować właściwy sposób
postępowania w sytuacjach kryzysowych
wykorzystując stosowne metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi zidentyfikować czynniki endogenne
i egzogenne warunkujące kryzysy polityczne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U3
Student potrafi podejmować adekwatne działania
w związku z wybranym indywidualnym lub
zespołowym trybem postępowania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pracy w zespole i przyjmowania
różnych ról w zespole

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 9

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

rozwiązywanie zadań problemowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. sytuacja kryzysowa w polityce – czynniki, uwarunkowania i wydarzenia; W3, U2, U3

2. antycypacja przebiegu sytuacji kryzysowej w polityce; W3, U2

3. zarządzanie informacją i znaczenie komunikowania strategicznego w sytuacji
kryzysu politycznego; W1, U1, K1

4. rola ram prawno-ustrojowych oraz instytucji politycznych; W2, U1

5. metody i techniki legitymizacji działań politycznych; W3, U2

6. znaczenie marketingu politycznego; W3, U2
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7. zarządzanie mechanizmami partycypacji i reprezentacji politycznej; W2, W3, U2

8. rozpoznawanie i przeciwdziałanie efektowi domina W3, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę 1.Esej problemowy dotyczący zagadnień kryzysów politycznych, 2.Poziom
aktywności w trakcie zajęć dydaktycznych
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Zarządzanie kryzysami społecznymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd55984f2884.22

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

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Liczba
punktów ECTS
2.0

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 problematykę zagrożeń
bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2
Student zna i rozumie normy prawne i reguły
zarządzania kryzysowego związane z rozwiązywaniem
problemów bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3 Student zna i rozumie konsekwencje, a także
zagrożenia związane z kryzysem społecznym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zaproponować właściwy sposób
postępowania w sytuacjach kryzysowych
wykorzystując stosowne metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi zidentyfikować czynniki endogenne
i egzogenne warunkujące kryzysy społeczne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3
Student potrafi podejmować adekwatne działania
w związku z wybranym indywidualnym lub
zespołowym trybem postępowania w sytuacjach
kryzysowych.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pracy w zespole i przyjmowania
różnych ról w zespole

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 9

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do zajęć 10

rozwiązywanie zadań problemowych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. sytuacja kryzysowa w stosunkach społecznych – czynniki, uwarunkowania i
wydarzenia; W1, W3, U2

2. rozpoznanie podłoża i analiza strategiczna uwarunkowań kryzysu społecznego W1, U1, K1

3. antycypacja wybuchu i przebiegu konfliktów i kryzysów społecznych; W1, W3, U1, U2

4. kształtowanie i regulowanie więzi między- i wewnątrzgrupowych W3, U2
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5. reagowanie w sytuacji eskalacji konfliktu społecznego; W1, W3, U1

6. reagowanie w obliczu patologii i deformacji stosunków społecznych, w
szczególności narastania przestępczości; W1, W2, U3, K1

7. rola mediów społecznościowych w reagowaniu i zarządzaniu kryzysem
społecznym. W2, U1

8. metody, techniki i technologie nadzoru społecznego; W1, W3, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę 1.Esej problemowy dot. zagadnień kryzysów politycznych 2.Poziom
aktywności w trakcie zajęć dydaktycznych.



Sylabusy 183 / 218

Zarządzanie kryzysami militarnymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd559852a6c3.22

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
warsztaty: 9

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy na temat zarządzania kryzysami militarnymi
i umiejętności analizy zagrożeń oraz proponowania rozwiązań w kryzysach militarnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna uwarunkowania i przebieg wybranych kryzysów
militarnych. BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej oceny
problematyki zagrożeń bezpieczeństwa w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2
Potrafi zaproponować właściwy sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych wykorzystując stosowne
do sytuacji metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U07 zaliczenie na ocenę

U3
Sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz
regułami zarządzania kryzysowego w celu rozwiązania
konkretnych problemów bezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4 Potrafi pracować w zespole i przyjmować różne role
w zespole w obliczu sytuacji kryzysowych

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
i umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K2
Potrafi podejmować adekwatne działania w związku
z wybranym indywidualnym lub zespołowym trybem
postępowania w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 9

przygotowanie do zajęć 31

przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przedstawione zostaną następujące zagadnienia: sytuacja kryzysowa o
charakterze militarnym – czynniki, uwarunkowania i wydarzenia; zagadnienie
hybrydowości współczesnych kryzysów militarnych; problem określenia
prawdopodobieństwa wybuchu konfliktu zbrojnego; czynniki stymulujące i
ograniczające rozwój kryzysu militarnego; dynamika rozwoju sytuacji kryzysowej o
charakterze militarnym; zapobieganie i przeciwdziałanie eskalacji konfliktu
militarnego; zarządzanie kryzysem polityczno-militarnym; kwestia ograniczenia
stosowania siły w procesach zarządzania w sytuacji kryzysowej; rola metod i
technik dyplomatycznych i negocjacyjnych.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę Aktywny udział w symulacjach podczas zajęć. Przygotowanie projektu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598550d34.22

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: 9

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przybliżenie studentom funkcjonowania mechanizmów psychologicznych w sytuacjach kryzysowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 mechanizmy rządzące funkcjonowaniem człowieka
w sytuacjach kryzysowych BNA_K2_W02 zaliczenie pisemne
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W2 zależność stresu i jego wpływ na postępowanie
w sytuacjach kryzysowych BNA_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
i umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U07 zaliczenie pisemne

U2 przyjmować różne role w zespole w obliczu sytuacji
kryzysowych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
adekwatnego działania w związku z wybranym
indywidualnym lub zespołowym trybem postępowania
w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 9

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie referatu 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Stres a sytuacja kryzysowa – czynniki i uwarunkowania o podłożu
psychologicznym W2, U1, K1

2. Jednostka i grupa społeczna w sytuacjach stresu i kryzysu; W1, U1, K1

3. Skutki psychologiczne wydarzeń traumatycznych, pomoc psychologiczna w
zdarzeniu traumatycznym W1, W2, U2, K1

4. Psychologiczna problematyka śmierci i umierania, pierwsza pomoc
psychologiczna W1, U1, K1

5. Znaczenie wsparcia społecznego w sytuacjach kryzysowych W1, U2, K1

6. Psychologiczne następstwa zachowań agresywnych i przemocy W1, W2, U1, K1
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7. Chroniczne i traumatyczne wymiary stresu i kryzysu; W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne
Obecność na zajęciach (jedna nieobecność nieusprawiedliwiona),
pozytywna ocena ze sprawdzianu zaliczeniowego (powyżej 50%
poprawnych odpowiedzi w teście sprawdzającym)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie z przedmiotu Psychologia
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Zarządzanie kryzysami informatycznymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598576277.22

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
warsztaty: 9

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe przyczyny kryzysów informatycznych BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2 metody zapobiegania i zarządzania kryzysami
informatycznymi

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystać zdobytą wiedzę do pogłębionej oceny
problematyki zagrożeń bezpieczeństwa w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U01 zaliczenie na ocenę,
projekt
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U2
zaproponować właściwy sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych wykorzystując stosowne
do sytuacji metody i narzędzia analizy

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3
podejmować adekwatne działania w związku
z wybranym indywidualnym lub zespołowym trybem
postępowania w sytuacjach kryzysowych

BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06,
BNA_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4
samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
i umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach
kryzysowych

BNA_K2_U07 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespole i przyjmowania różnych ról w zespole
w obliczu sytuacji kryzysowych

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 9

przygotowanie do zajęć 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 3

Przygotowywanie projektów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Wprowadzenie w tematykę zajęć: Internet teraz i prognozowanie przyszłości
Internetu (IoT, VR, AR…), definicja i rodzaje kryzysów informatycznych, rodzaje
cyberzagrożeń.
- Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej (IK) w Polsce - definicja IK, omówienie
aktów prawa polskiego, znaczenie współpracy publiczno-prywatnej, perspektywy.
- Zarządzanie kryzysami informatycznymi w sektorze bankowym.
- Zarządzanie kryzysami w mediach społecznościowych; rodzaje mediów
społecznościowych, pojęcie kryzysu w mediach społecznościowych, przykłady
kryzysów w mediach społecznościowych i metody rozwiązywanie kryzysów.
- Symulacja komputerowa ataków cybernetycznych - zrozumienie skali zjawiska,
technik atakowania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt
Warunkiem zaliczenia jest czynny udział w projektach grupowych
podczas warsztatów oraz prezentacja wyników badań. Na ocenę
z przedmiotu będzie miał wpływ poziom aktywności w trakcie
zajęć dydaktycznych.
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Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konfliktowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd559859961f.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 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 9

Liczba
punktów ECTS
2.0

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 istotę logistyki i zabezpieczenia
logistycznego w czasie pokoju oraz w sytuacji
kryzysowej/w warunkach konfliktu

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02 zaliczenie ustne

W2
Student zna interdyscyplinarny charakter i rozległość
problematyki logistyki wojskowej oraz rozumie
znaczenie wsparcia logistycznego

BNA_K2_W04 zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi identyfikować potrzeby logistyczne
adekwatnie do określonych warunków i proponować
sposoby ich zabezpieczania

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, ukończenie
gry dydaktycznej

U2
Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę
i doskonalić umiejętności w sferach zarządzania
logistycznego związanych z określoną sytuacją
kryzysową/konfliktu

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U07

zaliczenie ustne,
prezentacja, ukończenie
gry dydaktycznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny
i samodzielnego poszerzania posiadanej wiedzy oraz
umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego
w sytuacjach konfliktowych

BNA_K2_K02
zaliczenie ustne,
prezentacja, ukończenie
gry dydaktycznej

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 9

przygotowanie do zajęć 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
9

ECTS
0.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konfliktowych - istota, uwarunkowania,
procesy W1, K1

2. Podmioty, środowisko i cele zarządzania logistycznego; łańcuchy logistyczne W1, U2, K1

3. Zarządzanie logistyczne w sytuacji kryzysowej: fazy zarządzania, płaszczyzny
działania, nowe zadania logistyczne W1, U1, U2

4. Identyfikacja potrzeb i zabezpieczenie logistyczne ludności w sytuacji kryzysowej W1, U1, K1

5. Wybrane elementy logistyki kryzysowej i wojskowej: informacja, usługi medyczne
itd. W2, U1
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6. Wybrane aspekty logistyki w operacjach wojskowych W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia
przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, prezentacja, ukończenie
gry dydaktycznej zaliczenie na ocenę
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Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598c19389.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna różne podejścia i sposoby definiowania
demokracji, zna zasady demokratycznego państwa
prawa, cechy totalitaryzmu i autorytaryzmu, posiada
wiedzę na temat zagrożeń dotyczących człowieka
i instytucji w obszarze bezpieczeństwa narodowego

BNA_K2_W03 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Potrafi swobodnie poruszać się w obszarach
demokratycznych systemów władzy, analizować
zagrożenia na różnych płaszczyznach; Umie
zdiagnozować problemy bezpieczeństwa, wydać opinię
na temat jego zagrożeń i znaleźć potencjalne
rozwiązanie problemu

BNA_K2_U01 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wskazania zagrożeń dotyczących wolności człowieka
i demokratycznego ładu prawno-instytucjonalnego, BNA_K2_K01 projekt, egzamin

pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie projektu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 27

przygotowanie do egzaminu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowe demokracje z nieustabilizowanym systemem państwa i władzy; brak
zrozumienia dla granic wolności słowa i granic krytyki; deficyt kultury prawnej
związany z brakiem tradycji państwa prawa; destabilizacja demokracji przez
tendencje anarchistyczne; destabilizacja demokracji przez tendencje
neoautorytarne i neototalitarne; nieustabilizowany system bezpieczeństwa
socjalnego; brak systemu wyłaniania elit intelektualnych; deficyt tradycji i
doświadczeń w organizacji życia zbiorowego; tendencje do mitologizowania i
fetyszyzowania historii; tendencje ksenofobiczne; nieumiejętność pojmowania
racji stanu państwa

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, egzamin pisemny /
ustny

Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach,
przystąpienie do egzaminu i jego pozytywny wynik lub
opracowanie i przedstawienie projektu oraz
przeprowadzenie dyskusji na zaprezentowany temat.



Sylabusy 198 / 218

Soft Power and Post Cold War Paradigm Change
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598c3c514.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami z zakresu miękkiej siły w stosunkach międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czynniki determinujące potęgę i zmieniający się
charakter stosunków międzynarodowych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W05 egzamin pisemny
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W2 tradycyjne paradygmaty potęgi i modele post- 1989 r. BNA_K2_W04,
BNA_K2_W06 egzamin pisemny

W3 perspektywa krytczna potęgi i soft-power BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 indentyfikować kluczowe problemy związane
z użyciem miękkiej siły

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U05 projekt

U2 weryfikuje założenia miękkiej siły w stosunkach
międzynarodowych w oparciu o przypadki empiryczne

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywny udział w debacie naukowej na temat miękkiej
siły

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie projektu 25

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do egzaminu 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
128

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Introduction: The relevance of Power in IR and international security W1, W2, W3, U1

2. Hard Power, the Cold war paradigm and the post-Cold War paradigm change. W1, U1

3. Soft power: a theoretical grasp U2, K1

4. Attraction rather than coercion: Types of influence in world politics W1, W2, W3, U1, U2
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5. Ideational Power. Transnational diffusion and interdependence W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. The new public diplomacy and soft power U1, U2

7. ‘Normative Power Europe’. The EU’s soft power: the force of persuasion W1, W2, W3, U1, U2, K1

8. From Soft Power to Smart Power. W1, W2, W3

9. The regulatory problem(s of markets) W1, W2, W3

10. Standards v regulations in post-Cold war order W1, W2, W3, U1, U2, K1

11. Soft responsibility for contemporary actors W1, W2, W3, K1

12. Soft power and global environment W1, W2, W3, U1, U2, K1

13. Soft power and global societal standards W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
projekt

The assessment of the course consists of two elements – participation
in the class (20%), and group project on selected case of soft power in
the contemporary world.The project task is to develop a small case
study or comparative study by developing a politically and/or
scientifically relevant question (of the types we discussed during the
course) and applying at least one of the concepts, theories or
typologies introduced. Criteria for grading are the development of a
clear, relevant questions (1) and it’s subsequent logical and consistent
answer (2) by a self-developed argument (3), which is based on
literature research or secondary data (5) and clearly developed
criteria (6) as well as scientific concepts (7). Finally, own thoughts and
inferences have to be distinguishable from those of other researchers
by correctly quoting the latter (8).

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
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598c5f1d3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

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
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów
aktywności zorganizowanych grup separatystycznych

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

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

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

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

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie prezentacji multimedialnej 17

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie referatu 25

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* 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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja,
zaliczenie

Zaliczenie modułu następuje na podstawie: - referatu
tematycznego, zaprezentowanego na zajęciach; -
aktywności podczas zajęć w postaci brania udziału w
dyskusji. Aktywność jest punktowana każdorazowo podczas
zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość dziejów politycznych w Europie i na świecie po II wojnie światowej.
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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
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598c843c7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 sposoby budowania, przyjmowania i realizacji strategii
bezpieczeństwa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2 kulturowe, społeczne i ekonomiczne podłoża
współczesnych strategii bezpieczeństwa

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03 zaliczenie pisemne

W3 współczesne międzynarodowe strategie
bezpieczeństwa

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

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

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04 zaliczenie pisemne

U2 dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań
strategii bezpieczeństwa

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 18

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści wykładów obejmują m. in. następujące zagadnienia:
1. Strategia bezpieczeństwa – podstawowe pojęcia
2. Historia i ewolucja myśli strategicznej, podstawowe koncepcje i przegląd
najważniejszych myślicieli
3. Teoria strategii a realizacja strategii
4. Zwycięstwo jako problem studiów strategicznych, zmieniająca się natura
zwycięstwa, cele do osiągnięcia, klęska/sukces w wojnie
5. Determinanty strategii bezpieczeństwa
6. Funkcje, cele i zadania strategii bezpieczeństwa
7. Środki i instrumenty realizacji strategii bezpieczeństwa
8. Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
9. Strategie bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych
(ChRL, Federacja Rosyjska, Francja, Polska, USA, Wielka Brytania, NATO, UE)

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

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik egzaminu
pisemnego
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Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598ca760e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady ustrojowe polskiego wymiaru sprawiedliwości
BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

projekt

W2 najważniejsze problemy polskiej polityki kryminalnej
w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

projekt

W3
organizację i funkcjonowanie instytucji wymiaru
sprawiedliwości, znaczenie poszczególnych elementów
systemu

BNA_K2_W04 projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

ocenić i zinterpretować w ujęciu systemowym
zagadnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości,
dostrzegając w analizie złożość reliacji
organizacyjnofunkcjonalnych między poszczególnymi
elementami systemu

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04 projekt

U2
dostrzec konsekwencje formułowanych postulatów
polityki kryminalnej na jedną z podstawowych funkcji
państwa – wymierzanie sprawiedliwości

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03 projekt

U3
powiązać problematykę systemu wymiaru
sprawiedliwości z prawami i wolnościami jednostki
oraz w tym kontekście oceniać dysfunkcje tego
systemu

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny zmian w wymiarze sprawiedliwości,
które nie uwzględniają wpływu na funkcjonowanie
wszystkich elementów tworzących system. Swoją
ocenę jest gotów oprzeć o tezy z literatury fachowej
i z ekspertyz.

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie projektu 32

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach zajęć zostanie przedstawione systemowe ujęcie wymiaru
sprawiedliwości powszechne w badaniach tego zagadnienia w literaturze
anglosaskiej (ang. criminal justice system). Zajęcia będą polegały na omówieniu
kolejnych elementów systemu, w którym „wejście do systemu” stanowi
popełnienie przestępstwa, a „wyjście z systemu” wykonanie kary. W pierwszej
kolejności omówione zostaną kryminologiczne oraz kryminalistyczne aspekty
związane z przestępczością,
przestępstwem i przestępcą. Następnie uwaga skupi się na kolejnych elementach
systemu, adekwatnych do etapów procesu karnego: postępowanie
przygotowawcze, postępowanie główne, postępowanie apelacyjne oraz
postępowanie karne wykonawcze. Każdy etap wymaga przedstawienia instytucji w
nim występujących – relacji pomiędzy nimi i wzajemnych powiązań oraz
określenia statusu jednostki na danym etapie procesu karnego.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt
aktywny udział w dyskucji w trakcie zajęć; przygotowanie projektu na
temat wybranego problemu związane z ogranizacją i funkcjonowaniem
wymiaru sprawiedliwości
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Correlation between media system and national security
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598cc9dbe.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi powiązaniami pomiędzy systemem medialnym a pojęciem
bezpieczeństwa narodowego.

C2 Uświadomienie słuchaczom subtelności powiązań i wzajemnego przenikania się obszarów związanych z wolnością
słowa a obszarami ograniczanymi dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego

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
Rozszerza wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
narodowego poprzez analizę teksów anglojęzycznych
z tego obszaru.

BNA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W2

Posiada podstawowe informacje na temat
transformacji polskiego systemu medialnego
w kontekście wykorzystywania go do umacniania
pozycji władzy i stabilizacji bezpieczeństwa
narodowego w myśl władzy w okresie PRL

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W3

Rozszerza wiedzę na temat sposobów wykorzystania
mediów do poprawiania bezpieczeństwa narodowego,
w tym widzi różnicę między realną gwarancją wolności
a manipulowaniem tym pojęciem w krajach
niedemokratycznych

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się podstawową terminologią z zakresu
bezpieczeństwa narodowego w języku angielskim

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U2 współpracy z grupą podczas wykonywania prac
zespołowych w trakcie zajęć BNA_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozwijania swojej znajomości języka oraz
wykorzystania swojej wiedzę i umiejętności
do wykonania samodzielnego projektu dotyczącego
wybranego zagadnienia związanego
z bezpieczeństwem narodowym

BNA_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K2
rozszerzania swojej wiedzy oraz rozwijania
umiejętności językowych, by móc w pełni korzystać
z literatury anglojęzycznej

BNA_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie do zajęć 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności czytania,
mówienia oraz rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku angielskim z zakresu
tematyki bezpieczeństwa narodowego. Czytane będą artykuły prasowe oraz
naukowe z tego obszaru. Studenci będą również słuchać wybranych fragmentów
nagrań radiowych oraz telewizyjnych. Każdej ze wspomnianych form kontaktu z
oryginalnymi wypowiedziami w języku angielskim towarzyszyć będą ćwiczenia
leksykalno -gramatyczne mające na celu utrwalenie poznanego słownictwa,
zwrotów oraz struktur.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w
zajęciach, dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności. Każdy student
zobowiązany jest również do opracowania wybranego artykułu
anglojęzycznego i przygotowania jednej prezentacji na wybrany przez
siebie i skonsultowany z prowadzącą, temat. Wśród ocen cząstkowych,
wpływających na ostateczną ocenę zaliczeniową, bardzo cenione są
oceny z aktywności i pracy w grupach. Uzyskanie pozytywnej oceny z
prezentacji oraz aktywności i pracy zespołowej, przy odpowiedniej
frekwencji, stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia. Brak aktywnej
pracy na zajęciach może zostać zastąpiony zaliczeniem końcowym.
Forma zaliczenia- ustna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
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Eksterminacje narodów - wybrane przypadki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.5cd5598cec83d.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 na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z formami przemocy stosowanymi przeciwko różnym narodom, w tym narodowi polskiemu

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu terminologii prawnej (np. pojęcie ludobójstwa) dotyczącymi eksterminacji grup
narodowych i społecznych

C3 Uświadomienie słuchaczom problematyki oscylującej wokół zagadnienia eksterminacji, w tym między innymi:
niszczenia kultury, istniejących więzi społecznych, eliminacja języka i świadomości narodowej

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 poszczególne wypadki eksterminowania narodów,
plemion, grup religijnych

BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2 Rozumie znaczenia pojęć eksterminacja, ludobójstwo,
dyskryminacja narodowa

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W3 Cel eksterminacji danego narodu, plemienia, grupy
religijnej

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizować doktryny polityczne odnoszące się
do eksterminacji poszczególnych narodów

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2 Interpretować teksty ideologiczne stanowiące
teoretyczną podstawę eksterminacji

BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03 projekt

U3 Powiązać poszczególne wydarzenia eksterminacyjne
z działalnością konkretnych reżimów politycznych

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Wyciągania wniosków na podstawie przeprowadzonej
analizy przypadku - identyfikacji przyczyn i możliwości
przeciwdziałania procesom eksterminacyjnym

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

przygotowanie projektu 20

analiza źródeł historycznych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Formy przemocy stosowane przeciwko poszczególnym narodom i grupom
etnicznym W1, U1

2. Historyczno-prawne uwarunkowania zbrodni ludobójstwa W2, U2

3. Społeczne, kulturowe i ekonomiczne skutki eksterminacji W3, U3, K1
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4. Przykłady eksterminacji ludności w XX wieku W1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, metoda eksponująca – pokaz połączony z przeżyciem (zwiedzanie KL Auschwitz)

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt 1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach 2/ Przygotowanie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać wiedzę historyczną oraz wiedzę o społeczeństwie z zakresu szkoły średniej



Sylabusy 216 / 218

Warsztat wykorzystywania otwartych źródeł informacji w analizie polityki
zagranicznej państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bezpieczeństwo narodowe

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMBNAN.280.1583916791.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji analitycznych oraz profesjonalizacja warsztaty
analitycznego

C2 Celem kursu jest nabycie i profesjonalizacja umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy z informacją

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 znał i rozumiał
cel wykorzystania metod i technik prowadzenia
analizy z zakresu polityki bezpieczeństwa państwa
w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02 projekt, prezentacja

W2
Po zakończeniu modułu student będzie wiedzieć
jakiego rodzaju ograniczenia wpływają na pracę
analityka

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
samodzielnie stworzyć profesjonalny dokument
analityczny

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

raport

U2
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
wykorzystać w praktyce pracy z informacją autorski
„cykl analityczny”

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U06

raport

U3
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
wykorzystać metody oraz techniki (również
informatyczne) w procesie analitycznym

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

raport

U4
Po zakończeniu modułu student będzie potrafił
wykorzystać narzędzia służące do gromadzenia faktów
i przetwarzania ich w wartościową wiedzę

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03,
BNA_K2_U04

raport

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 18

przygotowanie projektu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie raportu 10

przygotowanie ekspertyzy 15

przygotowanie do ćwiczeń 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* 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

2. II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): warsztaty z wykorzystaniem technik
analitycznych U1, U2, U3, U4

3. III część (od 7 do 9 spotkań): część analityczna wykorzystanie w praktyce narzędzi
z "cyklu analitycznego” U1, U2, U3, U4

4. IV omówienie wyników analizy zadanego tematu (1 spotkanie) U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, raport,
prezentacja

Każde z realizowanych w trakcie kursu zadań będzie oceniane.
Finalna ocena będzie wynikać z ilości uzyskanych punktów. •
Aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć (25/100) •
Wykorzystanie wskazanych narzędzi do przeprowadzenia analiz oraz
zaprezentowanie ustaleń (30/100) • Omówienie wskazanych
publikacji (20/100) • Wypełnienie schematu analitycznego na
zajęcia (25/100) dst: 51–55 dst+: 56–65 db: 66–76 db+: 77–87 bdb:
88–100 (decyduje aktywność) Dopuszczalne są dwie nieobecności.


