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1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_61

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

studia I stopnia

Profil

ogólnoakademicki

Forma studiów

studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

rok III, semestr V

Rodzaj przedmiotu

specjalnościowy

Koordynator

dr Bogusław Kotarba

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Sem.
Inne ( jakie?)
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
ZP
Prakt.
warsztaty
30

Liczba pkt ECTS

30

4

1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu państwa i prawa, administracji publicznej oraz
współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
3.
3.1.
C1
C2

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Zapoznanie z kompetencjami i zadaniami organów i instytucji administracji centralnej w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego
Zapoznanie z kompetencjami i zadaniami organów i instytucji administracji terenowej w obszarze
bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki administracji rządowej i
samorządowej

C3

Ukazanie relacji pomiędzy organami i instytucjami administracji bezpieczeństwa wewnętrznego

C4

Przekazanie wiedzy na temat struktury sytemu zarządzania kryzysowego w kraju

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

Wymienia i charakteryzuje kompetencje organów bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa
Charakteryzuje zależności między organami bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa
Analizuje system powiązań między organami bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa
W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego współpracuje
z organami odpowiedzialnymi za jego zachowanie

EK_02
EK_03
EK_04

3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K1A_W04
K1A_W05
K1A_U01
K1A_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Kompetencje i zadania naczelnych organów administracji w zakresie ochrony
porządku i bezpieczeństwa publicznego:
- prezydenta,
- prezesa rady ministrów,
- rady ministrów,
- ministrów.
Kompetencje i zadania wybranych centralnych organów i urzędów
administracji publicznej w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa
publicznego
Kompetencje i zadania terenowych organów administracji publicznej w
zakresie w ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na poziomie:
- województwa,
- powiatu,
- gminy.
Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe w systemie polskiego prawa
Zadania i funkcjonowanie Obrony Cywilnej

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Struktura organizacyjna i zadania Policji
Służby specjalne:
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne,
- Straż Graniczna,
- Biuro Ochrony Rządu
- Wojskowe organy ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego:
- Służba Kontrwywiadu Wojskowego
- Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe
Straż gminna
Państwowa Straż Pożarna
Służba Więzienna

Służba Celna
Straż Ochrony Kolei
Straż Leśna i Państwowa Straż Łowiecka
Państwowa Straż Rybacka
Organizacje pozarządowe i podmioty prywatne w zakresie bezpieczeństwa i
porządku publicznego

3.4
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład: wykład z prezentacją multimedialną
Konwersatorium: dyskusja moderowana, praca w grupach, analiza aktów prawnych, dokumentów i
regulaminów
Np.:
Wykład: wykład problemowy/wykład z prezentacją multimedialną/ metody kształcenia na odległość
Ćwiczenia: Analiza tekstów z dyskusją/ metoda projektów( projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/
praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja/ metody kształcenia na odległość
Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń

4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_ 01
EK_ 02
EK_03
EK_04

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
kolokwium
kolokwium oraz na podstawie odpowiedzi podczas
zajęć
na podstawie wypowiedzi podczas zajęć
na podstawie obserwacji i wypowiedzi studenta
podczas zajęć

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
w
w, konw.
konw.
konw.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
wykład – kolokwium pisemne
konwersatorium - aktywny udział w zajęciach
5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

60

przygotowanie do zajęć

30

udział w konsultacjach

5

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do zaliczenia

10

udział w egzaminie

-

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

105
4

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania, praktyk

-
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

