Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015
SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018

(skrajne daty)
1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_60

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

stacjonarne

Rok i semestr studiów

II rok, semestr III

Rodzaj przedmiotu

specjalnościowy

Koordynator

dr Grzegorz Pawlikowski

Imię i nazwisko osoby
dr Grzegorz Pawlikowski
prowadzącej / osób
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Sem.
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
ZP
Prakt.

Inne ( jakie?)

Liczba pkt ECTS

warsztaty
15

30

3

1.3. Sposób realizacji zajęć
☐ 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

dobra znajomość podstawowych zagadnień teorii bezpieczeństwa
3.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1.
C1

Cele przedmiotu/modułu

przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa lokalnego

C2

kategoryzacja współczesnych zagrożeń

C3

kształtowanie umiejętności analizy problemów bezpieczeństwa w warunkach lokalnych

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK
(efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

Odniesienie do
efektów
kształcenia

EK_01

omawia założenia polityki bezpieczeństwa w wymiarze
lokalnym
wymienia instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo
pozyskuje dane i analizuje zmiany zagrożenia
bezpieczeństwa
analizuje zagrożenia porządku prawnego i
społeczno-politycznego
wyjaśnia specyfikę bezpieczeństwa na poziomie lokalnym
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w
społeczności lokalnej

K1A_W02

EK_02
EK_03
EK_04
EK_05
EK_06

3.3

K1A_W04
K1A_U01
K1A_U06
K1A_U13
K1A_K13

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)

KONWERSATORIUM

1. Decentralizacja państwa a bezpieczeństwo lokalne

3

2. Podstawy prawne, formy i zadania podmiotów uczestniczących w procesie
ochrony osób i mienia
3. Ochrona przeciwpożarowa

2
3

4. Policja a bezpieczeństwo społeczności lokalnych

2

5. Straż gminna

2

6. Zarządzanie kryzysowe

2

7. Zaliczenie

1

Suma godzin

15

WARSZTATY

1. Zajęcia organizacyjne

1

2. Centralny, regionalny i lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa

2

3. Instytucje samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa publicznego

4

4. Podstawy prawne, formy i zadania podmiotów w procesie bezpieczeństwa

4

5. Ochrona osób mienia

2

6. Straż gminna. Podstawy prawne i zakres działania

4

7. Policja a bezpieczeństwo społeczności lokalnych

4

8. Ochrona przeciwpożarowa

2

9. System zarządzania kryzysowego

2

10. Sytuacja kryzysowe - analiza przypadku

3

11. Zaliczenie

2
30

Suma godzin

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza materiałów źródłowych, referat,
sprawozdanie
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)

EK_ 01

zaliczenie testu pisemnego na ocenę pozytywną

EK_ 02

zaliczenie testu pisemnego na ocenę pozytywną

EK_03

zaliczenie testu pisemnego na ocenę pozytywną,
obserwacja w trakcie zajęć
zaliczenie testu pisemnego na ocenę pozytywną,
obserwacja w trakcie zajęć
zaliczenie testu pisemnego na ocenę pozytywną,
obserwacja w trakcie zajęć
zaliczenie testu pisemnego na ocenę pozytywną,
obserwacja w trakcie zajęć

EK_04
EK_05
EK_06

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
zaliczenie testu na ocenę pozytywną (ponad 50 % poprawnych odpowiedzi)

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
konwersatorium,
warsztaty
konwersatorium,
warsztaty
konwersatorium,
warsztaty
konwersatorium,
warsztaty
konwersatorium,
warsztaty
konwersatorium,
warsztaty

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

45

przygotowanie do zajęć

10

udział w konsultacjach

2

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do testu

8

udział w egzaminie

-

samodzielna lektura

10

SUMA GODZIN

75

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

3

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk
7. LITERATURA
Podstawowa:

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, (red.) M. Leszczyński,
Warszawa 2013.
Uzupełniająca:

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie
bezpieczeństwa, (red.) T. Serafin, S. Parszowski, Waszawa 2011.

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

