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1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Bezpieczeństwo osób i mienia
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_24

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Rok i semestr studiów

II rok, VI semestr

Rodzaj przedmiotu

warsztaty

Koordynator

Dr Mira Malczyńska-Biały

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

Liczba pkt ECTS

30

8

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
OGÓLNA WIEDZA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH MECHANIZMÓW BEZPIECZEŃSTWA
W PAŃSTWIE

3.
3.1.
C1
C2

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoretycznymi i praktycznymi aspektami
bezpieczeństwa osób i mienia
W szczególności ma na celu poznanie najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa imprez
masowych oraz komercyjnych form ochrony osób i mienia ze szczególnym uwzględnieniem
administracyjno-prawnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie osób i

mienia (firmy ochroniarskie, wewnętrzne służby ochrony, działalność detektywistyczna, służby
porządkowe organizatorów imprez masowych).
3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)
EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

Ma pogłębioną wiedzę o roli wykfalifikowanych słóżb i inspekcji
ochrony sób i mienia.

EK_02

Zna podstawowe wartości i normy etyczne obowiązujące podczas
imprez masowych.

K2A_W10

EK_03

Zna skuteczne sposoby rozwiązywania problemów w przypadku
zagrożenia bezpieczeństwa i życia ludzkiego

K2A_U05

EK_04

Charakteryzuje służby porządkowe organizatorów imprez
masowych.

K2A_K02

EK_05

Zna podstawowe zasady ewakuacji w razie zagrożenia
bezpieczeństwa.

K2A_K03

3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K2A_W07

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka warsztatów
Treści merytoryczne
Pojęcie bezpieczeństwa i zakres ochrony osób i mienia
Formy organizacyjne komercyjnej ochrony osób i mienia
Obiekty, obszary, urządzenia i konwoje podlegające obowiązkowej ochronie
Licencje pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.
Uprawnienia pracowników ochrony
Działalność detektywistyczna – zasady prowadzenia, formy organizacyjne,
uprawnienia, odpowiedzialność
Służby porządkowe organizatorów imprez masowych
USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – zarys
problemu

Ewakuacja

Rodzaje i zasady funkcjonowania elektrycznych systemów alarmowych
Plan określający zadania służby porządkowej, informacyjnej i medycznej
podczas zabezpieczenia imprezy masowej.

Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących imprez masowych

Ochrona i zabezpieczenie festiwali, koncertów

Bezpieczeństwo na stadionach podczas EURO 2012.

METODY DYDAKTYCZNE : Warsztat: prezentacja multimedialna, dyskusja, debata, analiza wybranych aktów
prawnych, ukierunkowana indywidualna praca studentów – referaty.
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

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

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
warsztaty

EK_ 02

Referat

warsztaty

EK_ 03

Ocena udziału studenta w dyskusji

warsztaty

EK_04

Ocena wypowiedzi studenta

warsztaty

EK_05

Ocena indywidualnej pracy studenta podczas zajęć

warsztaty

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną

Forma zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywność, udział w dyskusjach problemowych, referat.

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

30 godz.

przygotowanie do zajęć

80 godz.

udział w konsultacjach

45 godz.

czas na napisanie referatu/eseju

30 godz.

przygotowanie do egzaminu

-

udział w egzaminie

-

Opracowanie aktów prawnych

45

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

230
8

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

-

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
W. Bejgier, B. G. Stanejko, Ochrona osób i mienia, wyd. 2, Warszawa 2012.
W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo imprez masowych: komentarz do ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych, wyd. 3, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:
G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz, Warszawa 2008.
G. Gozdór, Usługi detektywistyczne : komentarz, Warszawa, 2006.

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

