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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2020

(skrajne daty)
1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/
Bezpieczeństwo państwa
modułu
Kod przedmiotu/
modułu*

BW02

Wydział (nazwa
jednostki prowadzącej
kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Poziom kształcenia

pierwszy stopień

Profil

praktyczny

Forma studiów

stacjonarne

Rok i semestr studiów

I/I

Rodzaj przedmiotu

Podstawowy

Koordynator

dr Grzegorz Pawlikowski

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
Grzegorz Pawlikowski
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab. Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
15

30

-

-

-

-

-

Liczba pkt ECTS

-

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)
wykład - egzamin
ćwiczenia - zaliczenia z oceną

5

2.
WYMAGANIA WSTĘPNE
znajomość podstawowych zagadnień z teorii bezpieczeństwa
3.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY
DYDAKTYCZNE

3.1.
C1

Cele przedmiotu/modułu
zdobycie przez studenta wiedzy na temat wybranych dziedzin bezpieczeństwa państwa

C2

kategoryzacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa

C3

kształtowanie umiejętności analizy problemów bezpieczeństwa w warunkach członkostwa
w układach/blokach polityczno-militarnych

3.2

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

EK_01
EK_02
EK_03

EK_04
EK_05

3.3

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu
(modułu)

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
posiada pogłębioną wiedzę na temat dziedzin bezpieczeństwa W06
i ewolucji systemów bezpieczeństwa
zna istotę bezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej i
W10
lokalnej
potrafi ocenić zmiany poziomu bezpieczeństwa
U05
wewnętrznego oraz zachodzące w środowisku
międzynarodowym państwa
analizuje powiązanie zjawisk społecznych z różnymi
U06
obszarami bezpieczeństwa państwa
jest przygotowany do uczestnictwa oraz realizacji projektów K03
w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa

TREŚCI PROGRAMOWE

PROBLEMATYKA WYKŁADU:
1. Bezpieczeństwo państwa
2. Wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia państwa
3. Bezpieczeństwo militarne państwa
4. Bezpieczeństwo polityczne
5. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego
6. Bezpieczeństwo społeczne i kulturowe

PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ:
1.

Zajęcia organizacyjne

2.

Bezpieczeństwo państwa

3.

Tradycyjne i asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa

4.

Bezpieczeństwo militarne państwa

5.

Sojusze i bloki polityczno-militarne

6.

Bezpieczeństwo polityczne

7.

Istota bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego

8.

Bezpieczeństwo społeczne, demograficzne i kulturowe

9.

Strategie bezpieczeństwa państwa

10. Kolokwium zaliczeniowe

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca w grupach, analiza i interpretacja tekstów
źródłowych
4
4.1

METODY I KRYTERIA OCENY
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol efektu

EK_ 01
EK_ 02
EK_03
EK_04
EK_05

4.2

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin
pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w
trakcie zajęć)
zaliczenie testu pisemnego na ocenę pozytywną
zaliczenie testu pisemnego na ocenę pozytywną
obserwacja w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Wykład – egzamin pisemny:
Ocena bardzo dobra – od 95% do 100% punktów
Ocena +dobra – od 85% do 94% punktów
Ocena dobra – od 75% do 84% punktów
Ocena +dostateczna – od 65% do 74% punktów
Ocena dostateczna – od 51% do 64% punktów

Forma zajęć
dydaktycznych
wykład, cwiczenia
wykład, ćwiczenia
wykład, ćwiczenia
wykład, ćwiczenia
wykład, ćwiczenia

Ocena niedostateczna – mniej niż 50% punktów
Ćwiczenia:
Ocena bardzo dobra – aktywność na zajęciach, uzyskanie od 95% do 100% z testu
Ocena +dobra – aktywność na zajęciach, uzyskanie od 85% do 94% z testu
Ocena dobra – aktywność na zajęciach, uzyskanie od 75% do 84% punktów z testu
Ocena +dostateczna – aktywność na zajęciach, uzyskanie od 65 do 74% punktów z testu
Ocena dostateczna – brak aktywności na zajęciach, uzyskanie od 51% do 64% punktów z testu
Ocena niedostateczna – brak aktywności na zajęciach, uzyskanie mniej niż 50 % punktów z
testu
Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać wyłącznie pod warunkiem uzyskania
pozytywnej oceny za każdy z ustanowionych efektów kształcenia.

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w
godzinach oraz punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

5.

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

45

przygotowanie do zajęć

35

udział w konsultacjach

5

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do testu

10

udział w egzaminie

1

samodzielna lektura

30

SUMA GODZIN

126

SUMARYCZNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS

6.

5

PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

-

7.
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

