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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

2017-2020
(skrajne daty)

1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/
OCHRONA OSÓB, MIENIA, OBIEKTÓW I OBSZARÓW
modułu
Kod przedmiotu/
modułu*

BW16

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

III/VI

Rodzaj przedmiotu

kierunkowy

Koordynator

Dr Mira Malczyńska-Biały

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

-

-

-

-

-

-

-

Liczba pkt ECTS

30

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
2.
WYMAGANIA WSTĘPNE
OGÓLNA WIEDZA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH MECHANIZMÓW
BEZPIECZEŃSTWA W PAŃSTWIE

2

3.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY
DYDAKTYCZNE

3.1.

Cele przedmiotu/modułu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoretycznymi i praktycznymi aspektami
ochrony osób i obiektów

C1
C2

W szczególności ma na celu poznanie najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa
osobistego oraz zasad ochrony mienia, obiektów i obszarów

3.2

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu
(modułu)

EK_01

Posiada umiejętność identyfikowania naruszeń prawa w
zakresie bezpieczeństwa osób, mienia, obiektów i obszarów

EK_02

Ma uporządkowaną wiedzę na temat naruszania zasad i
norm etycznych w stosunkach interpersonalnych

W04

EK_03

Zna podstawowe zasady przedsiębiorczości w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów, osób i mienia

W12

EK_04

Potrafi kierować procesami bezpieczeństwa w zakresie
ochrony mienia, obiektów i obszarów.

U08

EK_05

Zna podstawowe zasady ewakuacji w razie zagrożenia
bezpieczeństwa.

K08

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka zajęć warsztatowych
Treści merytoryczne
Pojęcie bezpieczeństwa i zakres ochrony osób mienia, obiektów i
obszarów
3.3

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
Ewakuacja
Rodzaje i zasady funkcjonowania elektrycznych systemów alarmowych
Komercyjne służby ochroniarskie

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
U04

Jak zostać pracownikiem ochrony?

3.4

METODY DYDAKTYCZNE:

prezentacja multimedialna, analiza przypadku, dyskusja, debata, indywidualna praca studentów –
referaty.
4
4.1

METODY I KRYTERIA OCENY
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
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, …)

EK_ 02

Referat, obserwacja w trakcie zajęć.

ZW

EK_ 03

Ocena udziału studenta w dyskusji.

ZW

EK_04

Ocena udziału studenta w dyskusji.

ZW

EK_05

Ocena wypowiedzi studenta, referat.

ZW

Symbol efektu

EK_ 01

4.2

ZW

Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Egzamin – test z pytaniami otwartymi
Ocena bardzo dobra – wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania
Ocena +dobra – wyczerpująca odpowiedź na większość pytań, bardzo dobra na pozostałe
Ocena dobra – bardzo dobra odpowiedź na wszystkie pytania
Ocena +dostateczna – bardzo dobra odpowiedź na większość pytań, dostateczna na pozostałe
Ocena dostateczna – dostateczna odpowiedź na wszystkie pytania
Ocena niedostateczna – brak odpowiedzi lub niewystarczająca odpowiedź na pytania
Ćwiczenia: aktywność, udział w dyskusjach problemowych, referat.
Ocena bardzo dobra – ocena bardzo dobra z referatu, aktywność na zajęciach, aktywny udział w
dyskusjach problemowych
Ocena +dobra – ocena +dobra z referatu, aktywność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach
problemowych
Ocena dobra – ocena dobra z referatu, aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach problemowych
Ocena +dostateczna – ocena +dostateczna z referatu, aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach
problemowych
Ocena dostateczna – ocena dostateczna z referatu, brak aktywności na zajęciach i udziału w
dyskusjach problemowych
Ocena niedostateczna – brak lub ocena niedostateczna z referatu, brak aktywności na zajęciach i
udziału w dyskusjach problemowych
Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej
oceny za każdy z ustanowionych efektów kształcenia.

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

przygotowanie do zajęć

10

udział w konsultacjach

2

czas na napisanie referatu/eseju

3

przygotowanie do egzaminu

10

udział w egzaminie

1

Opracowanie aktów prawnych

4

SUMA GODZIN

60

SUMARYCZNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS

6.

2

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

