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1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/
USTRÓJ POLITYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
modułu
Kod przedmiotu/
modułu*

BW20

Wydział (nazwa
jednostki prowadzącej
kierunek)

Wydział Socjologiczno – Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo

pierwszy stopień

Profil

praktyczny

Forma studiów

stacjonarne

Rok i semestr studiów

I/I

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Koordynator

Dr hab. RADOSŁAW GRABOWSKI, prof. UR

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
RADOSŁAW GRABOWSKI
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.
Wykł.
-

Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Ćw.
Konw. Lab.
Sem. ZP
Prakt. Inne ( jakie?)
45

-

-

-

-

-

Liczba pkt ECTS

-

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)
zaliczenie z oceną

2.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Opanowane wiadomości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, znajomość (w stopniu
podstawowym) zagadnień związanych z życiem politycznym i społecznym.

3

3.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY
DYDAKTYCZNE

3.1.

Cele przedmiotu/modułu
Zaznajomienie studenta z systemem politycznym RP poprzez analizę regulacji
konstytucyjnych.

C1
C2

Uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji związanych z zasadami ustrojowymi III
RP.

C3

Przedstawienie studentom oraz reguł funkcjonowania systemu organów władzy publicznej.

3.2

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu
(modułu)

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)

Wiedza
W05

EK_01

ma wiedzę o procesach zmian w ustrojach państw,
systemach politycznych, administracji, gospodarce i
systemach bezpieczeństwa

W08

EK_02

posiada wiedzę na temat rodzajów struktur społecznych i
instytucji życia społecznego oraz zachodzących pomiędzy
nimi relacjach
Umiejętności

EK_03

interpretuje i stosuje akty prawne, szczególnie w obszarze
bezpieczeństwa wewnętrznego

U01

U05

EK_04

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji stosunków
społecznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych i
kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w zakresie
pokrewnych dyscyplin
Kompetencje społeczne

K01

EK_05

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym, politycznym i zawodowym na poziomie
lokalnym i regionalnym, w tym w specjalistycznych
służbach, inspekcjach i strażach

K03

EK_06

jest przygotowany do uczestnictwa w projektach i
organizacjach społecznych w zakresie współczesnych
aspektów bezpieczeństwa

3.3

TREŚCI PROGRAMOWE
A. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć
praktycznych

Treści merytoryczne
Konstytucyjne podstawy ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej
Przygotowanie, uchwalenie, tryb zmiany Konstytucji RP
Podstawowe zasady ustrojowe RP
Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
System źródeł prawa RP
System organów państwowych RP
Zasady prawa wyborczego RP
Sejm i Senat
Prezydent RP
Rada Ministrów i administracja rządowa
Samorząd terytorialny
Sądy i trybunały w RP
Organy kontroli państwowej
Organy ochrony prawa
Instytucjonalne gwarancje przestrzegania prawa
Stany nadzwyczajne

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Analiza tekstów z dyskusją, projekcja filmu z dyskusją, metoda projektów (projekt badawczy),
praca indywidualna oraz w grupach

4
4.1

METODY I KRYTERIA OCENY
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol
efektu

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

Forma zajęć
dydaktycznych
( w, ćw, konw)

W05

- ocena odpowiedzi podczas zajęć.

ćw.

W08

- ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć;

ćw.

- efekty pracy studenta w grupie podczas zajęć;
- ocena odpowiedzi podczas zajęć.
Umiejętności
U01

- ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć (w tym
wygłoszonego referatu);

ćw.

- udział i efekty pracy studenta w grupie;
- obserwacja pracy studenta podczas zajęć;
- ocena postawy studenta podczas zajęć.
U05

- ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć (w tym
wygłoszonego referatu);

ćw.

- udział i efekty pracy studenta w grupie;
- obserwacja pracy studenta podczas zajęć;
- ocena postawy studenta podczas zajęć.
kompetencje społeczne
K01

- ocena wypowiedzi i postawy studenta podczas zajęć;

ćw.

- ocena udziału studenta podczas zajęć.
K03

- udział i efekty pracy studenta w grupie;

ćw.

- ocena wypowiedzi i postawy studenta podczas zajęć.

4.2

Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Ćwiczenia: sposób: zaliczenie, forma: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych (referat, aktywność na zajęciach, kolokwium lub test)
Ocena bardzo dobra – aktywność na zajęciach, uzyskanie od 95% do 100% z kolokwium,
ocena bardzo dobra z referatu
Ocena +dobra – aktywność na zajęciach, uzyskanie od 85% do 94% z kolokwium, ocena

+dobra z referatu
Ocena dobra – aktywność na zajęciach, uzyskanie od 75% do 84% punktów z kolokwium,
ocena dobra z referatu
Ocena +dostateczna – aktywność na zajęciach, uzyskanie od 65 do 74% punktów z
kolokwium, ocena +dostateczna z referatu
Ocena dostateczna – brak aktywności na zajęciach, uzyskanie od 51% do 64% punktów z
kolokwium, ocena dostateczna z referatu
Ocena niedostateczna – brak aktywności na zajęciach, uzyskanie mniej niż 50 % punktów z
kolokwium, brak lub ocena niedostateczna z referatu
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

45

przygotowanie do zajęć

20

udział w konsultacjach

2

czas na napisanie referatu/eseju

5

przygotowanie do zaliczenia

10

udział w zaliczeniu

1

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS

6.

83
3

PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania
praktyk

-

7.
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

