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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Moduł wybieralny: 

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu:  

POLITYKA I STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA 

Kod przedmiotu: 35 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

III/V 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
10 10  10   

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr Mariusz Darabasz 

Prowadzący zajęcia dr Mariusz Darabasz 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z celami i uwarunkowaniami polityki bezpieczeństwa 

w systemach bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem polityki 

bezpieczeństwa UE i NATO oraz z  podstawami teorii polityki bezpieczeństwa 

państwa i z głównymi dokumentami strategicznymi  w obszarze bezpieczeństwa 

narodowego  w celu  rozumienia relacji między teorią i praktyką polityki 

bezpieczeństwa państwa oraz  znajomości środków wykorzystywanych do 

realizacji strategii bezpieczeństwa.    

Wymagania wstępne Znajomość podstaw  prawnych bezpieczeństwa. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
uwarunkowań polityki bezpieczeństwa narodowego w światowych i europejskich 

systemach bezpieczeństwa 
K1P_W03 

02 
polityki bezpieczeństwa oraz procedur właściwych do tworzenia strategii 

bezpieczeństwa  
K1P_W10 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
projektować systemy działań tworzących strategie bezpieczeństwa oraz dobierać 

metody oceny realizacji tych strategii 
K1P_U08 

04 
dokonywać analizy i oceny przyczynowo-skutkowej procesów mających wpływ 

na tworzone strategie bezpieczeństwa 
K1P_U15 

Kompetencje społeczne  

05 
potrafi współdziałać w grupie poprzez przyjmowanie różnych ról, jak: 

planowanie i orgnizowanie pracy własnej, czy też kierowanie pracą grupy   
K1P_K03 

06 
w ramach pracy w grupie jest kreatywny, poszukując najlepszych dla danych 

okoliczności rozwiązań  
K1P_K08 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Geneza, istota i zakres polityki bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa; Uwarunkowania polityki 

bezpieczeństwa w europejskich systemach bezpieczeństwa; Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 

UE; Założenia i cele strategiczne strategii bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE; 

Podstawy teorii polityki bezpieczeństwa państwa; Zewnętrzne i wewnętrzne środowisko bezpieczeństwa 

państwa; Geneza, istota i zakres strategii bezpieczeństwa narodowego RP; Dokumenty strategiczne w obszarze 

bezpieczeństwa narodowego RP; Założenia strategii bezpieczeństwa narodowego RP - interesy narodowe, cele 



strategiczne; Środki strategii bezpieczeństwa narodowego RP; Cele i zadania sektorowe w Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego RP; Założenia strategii obronności RP - cele strategiczne obronności RP i 

zadania podsystemów obronności; Założenia strategii udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach 

międzynarodowych; Koordynacja współpracy międzynarodowej  w zakresie bezpieczeństwa. Metodyka 

tworzenia strategii bezpieczeństwa. 

Ćwiczenia 
Metodyka budowy krajowej strategii zmierzającej do poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli-podstawy; 

Definiowanie czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa obywateli; Określenie otoczenia zewnętrznego 

instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego; Określenie środowiska wewnętrznego  instytucji bezpieczeństwa i 

porządku publicznego; Analiza szans i zagrożeń płynących z otoczenia; Analiza mocnych i słabych stron instytucji 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; Określenie wizji i misji instytucji  bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

Określenie nadrzędnego celu strategicznego; Wybór i definiowanie celów strategicznych; Wybór procesów 

gwarantujących realizację celów strategicznych; Wybór i definiowanie programów operacyjnych i zadań służących  ich 

realizacji; Metody oceny realizacji strategii-organizacja monitoringu; Narzędzia monitoringu strategii. Przykład 

kompletnej strategii instytucji bezpieczeństwa  publicznego. 

Projekt 

Sporządzenie projektu strategii bezpieczeństwa dla obszaru wybranego na podstawie analizy zagrożenia 

bezpieczeństwa. 

 

Literatura podstawowa 

1. Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. 

2. Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Oficyna 

wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012’ 

3. Koziej S., Strategie bezpieczeństwa narodowego RP z 2003 i 2007 r., 

www.koziej.pl, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca  4. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP - Warszawa 2003. 

5. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP - Warszawa 2007. 

6. Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE -  UPUE 2010. 

7. Europejska Strategia Bezpieczeństwa - UPUE 2003. 

8. Koncepcja Strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego z  19.11.2010. 

9. Strategia Obronności RP – MON 2009 

Metody kształcenia Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki) 

Metody podające (dyskusje, objaśnienia) 

Praca w grupach nad sporządzeniem projektu. 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Test wiedzy:  01, 02 

Aktywny udział w ćwiczeniach 04 

Sporządzony projekt 03, 05, 06 

Formy i warunki zaliczenia Aktywny udział w ćwiczeniach -30 % oceny końcowej, 

Sporządzenie projektu - 40 % oceny końcowej, 

Egzamin test - 30 % oceny końcowej. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 10 - 

Samodzielne studiowanie  10 - 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 20 15 

http://www.koziej.pl/


i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 5 - 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 25 25 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 5 

Udział w konsultacjach 0,1 0,1 

Inne - - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 80,1 45,1 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

Nauki o bezpieczeństwie - 2 

Nauki o polityce i administracji - 0,5 

Nauki o zarządzaniu i jakości - 0,5 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,8 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
2 

 


