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

stopnia 

Rok / semestr:   

IV/VII 

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 podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa 

publicznego i działaniami w zakresie zapobiegania tym zagrożeniom  

w celu nabycia umiejętności rozpoznawania takich zagrożeń  

i programowania działań, które im zapobiegają. 

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 
problematyki teoretyczno - prawnej w zakresie stanowienia, obowiązywania i 

stosowania  prawa 
K1P_W02 

02 

zasad polskiego prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie istoty i konstrukcji 

zagrożeń bezpieczeństwa publicznego przestępczością: pospolitą, gospodarczą, 

ekonomiczną, korupcyjną, transgraniczną oraz terrorem kryminalnym i 

terroryzmem. 

K1P_W14 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
interpretować zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym i przewidywać skutki 

prawne i praktyczne zachodzących zmian 
K1P_U04 

04 

dokonać diagnozy zagrożeń bezpieczeństwa w państwie, wskazać instytucje 

odpowiedzialne z zapobieganie i eliminowanie występujących zagrożeń oraz 

zaprojektować działania zapobiegawcze 

K1P_U16 

Kompetencje społeczne  

05 

pracując nad projektem zapobiegającym zagrożeniom bezpieczeństwa w państwie 

weryfikuje swoje działania, postawy oraz poszukuje nowych lepszych rozwiązań, 

jest kreatywny. 

K1P_K08 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Potrzeby społeczne w dziedzinie bezpieczeństwa; Organizacja systemu bezpieczeństwo publicznego w Polsce; 

Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego; Źródła zagrożeń bezpieczeństwa publicznego; Charakterystyka 

zagrożenia bezpieczeństwa publicznego pospolitą przestępczością kryminalną, przestępczością narkotykową, 

przestępczością gospodarczą, przestępczością korupcyjną, terrorem kryminalnym i terroryzmem oraz 

przestępczością trans graniczną; Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w ruchu drogowym; Zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych; Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa 

publicznego; Rola jednostek administracji publicznej w zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń bezpieczeństwa. 

Ćwiczenia 



Case study wybranych programów zapobiegających wybranym kategoriom zagrożeń . 

Projekt 

Przeprowadzenie diagnozy występujących w miejscu zamieszkania lub pracy zagrożeń oraz sporządzenie  

projektu działań zapobiegających im.    

 

Literatura podstawowa 

1. R. Kisiel, M. Darabasz (red. nauk.), Wyzwania współczesnego świata - szanse 

i zagrożenia, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 

Elbląg 2016. 

2. M. Darabasz (red. nauk.), Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym - 

wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Elblągu, Elbląg 2013.  

3. S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie 

administracyjnym, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007. 

Literatura uzupełniająca  1. Służby mundurowe w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego RP, pod 

red. E. Ury, S. Pieprznego, Rzeszów 2010. 

2. M. Darabasz, Zagrożenia związane z kartami płatniczymi oraz pieniądzem 

elektronicznym, Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2013, s. 21-50.  

3. M. Darabasz, Zapewnienie bezpieczeństwa turystom na przykładzie 

monitorowanego szlaku turystycznego w Gdańsku, [w:] pod red. M. 

Boruszczaka, Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2011, s. 38-58. 

4. A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.) Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach 

terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited 2009. 

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

Metody podające (wykład, dyskusja, objaśnienie); Sporządzenie projektu. 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Test wiedzy 01, 02 

Aktywny udział w ćwiczeniach  03 

Sporządzenie projektu 04, 05 

Formy i warunki zaliczenia 

 

- aktywny udział w ćwiczeniach - 20 % oceny końcowej 

- sporządzony projekt - 50 % oceny końcowej 

- test wiedzy - 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                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 20 20 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 20 20 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 5 

Udział w konsultacjach 0,1 0,1 

Inne - - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 80,1 55,1 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 



Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

Nauki prawne - 2,0 

Nauki o polityce i administracji - 1,0 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 2,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
2,0 

 


