
W
y

p
eł

n
ia

 Z
es

p
ó

ł 
K

ie
ru

n
k

u
 

Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Przedmioty do wyboru Kod modułu: G 

Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne współpracy transgranicznej 

w zakresie bezpieczeństwa  

Kod przedmiotu: 45.1 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: Administracja 

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

stopnia 

Rok / semestr:   

II/III 

Status przedmiotu /modułu: 

Do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
  30      

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Krzysztof Starańczak  

Prowadzący zajęcia Krzysztof Starańczak 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie z teoretycznymi  i praktycznymi aspektami  funkcjonowania 

współpracy transgranicznej w dziedzinie bezpieczeństwa. Przekazanie 

wiedzy na temat podstaw prawnych takiej współpracy.  

Wymagania wstępne Bez wymagań. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza   

01 

Ma wiedzę w zakresie problematyki teoretyczno - prawnej w zakresie 

stanowienia, obowiązywania i stosowania  prawa regulującego współpracę 

transgraniczną. 

K1P_W02 

02 
Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań polityki bezpieczeństwa narodowego w 

światowych i europejskich systemach bezpieczeństwa. 
K1P_W03 

03 Ma wiedzę w zakresie aspektów polityki regionalnej i współpracy transgranicznej K1P_W07 

04 
Ma wiedzę w zakresie w zakresie procedur działania administracji publicznej 

związanych z realizacją współpracy transgranicznej. 
K1P_W10 

Umiejętności (Potrafi…)  

05 
Potrafi prawidłowo operować pojęciami umożliwiającymi analizowanie zjawisk 

prawnych. 
K1P_U01 

06 
Potrafi charakteryzować działania głównych organów państwa, Unii Europejskiej 

oraz różnych organizacji międzynarodowych. 
K1P_U03 

07 
Potrafi interpretować zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym i przewidywać 

skutki prawne i praktyczne zachodzących zmian. 
K1P_U04 

08 
Potrafi dobierać przepisy prawne możliwe do zastosowania  

w określonej sytuacji. 
K1P_U06 

09 
Potrafi rozpoznawać zależności pomiędzy państwem a Unią Europejską oraz 

innymi krajami i organizacjami. 
K1P_U11 

Kompetencje społeczne  

10 
Angażuje się w różne formy zdobywania wiedzy  

i umiejętności 
K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

 

 



Ćwiczenia 

Uwarunkowania współpracy europejskiej w zakresie bezpieczeństwa; Europejskie podstawy prawne 

współpracy transgranicznej w dziedzinie bezpieczeństwa; Formy współpracy transgranicznej w dziedzinie 

bezpieczeństwa; Instytucje  europejskie realizujące współpracę transgraniczną  w dziedzinie bezpieczeństwa; 

Współpraca transgraniczna  w oparciu o Konwencję wykonawczą z Schengen; Współpraca transgraniczna  w 

oparciu o Konwencję wykonawczą z Schengen cd.; Współpraca transgraniczna w ramach Europolu; 

Współpraca transgraniczna w ramach Interpolu; Rola systemu informacyjnego Schengen we współpracy trans 

granicznej; Współpraca trans graniczna w zwalczaniu handlu ludźmi i w zwalczaniu przestępczości 

zorganizowanej; Współpraca trans graniczna w zwalczaniu terroryzmu; Rządowe i resortowe akty prawne 

regulujące współpracę transgraniczną  instytucji bezpieczeństwa publicznego; Instytucje RP realizujące  

współpracę transgraniczną w zakresie bezpieczeństwa; Operacyjna i pozaoperacyjna współpraca transgraniczna  

instytucji bezpieczeństwa publicznego; Współpraca transgraniczna w ramach euroregionów( Konwencja 

Madrycka,  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego; Europejska Karta Samorządu Regionalnego, 

Europejska  Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych). 

Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

1. Konwencja wykonawcza do układu z Schengen  z dnia 14 czerwca 1985 

r. 

2. Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r.  w sprawie 

intensyfikacji współpracy transgranicznej. 

Literatura uzupełniająca  1. P. Wawrzyk. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 

2011. 

2. A.Gruszczak, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze 

transgranicznym,  Warszawa 2009. 

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

Metody podające (dyskusje, objaśnienia) . 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Kolokwium z tematyki wykładów Od 01 do 10 

Formy i warunki zaliczenia Ocena z kolokwium  z tematyki wykładów ( 100% oceny końcowej). 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach   

Samodzielne studiowanie    

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 30 20 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 12 6 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 5 

Udział w konsultacjach 0,1 0,1 

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 52,1 31,1 



Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

Nauki prawne- 1,0 

Nauki o bezpieczeństwie- 0,3 

Nauki o polityce i administracji-0,7 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


