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Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z tematyką zabezpieczeń 

imprez masowych, bezpieczeństwem publicznym, strukturą 

organizacyjną organów biorących udział w zapewnianiu 

bezpieczeństwa obywatelom oraz władzom. 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
uporządkowanych procedur właściwych działaniu administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych 
K1P_W10 

02 
metod i techniki zarządzania organizacjami administracji publicznej w 

tym metod i narzędzi pozykiwania danych na potrzeby procesów 

zarządzania 

K1P_W11 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
dokonywać analizy i oceny ryzyka zaistnienia sytuacji kryzysowej oraz 

konstruować plany i procedury działania w sytuacjach kryzysowych 
K1P_U09 

04 
charakteryzować system bezpieczeństwa państwa na wszystkich 

poziomach jego organizacji 
K1P_U16 

Kompetencje społeczne  

05 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaną 

pracą oraz wpływa na kształtowanie kultury osobistej 
K1P_K02 

06 
Współdziała w grupie, organizuje i kieruje pracą zespołów przyjmując w 

nich 

różne role 

K1P_K03 



 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Istota bezpieczeństwa publicznego; bezpieczeństwo imprez masowych; system organów administracji 

właściwych w zakresie bezpieczeństwa publicznego; zadania i organizacja naczelnych organów 

administracji rządowej i centralnych organów administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego; zadania i organizacja Policji; zadania i organizacja Straży Granicznej; zadania i 

organizacja Państwowej Straży Pożarnej; zadania i organizacja Służby Ochrony Państwa; zadania i 

organizacja Obrony Cywilnej; upoważnione podmioty prawa prywatnego działające w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego; prawne formy działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

Ćwiczenia 

 

Laboratorium 

 

Projekt 

Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa wybranej imprezy masowej; przewidzenie możliwych 

zdarzeń kryzysowych; zaplanowanie użycia wybranych służb do neutralizacji zagrożenia; 

zapobieganie występowaniu sytuacji kryzysowych możliwych do przewidzenia 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Rzeszów 2012. 

J. Dobkowski, Administracyjnoprawne stosunki łączące policję z 

samorządem terytorialnym. Olsztyn 2013.  

A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa 2008.  

A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

Warszawa 2013 

Literatura uzupełniająca  S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie 

administracyjnym. Rzeszów 2007.  

A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

Warszawa 2013. 

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 

 
Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki) 03, 04, 05, 06 

Metody podające (dyskusje, objaśnienia) 01, 02 

  

Formy i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie ustne. Ćwiczenia – 50%. Projekt 50%. 

 



 

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 30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 5 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
  15 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 5 

Udział w konsultacjach   

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 55 55 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do 

dyscypliny naukowej 
 1 (Nauki o polityce i administracji), 1 (Nauki o 

bezpieczeństwie) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi 
2,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich 
1,2 

 


