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ECTS 
N 

(nauczyciel) 
S 

(student) 
 
 

Wykłady  30  1 
 Przygotowanie się do wykładów (analiza literatury)  30 1 
 Przygotowanie projektu analizy zagrożeń  (P1)  25 1 

Przygotowanie się do kolokwium (K1)  25 1 

Przygotowanie się do egzaminu  30 1 

Razem 
 

30 110 5 

Metody dydaktyczne 
• Wykład problemowy; 

• konwersacja z prezentacją multimedialną,  
• analiza teksów źródłowych z dyskusją,  
• indywidualne projekty studenckie, 
• dyskusja. 

  
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
 
  Wymagania formalne: BRAK 
 Wymagania wstępne:  podstawy wiedzy o państwie i prawie   

Cele przedmiotu 
W wyniku zrealizowanych zajęć z przedmiotu student powinien: 
Znać: 
- podstawowe pojęcia z zakresu podstaw bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 
-  podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego, 
-  mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, 
-  zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, 
-  metodologię nauk o bezpieczeństwie. 
Umieć: 
• wykorzystywać wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa wewnętrznego państwa do rozumienia problemów  

w obszarze obrony narodowej oraz systemu wojskowego państwa, 
• analizować system bezpieczeństwa wewnętrznego, 
• dokonywać analizy zagrożeń i oceny przyczynowo-skutkowej procesów zachodzących w obszarze 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 



 

Treści programowe 
1. DEFINIOWANIE BEZPIECZEŃSTWA 
2. ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
3. UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (bezpieczeństwo ustrojowe, publiczne, 

ład społeczny, porządek publiczny, wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego) 
4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
5. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 
6. Kolokwium 
7. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
8. INSTYTUCJE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
9. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE POLSKI 
10. METODY BADAŃ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 
11. PISARSTWO NAUKOWE W BADANIACH BEZPIECZEŃSTWA 

 
Efekty uczenia się 
 
Wiedza 
(BW1) W-01 Posiada wiedzę o charakterze nauk o 
bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do 
innych nauk a w szczególności społecznymi; 
(BW2) W-02 Zna podział władzy w państwie oraz zadania i 
zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie 
i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za 
bezpieczeństwo wewnętrzne 
(BW3) W-03 Zna regulacje prawne  związane z 
bezpieczeństwem  wewnętrznym 
 
Umiejętności 
 U-03 Umie analizować zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa 
w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej; 
 
Kompetencje społeczne  
 (BW1) K-02 Identyfikuje prawidłowo i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodów w obszarze 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 
kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 
A. Sposób zaliczenia  
Egzamin pisemny 
B. Formy i kryteria zaliczenia  
Zajęcia kończą się egzaminem. Ocena końcowa 
wyliczana jest wg tabeli nr 1.  
 
Tabela nr 1.  

Skala ocen dla 
wykładów 

 

Ko
d 

Suma 

Ocena końcowa  
 

Kolokwium 
 

 
K1 

 
30 

Projekt 
badawczy  

P1 20 

Obecność 0 10 

Egzamin Ep 40 

 
Przedmiot kończy się egzaminem. Ocena końcowa 
wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym 
wg Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 
50% - poniżej progu student nie uzyskuje 
zaliczenia. Suma punktów możliwych do zdobycia 
podczas zajęć wynosi 100 w tym: 
 60 punktów – kolokwium (zaliczenie pisemne – 
test z pytaniami otwartymi; min. 30 punktów na 
zaliczenie) 
  Projekt badawczy na zadany temat (zaliczenie 
min. 15 punktów).         
10 punktów obecności:  
0 lub 1 nieobecność – 10 punktów;  
2 nieobecności – 5 punktów,  
3 i więcej nieobecności – 0 punktów). 
Egzamin pisemny na który składają się pytania 
zamknięte, pytania otwarta, krótka wypowiedź 



pisemna. 
Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie 
sumarycznej ilości punktów: 
0 - 49 pkt.: ocena 2,0 
50 - 60 pkt.: ocena 3,0 
61 - 70 pkt.: ocena 3,5 
71 - 80 pkt.: ocena 4,0 
81 - 90 pkt.: ocena 4,5 
Powyżej 90 pkt.: ocena 5,0 
 
 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 
 

Numer  (symbol)  
efektu kształcenia 

 

Odniesienie  do efektów kształcenia  
dla programu 

Odniesienie  do efektów kształcenia  
dla obszaru 

W-01 (BW)K1A_W01 
S1A_W01 
S1A_W06 

W-02 (BW)K1A_W02 
S1A_W02 
S1A_W03 

W-03 (BW)K1A_W03 
S1A_W02 
S1A_W07 

 
U-01 

(BW)K1A_U01 
S1A_U01 
S1A_U02 

K-02 (BW)K1A_K10 
SIA_K03 
S1A_K04 

 
Wykaz literatury:  
 
Literatura podstawowa 

1. Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. nauk., B. Wiśniewski, Szczytno 2011 
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. nauk., S. Sulowski, M. Brzeziński, 

Warszawa 2009 
Literatura uzupełniaj ąca 

1. Bezpieczeństwo państwa, red. nauk., K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowsk, Warszawa 2009 
2. B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, Toruń 2008, 
3. Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały,             

S. Pieprznego, Rzeszów 2008, 
4. Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, T. 1, 2, pod red. 

L. Grochowskiego, A. Letkiewicza i A. Misiuka, Wyd. WSPol., Szczytno 2011, 
Kontakt  
           www. januszgierszewski.pl; janusz-gierszewski@wp.pl 
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