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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Ochrona przed bronią masowego rażenia
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Protection against weapons of mass destruction
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina
Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Maciej Bartoszewski

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2
konwersatorium 30 2
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawideł fizyki, chemii, toksykologii pomocnych w logicz-
nym definiowaniu
pojęcia broni masowego rażenia i ewolucji poglądów na skuteczność jej działania
Rozwiniecie umiejętności swobodnego posługiwania się wiedza z zakresu prawideł fizyki, 
chemii, toksykologii
w interpretacji zasad działania broni masowego rażenia i możliwości wariantowego jej 
stosowania. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Absolwent posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemu 

bezpieczeństwa państwa.
K_W02

W_02 Absolwent posiada podstawową wiedzę na temat budowania 
systemów.

K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi zarządzać procesami bezpieczeństwa w 

administracji państwowej i samorządowej, w tym także w 
warunkach kryzysowych, potrafiąc oceniać przydatność 
standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań 
związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa publicznego..

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i 

doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem 
bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego 
dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji 
zawodowych.

K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Współczesne zagrożenia bronią masowego rażenia.
 2. Przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia. 
3. Rażące działanie broni jądrowej na wojska i środowisko. 
4. Rażące działanie broni chemicznej i niebezpiecznych substancji chemicznych na woj-
ska i środowisko. 
5. Rażące działanie broni biologicznej na wojska i środowisko. 
6. System obrony przed bronią masowego rażenia w Siłach Zbrojnych RP. 
7. Krajowy system wykrywania i alarmowania.
8. Ochrona wojsk i ludności przed bronią masowego rażenia. 
9. Podstawy prognozowania sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych
i promieniotwórczych. 
10. Prognozowanie sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. 
11. Podstawy likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. 
12. Posługiwanie się środkami ochrony przed skażeniami i zakażeniami.
13. Efekty awarii w Czarnobylu w kontekście postrzegania zagrożeń związanych z rozwo-
jem energetyki jądrowej.
14. Bioterroryzm – zagrożenie, obrona, zwalczanie.
15. Pandemia – choroby zakaźne występujące globalnie.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji
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efektu (lista wyboru) (lista wyboru) (lista wyboru)

WIEDZA
K_W03
K_W04

Wykład konwersatoryjny Kolokwium / Test /
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione
kolokwium / Test /

Sprawdzian pisemny
UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 Wykład konwersatoryjny Prezentacja Karta oceny prezentacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K04 Dyskusja Kolokwium / Test /
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione
kolokwium / Test /

Sprawdzian pisemny

VI. Kryteria oceny, wagi…

Zaliczenie odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych wystawianych przez prowadzącego:

- 2 kolokwia  w formie pisemnej obejmujące treści programowe przedmiotu.

- Ocena z prezentacji.

Dopuszcza się jednorazową nieobecność bez konieczności usprawiedliwienia się u prowadzącego. 
Powyżej jednej nieobecności  usprawiedliwienie zajęć odbywa się poprzez podanie do Dziekana z 
udokumentowanym powodem nieobecności.
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
S. Sladkowski, J. Solarz, E. Malicki, B. Michailiuk—Obrona przed bronią masowego raze-
nia,Warszawa,2007, AON
Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Układ o nierozprzestrzenianiu broni jadrowej z 
dnia 10 kwietnia 1970 r Dz.U. Dz. U. Nr 8/1970 poz. 60
Ustawa/rozporządzenie w przedmiocie Konwencja o zakazie prowadzenia badan, produk-
cji, składowania
i uzycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów z dnia 30 lipca 1999 r. Dz.U. Dz. 
U.Nr 2/1999 poz. 703
Literatura uzupełniająca
T. Jemioło, T. Kubaczyk, M. Preus — Bron masowego rażenia w świetle prawa międzyna-
rodowego,
Warszawa, 2004, AON
J. Kubowski — Bron jądrowa: fizyka - budowa - działanie - historia, Warszawa, 2008, Wy-
dawnictwo
naukowo-Techniczne
E. Croddy, C. Perez-Armendariz, J. Hart — Bron chemiczna i biologiczna. Raport dla oby-
watela,
Warszawa, 2003, Wydawnictwo naukowo-Techniczne


