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KARTA PRZEDMIOTU   

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka
Nazwa przedmiotu w języku angielskim National Security and Human Rights
Kierunek studiów Bezpieczeństwo Narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina Nauki o bezpieczeństwie
Język wykładowy Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Krzysztof Motyka

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

Wykład

                24

konwersatorium
Ćwiczenia
laboratorium
Warsztaty
Seminarium 30 I-IV
proseminarium   
Lektorat
Praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza w zakresie nauk o bezpieczeństwie, znajomość 
podstawowej terminologii prawniczej.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 –nabycie przez studenta wiedzy na temat praw człowieka w kontekście bezpieczeństwa 
narodowego
C2 – nabycie przez studenta umiejętności stawiania/identyfikacji  i rozwiązywania problemu 
naukowego w zakresie praw człowieka w kontekście bezpieczeństwa narodowego
C3  – nabycie przez studenta umiejętności  pisania pracy dyplomowej
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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 ma pogłębioną wiedzę na temat wzajemnych relacji 

między prawami człowieka i bezpieczeństwem 
narodowym/publicznym 

K_W01

W_02 Ma szeroką  wiedzę na temat  międzynarodowych standardów
praw człowieka w kontekście bezpieczeństwa  
narodowego/publicznego

K_W04, K_W05, 
K_W09

W_03 Zna podstawowe normy prawa własności intelektualnej K_W07
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Potrafi analizować problemy praw człowieka w kontekście 
bezpieczeństwa narodowego

K_U01, K_U03, 
K_U05

U_02 Potrafi identyfikować problemy/zagadnienia badawcze w 
zakresie praw człowieka w kontekście bezpieczeństwa oraz 
pozyskiwać i przetwarzać informacje w tym zakresie przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych

K_U04, K_U09

U_03 Potrafi przygotować pracę/prezentację seminaryjną  i pracę 
magisterską

K_U05, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent jest gotów do respektowania praw człowieka w 

swojej praktyce zawodowej. 
K_K01

K_02 Jest świadomy znaczenia wiedzy specjalistycznej i potrzeby jej 
zdobywania, pogłębiania i  uaktualniania

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Przegląd problematyki praw człowieka w kontekście bezpieczeństwa narodowego pod 
kątem tematu pracy magisterskiej

2. Zasady pisania pracy magisterskiej
3. Dyskusja nad literaturą przedmiotu poszczególnych propozycji tematycznych
4. Prezentacja pracy seminaryjnej
5. Prezentacja  koncepcji pracy
6. Prezentacja fragmentów pracy magisterskiej
7. Prezentacja całej pracy magisterskiej

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Lektura własna, Praca 

seminaryjna
Praca seminaryjna Wydruk pracy i/lub jej 

wersja elektroniczna
W_02 Praca badawcza własna 

pod kierunkiem 
prowadzącego seminarium

Praca seminaryjna, 
bibliografia

Wydruk zestawionej 
bibliografii i/lub jej wersja
elektroniczna 
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UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja Obserwacja  Karta oceny

U_01 
U_2

Analiza tekstu, 
Studium przypadku 

Obserwacja
Praca pisemna

Karta oceny
Wydruk pracy i/lub jej 
wersja elektroniczna

U_3 Praca badawcza pod 
kierunkiem

Praca seminaryjna, praca 
magisterska

Wydruk pracy i/lub jej 
wersja elektroniczna

VI. Kryteria oceny, wagi…

Zaliczenie – na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności i przedstawionych prac.

     VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 120

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 600
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