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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Prawa człowieka
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Human Rights
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina Nauki prawne
Język wykładowy Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Krzysztof Motyka

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

Wykład             
                4Konwersatorium           30                  5

Ćwiczenia
Laboratorium
Warsztaty
Seminarium
Proseminarium
Lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Znajomość podstawowej terminologii prawnej i w zakresie bezpieczeństwa

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C 1. Zaznajomienie studenta  z  ideą praw człowieka i ich ochroną prawną, w szczególności za 
pomocą mechanizmów prawnomiędzynarodowych. 
C 2. Zdobycie przez studenta wiedzy na temat wzajemnych relacji między prawami człowieka a 
bezpieczeństwem narodowym/publicznym
C3 Nabycie przez studenta umiejętności korzystania z dostępnych instrumentów ochrony tych praw
(zwłaszcza skargi indywidualnej) oraz postawy szacunku dla tych praw. 
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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 zna i rozumie koncepcję praw człowieka i jej związek 

z tradycją prawnonaturalną i religią, kategorie, generacje i 
katalog praw człowieka oraz najważniejsze systemy ich 
międzynarodowej ochrony.

K_W01, _W04, 
K_W06

W_02 Zna i rozumie wzajemne relacje między prawami człowieka i 
bezpieczeństwem narodowym/publicznym

K_W04,
K_W05

W_03 Absolwent zna i rozumie instytucje stanów nadzwyczajnych i ich
związki z prawami człowieka

K_W04,
K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi posługiwać się terminologią prawniczą w 

zakresie praw człowieka i interpretować odpowiednie przepisy, 
w szczególności relewantne dla bezpieczeństwa narodowego 
oraz identyfikować i opisywać zjawiska naruszenia praw 
człowieka w tym kontekście

K_U04
K_ U05

U_02 Potrafi, dostrzegać i respektować ograniczenia, jakie na walkę z 
zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego nakładają standardy 
praw człowieka

K_U05
K_U04

U_3 Absolwent umie pozyskiwać i wykorzystywać informacje z 
zakresu praw człowieka, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjnych

K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent jest gotów do respektowania praw człowieka  w 

swojej praktyce zawodowej.
K_K01

K_02 Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów 
poznawczych i praktycznych związanych z prawami człowieka

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Kształtowanie się koncepcji i praw człowieka (konceptualizacja).
2. Pozytywizacja praw człowieka - wizja praw jednostki i ich katalogi w dokumentach oświecenia, 

ze szczególnym uwzględnieniem Deklaracji Niepodległości USA i francuskiej Deklaracji Praw 
Człowieka i Obywatela.

3. Internacjonalizacja praw człowieka: uniwersalny i regionalne systemy praw człowieka 
4. Ogólna charakterystyka  systemu praw człowieka ONZ.
5. Ogólna charakterystyka  systemu ochrony praw człowieka Rady Europy.
6. Ogólna charakterystyka ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej.
7. Prawa człowieka w Polsce
8. Granice praw człowieka – klauzula limitacyjna
9. Prawa człowieka w stanach nadzwyczajnych – klauzula derogacyjna i prawa niederogowane. 
10. Prawa człowieka a walka z terroryzmem
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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 Analiza tekstu, praca z 

tekstem
Obserwacja, 
Kolokwium zaliczeniowe

Karta aktywności
Protokół zaliczeniowy i 
prace zaliczeniowe, 
prezentacje

W_02 Analiza tekstu, praca z 
tekstem

Obserwacja
Kolokwium zaliczeniowe

Karta aktywności
Protokół zaliczeniowy i 
prace zaliczeniowe, 
prezentacje

W_03 Analiza tekstu, praca z 
tekstem

Obserwacja
Kolokwium zaliczeniowe

Karta aktywności
Protokół zaliczeniowy i 
prace zaliczeniowe, 
prezentacje

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu, praca z 

tekstem, dyskusja.
Obserwacja. Kolokwium 
zaliczeniowe.

Karta aktywności, 
prezentacje/referat,
Protokół egzaminacyjny i 
prace zaliczeniowe

U_02 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności, 
prezentacje/referat

U_….
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja, prezentacja Obserwacja Wydruk 
prezentacji/referatu, 
karta aktywności

K_02 Dyskusja, prezentacja Obserwacja Wydruk prezentacji, karta 
aktywności

K_...

VI. Kryteria oceny, wagi…

Warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach [dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione, kolejne wymagają
ustnego zaliczenia] (20%), 

2. Aktywność na zajęciach (20%) 
3. Pisemne  kolokwium  (60%):  5  pytań  otwartych  ocenianych  w  skali  0-3  p.:  

ocena  niedostateczna  –  poniżej  50%   pkt.;  ocena  dostateczna  –  50%  -  60% pkt.;  ocena
dostateczna plus – 60% - 70%  pkt.; ocena dobra –70%-80% pkt.; ocena dobra plus – 80%-
90%  pkt; ocena bardzo dobra - od 90% pkt.
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem   30 (+30 godz. Konsultacji)

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta   60

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
K. Motyka, Prawa człowieka. Wprowadzenie, wybór źródeł, Lublin 2004; B. Gronowska i in., Prawa 
człowieka i ich ochrona, Toruń 2010; K. Motyka, Prawa człowieka a moralność, w: Leksykon 
socjologii moralności, red. J. Mariański, Kraków 2015, s. 612-618; M. Karpiuk, K. Prokop, P. Sobczyk, 
Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo 
państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017; M. Szuniewicz, Ochrona bezpieczeństwa państwa jako 
przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca

Leksykon  ochrony  praw  człowieka.  100  podstawowych  pojęć,  red.  M.  Balcerzak,  S.  Sykuna.
Warszawawa 2010; T. Jasudowicz, Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym
uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej. Red. Toruń 1997; S. Kowalska, Prawa człowieka a terror i
terroryzm,  Kalisz  2008;  Latos  B.,  Klauzula  derogacyjna  i  limitacyjna  w Europejskiej  Konwencji  o
Ochronie  Praw  Człowieka  i  Podstawowych  Wolności,  Warszawa  2008;  K.  Machowicz,  Stany
nadzwyczajne jako przesłanka legalnej ingerencji w prawa człowieka w Polsce, „Zeszyty Naukowe
SGSP”  38/2009,  s.  65-79;  P.  Sławicki,  Klauzula  derogacyjna  w  Międzynarodowym  Pakcie  Praw
Obywatelskich i  Politycznych, w: Człowiek -  jego prawa i  odpowiedzialność,  red. R.  Tabaszewski.
Lublin 2013, s. 75-83; K. Eckhardt, Ograniczenia wolności praw jednostki w polskim prawie stanu
nadzwyczajnego, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne. Teoria i praktyka, red. R. Sawuła, Przemyśl 2012,
s.  23-46;  M.  Szuniewicz,  Dopuszczalność  selektywnej  eliminacji  w  świetle  międzynarodowych
standardów praw człowieka, w: Międzynarodowe prawo humanitarne, t. 4, Selektywna eliminacja i
rozkaz wojskowy, red. D. R. Bugajski,  Gdynia 2013, 45-65; Terroryzm a prawa człowieka, red. H.
Zięba-Załucka  i  in.,  Kraków-Rzeszów-Zamość  2012;  A.  Osierda,  Prawne  aspekty  pojęcia
bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, „Studia Iuridica Lublinensia” 23, 2014, s. 89-
106;  M.A.  Nowicki,  Wokół  Konwencji  Europejskiej.  Komentarz  do  Europejskiej  Konwencji  Praw
Człowieka,  Warszawa  2017;Bieżące  orzeczenia  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka  lub  ich
omówienia  dostępne  w  Internecie,  np.  http://www.ms.gov.pl/re/re_wyroki.php,
http://www.coe.org.pl/pl/rada_europy/orzecznictwo_trybunalu_praw_czlowieka; Artykuły  z
bieżącego czasopiśmiennictwa, orzecznictwo i jego omówienia dostępne w Internecie.

http://www.ms.gov.pl/re/re_wyroki.php
http://www.coe.org.pl/pl/rada_europy/orzecznictwo_trybunalu_praw_czlowieka

