
KARTA PRZEDMIOTU 

 Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Organizacja centrum kryzysowego
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Organization of a crisis center
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki o polityce i administracji
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Lech Jańczuk

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 III

4

konwersatorium
ćwiczenia 15 III
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 – zainteresowanie przedmiotem 

 Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1- Dostarczenie i utrwalenie wiedzy o podstawach zarządzania bezpieczeństwem 

C2 - Zapoznanie z zadaniami, organizacją i zasadami funkcjonowania organów zarządzania 
bezpieczeństwem

 

 Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego



WIEDZA

W_01 Student definiuje i objaśnia podstawowe terminy z zakresu
organizacji i zarządzania bezpieczeństwem

K_W02

W_02 Student objaśnia organizację zarządzania bezpieczeństwem w
RP

K_W04

W_03 Student definiuje zadania podmiotów zarządzania
bezpieczeństwem w RP

K_W06

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student analizuje role administracji publicznej w organizacji i
zarządzaniu bezpieczeństwem

K_U02

U_02 Student rozwija role organów samorządu terytorialnego w
organizacji i zarządzaniu bezpieczeństwem

K_U06

U_03
Student porządkuje zadania organów samorządu terytorialnego

w ramach organizacji i zarządzania bezpieczeństwem w różnych
stanach funkcjonowania państwa

K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
K_02

Student potrafi dostosować się do zasad działania organów
samorządu terytorialnego w zakresie kierowania

bezpieczeństwem narodowym

K_K01
K_K03

 Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Bezpieczeństwo i jego zagrożenia 
2. Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem 
3. Organizacja i zarządzanie centrum kryzysowym na poziomie centralnym administracji publicznej 
(zespolonej i niezespolonej) 
4. Organizacja i zarządzanie centrum kryzysowym na szczeblu województwa 
5. Organizacja i zarządzanie centrum kryzysowym na szczeblu powiatu i gminy

 Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół
W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół
W_03 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja Egzamin Protokół
U_02 Dyskusja Egzamin Protokół
U_03 Dyskusja Egzamin Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Egzamin Protokół
K_02 Dyskusja Egzamin Protokół

 Kryteria oceny, wagi…

Obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie ustne.



 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 45

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

 Literatura

Literatura podstawowa
1. A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa, 2008, 
2. J. Kaczmarek, Współczesne bezpieczeństwo, AON, Warszawa, 2008, 
3. Zadania obronne samorządu terytorialnego, W. Kitler (red.), AON, Warszawa, 2009.

Literatura uzupełniająca
1. W. Kitler, Samorząd terytorialny w obronie narodowej RP, AON, Warszawa, 2005,


