
KARTA PRZEDMIOTU 

• Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Polityka i strategia bezpieczeństwa

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Security policy and strategy

Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina nauki o polityce i administracji

Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Jerzy Gryz

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 2 6

konwersatorium

ćwiczenia 15 2

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne

• Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 –   student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa

C2 -  rozumie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki i strategii bezpieczeństwa

C3 -  potrafi przeprowadzić analizę SWOT środowiska bezpieczeństwa
C4 – obiektywnie i odważnie formułuje oceny z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa
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• Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01 Charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu polityki i 
strategii bezpieczeństwa 

K_W02

W_02 Zna uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne kształtowania 
polityki i strategii bezpieczeństwa

K_W05

W_03 Zna instytucje odpowiedzialne za formułowanie polityki i 
strategii bezpieczeństwa

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Potrafi przeprowadzić analizę SWOT wybranego środowiska 
bezpieczeństwa

K_U01

U_02 Potrafi scharakteryzować zależności polityki i strategii 
bezpieczeństwa

K_U03

U_03 Potrafi ocenić adekwatność polityki i strategii bezpieczeństwa 
RP, NATO i UE do aktualnej sytuacji bezpieczeństwa

K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej. 
Obiektywnie i odważnie formułuje sady z zakresu polityki i 
strategii bezpieczeństwa

K_K01

K_02 Potrafi dokonać oceny i samooceny wiedzy i umiejętności K_K03

K_...

• Opis przedmiotu/ treści programowe

WYKŁAD
- podstawowe pojęcia z zakresu polityki i strategii bezpieczeństwa
- teoretycy strategii w ujęciu historycznym
- polityka a strategia bezpieczeństwa
- samoidentyfikacja strategiczna
- interesy narodowe
- cele strategii
- środki strategiczne
- środowisko bezpieczeństwa
ĆWICZENA
- analiza SWOT
- polityka bezpieczeństwa narodowego (cele, instrumenty i obszary realizacji)
- Strategia Bezpieczeństwa RP (podstawowe założenia)
- koncepcja strategiczna NATO (podstawowe założenia)
- Globalna Strategia Bezpieczeństwa UE (podstawowe założenia)
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• 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 konwencjonalny egzamin protokół

W_02 wykład konwersatoryjny egzamin protokół

W_03 wykład konwencjonalny egzamin protokół
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 dyskusja/praca w grupach zaliczenie protokół

U_02 dyskusja zaliczenie protokół

U_03 dyskusja zaliczenie protokół
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 dyskusja zaliczenie protokół

K_02 dyskusja zaliczenie protokół

K_...

• Kryteria oceny, wagi…

Ocena wiedzy studenta uzyskana na wykładzie na podstawie egzaminu pisemnego. Ocena 

wiedzy uzyskanej na ćwiczeniach w zaliczeniu ćwiczeń.
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• Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30 g. wykład 
15 g. ćwiczenia

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 20 g. wykład
20 g. ćwiczenia

• Literatura

Literatura podstawowa

Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, red. naukowa Jarosław Gryz, Warszawa 2013
J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje. Warszawa 2012
St. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, [w] 
Bezpieczeństwo narodowe , 2011, nr 18.

Literatura uzupełniająca

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz- red. 
naukowa, Warszawa 2011
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