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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Środowisko bezpieczeństwa RP 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Poland’s Security Environment 

Kierunek studiów  Bezpieczeństwo narodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki o polityce i administracji 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Marcin Kosienkowski 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 5 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
międzynarodowego.  
W2 – zainteresowanie problematyką. 
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Zapoznanie studentów ze stanem najbliższego środowiska bezpieczeństwa Polski  

C2 – Przekazanie słuchaczom wiedzy nt. podstawowych pojęć w przedmiotowym obszarze 

 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
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WIEDZA 

W_01 zna i rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa Polski K_W02 

W_02 posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa globalnego i 
systemów bezpieczeństwa państw 

K_W05 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną do diagnozowania 
stanu środowiska bezpieczeństwa Polski 

K_U01 

U_02 samodzielnie zdobywać i doskonali wiedzę związaną z 
przedmiotem 

K_U09 

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01   

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Zagadnienia wstępne – pojęcie i ewolucja bezpieczeństwa międzynarodowego, środowisko 
bezpieczeństwa państwa, polityka zagraniczna.  
2. Środowisko bezpieczeństwa w świetle Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej (2014) oraz Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki 
zagranicznej w 2019 roku.  
3. Najbliższe środowisko bezpieczeństwa RP – stosunki Polski z sąsiadami (charakterystyka relacji, 
identyfikacja głównych problemów). 

 

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 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku Egzamin Protokół 

U_02 Analiza tekstu Egzamin Protokół 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01    

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena w oparciu o egzamin pisemny. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

120 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006.  
2. S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo 
Narodowe” 2011, nr 18, s. 19–39.  
3. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2014), s. 17–26.  
4. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku, 
http://www.msz.gov.pl/.  
5. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Katowice 2011. 

Literatura uzupełniająca 

1. W. Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, 
prawno-administracyjne i systemowe, Toruń 2018. 

 

 


