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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Armed conflicts
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 Konrad Słowiński

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 W 1 - Znajomość podstawowych pojęć z zakresu konfliktów 
zbrojnych 
W 2 - Umiejętność omówienia najważniejszych konfliktów 
zbrojnych w XX i XXI w. 
W 3 - Umiejętność ukazania istoty i specyfiki wojny we 
współczesnych stosunkach międzynarodowych 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
C 1 - Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu konfliktów zbrojnych (definicje, 
typologie, klasyfikacje) 
C 2 - Zapoznanie z regułami, przyczynami, uwarunkowaniami i skutkami konfliktów 
zbrojnych (teorie nt. przyczyn i źródeł konfliktu) 
C 3 - Wiedza na temat najważniejszych konfliktów zbrojnych w XX i XXI w. 
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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 potrafi przedstawić istotę oraz uwarunkowania 

bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, 
ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej 

K_W02

W_02 Absolwent posiada wiedzę nt. funkcjonowania systemu 
bezpieczeństwa państwa 

K_W03

W_03 Absolwent posiada podstawową wiedzę dot. budowania 
systemów bezpieczeństwa, w tym o prowadzenia badań 
nad bezpieczeństwem narodowym przy pomocy 
odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych 

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę 

teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz 
powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i 
wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do 
bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, 
integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego 
interesów ekonomicznych 

K_U01

U_02 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 
związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania 
zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz 
prognozowania sytuacji mających wpływ na 
bezpieczeństwo narodowe, a także budować strategie 
działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w 
różnych obszarach życia państwa 

K_U03

U_03 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną 
potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z 
bezpieczeństwem narodowym, prognozować działania 
zapewniające państwu bezpieczeństwo oraz przewidywać 
skutki tychże działań 

K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, 

która może być wykorzystana w praktyce związanej z 
działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze 
gospodarczej 

K_K02

K_02 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego 
zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności 
związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz 
rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia 
własnych kwalifikacji zawodowych 

K_K04

K_03 Absolwent potrafi zarządzać procesami bezpieczeństwa w 
administracji państwowej i samorządowej 

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
1. Konflikty zbrojne – podstawowe kwestie definicyjne, typologie i klasyfikacje 
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2. Konflikty zbrojne - reguły, przyczyny, uwarunkowania i skutki. 
3. I wojna światowa - przyczyny, przebieg, skutki 
4. II wojna światowa - przyczyny, przebieg, skutki 
5. Świat po II wojnie światowej 
6. Wojny izraelsko-arabskie 
7. Wojna w Korei 1950-1953 
8. I i II wojna indochińska 
9. Radziecka interwencja w Afganistanie (1979-1989) 
10. I i II wojna w Zatoce Perskiej 
11. Wojna domowa w byłej Jugosławii 
12. Wojna domowa w Libii (2011) 
13. Wojna domowa w Syrii 
14. Pozostałe współczesne konflikty zbrojne (Ukraina, Azja, Afryka) 

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 Dyskusja, praca 

samodzielna i w grupach
Egzamin Protokół

W_02 Dyskusja, praca 
samodzielna i w grupach

Egzamin Protokół

W_03 Dyskusja, praca 
samodzielna i w grupach

Egzamin Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja, praca 

samodzielna i w grupach
Egzamin Protokół

U_02 Dyskusja, praca 
samodzielna i w grupach

Egzamin Protokół

U_03 Dyskusja, praca 
samodzielna i w grupach

Egzamin Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja, praca 

samodzielna i w grupach
Egzamin Protokół

K_02 Dyskusja, praca 
samodzielna i w grupach

Egzamin Protokół

K_03 Dyskusja, praca 
samodzielna i w grupach

Egzamin Protokół

VI.Kryteria oceny, wagi…
…
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 45

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 45

VIII. Literatura
Literatura podstawowa
J. Pajewski I wojna światowa, Warszawa 2004 
A. Czubiński Historia II wojny światowej, 2006 
J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, 2011 
Literatura uzupełniająca
M. Gawrycki i inni, Konflikty współczesnego świata, Warszawa 2008
R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2018 
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