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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Polityka bezpieczeństwa NATO 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim NATO Security Policy 

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  III 2 

konwersatorium 30  

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Zrozumienie funkcjonowania NATO jako sojuszu polityczno-wojskowego. 

C2 – Pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie międzynarodowym 

 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa 
państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i 

K_W02 
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międzynarodowej. 

W_02 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, 
globalnego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw. 

K_W08 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia dla 
bezpieczeństwa narodowego, a także identyfikować ich 
przyczyny. 

K_U06 

U_02 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień 
ustnych i prac pisemnych w języku polskim dot. bezpieczeństwa 
narodowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych oraz różnorodnych źródeł. 

K_U07 

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 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_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Geneza i ewolucja NATO 
2. Koncepcja strategiczna NATO z 2010 r. 
3. NATO wobec wyzwań, szans i zagrożeń współczesności 
4. Zaangażowanie operacyjne NATO 
5. Współpraca NATO z państwami trzecimi 
6. Polityka bezpieczeństwa państw członkowskich NATO 
7. Polska w NATO 

 

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 Studium przypadku / 
dyskusja 

Prezentacja / obserwacja Protokół 

W_02 Studium przypadku / 
dyskusja 

Prezentacja / obserwacja Protokół 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku / 
dyskusja 

Prezentacja / obserwacja Protokół 

U_02 Studium przypadku / 
dyskusja 

Prezentacja / obserwacja Protokół 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Studium przypadku Prezentacja Protokół 

K_02    
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K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena w oparciu o przedstawiona prezentację, aktywny udział w zajęciach i frekwencję. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. M. Pietraś, J. Olchowski (red.), NATO w pozimnowojennym środowisku (nie) bezpieczeństwa, 
Lublin 2011. 
2. R. Czulda, R. Łoś, J. Regina-Zacharski (red.), NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Łódź 
2013, http://www.bezpieczenstwo.uni.lodz.pl/pl/download/NATO_2013PL.pdf. 
3. R. Kupiecki, Siła i solidarność: strategia NATO 1949–1989, Warszawa 2012.  
4. R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018. 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


