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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Rozpoznawanie zagrożeń
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Threat recognition 
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 IV 3
konwersatorium
ćwiczenia 15 IV
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W 1 - Umiejętność definiowania, klasyfikowania problemów i 
zagrożeń społecznych, wyjaśniania ich uwarunkowań, przyczyn i 
skutków 
W 2 - Umiejętność wskazywania sposobów diagnozowania oraz 
strategii rozwiązywania najważniejszych współczesnych problemów 
społecznych. 
W 3 - Umiejętność przedstawienia przyczyn zagrożeń naturalnych, 
technicznych, społecznych, ekologicznych, jako zjawisk 
niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych dla ludzi i środowiska 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
C 1 - Pokazanie różnych form i przejawów zagrożeń, ich genezy i skutków w otoczeniu 
przyrodniczym, społecznym i zawodowym 
C 2 - Poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń środowiskowych występujących w warunkach 
naturalnych oraz związanych z rozwojem cywilizacji człowieka. 
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C 3 - Zaznajomienie studentów z rozumieniem problemów społecznych, ich cechami 
konstytutywnymi, uwarunkowaniami, przyczynami i skutkami oraz ich identyfikowaniem, 
diagnozowaniem i pomiarem oraz charakterystyką wybranych współczesnych problemów 
społecznych.
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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 K_W03
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 zarządzać procesami bezpieczeństwa w 
administracji państwowej i samorządowej, w tym także w 
warunkach kryzysowych, potrafiąc oceniać przydatność 
standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań 
związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa publicznego 

K_U02

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 potrafi zarządzać procesami bezpieczeństwa w 
administracji państwowej i samorządowej 

K_K03

K_03 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_K04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
1. Ogólna klasyfikacja zagrożeń, identyfikacja zagrożeń kryzysowych specyfikacja cech 
diagnostycznych zagrożeń naturalnych, technicznych, społecznych, ekologicznych. 
2. Zagrożenia naturalne i ich skutki 
3. Zagrożenia techniczne i ich skutki 
4. Zagrożenia społeczne. Pojęcie problemu społecznego i zagrożenia społecznego. 
Uwarunkowania i mechanizmy kształtowania się współczesnych problemów i zagrożeń 
społecznych 
5. Analiza wybranych podstawowych problemów społecznych: Ubóstwo, bezdomność, 
bezrobocie 
6. Zagrożenia ekologiczne lokalne, regionalne, globalne i ich przyczyny, przebieg, 
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następstwa, prognozy zmian. 
7. Współczesne konflikty zbrojne, ich przyczyny i skutki

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 

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja, praca 

samodzielna i w grupach
Egzamin Protokół 

U_02 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
1. J. A. Corvera, Zagrożenia cywilizacji XX wieku, Warszawa, 2002. 
2. Katastrofy i zagrozenia we współczesnym świecie, red. W. Baturo, Warszawa 2008. 
3. K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Labirynty współczesnego społeczeństwa, Warszawa 
1996. 
4. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008 
Literatura uzupełniająca
1. L. Miś, Problemy społeczne. Teoria. Metodologia. Praktyka. Kraków 2007. 
2. J. Kulig, Meandry globalizacji XXI wieku, Warszawa 2010.


