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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Służby specjalne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Special Services 

Kierunek studiów  Bezpieczeństwo narodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o bezpieczeństwie 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Grzegorz Szych 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką funkcjonowania służb specjalnych 
i rolą w systemie bezpieczeństwa państwowego. 

C2 - Kolejnym jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią, nazewnictwem, metodyką, 
uprawnieniami funkcjonariuszy służb specjalnych umożliwiającymi realizacje zadań służbowych. 

C3 – Przybliżenie najbardziej znaczących służb specjalnych na świecie oraz zagadnień w obszarze 
ich zadań. 
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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 Relacjonuje rolę służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa 
państwowego oraz sojuszniczego. 

K_W02 

W_02 Definiuje pojęcia i terminologie związane organizacją, 
metodyką i uprawnieniami  służb specjalnych. 

K_W03 
K_W05 

W_03 Wymienia i identyfikuje największe i najbardziej znane służby 
specjalne na świecie w odniesieniu do ich zadań i wypływu na 
bezpieczeństwo międzynarodowe. 

K_W07 
K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dostrzega rolę służb specjalnych w polityce bezpieczeństwa 
państwowego i międzynarodowego. 

K_U01 
K_U06 

U_02 Rozpoznaje i interpretuje normy prawne regulujące podstawy 
funkcjonowania polskich służb specjalnych. 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi ocenić prawidłowość działania funkcjonariuszy służb w 
aspekcie standardów etyki zawodowej. 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Definicje, organizacja oraz umiejscowienie służb specjalnych w strukturach władz publicznych, 
2. Zarys historyczny funkcjonowania i zadań służb specjalnych w okresie ostatniego stulecia, 
3. Najbardziej znaczące służby specjalne na świecie, zadania zakres działania specyfika 
organizacji, zadania, wywiadowcze partnerstwo międzynarodowe,  
4. Podstawy i normy prawne funkcjonowania polskich służb specjalnych, koordynacja, nadzór i 
kontrola pracy,  
5. Formy i  metody działania służb specjalnych, uprawnienia merytoryczne funkcjonariuszy 
polskich służb specjalnych, 
6. Działalność wywiadowcza i rozpoznawanie zagrożeń kontrwywiadowczych (studium 
przypadku), 
7. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, rola ABW w działaniach 
kontrterrorystycznych (studium przypadku) 
8. Przedmiot i metody prewencji w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz cybernetycznej 
ochrony organów administracji państwowej, 
9. Przestępstwa korupcyjne, rola CBA w wykrywaniu i zwalczaniu (studium przypadku), 
10. Rozpoznawanie i zwalczanie przez służby specjalne przestępstw ekonomicznych, proliferacji 
BMR,   
11. Zadania informacyjne służb specjalnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
ekonomicznego, energetycznego oraz infrastruktury krytycznej. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol efektu Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
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W_01 Wykład konwencjonalny, 
dyskusja 

Egzamin pisemny, 
Słuchanie wypowiedzi 
studentów w czasie 
dyskusji 

Protokół z egzaminu 
pisemnego, 
aktywny udział w 
dyskusji notowany na 
liście obecności 

W_02  Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Protokół z egzaminu 
pisemnego 

W_03 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Protokół z egzaminu 
pisemnego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja, gra dydaktyczna, 
praca w grupach 

Egzamin / Zaliczenie 
ustne 

Protokół 

U_02 Dyskusja gra dydaktyczna, 
praca w grupach 

Egzamin / Zaliczenie 
ustne 

Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Egzamin / Zaliczenie 
ustne 

Protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na końcową ocenę z wykładu składają się: 
Egzamin pisemny 95% 
Aktywny udział w dyskusji 5% 

Kryteria oceny prac na egzaminie pisemnym: 
Test złożony z 30 pytań z zakresu wykładu, 
ocena bardzo dobra - prawidłowa odpowiedź na nie mniej niż 28 pytań 
ocena dobra - prawidłowa odpowiedź na nie mniej niż 22 pytania  
ocena dostateczna - prawidłowa odpowiedź na nie mniej niż 15 pytań 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 
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Literatura uzupełniająca 
Minkina M., Gry wywiadów, Bellona, Warszawa 2014. 
Kuźniar R. i in., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2012. 

 

 


