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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Enterprise security 
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki o polityce i administracji
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Lech Jańczuk

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 VI

3

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 – zainteresowanie przedmiotem 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1- Dostarczenie i utrwalenie wiedzy związanej z narzędziami analizy biznesowej

C2 - Zapoznanie z analizą otoczenia przedsiębiorstwa w celu określenia oczekiwań interesariuszy 
przedsiębiorstwa oraz potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa i na tej podstawie przygotowania 
długofalowej wizji rozwojowej
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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
Student definiuje i objaśnia podstawowe terminy z zakresu

organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
K_W02

W_02
Student potrafi przedstawić istotę omawianych metod

analitycznych (definicja, jak i rozwiązuje problem, elementy,
etapy wdrażania, warunki wdrażania, wady i zalety, efekty),

K_W06

W_03
Student potrafi wyjaśnić proces budowania długofalowej wizji

rozwojowej przedsiębiorstwa
K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Student analizuje rolę przedsiębiorstw w organizacji i

zarządzaniu bezpieczeństwem
K_U01, K_U02

U_02
Student potrafi zastosować poznane metody na przykładzie

wybranego przedsiębiorstwa
K_U03, K_U05

U_03
Student potrafi dobrać metody analizy biznesowej do przypadku

wybranego przedsiębiorstwa
K_U07, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
K_02

Student potrafi dostosować się do zasad funkcjonowania
przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa 

K_K01
K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Podejście do rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie za metodyką foresightu
2. Metody pozyskiwanie informacji na potrzeby przeprowadzania analiz
3. Metody oparte na analizie scenariuszowej
4. Metody oparte na badaniach eksperckich
5. Metody oparte na współdziałaniu z otoczeniem
6. Narzędzia komunikacyjne wykorzystywane w celu zaangażowania pracowników i 

interesariuszy do współdziałania w procesie analizy biznesowej
7. Powiązanie metodyki foresightu z procesem budowania strategii przedsiębiorstwa

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_03 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja Egzamin Protokół
U_02 Dyskusja Egzamin Protokół
U_03 Dyskusja Egzamin Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Egzamin Protokół
K_02 Dyskusja Egzamin Protokół
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VI. Kryteria oceny, wagi…

Obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie ustne.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
K. Borodako, Foresight w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2009, 
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, 
Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 


