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Etyka w służbach mundurowych 

ćwiczenia, bezpieczeństwo narodowe III r. I st. 

 

Cele przedmiotu 

C1 - Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu etyki służb 

mundurowych 

C2 - Kształtowanie u studentów umiejętności dyskusji nt. wybranych zagadnień etycznych 

dotyczących funkcjonowania służb mundurowych 

 

Wymagania wstępne 

W1 – Znajomość podstawowych zagadnień etycznych  

W2 - Podstawowa znajomość problemów społecznych 

 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA 

1. student ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur, procesów społecznych, 

globalnych oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia zmian 

społecznych-K_W02  

UMIEJĘTNOŚCI 

1. Student posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania i 

przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych zachodzących między nimi relacji, przy 

wykorzystaniu różnych źródeł i metod oraz analizowania i eksplikowania ich z punktu widzenia 

zmian i problemów społecznych – K_U01 

2. student potrafi przygotować prace pisemne korzystając z różnorodnych źródeł – K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  

1. student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę 

i umiejętności - K_K01 

 

Metody dydaktyczne 

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, dyskusja 

 

Treści programowe dla przedmiotu 

 

1. Specyfika służb mundurowych jako podstawa wyodrębnienia etyki zawodowej 

2. Godność człowieka i prawa ludzkie jako fundamentalne normy działania służb 

mundurowych 

3. Legitymizacja państwowego monopolu stosowania fizycznych środków przymusu 

4. Zakaz stosowania tortur i nieludzkiego traktowania  

5. Kobiety i mężczyźni w służbach mundurowych 

6. Podwładni i przełożeni w służbach mundurowych 

7. Stres i wypalenie zawodowe 



8. Konflikty interpersonalne 

9. Praca z agenturą i praca pod przykryciem 

10. Etyczne aspekty użycia broni palnej 

11. Etyczne aspekty działań operacyjno-rozpoznawczych 

12. Problem korupcji 

13. Funkcjonariusz w zetknięciu ze śmiercią 

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Ocena niedostateczna 

(W) – Student nie zna podstawowych zagadnień dotyczących etyki służb mundurowych 

(U)  - Student nie potrafi zanalizować podstawowych dylematów moralnych odnoszących się 

do pracy służb mundurowych 

(K) – Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy 

 

Ocena dostateczna 

(W) – Student zna wybrane zagadnienia dotyczące etyki służb mundurowych 

(U) - Student potrafi zanalizować podstawowe dylematy moralne odnoszące się do pracy służb 

mundurowych 

(K) – Student potrafi zaprezentować samodzielne wystąpienie dotyczące wybranego 

zagadnienia poruszanego w trakcie zajęć 

 

Ocena dobra 

(W) – Student zna większość omówionych na zajęciach zagadnień dotyczących etyki służb 

mundurowych 

(U) - Student potrafi opisać i zanalizować większość omawianych dylematów moralnych 

odnoszących się do pracy służb mundurowych 

(K) – Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje pomocne w analizowaniu 

wybranego zagadnienia omawianego podczas zajęć 

 

Ocena bardzo dobra 

(W) – Student zna wszystkie omówione na zajęciach zagadnienia dotyczące etyki służb 

mundurowych 

(U) - Student potrafi opisać i zanalizować wszystkie omawiane na zajęciach dylematy moralne 

odnoszące się do pracy służb mundurowych 

(K) – Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy 
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