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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Podstawy bezpieczeństwa jądrowego, 
chemicznego i biologicznego.

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of nuclear, chemical and 
biological safety.

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 Robert POLAK

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 1
konwersatorium 30 zimowy
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- Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z bronią masowego rażenia
C2- Kolejnym jest zapoznanie ze sposobami postępowania w przypadku użycia broni ABC
C3- Zwrócenie uwagi studentów na zagrożenia chemiczno biologiczne występujące w codziennym 
życiu i sposoby ich unikania. 
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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 Charakteryzuje i zna podstawowe rodzaje broni masowego 

rażenia oraz sposoby ich przenoszenia.
W_02 Potrafi rozpoznać znaki ostrzegawcze o zagrożeniu biologicznym

i chemicznym
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Potrafi użyć maskę przeciw gazową
U_02 Odpowiednio reaguje na zagrożenia w wyniku wypadków 

komunikacyjnych z użyciem substancji aktywnych chemicznie.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Zna sposoby neutralizowania zagrożeń w wyniku zaistnienia 
skażenia terenu bronią lub substancjami z grupy A. B. C.

K_02 Potrafi pomóc innym w wyniku zaistnienia zagrożenia 
skażeniami.

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1.Broń Atomowa, Biologiczna, Chemiczna- definicje, historia powstania oraz przypadki użycia
2. Sposoby obrony przed bronią masowego rażenia /fazy, etapy/
3. Ochrona indywidualna i zbiorowa. 
4. Występowanie zagrożeń ABC w "środowisku" cywilnym.
5. Sposoby reagowania na wypadki z substancjami z grupy ABC

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 konwencjonalny Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół
W_02 Studium przypadku Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Ćwiczenia praktyczne Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół
U_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Gra dydaktyczna Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół
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VI. Kryteria oceny, wagi…

Ocena niedostateczna 
(W)- Brak wiedzy w zakresie Broni Atomowej, biologicznej i chemicznej. 
(U)- Brak umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem wykładowcy. 

Ocena dostateczna 
(W)- Wybiórcza wiedza w zakresie Broni Atomowej, biologicznej i chemicznej. 
(U)- Słaba umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem wykładowcy.

Ocena dobra 
(W)- Podstawowa wiedza w zakresie Broni Atomowej, biologicznej i chemicznej. 
(U)- Podstawowa umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem 
wykładowcy. 

Ocena bardzo dobra 
(W)- Wyczerpująca wiedza w zakresie Broni Atomowej, biologicznej i chemicznej . 
(U)- Pełna umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem wykładowcy.
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Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VII. Literatura

Literatura podstawowa
Croddy E, Perez- Armendariz C., Broń chemiczna i biologiczna, raport dla obywatela. Warszawa 
2003.
Słomka L, Wątor W., Obrona przed bronią masowego rażenia w pododdziale. Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca
Żuber M., Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej. Warszawa 2015.


