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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie
Nazwa przedmiotu w języku angielskim European and transatlantic security
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki o polityce i administracji/nauki o 

bezpieczeństwie
Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 24
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium 30 I-IV
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 – ogólna wiedza na temat różnych aspektów międzynarodowych 
stosunków politycznych i bezpieczeństwa międzynarodowego. 
W2 – znajomość podstaw metodologii nauk społecznych.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Nabycie umiejętności badawczych w zakresie stosunków międzynarodowych i studiów 
bezpieczeństwa dotyczących: 
C1 - identyfikacji problemu badawczego; 
C2 - konstruowania projektu badawczego; 
C3 - poszukiwania i krytycznej analizy źródeł; 
C4 - pisania tekstu naukowego (pracy dyplomowej).
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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 posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk 

społecznych, w tym szczególnie z zakresu stosunków 
międzynarodowych i nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do 
innych nauk społecznych

K_W01

W_02 Absolwent zna w sposób pogłębiony zasady ochrony własności 
intelektualnej oraz sposób ich stosowania w praktyce.

K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną 

dot. bezpieczeństwa do analizowania i wyjaśniania kwestii 
szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa globalnego, 
regionalnego i narodowego oraz potrafi rozwiązywać konkretne
problemy, prognozować działania zapewniające  
bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań 

K_U01
K_U02
K_U03

U_02 Absolwent potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo 
interpretować przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa 
narodowego.

K_U04

U_03 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy i umiejętności związanych z obszarem 
bezpieczeństwa oraz posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa
i stosunków międzynarodowych, która może być wykorzystana 
w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w 
administracji czy w sferze gospodarczej. 

K_U05
K_U06
K_U08
K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent posiada kompetencje w zakresie przestrzegania 

zasad etyki zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa.
K_K01

K_02 Absolwent potrafi myśleć oraz działać w sposób prospołeczny i 
przedsiębiorczy.

K_K02

K_03 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem 
bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego 
dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji 
zawodowych. 

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Treści przedmiotowe dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa europejskiego i 
transatlantyckiego w odniesieniu do tematów prac realizowanych przez studentów.

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; metoda projektu; Zaliczenie Protokół
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praca badawcza pod 
kierunkiem; studium 
przypadku

W_02 Dyskusja; metoda projektu;
praca badawcza pod 
kierunkiem; studium 
przypadku

Zaliczenie Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu; dyskusja; 

metoda projektu; praca 
badawcza pod kierunkiem; 
studium przypadku

Zaliczenie Protokół

U_02 Analiza tekstu; dyskusja; 
metoda projektu; praca 
badawcza pod kierunkiem; 
studium przypadku

Zaliczenie Protokół

U_03 Analiza tekstu; dyskusja; 
metoda projektu; praca 
badawcza pod kierunkiem; 
studium przypadku

Zaliczenie Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja; metoda projektu Zaliczenie Protokół
K_02 Dyskusja; metoda projektu Zaliczenie Protokół
K_03 Dyskusja; metoda projektu Zaliczenie Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi…

Student otrzymuje zaliczenie po zrealizowaniu określonych celów: 

I rok: sformułowanie problemu badawczego i przygotowanie koncepcji badawczej; 

II rok: napisanie pracy dyplomowej. 

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 120

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 600

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
Paul D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2012. 
Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, 
Warszawa 2018.
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Literatura uzupełniająca
Literatura zgodna z przygotowywanym tematem przez studenta. 


