
KARTA PRZEDMIOTU 

• Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Polityka bezpieczeństwa wybranych państw 
europejskich

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Security policy of selected countries in the 
Europe

Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina Nauka o polityce i administracji, nauki o 
bezpieczeństwie

Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Agnieszka Zaręba

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 3

konwersatorium 30 III

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 - zainteresowanie problematyką przedmiotu
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji

• Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1-Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi polityki bezpieczeństwa 
wybranych państw

C-2 Przekazanie wiedzy nt. podstawowych pojęć w przedmiotowym obszarze polityki 
bezpieczeństwa wybranych państw

C-3 Ukierunkowanie na potrzebę samodzielnego, krytycznego analizowania przedmiotowych 
zjawisk
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• Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu 
nauk o bezpieczeństwie 

K_W01

W_02 identyfikuje uwarunkowania systemu bezpieczeństwa 
państwa oraz jego funkcjonowanie

K_W02, K_W03

W_03 definiuje budowę systemu bezpieczeństw,- badania nad 
bezpieczeństwem 

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 interpretuje zjawiska w zakresie polityki bezpieczeństwa 
państwa 

K_U01

wykorzystuje podstawową wiedzę do analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk społecznych z zakresu polityki 
bezpieczeństwa 

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 ma świadomość wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i jej 
wykorzystania w działalności społecznej.

K_K02 .

K_02 jest świadomy uzupełniania i doskonalenia wiedzy i 
umiejętności 

K_K04

• Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Zakres i cele polityki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

2. Wymiar polityczny, kulturalny, gospodarczy bezpieczeństwa państwa - analiza case study

3. Wymiar instytucjonalny bezpieczeństwa międzynarodowego (regionalne i globalne systemy

bezpieczeństwa). Analiza zjawiska na wybranych przykładach (NATO, ONZ, OBWE, UE, Grupa 

Wyszehradzka, Liga Państw Arabskich)

4.Uwarunkowania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

5.Polityka bezpieczeństwa wybranych państw (Polski, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Niemiec, 

Chin, Wielkiej Brytanii, Francji, Korei, Iranu, itd.) case studies

• Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Praca z tekstem, 
prezentacje multimedialne

Zaliczenie ustne Protokół

W_02 Praca z tekstem, 
prezentacje multimedialne

Zaliczenie ustne Protokół

W_03 Praca z tekstem, 
prezentacje multimedialne

Zaliczenie ustne Protokół
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UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Praca z tekstem, praca w 
grupach

Zaliczenie ustne Protokół

U_02 Praca z tekstem, praca w 
grupach

Zaliczenie ustne Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca w grupach Zaliczenie ustne Protokół

K_02 Praca w grupach Zaliczenie ustne Protokół

• Kryteria oceny, wagi…

Obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie ustne.

Systematyczna obecność na zajęciach, prezentacja multimedialna na wybrany temat lub 

esej. Zaliczenie ustne.

Ocena niedostateczna

(W) - Student nie zna terminów z zakresu przedmiotu

(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych technik i narzędzi badawczych

(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna

(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu przedmiotu

(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki i narzędzia badawcze

(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej 

skutecznie zrealizować

Ocena dobra

(W)- Student zna większość terminów z zakresu przedmiotu

(U)- Student potrafi zastosować techniki i narzędzia badawcze

(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
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(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu przedmiotu

(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki i narzędzia badawcze

(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
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• Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

• Literatura

Literatura podstawowa

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe: współczesne koncepcje; Warszawa 2012.
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba Warszawa 2008.
Czaputowicz J., Teoria stosunków międzynarodowych: krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.J. 
Fiszer J. M., System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie: 
miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Pietraś M., Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa in statu nascendi, "Sprawy 
Międzynarodowe" 1997 nr 2.
Pietraś M., Transnarodowość zagrożeń asymetrycznych, w: S. Wojciechowski, R. Fiedler (red.), 
Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Poznań 2009.
Pietraś M. , Bezpieczeństwo międzynarodowe w: M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki 
polityczne, Lublin 2007.
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