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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Risk management 

Kierunek studiów  Bezpieczeństwo narodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o polityce i administracji 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna 

Dr Krzysztof Jurek 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   

3 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 3 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia 
dyplomowa 

  

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania 
wstępne 

Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest poznanie uczestników z kluczowymi pojęciami i zasadami w zakresie 
zarządzania ryzykiem w sytuacjach zagrożenia.  
Celem konwersatorium jest również ułatwienie rozumienia mechanizmów zarządzania 
ryzykiem w kontekście współczesnych procesów społecznych (globalizacji, glokalizacji). 
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Efekty kształcenia dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 
efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent posiada wiedzę nt. funkcjonowania systemu 
bezpieczeństwa państwa. 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01  Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 
związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania 
zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz 
prognozowania sytuacji mających wpływ na 
bezpieczeństwo narodowe, a także budować strategie 
działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w 
różnych obszarach życia państwa.  

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest przygotowany do prowadzenia negocjacji 
w sytuacjach kryzysowych. 

K_K05 

 

Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Ryzyko we współczesnym społeczeństwie – zagadnienia wstępne. 
2. Koncepcja społeczeństwa ryzyka. 
3. Definicje i rodzaje ryzyka. Ryzyko a niepewność.  
4. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – istota, źródło, lokalizacja.  
5. Analiza ryzyk: ryzyko rynkowe, kredytowe i bankowe, ryzyko w przedsiębiorstwie, 

ryzyko we własnej działalności, ochrona dóbr i mienia.  
6. Specyfika decyzji w zarządzaniu kryzysowym.  
7. Monitoring ryzyka i zarządzanie ryzykiem w teorii i praktyce. 
8. Zarządzanie ryzykiem w wybranych państwach – analiza porównawcza 
9. Dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem: Zarządzanie zasobami ludzkimi w 

administracji rządowej 

 

1. Metody realizacjii weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Dyskusja Obserwacja Karta  zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne  Prezentacja Karta oceny prezentacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta zaliczeniowa 
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2. Kryteria oceny 

Oceny wiedzy i umiejętności dokonuje się na podstawie prezentacji wykonanej przez 

studenta. Ocena ta dokonywana jest na podstawie karty oceny prezentacji (kryteria oceny 

merytorycznej, formalnej oraz oceny umiejętności prezentowania, 80% oceny końcowej). 

Dodatkowo każdy student jest oceniany na podstawie indywidualnej karty zaliczeniowej 

(ocena obecności oraz zaangażowania/aktywności w proces dydaktyczny) (20% oceny 

końcowej). Studenci zapoznają się z kartami oceny na pierwszych zajęciach. 

3. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

4. Literatura 

Literatura podstawowa 

Zarządzanie ryzykiem: wyzwania XXI wieku, red. B. Kuc, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i 
Prawa, 2007.  
S. Filary, Zarządzanie ryzykiem: podręcznik dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 
Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2011.  
T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin, 2005.  
T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin, 2010.  
Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych, red. P. Sienkiewicz, Warszawa 2006.  
P. Jedynak, S. Szydło, Zarządzanie ryzykiem, Wrocław 1997.  
Zarządzanie ryzykiem, red. D. Wróblewski, Józefów 2015. 
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa, 2002   

Literatura uzupełniająca 

Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Warszawa 2007.  
M. Mojsiewicz, W. Tarczyński, Zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2001. 

 

 


