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CEL PRZEDMIOTU

C1 Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami dotyczącymi problematyki
bezpieczeństwa.

C2 Zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami i teoriami dotyczącymi współczesnych wyzwań i zagrożeń
bezpieczeństwa.

C3 Zrozumienie rangi uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i kulturowych w sferze bezpieczeństwa i
ich wpływu na strategiczne cele w sferze prowadzonej polityce bezpieczeństwa.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1 Podstawowa wiedza o współczesnym ładzie międzynarodowym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1 Znajomość podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa i teorii bezpieczeństwa.

EK2 Znajomość procesów kreujących wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w sferach społecznej,
politycznej, kulturowej i ekonomicznej.

EK3 Zapoznanie się w teorią projektowania bezpieczeństwa.

EK4 Student potrafi przedstawić i uargumentować swój pogląd/stanowisko w odniesieniu do form kreowania
poczucia bezpieczeństwa.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY Liczba
godzin

W1 Paradygmat bezpieczeństwa w ujęciu teorii bezpieczeństwa (ład, podmiot, przedmiot,
środowisko bezpieczeństwa występujące interakcje i continuum bezpieczeństwa).

1

W2

Bezpieczeństwo wobec wyzwań XXI wieku: Non tradditional i traditional risks. Procesy
umiędzynarodowienia się lokalnych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa. Zagrożenia
asymetryczne – istota kategorie zagrożeń asymetrycznych. Terroryzm i cyberterroryzm jako
zagrożenie bezpieczeństwa o charakterze globalnym. Koncepcje przeciwdziałania zagrożeniom
bezpieczeństwa w działaniach polityce bezpieczeństwa instytucji międzynarodowych i
wybranych państw.

1

W3

Bezpieczeństwo w współczesnych stosunkach międzynarodowych: Modele bezpieczeństwa w
stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo międzynarodowe w
globalnych i regionalnych systemach bezpieczeństwa. Ewolucja znaczenia siły militarnej w
stosunkach międzynarodowych.

1

W4
Państwowi i niepaństwowi uczestnicy ładu pokojowego: Sojusze i ich rola w polityce
bezpieczeństwa, organizacje międzypaństwowe o charakterze politycznym, ekonomicznym i
społecznym, NGOs w globalnym systemie bezpieczeństwa.

1

W5

Globalizacja i regionalizacja bezpieczeństwa wyzwania bezpieczeństwa i ich oddziaływanie
regionalne i globalne, układy regionalne, konflikty i spory międzynarodowe Podstawy
współpracy regionalnej. Modele współpracy regionalnej. Środki budowy zaufania. Partnerstwo
polityczne.

1



W6 Pozamilitarne środki kreowania bezpieczeństwa: Dyplomacja prewencyjna. Środki budowy
zaufania, misje pokojowe i stabilizacyjne, kontrola zbrojeń.

2

W7
Założenia strategii bezpieczeństwa państwa:cele strategiczne państwa a polityka
bezpieczeństwa, uwarunkowania geopolityczne, kreowanie strategii bezpieczeństwa, zależność,
strategia bezpieczeństwa -polityka bezpieczeństwa –doktryna bezpieczeństwa.

1

W8 Siła obronna państwa: Pojęcie i elementy współczesnej siły obronnej państwa, możliwości
obronne narodu. Sojusze i systemy bezpieczeństwa zbiorowego, siły zbrojne państwa.

1

W9
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: Pojęcie i istota bezpieczeństwa ekonomicznego.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego. Bezpieczeństwo ekonomiczne a
bezpieczeństwo ekologiczne.

2

W10
Bezpieczeństwo energetyczne: Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego i współczesne źródła
energii. Instrumenty polityki energetycznej, samowystarczalność i dywersyfikacja jako
podstawowe instrumenty bezpieczeństwa energetycznego.

2

W11 Praktyczna realizacja polityki bezpieczeństwa casus USA, Rosji, Cesarstwa Japonii i Polski. 2

Razem 15

ĆWICZENIA

Ć1

Procesy umiędzynarodowienia się lokalnych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa. Zagrożenia
asymetryczne – istota kategorie zagrożeń asymetrycznych. Terroryzm i cyberterroryzm jako
zagrożenie bezpieczeństwa o charakterze globalnym. Koncepcje przeciwdziałania zagrożeniom
bezpieczeństwa w działaniach polityce bezpieczeństwa instytucji międzynarodowych i
wybranych państw.

3

Ć2
Modele bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe w globalnych i regionalnych systemach bezpieczeństwa.
Ewolucja znaczenia siły militarnej w stosunkach międzynarodowych.

3

Ć3

Globalizacja i regionalizacja bezpieczeństwa wyzwania bezpieczeństwa i ich oddziaływanie
regionalne i globalne, układy regionalne, konflikty i spory międzynarodowe Podstawy
współpracy regionalnej. Modele współpracy regionalnej. Środki budowy zaufania. Partnerstwo
polityczne.

3

Ć4
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: Pojęcie i istota bezpieczeństwa ekonomicznego.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego. Bezpieczeństwo ekonomiczne a
bezpieczeństwo ekologiczne.

3

Ć5
Bezpieczeństwo energetyczne: Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego i współczesne źródła
energii. Instrumenty polityki energetycznej, samowystarczalność i dywersyfikacja jako
podstawowe instrumenty bezpieczeństwa energetycznego.

3

Razem 15

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1 Notebook z projektorem

2 Rozwiązywanie projektów – analiza wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa

3 Rozwiązywanie projektów – formy strategicznego zarzadzania bezpieczeństwem

SPOSOBY OCENY

FORMUJĄCA

F1 Aktywność na zajęciach

PODSUMOWUJĄCA

P1 Praca pisemna o charakterze analitycznym

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA



Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

semestr III razem

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 30

Przygotowanie się do wykładów i ćwiczeń 30 30

Samodzielne opracowanie zagadnień 30 30

SUMA GODZIN W SEMESTRZE 90 90

PUNKTY ECTS W SEMESTRZE 3 3
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Formy oceny

Efekt Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

EK1

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa i teorii bezpieczeństwa.

EK2

Znajomość procesów kreujących wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w sferach społecznej, politycznej, kulturowej i ekonomicznej.

EK3

Zapoznanie się w teorią projektowania bezpieczeństwa.

EK4

Student potrafi przedstawić i uargumentować swój pogląd/stanowisko w odniesieniu do form kreowania poczucia bezpieczeństwa.


