
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa 

Nazwa w języku angielskim: Contemporary security threats 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 
oferowany: 

Przedmiot z obszaru nauk społecznych 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UP-H 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Pierwszego stopnia 

Rok studiów: I 

Semestr: 2 

Liczba punktów ECTS: 3 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu: 

dr hab. Eugeniusz Cieślak 

 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
 

dr hab. Eugeniusz Cieślak 

Założenia i cele przedmiotu: 
Identyfikacja, opis i interpretacja współczesnych zagrożeń 
bezpieczeństwa. Określanie znaczenia działań na rzecz 
przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa 

Symbol efektu 
 

 

Efekty kształcenia 
 

Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

M_W01 

 
Student zna i identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa w ujęciu politycznym, 
militarnym, ekonomicznym, ekologicznym i kulturowym. 
 

S1A_W05 

M_W02 

 
Student opisuje relacje dotyczące wpływu zagrożeń na bezpieczeństwo na 
poziomie wewnątrzpaństwowym i międzynarodowym. 
 

S1A_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

M_U01 

 
Student interpretuje problemy powstające w środowisku bezpieczeństwa 
oraz analizuje ich charakter. 
 

S1A_U01 

 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

M_K01 

 
Student określa priorytety służące wykonywaniu stawianych przed nim 
zadań. 
 

S1A_K03 

Forma i typy zajęć: wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 
Orientacja w problemach politycznych i społecznych 
współczesnego świata oraz podstawowa znajomość 
zagadnień z zakresu bezpieczeństwa człowieka w XXI 
wieku. 
 



Treści modułu kształcenia: 

 

1. Istota i typologia zagrożeń bezpieczeństwa. 

2. Zagrożenia w założeniach strategii bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. 

3. Zagrożenia bezpieczeństwa militarnego. 

4. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. 

5. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. 

6. Zagrożenia terrorystyczne. 

7. Zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

8. Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego. 

9. Zagrożenia związane z migracjami. 

10. Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego. 

11. Zagrożenia związane z nowymi technologiami. 

12. Zagrożenia klimatyczne. 

13. Ocena zagrożeń bezpieczeństwa przez Sojusz Północnoatlantycki 

14. Ocena zagrożeń bezpieczeństwa przez Unię Europejską 

15. Zagrożenia a bezpieczeństwo Polski 

Literatura podstawowa: 

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, RCB, Warszawa 2013. 

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2014 

Koncepcja obronna RP, MON Warszawa 2017 

Koncepcja strategiczna NATO, Lizbona 2010 

Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Bruksela 2003 

Literatura dodatkowa: 

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku, MSWiA, Warszawa 2017. 

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2016 roku, CERT, Warszawa 2017. 

Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016, GIOS Warszawa 2017 

Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, RMS Warszawa 2015 

UNHCR Global Report 2016, ONZ 2017 

Serious and Organized Crime Assessment 2017 (SOCTA), EUROPOL 2018 

EU Terrorism Situation and Threat Assessment Report (TESAT) 2016, EUROPOL 2017 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny.  

Przygotowanie prac pisemnych na temat wybranego rodzaju zagrożeń i ich wpływu na bezpieczeństwo 

Polski 

 

Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



 

Wiedza: 

MW_01 – weryfikacja efektu w formie bieżącej oceny udziału w dyskusji. 

MW_02 –  weryfikacja efektu poprzez prace pisemne studentów. 

 

Umiejętności: 

MU_01 – bieżąca ocena i ewentualna korekta ocen formułowanych przez studentów w trakcie zajęć, 

dyskusja oceniająca po opracowaniu prac pisemnych przez studentów. 

  

Kompetencje społeczne: 

MK_01 – podejmowanie dyskusji na temat bieżących wydarzeń i kształtujących się procesów z zakresu 

współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Zaliczenie z oceną  

 

Pod uwagę są brane: 

 wartość merytoryczna pracy pisemnej dotyczącej wybranego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa 

 aktywność w trakcie zajęć (przygotowanie i udział w dyskusji); 

 znajomość literatury przedmiotu i umiejętność analitycznej oceny zagrożeń.  

Obowiązuje następująca skala ocen: 

0-50 pkt – ocena ndst 

51-60 pkt. – ocena dst 

61-70 pkt. – ocena + dst 

71-80 pkt. – ocena db 

81-90 pkt. – ocena + db 

91-100 pkt. – ocena bdb 

Kryteria oceniania: 

Na ocenę dostateczną student zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnych zagrożeń 

bezpieczeństwa oraz prezentuje charakterystykę procesów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa 

bez ich analizy. 

Na ocenę dobrą student analizuje wpływ poznanych procesów i faktów na kształt środowiska 

bezpieczeństwa. 

Na ocenę bardzo dobrą student podejmuje dyskusję oraz efektywnie prezentuje, analizuje i proponuje 

własną interpretację charakterystyki zagrożeń wpływających na ewolucję zagrożeń współczesnego 

bezpieczeństwa. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
30 godzin – bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas 
zajęć 
5 godzin – przygotowanie krótkich prac pisemnych w 
formie wykresów, krzyżówek, itp. 
10 godzin – przygotowanie i analiza materiałów 
prasowych 
15 godzin – zapoznanie z literaturą fachową 
15 godzin – przygotowanie projektu 
 
3 ECTS = 75 godzin 

18 godzin – bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas 
zajęć 
7 godzin – przygotowanie krótkich prac pisemnych w 
formie wykresów, krzyżówek, itp. 
17 godzin – przygotowanie i analiza materiałów 
prasowych 
15 godzin – zapoznanie z literaturą fachową 
18 godzin – przygotowanie projektu 
 
3 ECTS = 75 godzin 

 


