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Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW  

 

KARTA PRZEDMIOTU: „POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI” 

 

1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki Międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny  

5. Poziom kształcenia Studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Polityka bezpieczeństwa Polski 

7. Kod przedmiotu MK10 

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego 

9. Status przedmiotu obowiązkowy 

10. Usytuowanie przedmiotu w 

planie studiów 
semestr VI 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator przedmiotu dr Tomasz Olejarz 

14. Odpowiedzialny za realizację 

przedmiotu 
Jw.  

 

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) 

 

Wykład 

DW 

Ćwiczenia 

DC 

Konwersatorium 

DK 

Laboratorium 

DL 

Projekt 

DP 

Seminarium 

DS 

Praktyka 

DPZ 

30       

 

3. Cel zajęć 

 

Student ma poznać wszystkie wymagane pojęcia i procesy z zakresu współczesnej polityki 

bezpieczeństwa Polski, rozumie powiązania i współzależności pomiędzy państwami w zakresie 

polityki bezpieczeństwa. 

 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 

Student ma wiadomości z zakresu historii Polski i historii stosunków międzynarodowych.  
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5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) i 

kierunku 

 

Lp. Opis efektów kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

W_01 

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur 

i podmiotów w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsca Polski w międzynarodowym systemie 

bezpieczeństwa.  

K_W03 

W_02 

Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach między 

strukturami i podmiotami stosunków międzynarodowych w skali 

regionalnej i globalnej z zakresu bezpieczeństwa. 

K_W04 

K_W13 

U_01 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące we 

współczesnych stosunkach międzynarodowych. 
K_U01 

U_02 
Posiada umiejętność wykorzystywania z metod badawczych  

i narzędzi właściwych w badaniu stosunków międzynarodowych 
K_U05 

K_01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K04 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 
(W – wykład; C – ćwiczenia; K – konwersatorium; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium; 

PZ - praktyka) 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych 
Liczba 

godzin 

W1 Zapoznanie z tematyką zajęć, podanie podstawowej literatury 2 

W2 

 

Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie: 

-  geneza, cele i treści bezpieczeństwa, 

- tradycyjne i współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego i 

międzynarodowego, 

- typologia bezpieczeństwa narodowego, 

- kryteria bezpieczeństwa państwa, 

- paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, 

- bezpieczeństwo narodowe a polityka bezpieczeństwa.  

Charakterystyka pojęć. 

6 

 

W3 

 

Istota polskiej polityki zagranicznej od 1918 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa: polityka zagraniczna II RP, 

reorientacja polityki zagranicznej powojennej Polski, udział Polski w 

powojennej Europie 1945-1955, Polska a wydarzenia na Węgrzech i w 

Czechosłowacji w 1956 r. i 1968 r., aktywność Polski od 1956-1980, reakcje 

Polski i działania w erze Gorbaczowa, kwestie bezpieczeństwa RP w okresie 

transformacji ustrojowej, starania Polski o udział a NATO i UE, Priorytety 

polskiej polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa po 1989 r., 

współczesne cele polskiej polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa. 

8 

W4 

Podstawy polityki bezpieczeństwa RP. 

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa RP: 

- pojęcie i istota bezpieczeństwa ekonomicznego RP, 

- mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom ekonomicznym, 

8 
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7. Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Efekt 

kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01   X     

U_02   X     

K_01    

   obserwacja 

postawy i 

ocena 

prezentow

anego 

stanowiska 

 

8. Metody dydaktyczne (opis) 

 

- Metody podające: opis,  pogadanka 

- Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, wykład 

konwersatoryjny, wykład problemowy 

 

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

 

9.1. Sposoby oceny 

 

 ocena formująca: 

F1 Test zaliczeniowy 

F2 Kolokwium 

 Obserwacja zaangażowania 

 

 ocena podsumowująca: 

P1 Test zaliczeniowy 60% 

P2 Kolokwium 30% 

P3 
Obserwacja zaangażowania 

10% 

 

 

- stan bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, 

- wpływ globalizacji na bezpieczeństwo ekonomiczne RP. 

W5 Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe  RP. 2 

W6 Bezpieczeństwo ekologiczne RP. 2 

W7 Bezpieczeństwo technologiczne i informatyczne RP. 2 

Razem  30 
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9.2. Kryteria oceny 

 

Efekt 

kształcenia 
Na ocenę 3 Na ocenę 4  Na ocenę 5 

W_01; 

W_02; 

U_01; 

U_02; K_01 

Student zna podstawowe 

informacje z zakresu 

współczesnej polityki 

bezpieczeństwa Polski, 

rozumie podstawowe 

powiązania pomiędzy 

państwami w zakresie 

polityki bezpieczeństwa 

oraz potrafi wykonać 

uproszczone analizy. 

Student zna 

terminologię z zakresu 

współczesnej polityki 

bezpieczeństwa 

Polski, rozumie i 

potrafi wykonać 

analizy powiązań 

pomiędzy państwami 

w zakresie polityki 

bezpieczeństwa. 

Student zna wszystkie 

wymagane pojęcia i procesy 

z zakresu współczesnej 

polityki bezpieczeństwa 

Polski, rozumie powiązania 

i współzależności pomiędzy 

państwami w zakresie 

polityki bezpieczeństwa, 

umie wykonać pogłębione 

analizy (dynamiki zjawisk, 

przyczynowo-skutkowe). 

 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca  

 

Literatura obowiązkowa: 

 

1. Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku, Warszawa 2009. 
2. Guz T., Kłosiński K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Warszawa 2006. 

3. Księżpolski K., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki 

przeciwdziałania, Warszawa 2004 

4. Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa, 1989-2000, Warszawa  2001. 

 

Literatura uzupełniająca: 

 
1. Bobrow D. B., Haliżak E., Zięba R., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku 

XX wieku, Warszawa 1997. 

2. Kłodziński R., Bezpieczeństwo energetyczne Polski – stan i perspektywy na przykładzie gazu 

ziemnego, Warszawa 2001. 

3. Koncepcja bezpieczeństwa; Nowe myślenie, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu 

przemian. Zagrożenia- koncepcje- instytucje, pod red. R. Kuźniara i Z. Lachowskiego, 

Warszawa 2003. 

4. Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Lublin 2000. 

5. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, podręcznik akademicki, 

Warszawa 2008. 

 

11. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 h 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 h 

Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach - 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów - 

Udział w konsultacjach 5 h 

Wykonanie projektu i dokumentacji - 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10 h 
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Udział w egzaminie/zaliczeniu 2 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 h 

Punkty ECTS 2 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach kontaktowych 37 h = 1,5 ECTS 

Praca samodzielna studenta 20 h = 0,5 ECTS 

 

 

12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 

Koordynator przedmiotu: dr Tomasz Olejarz 

 

 

Dyrektor ISZ PWSW: dr hab. prof. Marek Delong 

 
 
 


