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ANEKS DO KARTY ZAJĘĆ 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). 

 

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w ww. sposób Uczelnia ma obowiązek udostępnić w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

 

 

1.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia  

2. Nazwa kierunku studiów Bezpieczeństwo transgraniczne 

3. Nazwa zajęć Prawne aspekty bezpieczeństwa RP 

4. Kod zajęć BT.O.I2.5 

5. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
Semestr II 

6. Koordynator zajęć dr n. praw. Roman Zdybel 

7. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 

dr n. praw. Roman Zdybel 

e-mail: rzdybel82@gmail.com 

 

2. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 
uczenia 

się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

Dostosowanie 
do kształcenia 

na odległość 

W_01    X   
 Zmiana formy 

egz. na pisemny 

projekt.   

         

         

         

 
 

3. Ocena osiągniętych efektów uczenia się uzyskanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

Wyłącznie na podstawie  ocenianej wartości przedkładanego projektu i zawartej w nim pracy 

twórczej studenta 

 

 

3.1. Zmiany w sposobie oceny w związku z dostosowaniem do kształcenia zdalnego 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium nr 1 – 
Zlecenie przygotowania projektu,  który powoli na weryfikację 

wiedzy. 
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Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie wykładów na podstawie przedłożonego 

pisemnego projektu. 

(średnia zwykła F1+F3) 

  

  
 

4. Literatura podstawowa i uzupełniająca - zmiana lub uzupełnienie literatury w celu 

dostosowania do kształcenia na odległość. 

1. Podstawowa;  

J. Serdakowski, J .Cieślewicz, Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego RP, 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny RP w Siedlcach, 2010,  

Gruszczak, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty 

polityczne i prawne, Kraków, 2012,  

Magierek, Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski, Toruń 2011. 

 

2. Uzupełniająca;  

Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa, 2012. 

 

 

5. Odpowiedzialny za zajęcia:         Dyrektor Instytutu: 

      

     dr Roman Zdybel                                     dr hab. prof. PWSW Marek Delong                               

 

 

 

 

 

W celu sporządzenia pisemnego projektu /referatu/ z dydaktyki przedmiotu w objętości max do 

15 stron będącego wyłączną podstawą do oceny wiedzy, studenci I roku, II semestru w ramach 

pracy twórczej, dowolnie z uprzednio podanej na stronie internetowej uczelni tematyki z zakresu 

prawnych aspektów bezpieczeństwa RP, studenci samodzielnie wybiorą trzy zagadnienia,  

a następnie dokonają ich wnikliwej merytorycznej analizy z podaniem literatury przedmiotu  

i przypisów zgodnie z prawem autorskim. Sporządzony projekt /referat/ należy złożyć w siedzibie 

Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia lub przesłać pocztą tradycyjna na adres uczelni   

z zachowaniem rygoru i zasad bezpieczeństwa SARS-CoV-2 do dnia 10.07.2020 r. Brak 

przedłożenia projektu/referatu/ w wyznaczonym terminie stanowić będzie podstawę do odmowy 

klasyfikacji i wpisu do indeksu. 

 

 

Przemyśl, dnia 15.05.2020 r. 


