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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I.  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. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Ochrona danych niejawnych 

7. Kod zajęć BT.F.I2.3 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe do wyboru  

9. Status zajęć fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr II 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr Andrzej Kawecki 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 

studiów 

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

30 - - - - - - 
 

3. Cele zajęć 

C1 - Student zdobywa wiedzę na temat służby ochrony państwa. Klasyfikuje informacje 

niejawne oraz wymienia klauzule tajności - ich nadawanie, zmianę i znoszenie.  

C2 - Student nabywa umiejętność poprawnego wypełnienia ankiety bezpieczeństwa 

osobowego warunkującą rozpoczęcie procedury dostępu do informacji niejawnych, znając 

zasady postępowania sprawdzającego przed dopuszczeniem do dostępu do informacji 

niejawnych 

C3 - Student ma świadomość skutków jakie może przynieść nieuprawnione ujawnienie 

informacji niejawnej dla podstawowych interesów RP, dążąc do ciągłego podnoszenia swojej 

wiedzy, reprezentując postawę odpowiedzialności i poszanowania prawa. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

Brak wymagań wstępnych 

 

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 

 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się - 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 

Charakteryzuje służby ochrony państwa. Klasyfikuje informacje 

niejawne oraz wymienia klauzule tajności - ich nadawanie, zmianę i 

znoszenie. 

K_W04 

U_01 

Potrafi poprawnie wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego 

warunkującą rozpoczęcie procedury dostępu do informacji 

niejawnych, znając zasady postępowania sprawdzającego przed 

dopuszczeniem do dostępu do informacji niejawnych 

K_U03 

K_01 

Reprezentuje postawę odpowiedzialności i poszanowania prawa.  

Rozumie skutki jakie może przynieść nieuprawnione ujawnienie 

informacji niejawnej dla podstawowych interesów RP, dążąc do 

ciągłego podnoszenia swojej wiedzy. 

K_K01 

K_K02 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 

 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

W1 

Akty prawne regulujące ochronę informacji niejawnych.  Informacja niejawna, 

klasyfikowanie informacji niejawnych.  Klauzule tajności - ich nadawanie, 

zmiana i znoszenie. Informacje niejawne chronione bez względu na upływ 

czasu. 

4 

W2 

Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych. Zasady postępowania 

sprawdzającego. Podmioty postępowania. Poświadczenie bezpieczeństwa i 

odmowa jego wydania.  

4 

W3 Ankieta bezpieczeństwa osobowego. 3 

W4 
Organizacja kancelarii tajnej. Pełnomocnik ochrony. Pracownicy kancelarii 

tajnej. Środki bezpieczeństwa fizycznego. 
4 

W5 Dostęp do informacji niejawnych. Zabezpieczenie informacji niejawnych. 2 

W6 Zadania ABW i SKW w zakresie ochrony informacji niejawnych. 3 

W7 
Postępowanie odwoławcze i skargowe od decyzji o odmowie wydania 

poświadczenia bezpieczeństwa lub o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa. 
2 

W8 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych 3 

W9 Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych. 2 

W10 Bezpieczeństwo przemysłowe. 2 

W11 Podmioty zobowiązane do ochrony informacji niejawnych. 1 

 Razem  30 
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7. 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 

W_01   X     

U_01   X     

K_01       

x - 

obserwacja 

postawy i 

ocena 

prezentowa

nego 

stanowiska 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 Metody podające – wykład informacyjny C1, C4, C6 

N2 Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie C2, C3, C5, C7, C11 

N3 Metody problemowe – wykład problemowy C4, C11 

N4 Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków C4, C5, C8, C10 

N5 Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna C9, C10 

 

 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Zaliczenie pisemne 

 
Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie przedmiotu na podstawie F1 
 

 

9.2. Kryteria oceny 

 

Sym 

bol 

efektu 

uczen

ia się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Charakteryzuje 

służby ochrony 

państwa. 

Klasyfikuje 

informacje 

niejawne oraz 

wymienia 

klauzule tajności 

- ich nadawanie, 

Charakteryzuje 

służby ochrony 

państwa. 

Klasyfikuje 

informacje 

niejawne oraz 

wymienia 

klauzule tajności 

- ich nadawanie, 

Charakteryzuje 

służby ochrony 

państwa. 

Klasyfikuje 

informacje 

niejawne oraz 

wymienia 

klauzule tajności 

- ich nadawanie, 

Charakteryzuje 

służby ochrony 

państwa. 

Klasyfikuje 

informacje 

niejawne oraz 

wymienia 

klauzule tajności 

- ich nadawanie, 

Charakteryzuje 

służby ochrony 

państwa. 

Klasyfikuje 

informacje 

niejawne oraz 

wymienia 

klauzule tajności 

- ich nadawanie, 
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zmianę i 

znoszenie w 

stopniu 

podstawowym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

zmianę i 

znoszenie w 

stopniu 

podstawowym  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

zmianę i 

znoszenie w 

stopniu średnim 

 

  

Zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

zmianę i 

znoszenie w 

stopniu 

zaawansowanym  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81% 

- 90% pkt. 

zmianę i 

znoszenie w 

stopniu bardzo 

zaawansowanym  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91% 

- 100% pkt. 

U_01 

Potrafi 

poprawnie 

wypełnić ankietę 

bezpieczeństwa 

osobowego 

warunkującą 

rozpoczęcie 

procedury 

dostępu do 

informacji 

niejawnych, 

znając zasady 

postępowania 

sprawdzającego 

przed 

dopuszczeniem 

do dostępu do 

informacji 

niejawnych 

w stopniu 

podstawowym  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

51%-60% pkt. 

Potrafi 

poprawnie 

wypełnić ankietę 

bezpieczeństwa 

osobowego 

warunkującą 

rozpoczęcie 

procedury 

dostępu do 

informacji 

niejawnych, 

znając zasady 

postępowania 

sprawdzającego 

przed 

dopuszczeniem 

do dostępu do 

informacji 

niejawnych 

w stopniu 

podstawowym  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

61%-71% pkt. 

Potrafi 

poprawnie 

wypełnić ankietę 

bezpieczeństwa 

osobowego 

warunkującą 

rozpoczęcie 

procedury 

dostępu do 

informacji 

niejawnych, 

znając zasady 

postępowania 

sprawdzającego 

przed 

dopuszczeniem 

do dostępu do 

informacji 

niejawnych 

w stopniu 

średnim  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 

71%-80% pkt. 

Potrafi 

poprawnie 

wypełnić ankietę 

bezpieczeństwa 

osobowego 

warunkującą 

rozpoczęcie 

procedury 

dostępu do 

informacji 

niejawnych, 

znając zasady 

postępowania 

sprawdzającego 

przed 

dopuszczeniem 

do dostępu do 

informacji 

niejawnych 

w stopniu 

zaawansowanym  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81% 

- 90% pkt. 

Potrafi 

poprawnie 

wypełnić ankietę 

bezpieczeństwa 

osobowego 

warunkującą 

rozpoczęcie 

procedury 

dostępu do 

informacji 

niejawnych, 

znając zasady 

postępowania 

sprawdzającego 

przed 

dopuszczeniem 

do dostępu do 

informacji 

niejawnych 

w stopniu bardzo 

zaawansowanym  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91% 

- 100% pkt. 

K_01 

Jest świadomy 

odpowiedzialnoś

ci i 

poszanowania 

prawa.  Rozumie 

skutki jakie może 

przynieść 

nieuprawnione 

ujawnienie 

informacji 

niejawnej dla 

podstawowych 

interesów RP  

Jest świadomy 

odpowiedzialnoś

ci i 

poszanowania 

prawa.  Rozumie 

skutki jakie może 

przynieść 

nieuprawnione 

ujawnienie 

informacji 

niejawnej dla 

podstawowych 

interesów RP  

Jest świadomy 

odpowiedzialnoś

ci i 

poszanowania 

prawa.  Rozumie 

skutki jakie może 

przynieść 

nieuprawnione 

ujawnienie 

informacji 

niejawnej dla 

podstawowych 

interesów RP 

dążąc do 

poznania nowych 

rozwiązań 

Jest świadomy 

odpowiedzialnoś

ci i 

poszanowania 

prawa.  Rozumie 

skutki jakie może 

przynieść 

nieuprawnione 

ujawnienie 

informacji 

niejawnej dla 

podstawowych 

interesów RP 

dążąc do 

poznania nowych 

rozwiązań 

Jest świadomy 

odpowiedzialnoś

ci i 

poszanowania 

prawa.  Rozumie 

skutki jakie może 

przynieść 

nieuprawnione 

ujawnienie 

informacji 

niejawnej dla 

podstawowych 

interesów RP 

dążąc do 

poznania nowych 

rozwiązań 
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10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa:  

1. Depo J., Piwowarski J., Rozwadowski M., Ochrona informacji niejawnych, Kraków 

2013. 

2. Iwaszko B., Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Wrocław 2012. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Hoc S., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz. LexisNexis 2010. 

2. Jędruszczak A., Nowakowski B., System kontroli GIODO i ochrona informacji 

niejawnych. Praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji 

niejawnych, C.H. BECK  2011. 

3. Stankowska I., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz. LexisNexis 

2011. 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 K_W04 C1 W1, W2, W4, 

W5, W6, W7, 

W8, W9-W11 

N1, N2, N4, 

N5 

F1 

U_01 K_U03 C2 W1, W2,  W3, 

W4 , W5, 

W11 

N1, N2, N3, 

N4 

F1 

K_01 K_K01 

K_K02 

C3 - - - 

 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach  - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
20 
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Wykonanie projektu  - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 25 

Suma godzin pracy własnej studenta 45 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 3 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
20 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
1 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  07.03.2022 


