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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 Terroryzm międzynarodowy 

7. Kod zajęć BT.O.II2.2  

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe 

9. Status zajęć obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr IV 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr Paweł Trefler, prof. PWSW 

 

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 terroryzmu międzynarodowego oraz jego wpływu na 

bezpieczeństwo transgraniczne.  

C2: student zdobywa wiedzę na temat aktorów państwowych i niepaństwowych w procesie 

zwalczania terroryzmu międzynarodowego.  

C3: student nabywa umiejętność opisywania i wyjaśniania zjawiska jakim jest terroryzm 

międzynarodowy, opierając się na naukowej terminologii. 

C4: student nabywa umiejętność wyjaśnia relacji między terroryzmem międzynarodowym a 

uwarunkowaniami społecznymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi. 

C5: student nabywa świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

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

Zaliczenie przedmiotów „Konflikty społeczno-polityczne współczesnego świata”, „Geografia 

polityczna.” Średniozaawansowana znajomość programu Power Point.  

 

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 
Ma wiedzę na temat terroryzmu międzynarodowego oraz jego 

wpływu na bezpieczeństwo transgraniczne.  
K_W03 

W_02 
Identyfikuje ważniejszych aktorów państwowych i niepaństwowych 

w procesie zwalczania terroryzmu międzynarodowego.  
K_W10 

U_01 

Wykorzystuje wiedzę do opisu i wyjaśniania zjawiska jakim jest 

terroryzm międzynarodowy, opierając się na naukowej 

terminologii. 

K_U01 

U_02 

Wyjaśnia relacje między terroryzmem międzynarodowym  

a uwarunkowaniami społecznymi, prawnymi, politycznymi i 

ekonomicznymi. 

K_U04 

K_01 

Dzięki opracowaniu indywidualnej prezentacji zyskuje świadomość 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych  

i praktycznych. 

K_K01 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

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

Ćwiczenia 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

W1 Terroryzm – zjawisko i definicja.  2 

W2  Terroryzm w perspektywie historycznej. 2 

W3 Charakterystyka współczesnego terroryzmu – wprowadzenie.  2 

W4 Terroryzm konwencjonalny i niekonwencjonalny. 2 

W5 Charakterystyka terroryzmu islamskiego. 2 

W6 Wybrane rodzaje organizacji terrorystycznych. 2 

W7 Finansowanie terroryzmu.  2 

W8 Zamachy terrorystyczne w XX i XXI w.  4 

W9 Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu. 2 

W10 
Rola podmiotów stosunków międzynarodowych w zwalczaniu terroryzmu: 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Stany Zjednoczone.  
6 

W11 Polskie ustawodawstwo regulujące kwestie zwalczania terroryzmu.  2 

W12 Działania służb na miejscu ataku terrorystycznego. 2 

 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     

W_02   X     

U_01   X     

U_02   X     

K_01       

X 
Obserwa

cja 

postawy i 

zajmowa

nego 

stanowisk

a 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 Metody podające – wykład informacyjny W1-W12 

N2 Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W1-W12 

N3 Metody problemowe – wykład problemowy W1-W12 

N4 Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków W4-W10, W12 

 

 

 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium numer 1 
 

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 

Ma bardzo 

podstawową 

wiedzę na temat 

terroryzmu 

Ma podstawową 

wiedzę na temat 

terroryzmu 

międzynarodoweg

Ma średnią wiedzę 

na temat 

terroryzmu 

międzynarodoweg

Ma zaawansowaną 

wiedzę na temat 

terroryzmu 

międzynarodoweg

Ma bardzo 

zaawansowaną 

wiedzę na temat 

terroryzmu 



 

 4 

międzynarodoweg

o oraz jego 

wpływu na 

bezpieczeństwo 

transgraniczne 

 

Kolokwium: 51%-

60% pkt. 

 

o oraz jego 

wpływu na 

bezpieczeństwo 

transgraniczne 

 

Kolokwium: 61%-

70% pkt. 

o oraz jego 

wpływu na 

bezpieczeństwo 

transgraniczne 

 

Kolokwium: 71%-

80% pkt. 

o oraz jego 

wpływu na 

bezpieczeństwo 

transgraniczne 

 

Kolokwium: 81%-

90% pkt. 

międzynarodowego 

oraz jego wpływu 

na bezpieczeństwo 

transgraniczne 

 

Kolokwium: 91%-

100% pkt. 

 

W_02 

Potrafi w bardzo 

podstawowym 

stopniu wymienić 

najważniejszych 

aktorów 

państwowych i 

niepaństwowych 

biorących udział w 

procesie 

zwalczania 

terroryzmu 

międzynarodoweg

o  

Kolokwium: 51%-

60% pkt. 

 

Potrafi w 

podstawowym 

stopniu wymienić 

najważniejszych 

aktorów 

państwowych i 

niepaństwowych 

biorących udział w 

procesie 

zwalczania 

terroryzmu 

międzynarodoweg

o 

Kolokwium: 61%-

70% pkt. 

Potrafi w średnim 

stopniu wymienić 

najważniejszych 

aktorów 

państwowych i 

niepaństwowych 

biorących udział w 

procesie 

zwalczania 

terroryzmu 

międzynarodoweg

o  

 

Kolokwium: 71%-

80% pkt. 

Potrafi w 

zaawansowany 

stopniu wymienić 

najważniejszych 

aktorów 

państwowych i 

niepaństwowych 

biorących udział w 

procesie 

zwalczania 

terroryzmu 

międzynarodoweg

o 

Kolokwium: 81%-

90% pkt. 

Potrafi w bardzo 

zaawansowanym 

stopniu wymienić 

najważniejszych 

aktorów 

państwowych i 

niepaństwowych 

biorących udział w 

procesie zwalczania 

terroryzmu 

międzynarodowego 

 

Kolokwium: 91%-

100% pkt. 

 

U_01 

Potrafi w bardzo 

podstawowym 

stopniu 

wykorzystać 

zdobytą wiedzę 

omawiając i 

wyjaśniając  

zjawisko jakim 

jest terroryzm 

międzynarodowi  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

 

 

Potrafi w 

podstawowym 

stopniu 

wykorzystać 

zdobytą wiedzę 

omawiając i 

wyjaśniając  

zjawisko jakim 

jest terroryzm 

międzynarodowi 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Potrafi w średnim 

stopniu 

wykorzystać 

zdobytą wiedzę 

omawiając i 

wyjaśniając  

zjawisko jakim 

jest terroryzm 

międzynarodowi  

 

Zaliczenie 

przedmiotu; 71%-

80% pkt.  

Potrafi w 

zaawansowanym 

stopniu 

wykorzystać 

zdobytą wiedzę 

omawiając i 

wyjaśniając  

zjawisko jakim 

jest terroryzm 

międzynarodowi 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt.  

Potrafi w bardzo 

zaawansowanym 

stopniu 

wykorzystać 

zdobytą wiedzę 

omawiając i 

wyjaśniając  

zjawisko jakim jest 

terroryzm 

międzynarodowi 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91%-

100% pkt.  

U_02 

Potrafi w bardzo 

podstawowym 

zakresie wyjaśnić 

relacje między 

terroryzmem 

międzynarodowy

m a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi, 

politycznymi i 

ekonomicznymi  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

Potrafi w 

podstawowym 

zakresie wyjaśnić 

relacje między 

terroryzmem 

międzynarodowy

m a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi, 

politycznymi i 

ekonomicznymi 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Potrafi w dobry 

sposób wyjaśnić 

relacje między 

terroryzmem 

międzynarodowy

m a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi, 

politycznymi i 

ekonomicznymi 

 

 

Zaliczenie 

przedmiotu; 71%-

80% pkt. 

Potrafi w 

pogłębiony sposób 

wyjaśnić relacje 

między 

terroryzmem 

międzynarodowy

m a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi, 

politycznymi i 

ekonomicznymi 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81% - 

90% pkt. 

Potrafi w bardzo 

zaawansowany 

sposób wyjaśnić 

relacje między 

terroryzmem 

międzynarodowym 

a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi, 

politycznymi i 

ekonomicznymi 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91%-

100% pkt. 

K_01 

Potrafi wykonać 

prezentację 

opierając się w 

Potrafi wykonać 

prezentację 

opierając się w 

Potrafi wykonać 

prezentację 

opierając się w 

Potrafi wykonać 

prezentację 

opierając się w 

Potrafi wykonać 

prezentację 

opierając się w 
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bardzo 

podstawowym 

stopniu na 

wiadomościach 

zgromadzonych w 

trakcie zajęć  

 

podstawowym 

stopniu na 

wiadomościach 

zgromadzonych w 

trakcie zajęć  

znacznym stopniu 

na wiadomościach 

zgromadzonych w 

trakcie zajęć  

dużym stopniu na 

wiadomościach 

zgromadzonych w 

trakcie zajęć  

bardzo dużym 

stopniu na 

wiadomościach 

zgromadzonych w 

trakcie zajęć  

 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008. 

2. Bolechów B., Terroryzm. Aktorzy, Statyści, Widownie, Warszawa 2010.    

3. Hołyst B., Terroryzm t. I, II, Warszawa 2014.  

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Jałoszyński K., Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty 

organizacyjne i prawne, Warszawa 2010.  

2. Lidel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, 

Warszawa 2010.  

3. Marcinko M., ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego, Kraków 2008.  

4. Marcinko M., Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym, Dęblin 

2008.  

5. Oleksiewicz I., Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.  

 

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_W03 C1 W1 – W8 N1, N2, N3, 

N4 

F1 

W_02 K_W10 C2 W9 – W12 N1, N2, N3, 

N4 

F1 

U_01 K_U01 C1, C2, C3 W1- W6, W8  N1, N2, N3, 

N4 

F1 

U_02 K_U04 C1, C2, C4 W1 – W8 N1, N2, N3, 

N4 

F1 

K_01 K_K01 C1, C2, C3, 

C5 

- - - 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach  - 
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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 20 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
 - 

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 
- 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
- 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  07.03.2022 


