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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 Szkolenie strzeleckie i środki przymusu bezpośredniego 

7. Kod zajęć BT.S.II2.A6 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr IV 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
lic. Jerzy Białogłowicz 

 

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 

- 40 - - - - - 
 

3. Cele zajęć 

C1: student zdobywa wiedzę na temat broni palnej będącej na wyposażeniu służb 

mundurowych w Polsce.  

C2: student zdobywa wiedzę na temat środków przymusu bezpośredniego będących na 

wyposażeniu służb mundurowych w Polsce.  

C3: student nabywa umiejętność w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią palną 

będącą na wyposażeniu służb mundurowych.  

C4: student nabywa umiejętność bezpiecznego stosowania środków przymusu 

bezpośredniego  

C5: student rozwija świadomość konsekwencji użycia broni palnej i środków przymusu 

bezpośredniego i w związku z tym konieczność poszerzania własnej wiedzy i umiejętności.  
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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 
Posiada wiedzę na temat broni palnej będącej na wyposażeniu służb 

mundurowych w Polsce 
K_W11 

W_02 
Posiada wiedzę na temat środków przymusu bezpośredniego 

będących na wyposażeniu służb mundurowych w Polsce 
K_W11 

U_01 
Potrafi bezpiecznie posługiwać się bronią palną będącą na 

wyposażeniu służb mundurowych 
K_U07 

U_02 
Potrafi bezpiecznie posługiwać się środkami przymusu 

bezpośredniego będącymi na wyposażeniu służb mundurowych 
K_U07 

K_01 

Ma świadomość konsekwencji użycia broni palnej i środków 

przymusu bezpośredniego i w związku z tym konieczność 

poszerzania własnej wiedzy i umiejętności 

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 

C1 Podstawy prawne stosowania środków przymusu bezpośredniego 1 

C2 Klasyfikacja i rodzaje środków przymusu bezpośredniego 2 

C3 Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez służby mundurowe w Polsce 4 

C4 
Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez służby mundurowe na 

świecie 
2 

C5 
Zasady użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego 

stosowanych przez służby mundurowe w Polsce 
4 

C6 Środki ochrony indywidualnej funkcjonariuszy służb mundurowych 2 

C7 Taktyka posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego 2 

C8 Historia broni palnej 2 

C9 
Podstawy prawne używania i wykorzystywania broni palnej przez służby 

mundurowe w Polsce 
2 

C10 Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną 2 

C11 Zasadnicze elementy teorii strzału 2 

C12 Budowa współczesnej amunicji strzeleckiej 2 

C13 Budowa i zasady działania broni palnej 2 

C14 Podstawy celnego strzelania. 2 

C15 

Działanie, przeznaczenie, i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, 

pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej na wybranych 

przykładach 

4 

C16 Rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej 5 

 Razem  40 
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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 

sprawdzian 
praktyczny 

U_02       
x 

sprawdzian 

praktyczny 

K_01       
x 

ocena 

postawy 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie  C1 – C16  

N2 Metody praktyczne  – ćwiczenia przedmiotowe C3 – C7  

C10 – C16  

N3 Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna C1 – C16  

 

 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium 

F2 Sprawdzian umiejętności praktycznych  
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej ważonej 

(F1+F2)  

 

 

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 

broni palnej 

będącej na 

wyposażeniu służb 

Ma podstawową 

wiedzę na temat 

broni palnej 

będącej na 

wyposażeniu służb 

mundurowych w 

Ma znaczną 

wiedzę na temat 

broni palnej 

będącej na 

wyposażeniu służb 

mundurowych w 

Ma pogłębioną 

wiedzę na temat 

broni palnej 

będącej na 

wyposażeniu służb 

mundurowych w 

Ma pełną wiedzę na 

temat broni palnej 

będącej na 

wyposażeniu służb 

mundurowych w 

Polsce 
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mundurowych w 

Polsce  

 

Kolokwium: 51%-

60% pkt. 

 

Polsce 

 

Kolokwium: 61%-

70% pkt. 

 

Polsce 

 

Kolokwium: 71%-

80% pkt. 

 

Polsce 

 

Kolokwium: 81%-

90% pkt. 

 

 

Kolokwium: 91%-

100% pkt. 

 

 

W_02 

Ma bardzo 

podstawową 

wiedzę z zakresu 

środków przymusu 

bezpośredniego 

stosowanych przez 

służby mundurowe 

w Polsce  

 

Kolokwium: 51%-

60% pkt. 

 

 

Ma podstawową 

wiedzę z zakresu 

środków przymusu 

bezpośredniego 

stosowanych przez 

służby mundurowe 

w Polsce 

 

Kolokwium: 61%-

70% pkt. 

 

Ma średnią wiedzę 

z zakresu środków 

przymusu 

bezpośredniego 

stosowanych przez 

służby mundurowe 

w Polsce 

 

Kolokwium: 71%-

80% pkt. 

 

Ma dużą wiedzę z 

zakresu środków 

przymusu 

bezpośredniego 

stosowanych przez 

służby mundurowe 

w Polsce 

 

Kolokwium: 81%-

90% pkt. 

 

Ma bardzo dużą 

wiedzę z zakresu 

środków przymusu 

bezpośredniego 

stosowanych przez 

służby mundurowe 

w Polsce 

 

Kolokwium: 91%-

100% pkt. 

 

 

U_01 

Potrafi w bardzo 

minimalnym 

stopniu 

posługiwać się 

bronią palną 

będącą na 

wyposażeniu służb 

mundurowych  

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

51%-60% pkt. 

 

Potrafi w 

minimalnym 

stopniu 

posługiwać się 

bronią palną 

będącą na 

wyposażeniu służb 

mundurowych 

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

61%-70% pkt. 

Potrafi w średnim 

stopniu 

posługiwać się 

bronią palną 

będącą na 

wyposażeniu służb 

mundurowych 

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

71%-80% pkt. 

Potrafi w dobrym 

stopniu 

posługiwać się 

bronią palną 

będącą na 

wyposażeniu służb 

mundurowych 

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

81%-90% pkt. 

Potrafi w bardzo 

dobrym stopniu 

posługiwać się 

bronią palną będącą 

na wyposażeniu 

służb 

mundurowych 

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

91%-100% pkt. 

 

U_02 

Potrafi w bardzo 

minimalnym 

stopniu stosować 

środki przymusu 

bezpośredniego  

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

51%-60% pkt. 

 

Potrafi w 

minimalnym 

stopniu stosować 

środki przymusu 

bezpośredniego 

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

61%-70% pkt. 

Potrafi w średnim 

stopniu stosować 

środki przymusu 

bezpośredniego 

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

71%-80% pkt. 

Potrafi w dobrym 

stopniu stosować 

środki przymusu 

bezpośredniego 

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

81%-90% pkt. 

Potrafi w bardzo 

dobrym stopniu 

stosować środki 

przymusu 

bezpośredniego 

 

Sprawdzian 

umiejętności 

praktycznych: 

91%-100% pkt. 

 

K_01 

W bardzo 

minimalnym 

stopniu dąży do 

pogłębiania 

wiedzy i 

umiejętności 

własnych w 

zakresie użycia 

broni palnej i 

środków przymusu 

bezpośredniego  

W minimalnym 

stopniu dąży do 

pogłębiania 

wiedzy i 

umiejętności 

własnych w 

zakresie użycia 

broni palnej i 

środków przymusu 

bezpośredniego 

W średnim stopniu 

dąży do 

pogłębiania 

wiedzy i 

umiejętności 

własnych w 

zakresie użycia 

broni palnej i 

środków przymusu 

bezpośredniego 

W dużym stopniu 

dąży do 

pogłębiania 

wiedzy i 

umiejętności 

własnych w 

zakresie użycia 

broni palnej i 

środków przymusu 

bezpośredniego 

W bardzo dużym 

stopniu dąży do 

pogłębiania wiedzy 

i umiejętności 

własnych w 

zakresie użycia 

broni palnej i 

środków przymusu 

bezpośredniego 
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10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie 

uzbrojenia Straży Granicznej. 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie 

uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.  

2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

4. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

 

 

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_W11 C1 C8 – C16  N1  F1 

W_02 K_W11 C2 C1 – C7  N1  F1 

U_01 K_U07 C3 C10 – C16  N1-N3 F2 

U_02 K_U07 C4 C3 – C7 N1-N3 F2 

K_01 K_K02 C5 - - - 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach 40 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach 1 

Suma godzin kontaktowych 41 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
5 

Wykonanie projektu  - 
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Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów  - 

Suma godzin pracy własnej studenta 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 46 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
45 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
2 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  07.03.2022 


