
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE   

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 

KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS 

 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu centralnym w RP 

Profil kształcenia
1
: ogólnoakademicki 

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów  z zasadniczymi elementami bezpieczeństwa 

wewnętrznego, nauczenie identyfikowania wybranych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa, zapoznanie z zadaniami i obowiązkami organów administracji publicznej wynikającymi z 

polityki bezpieczeństwa państwa 
Kod przedmiotu: ZAZ-ANI-UJ-3-ZBC-JWE Punkty ECTS 4 

Semestr: V Letni/zimowy Zimowy  

Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie 

bezpieczeństwem 

narodowym 

Przedmiot z 

modułu  

przedmiotów
2
: 

Specjalnościowy  Forma zajęć
3
: wykład 

Liczba godzin: 

        

Wykład 

Studia stacjonarne                                        Studia niestacjonarne  

Ogółem .... w tym:                                  Ogółem …100…. godz., w tym:                          

a) godzin kontaktowych  ....                    a) godzin kontaktowych      26             godz.              

b) godzin pracy własnej studenta ...        b) godzin pracy własnej studenta    74     godz. 

 

Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.) 

Studia stacjonarne                                       Studia niestacjonarne  

Ogółem .... godz., w tym:                           Ogółem …….. godz. w tym:                          

a) godzin kontaktowych              ......         a) godzin kontaktowych                   godz.             

b) godzin pracy własnej studenta .....         b) godzin pracy własnej studenta       godz. 

 

Prowadzący:  Język: polski 

 

Wymagania wstępne w 

zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji: 

Wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie  podstaw prawa , 

administracji oraz zarządzania 

 

                                                      
1
 Należy wpisać do rubryki właściwe spośród następujących: ogólnoakademicki/praktyczny  

2
 Należy wskazać spośród następujących modułów przedmiotów: „podstawowy”, „kierunkowy”, „specjalnościowy”,  

                                                                                                           „ponadkierunkowy”, „do wyboru”, „seminarium  

                                                                                                             dyplomowe”.  
3
 Należy wskazać np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium itp.  



Lp. Narzędzia dydaktyczne Właściwe zaznaczyć znakiem „x” 

1. Praca z literaturą X 

2. 
Wykłady zakładające hipotetyczno-dedukcyjne 

myślenie słuchaczy 
X 

3. Ćwiczenia aktywizujące X 

4. Metody problemowe X 

5. 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów 

realizowanych na podstawie założeń podanych 

przez prowadzącego 
 

6. 

Inne (proszę doprecyzować) 

Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca 

w grupach 
 

 

 

Lp. Treści programowe Liczba 

godzin 

przeznaczona 

na realizację 

obszaru 

tematycznego 

1 Istota i pojęcie bezpieczeństwa narodowego.  Rola i miejsce 

bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze polityki bezpieczeństwa 

państwa 

2 

2 Uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego .Polityka bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

2 

3 Prawne aspekty i funkcjonalność organów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Powiązania bezpieczeństwa 

wewnętrznego i sytuacji społeczno – gospodarczej Polski 

2 

4 Bezpieczeństwo wewnętrzne,  a stan stosunków z otoczeniem 

zewnętrznym. Bezpieczeństwo ustrojowe 

2 

5 Sprawność resortu sprawiedliwości jako element ustrojowej stabilności. 

Struktura i działalność ugrupowań skrajnych na terenie Polski 

2 

6 Bezpieczeństwo publiczne. Instytucje administracji państwowej 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne 

2 

7 Pokój społeczny. Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa i 

spokoju społecznego 

2 

8 Porządek publiczny. Przestępczość pospolita i zorganizowana oraz inne 

przestępstwa mające wpływ na ład i porządek publiczny 

2 

9 Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa państwa 2 

10 Społeczna percepcja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego 2 

11 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa 3 

12 Aktywność obywatelska a społeczny kapitał zaufania. Wyzwania dla 

bezpieczeństwa wewnętrznego 

3 

 

Formy prowadzenia zajęć i metody oceny 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty 

Forma zajęć Metody 

oceny 

Odniesienie 

do 

kierunku 

W01, W02, 

W03 

Wykład Egzamin 

pisemny 

K_W06 

K_W07 



U01, U02, 

U03 

K01. K02, 

K03 

K_W16 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K07 

K_K09 

K_K11 

 

 Ćwiczenia   

 Konwersatorium    

 Laboratorium    

 Inne (należy doprecyzować)   

Literatura przedmiotu 

Podstawowa
4
:  red. Marek Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem wyzwania XXI wieku, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, 2008 (KI 34262) 

Maciej Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa : Difin, 2011 

(KI 44304) 

red. nauk Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne 

państwa : wybrane zagadnienia, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009, (KI 

41682) 

Uzupełniająca: M. Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 

2009. 

red. Mirosław Karpiuk, Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i 

porządku publicznego, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 

[2012], (KI 43861-KI 43863) 

zespół red. przewod. Stanisław Koziej, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego 

Rzeczypospolitej Polskie, BBN 2013 (KI 45522) 

 

Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych  dla 

kierunku Zarządzanie 

 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  

Zarządzanie 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

nauk
5
 

społecznych  

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

WIEDZA 

W01 Zna i rozumie istotę bezpieczeństwa wewnętrznego 

oraz jego uwarunkowania zarówno w skali globalnej, 

regionalnej, jak i lokalnej 

S1A_W03 

 

K_W06 

 

W02 Zna zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa 

wewnętrznego w obszarze komunikacji powszechnej i 

transporcie 

S1A_W02 

S1A_W03 

K_W07 

 

W03 Ma podstawową wiedzę o stosowanych środkach i 

narzędziach zapewniających  właściwy poziom 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

S1A_W02, 

S1A_W07  

K_W07 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 

                                                      
4
 Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.   

5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) określa opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego w obszarach 

kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk 

medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sztuki.  



U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 

społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi 

obszarami bezpieczeństwa wewnętnego 

S1A_U06 K_U01 

K_U02 

 

U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz powią-

zanych z nim dyscyplin w celu analizowania i inter-

pretowania problemów związanych z bezpieczeń-

stwem,  

S1A_U02,  K_U02 

 

 

U03 Identyfikuje i analizuje zagrożenia w obszarze bezpie-

czeństwa państwa oraz definiuje mechanizmy funkcjo-

nowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny 

S1A_U02,  K_U04 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i 

doskonalenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu 

bezpieczeństwa 

S1A_K01,  K_K09 

K02 Rozumie znaczenie systemu bezpieczeństwa w 

funkcjonowaniu państwa 

S1A_K04 

 

K_K07 

K03 Jest otwarty na myślenie i działanie w sposób 

przedsiębiorczy w zakresie bezpieczeństwa 

S1A_K07  K_K11 

 

 

Formy oceny 
Efekt 

kształcenia 

na ocenę 2 na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 Dla każdego z 
efektów 

kształcenia 

określonego dla 
modułu  w 

zakresie wiedzy 

umiejętności i 
kompetencji 

Student uzyskuje 
poniżej 50% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
od 50 do 59% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje  
od 60 do 69% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje  
od 70 do 79% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
od 80 do 89% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
powyżej 89% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

 

Warunki zaliczenia  

Egzamin pisemny 

 

 

 

…………………………    ……………………………………………….. 
        (Data)                 (Czytelny podpis Autora Karty Przedmiotu) 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………   
       (Data)                    (Czytelny podpis Dziekana Wydziału)   


