
Wygenerowano: 2022-10-04 19:44:32.511456, BN-1-22-23

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Bezpieczeństwo społeczne

Kod zajęć BN-1-1,1,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 15.0 30.0 3.0

Suma 15.0 30.0 3.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program zajęć dr hab. Monika Ostrowska

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

brak



Założenia i cele zajęć

1. znajomość teorii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
społecznego 

2. znajomość sposobów zapobiegania przestępczości 

3. charakterytstyka wybranych patologii społecznych i sposobów ich
eliminowania w społeczeństwie 

Prowadzący zajęcia dr hab. Monika Ostrowska

Egzaminator/ Zaliczający dr hab. Monika Ostrowska

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i
studentów, w tym:

godz.:
53.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 6 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z
zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
50.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu
(godz.) 21 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia
(godz.) 20 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 3 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz
związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
103.0

ECTS:
3.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Odniesienia
do

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 

Sposób
weryfikacji



Efekty uczenia się kierunkowych
efektów
uczenia się

efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 zna podstawowe teorie dotyczące bezpieczeństwa
społecznego K_W06 P6S_WG,

P6S_WK_01

egzamin
ustny (W)

W2 zna system bezpieczeństwa społecznego RP K_W07 P6S_WG,
P6S_WK_01

W3
zna sposoby zapobiegania przestępczości np.
profilaktyka kryminalistyczna, kryminologiczna,
penitencjarna

K_W03 P6S_WG,
P6S_WK_01

Umiejętności: student potrafi

U1
potrafi dokonać charakterystyki wybranych patologii
społecznych - ich przyczyn, sposobów eliminacji i
profilaktyki

K_U01 P6S_UW_01 egzamin
ustny (W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 jest gotów do prowadzenia akcji informacyjnej
dotyczącej patologii społecznych K_K02 P6S_KO_02

obserwacja
zachowania
studenta
podczas
zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, praca w grupach, prezentacje multimedialne

Treści programowe
Wykłady

Bezpieczeństwo społeczne- podstawowy aparat pojęciowy. Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa
społecznego. Bezpieczeństwo społeczne w kontekście relacji jednostka a społeczeństwo, w ujęciu teorii
integracji i dezintegracji społecznej. Bezpieczeństwo społeczne w ujęciu teorii anomii, w ujęciu reprezentacji
poznawczych, w ujęciu teorii grup odniesienia. Zagrożenia bezpieczeństewa społecznego. System
bezpieczeństwa społeczego RP.  

Ćwiczenia
ćwiczenia audytoryjne

Charakterystyka wybranych patologii społecznych: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, otyłość,
prostytucja, Internet jako źródło zagrożeń. Metody zapobiegania patologiom społecznym. Profilaktyka
kryminalistyczna, kryminologiczna, penitencjarna



Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

3.0- 55 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne 

3.5 - 65 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne 

4.0 - 75 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne 

4.5 85 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne 

5.0 - 90 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne 

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Egzamin- ustny 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin
Warszawa 2013

2 Leszczyńsk M.i, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy, Kielce 2009

3 Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Bezpieczeństwo Dziś
i Jutro, 2016

4 Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin 2013

5 Gierszewski J.,Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin 2013

6 Bernstein P. L., Against The Gods, KURHAUS, Warszawa 2013

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Skrabacz A., Suowski S. (red), Bezpieczeństwo społecnze. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa
2012

2 Le Bon, Psychologie des foules, Antyk, Kęty 2004

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych brak
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