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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć System bezpieczeństwa narodowego

Kod zajęć BN-1-2,4,21-22

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 --- --- ---

1 2 20.0 30.0 4.0

Suma 20.0 30.0 4.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program zajęć prof.dr hab. Sławomir Mazur

Wymagania (Kompetencje wstępne) Brak 



Założenia i cele zajęć Nabycie wiedzy o systemie bezpieczeństwa
narodowego i jego podsystemie kierowania i wykonawczym 

Prowadzący zajęcia prof.dr hab. Sławomir Mazur,
mgr Robert Sito

Egzaminator/ Zaliczający prof.dr hab. Sławomir Mazur,
mgr Robert Sito

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.) 20 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 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.) 20 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia
(godz.) 15 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 11 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 4 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:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne

godz.:
100

ECTS:
4

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się



Ram
Kwalifikacji

Wiedza: student zna i rozumie

W1

zna podstawową terminologię, istotę i znaczenie
bezpieczeństwa wewnętrznego, ma także wiedzę na
temat interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa
wewnętrznego jako dyscypliny naukowej

K_W02 P6S_WG,
P6S_WK_01

egzamin
pisemny
(W)W2

ma wiedzę na temat polityki, strategii i systemu
bezpieczeństwa RP, jego zadań, struktury i
funkcjonowania; W3 - ma wiedzę na temat systemu
euroatlantyckiego i swoistości jego funkcjonowania

K_W10 P6S_WG

W3 zna podsystemy wykonawcze systemu bezpieczeństwa
narodowego RP K_W14 P6S_WG

Umiejętności: student potrafi

U1
analizuje powiązania zjawisk i procesów ze sfery
bezpieczeństwa z różnymi obszarami działalności
systemu bezpieczeństwa narodowego

K_U02 P6S_UW_01

odpowiedź,
(W), udział
w dyskusji,
(W)

U2

potrafi analizować kompetencje i rolę instytucji BN w
Polsce, zjawiska BN i związanych z nim zagrożeń,
sformułować problem zarządczy w zakresie
bezpieczeństwa narodowego oraz przełożyć go na
zadania dla instytucji społecznych

K_U12 P6S_UW_02

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1
jest przekonany o konieczności nieustannego
podnoszenia poziomu zdobytej wiedzy i nabytych
umiejętności

K_K04 P6S_KK_01

obserwacja
zachowania
studenta
podczas
zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia, e- learning 

Treści programowe
Wykłady

Analiza podstawowych dokumentów normatywnych z zakresu obronności państwa.
Uwarunkowania bezpieczeństwa RP.
Ocena najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa RP i ich wpływ na system obronności RP.
Strategia obronności RP. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP.



Planowanie obronne. Rola i zadania planowania obronnego.
Strategiczny przegląd obronny.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego

Ćwiczenia
ćwiczenia

Podsystem kierowania systemu obrony państwa.
Podsystem wykonawczy w systemie obronności RP.
Podsystem militarny w systemie obronności RP.
Podsystem pozamilitarny i jego miejsce w systemie obronnym

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Wykłady

Ocena 3,0 – 55% pozytywnych odpowiedzi w teście
wiedzy, prezentacja na
wskazany temat przygotowana schematycznie, mało
atrakcyjnie, bez
właściwych odwołań do literatury,
Ocena 3,5 – 65% pozytywnych odpowiedzi w teście,
prezentacja na wskazany
temat przygotowana mało wnikliwie, odwołania do
literatury niewystarczające;
Ocena 4,0 – 75% pozytywnych odpowiedzi w teście;
prezentacja na zadany
temat przygotowana poprawnie ale nie wyczerpująco,
literatura dobrana
poprawnie,
Ocena 4,5 – 85% pozytywnych odpowiedzi w teście,
prezentacja
przygotowana poprawnie, widoczne elementy analizy i
samodzielnych
interpretacji, literatura dobrana poprawnie.
Ocena 5,0 – 90% pozytywnych odpowiedzi w teście,
prezentacja
przygotowana poprawnie, widoczne elementy analizy i
samodzielnych
interpretacji, literatura dobrana poprawnie, sposób
przekazu właściwy
wskazujący na rzetelna znajomość problemu

Ćwiczenia

3,0 - 55-60 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne

3,5 - 61-69 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne

4,0 - 70-80 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne

4,5 - 81-90 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne

5,0 - więcej niż 90% poprawnych odpowiedzi na pytania



egzaminacyjne

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji

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

Warunkiem podejścia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 M. Bieniek, S. Mazur, Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Wychowania
Fizycznego w Katowicach, Katowice : Wydaw. AWF, 2008

2 Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. A. Ciupiński, K. Malak; Akademia Obrony
Narodowej, Warszawa : AON, 2004

3 Jakubczak R., Flis R., Bezpieczeństwo narodowe RP w XXI wieku, Warszawa, 2007, AON

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Konstytucja RP , Praca zbiorowa (red.) , Warszawa, 1997

2 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Rada ministrów (red.), Warszawa, 2021

3 Strategia obronności RP, MON (red.) , Warszawa, 2009

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych brak 
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