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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Terroryzm XXI wieku

Kod zajęć BN-1-5,6,21-22

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 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 --- --- ---

3 5 15.0 15.0 2.0

Suma 15.0 15.0 2.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna
za program zajęć dr Ryszard Lelito



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Brak

Założenia i cele zajęć

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu zjawiska terroryzmu ze
szczególnym uwzględnieniem:

- uwarunkowań historycznych, genezy oraz ewolucji zachowań o
charakterze terrorystycznym w okresie od starożytności do czasów współczesnych,

- typologii zachowań terrorystycznych,

- pojęć i definicji charakteryzujących zjawisko terroryzmu,

- mechanizmów sprzyjających rozwojowi zachowań terrorystycznych, skutków
i profilaktyki w obszarze terroryzmu.

Prowadzący zajęcia dr Tomasz Wałek

Egzaminator/
Zaliczający dr Tomasz Wałek

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.:
35.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0

Udział w egzaminie (godz.) 3 0

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

godz.:
25.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 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.:
60.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się



Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
terroryzmu, K_W06 P6S_WG,

P6S_WK_01
sprawdzian
pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1

Student potrafi różnicować zjawiska związane z
terroryzmem oraz potrafi ocenić zasadność i skuteczność
wybranych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania
terroryzmowi oraz zachować się w sytuacji kryzysowej

K_U01 P6S_UW_01

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student posiada umiejętność pozyskiwania, analizy i
oceny informacji dotyczących zjawiska terroryzmu oraz
przyczyn i okoliczności sprzyjających jego rozwoju, a
także może dokonać oceny skuteczności działań
profilaktycznych w tym obszarze

K_K07 P6S_KK_02,
P6S_KR

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Samodzielne studiowanie zalecanej literatury.

Wykonywanie prac lub prezentacji na wybrany temat w oparciu o zalecaną literaturę.

Dyskusja.

Referat.

Treści programowe
Wykłady

1. Historia terroryzmu.

2. Terroryzm a moralność.



3. Terroryzm a terror. Państwo totalitarne, terroryzm państwowy.

4. Zjawiska związane z terroryzmem i wpływające na jego rozwój, uwarunkowania terroryzmu.

5. Klasyfikacja terroryzmu.

7. Strategie walki z terroryzmem.

Ćwiczenia
ćwiczenia

1. Historia terroryzmu (Zeloci, Asasyni, tyranobójstwo, rewolucja francuska, anarchiści).

2. Terroryzm a moralność (strategia powstańcza, partyzantka, walka o wolność, w imię boga).

3. Podstawowe zakres pojęciowy: autorytaryzm, totalitaryzm, komunizm, faszyzm, nazizm, nacjonalizm,

szowinizm, rasizm, ksenofobia, anarchizm, fanatyzm, ortodoksja, radykalizm, ekstremizm.

4. Terroryzm a terror. Państwo totalitarne - terror stalinowski. Rodzaje terroryzmu państwowego.

5. Klasyfikacja terroryzmu ( etniczno - narodowy, społeczno rewolucyjny, państwowy, religijny).

6. Cechy działalności terrorystycznej, motywacja i cele terrorystów, organizacje terrorystyczne.

7. Strategie walki z terroryzmem.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

Na ocenę 3 - 55% - 64% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,5 - 65% - 74%
poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4 - 75% - 84% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4,5 - 85% - 90%
poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 5 - 91% - 100%
poprawnych odpowiedzi.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

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

Obecność na zajęciach, wykład,
ćwiczenia,

dyskusja, praca pisemna,
odpowiedź ustna.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 1. Gerard Chakiand, Arnaud Blin, "Historia terroryzmu od starożytności do Daisz". PIW, Warszawa 2021

2 Brunon Hołyst, "Terroryzm" (t. 1-2), LexisNexis Warszawa 2009



3 Tomasz Bąk, Ewa Wolska, " Terroryzm - słownik", ARW Dytko-Media, Kraków 2013.

4 C. Townshend "Terroryzm" UŁ Łódź 2017

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 J. Horgan. "Psychologia terroryzmu, PWN, Warszawa 2015

2 T. Aleksandrowicz "Terroryzm międzynarodowy", WAiL Wojciech Butkiewicz, Warszawa 2015

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----
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