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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Wiedza o wojsku i obronności

Kod zajęć BN-1-1,11,21-22

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 20.0 20.0 3.0

Suma 20.0 20.0 3.0

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

1. poznanie rodzajów Sił Zbrojnych RP

2. charakterystyka umundurowania i stopni wojskowych w SZRP



3. poznanie struktury organizacyjnej SZRP

Prowadzący zajęcia prof.dr hab. Sławomir Mazur

Egzaminator/ Zaliczający prof.dr hab. Sławomir Mazur

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.:
42.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 20 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 0

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

godz.:
35.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 14 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 12 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 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.:
77.0

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

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 zna strukturę organizacyjną SZRP K_W15 P6S_WG



test
standaryzowany,
(W)W2 zna akty normatywne regulujące zadania SZRP K_W07 P6S_WG,

P6S_WK_01

Umiejętności: student potrafi

U1 potrafi posługiwać się właściwą terminologią dotyczącą
zagadnień wojska i obronności K_U01 P6S_UW_01

prezentacja
multimedialna

U2 potrafi opisać umundurowanie oraz stopnie wojskowe w
SZRP K_U06 P6S_UW_01

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 rozumie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa
narodowego K_K05 P6S_KO_01

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne 

Treści programowe
Wykłady

Geneza Sił Zbrojnych RP.

Współczesny wymiar zagrożeń bezpieczeństwa Polski.

System obronny RP.

Przeznaczenie i zadania SZRP.

Struktura organizacyjna SZRP.

Umundurowanie i stopnie wosjkowe w SZRP.

Siły Zbrojne w mijsach zagranicznych.

Ćwiczenia
ćwiczenia

Dowodzenie w SZRP.

Charakterystyka rodzajów SZRP: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne (np.
GROM, AGAT, NIL, FORMOZA), Obrona Terytorialna 

Współczesne Siły Zbrojne (nabór kandydatów, zajęcia taktyczne i rzeczywistość w wykonywaniu zadań) zajęcia w
wybranej Jednostce Wojskowej 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

3.0-55 % poprawnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne



Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta

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 Zaliczenie z oceną

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

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia
wykładów jest zaliczenie ćwiczeń 

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 M. Bieniek, S. Mazur, Bezpieczeństwo i obronność Rzeczypospolitej Polskiej, AWF Katowice 2006

2 M. Bieniek, S. Mazur, Konflikty zbrojne we współczesnym świecie. Przyczyny, rejony występowania, AWF
Kraków 2013

3 M. Bieniek, S. Mazur, Wojska powietrznodesantowe. Historia, przeznaczenie, udział w operacjach bojowych,
Kraków 2019

4 S. Mazur, M. Ostrowska, M. Zawartka, Rola i zadania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, AWF
Katowiece 2016

6 M. Bieniek, S. Mazur, National and International Security in Contemporary Changing Reality, part 1, part 2,
AFM Kraków 2012

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 J. Kręckij, Rozważania o obronności Rzeczypospolitej, Doktryny i rzeczywstość, AFM Kraków 2017

2 M. Bieniek, S. Mazur (red.) Wojska specjalne Rzeczypospolitej Plskiej, AFM Kraków 2016

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych brak
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