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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Wstęp do nauk o policji

Kod zajęć BN-1-3,1pwsbp,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 30.0 0 2.0

Suma 30.0 0 2.0

Poziom

studiów
studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny



Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr hab. Edward Malak

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza z zakresu szkoły średniej (WOS)

Założenia i cele
zajęć

Wstęp do nauki policji ma wedle przyjętych założeń i na celu przedstawienie
podstawowych rozwiązań prawnych sytuujących policję w systemie organów
państwowych w Polsce. Ma również na celu opisanie pozycji policjanta w świetle  jego
prawnych i moralnych obowiązków.  W konsekwencji jednym z celów wykładu musi być
wykazanie istniejącego zróżnicowania sytuacji policjanta w systemie państw
demokratycznych i niedemokratycznych    

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.:
32.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

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

godz.:
20.0

godz.:
0.0

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

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 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.:
52.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności godz.: ECTS: godz.: ECTS:



praktyczne 0 0 0 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 genezę i specyfikę bezpieczeństwa publicznego
wynikającego z jej interdyscyplinarnego charakteru K_W01 P6S_WG,

P6S_WK_01
egzamin
ustny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi dokonać identyfikacji zjawisk i procesów
społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi
obszarami bezpieczeństwa narodowego

K_U01,
K_U06 P6S_UW_01

udział w
dyskusji,
(W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Posiada świadomość ograniczenia swej wiedzy. Rozumie,
że w przypadku pracy w policji niezbędne będzie
zrównoważenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi
doświadczeniami. Rozumie potrzebę stałego
dokształcania się.

K_K01 P6S_KK_01 egzamin
ustny (W)

Formy i metody kształcenia

Wykłady oparte na analizie i komentarzach ustawy o policji oraz problemach przygotowania zawodowego i
obywatelskiego w dziedzinie moralności etyki obywatelskiej.  

Treści programowe
Wykłady

Wykłady oparte są na obszernym komentarzu do ustawy o policji oraz rozważaniach moralnych dokonanych
przez Juliusza Piwowarskiego oraz częściowo doświadczeń wykładowcy z racji jego paroletnich kontaktów z
resortami siłowymi z powodu pracy w Głównym Urzędzie Ceł w Warszawie oraz w Urzędzie Rejonowym we
Wrocławiu.   

Ćwiczenia
ćwiczenia

nie dotyczy



Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Kryterium obecności i ewentualnie aktywności na co
najmniej 70 % wykładów

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)

Ocena 3,0 – co najmniej 50%
poprawnych odpowiedzi 

Ocena 3,5 - co najmniej 60%
poprawnych odpowiedzi 

Ocena 4,0 - co najmniej 70%
poprawnych odpowiedzi  

 Ocena 4,5 - co najmniej 80%
poprawnych odpowiedzi 

 Ocena 5,0 - co najmniej 90%
poprawnych odpowiedzi

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

Zbiorowe Ustawa o policji. Komentarz, C.H.Beck, 2. wyd., Warszawa 2020

J. Piwowarski Etyczność funkcjonariusza policji, Difin, Warszawa 2019

Ustawa o policji, C.H. Beck, Warszawa 2019, 18 wyd.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

Hofmański, Waltoś Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy
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