
 
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI  

ADMINISTRACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  

Nazwa 
przedmiotu 

Semestr 
studiów,  
w którym 
przedmiot 

jest 
realizowany 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Opis przedmiotu 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się* 

Polityka  
i strategie 

bezpieczeństwa 
RP 

III 2 

Celem przedmiotu jest: 
- przedstawienie pojęcia, 
charakteru i uwarunkowania 
bezpieczeństwa narodowego 
(państwa), 
- przedstawienie bezpieczeństwa 
jako jedynym z najważniejszych 
determinantów działania państwa 
w XXI wieku, 
- wyjaśnienie kwestii związanych 
z bezpieczeństwem narodowym, 
- ukazanie specyficznych 
uwarunkowań Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego RP, 
jej funkcje oraz konsekwencje 
decyzji podejmowanych przez 
państwo, 
- przedstawienie strategii, jako 
instrumentu polityki państwa. 

K_W01 
K_W03 
K_W08 
K_U01 
K_U02 
K_U07 
K_U08 
K_U09 
K_K06 

 

Systemy 
bezpieczeństwa 

narodowego 
RP 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie Studenta  
z zagadnieniami dotyczącymi 
pojęcia, istoty i miejsca systemu 
bezpieczeństwa narodowego. 
Student poznaje strukturę  
i zadania elementów systemu 
bezpieczeństwa narodowego oraz 
główne założenia koncepcji 
funkcjonowania systemu 
bezpieczeństwa narodowego. 
Student zapoznaje się  
z uwarunkowaniami 
bezpieczeństwa narodowego 
(państwa) i międzynarodowego 
oraz z podstawami założeniami 
polityki bezpieczeństwa  
i obronności, interesami 
narodowymi w zakresie 

K_W06 
K_W04 
K_W08 
K_U06 
K_U07 
K_U09 
K_K06 

 



 
bezpieczeństwa oraz podstawami 
systemu bezpieczeństwa  
i podsystemu obronnego  
państwa. 

Podstawy 
prawne 

bezpieczeństwa 
narodowego 

RP 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studenta  
z podstawowymi 
uwarunkowaniami polityki 
bezpieczeństwa Polski.  Student 
ma dysponować wiedzą  
z zakresów aktów prawnych 
regulujących problematykę 
bezpieczeństwa oraz potrafi 
wykorzystywać nabytą wiedzę 
teoretyczną i praktyczną dla 
usprawnienia działań na rzecz 
bezpieczeństwa. 

K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U01 
K_U07 
K_U09 
K_K06 

 

System 
zarządzania 
kryzysowego 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
przekazanie wiedzy studentom  
w zakresie uczestnictwa  
i kierowania zespołami                              
w sytuacjach zagrożeń, ich 
następstw, w sytuacjach 
niepewnych, losowych zdarzeń,  
w tym do organizacji  
i koordynowania funkcjonowania 
elementów systemu zarządzania 
kryzysowego w administracji 
publicznej i podmiotach 
gospodarczych. Student posiada 
wiedzę z zakresu uwarunkowań 
społeczno-politycznych    
i prawnych, a także świadomość 
podstaw teoretycznych 
rozpatrywanych procesów 
społecznych, prawnych  
i decyzyjnych oraz przydatności 
do ich pogłębionej analizy   
i zastosowania w praktyce. 
Ponadto student będzie posiadał 
praktyczne umiejętności  
w zakresie oceny sytuacji  
i zagrożeń ludzi, mienia, 
środowiska, infrastruktury 

K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W08 
K_U01 
K_U07 
K_U09 
K_K06 

 



 
krytycznej, planowania 
rozwiązań, koordynowania 
działań zaradczych                          
i ich krytycznej, konstruktywnej 
oceny. 

Proces 
decyzyjny  

w zarządzaniu 
kryzysowym 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
przekazanie wiedzy odnośnie 
procesu podejmowania decyzji 
przez organy odpowiedzialne  za 
zarządzanie kryzysowe 
(administrację publiczną). 
Student potrafi w logiczny sposób 
przeprowadzić proces decyzyjny 
zmierzający do rozwiązania 
konkretnej sytuacji zarządzania 
kryzysowego. Student potrafi 
podejmować decyzje pod presją 
czasu i pracować zespołowo. 

K_W03 
K_W05 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K08 

 

Bezpieczeństwo 
imprez 

masowych 
IV 2 

Celem przedmiotu jest zdobycie 
przez studenta wiedzy na temat 
bezpieczeństwa imprez 
masowych. Student  potrafi 
opracować i wprowadzić do 
działania przedsięwzięcia  
w zakresie zapobiegania 
określonym rodzajom 
przestępczości. Ponadto posiada 
wiedzę na temat roli i zadań 
poszczególnych służb i straży  
w zapewnieniu bezpieczeństwa 
imprez masowych. Student jest 
przygotowany do udziału  
w opracowywaniu Planu 
zabezpieczenia imprezy masowej 
uwzględniając aspekty prawne. 

K_W03 
K_W05 
K_W08 
K_U01 
K_U05 
K_U10 
K_K01 
K_K07 

 

Instrumenty 
zarządzania 
kryzysowego 

VI 2 

Celem przedmiotu jest zdobycie 
przez studenta  wiedzy odnośnie 
instrumentów zarządzania 
kryzysowego ( służby, inspekcje, 
straże, organy administracji 
publicznej). Student pozna 
kompetencje poszczególnych 
instrumentów w zakresie 
realizacji ustawowych zadań 
zarzadzania kryzysowego na 

K_W03 
K_W05 
K_W08 
K_U01 
K_U03 
K_U10 
K_K01 
K-K02 
K_K08 

 



 
szczeblu wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym. 

Strategie 
zarządzania 
kryzysowego 

VI 2 

Celem przedmiotu jest 
przedstawienie strategii 
sektorowych zmierzających 
do minimalizacji zagrożeń 
kryzysowych. Student zdobędzie 
umiejętności w zakresie analizy 
strategii poszczególnych 
zagrożeń zarządzania 
kryzysowego oraz będzie 
wiedział jak skutecznie im 
przeciwdziałać. 

K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W08 
K_U01 
K_U07 
K_U09 
K_K06 

 

Stany 
nadzwyczajne  

i stany 
gotowości 
obronnej 
państwa 

VI 2 

Celem przedmiotu jest 
przedstawienie  regulacji 
prawnych na poziomie 
konstytucji, ustaw zwykłych oraz 
rozporządzeń odnoszących się do 
zagrożeń bezpieczeństwa. 
Student zdobędzie  wiedzę na 
temat kompetencji organów 
administracji publicznej  
w obliczu stanów 
nadzwyczajnych. Student będzie  
potrafił zidentyfikować  
i zaklasyfikować zagrożenia jako 
zdarzenia uzasadniające 
wprowadzenie stanu 
nadzwyczajnego. 

K_W03 
K_W04 
K_W09 
K_U01 
K_U06 
K_U07 
K_U09 
K_K03 
K_K04 

 

Informatyka  
w zarządzaniu 
kryzysowym   

VI 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów z nowymi 
technologiami informacyjnymi  
w zakresie realizacji zadań 
zarządzania kryzysowego. Celem 
jest nabycie przez studenta 
umiejętności w zakresie obsługi 
systemów informatycznych 
wykorzystywanych  
w zarządzaniu kryzysowym. 

K_W03 
K_W05 
K_W08 
K_W09 
K_U03 
K_U05 
K_K03 
K_K08 
K_K07 
K_U11 

*Opis efektów uczenia się znajduje się w programie studiów I stopnia umieszczonym na 
stronie Wydziału. 
 

 
  


