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Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.I4B.1516.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Kowalczyk

Pozostali prowadzący Tomasz Kowalczyk

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z zagadnieniami bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Przekazanie wiedzy o roli
administracji oraz służb i inspekcji systemie bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady zarządzania bezpieczeństwem IB_P6S_WG09,
IB_P6S_WK15

Egzamin pisemny,
Kolokwium

W2 zasady oceny zagrożeń naturalnych występujących
w środowisku IB_P6S_WG09 Egzamin pisemny,

Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać informacje z różnych źródeł, właściwie
je integrować, dokonywać ich interpretacji i krytycznej
oceny, wyciągać wnioski oraz wyczerpująco je
komentować

IB_P6S_UW12 Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

U2 wskazać elementy infrastruktury technicznej
zagrożone sytuacjami kryzysowymi IB_P6S_UW13 Projekt, Wykonanie

ćwiczeń

U3
stosować specjalistyczne terminologie zarówno
w środowisku zawodowym, jak i w innych
środowiskach

IB_P6S_UK16 Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

roli społecznej absolwenta wyższej uczelni,
w szczególności rozumie potrzebę formułowania
i przekazywania społeczeństwu, w odpowiedniej
formie informacji i opinii dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa i likwidacji skutków katastrof

IB_P6S_KO03 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Udział w egzaminie 1

Przygotowanie projektu 30

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Konsultacje 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1. System bezpieczeństwa RP.
Wykład 2. Płaszczyzny realizacji polityki bezpieczeństwa.
Wykład 3. Zdarzenia nadzwyczajne, zjawiska i sytuacje kryzysowe.
Wykład 4. Stany nadzwyczajne.
Wykład 5. Podstawowe zagadnienia teorii zarządzania, zarządzanie
konserwatywne i zarządzanie progresywne.
Wykład 6. Pojęcie, poziomy i fazy zarządzania kryzysowego.
Wykład 7. Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń.
Wykład 8. Zarządzanie systemem obronnym państwa.
Wykład 9. Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu administracji państwowej.
Wykład 10. Zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu samorządowym.
Wykład 11. Planowanie cywilne.
Wykład 12. Rola służb w systemie bezpieczeństwa.
Wykład 13. Obrona cywilna.
Wykład 14. Współpraca cywilno - wojskowa. 
Wykład 15. Repetytorium.

Wykład

2.

Część 1. Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji - konwersatorium. (zajęcia
1-5).
Część 2. Opracowanie danych analitycznych oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń
na szczeblu samorządu terytorialnego; kolokwium (zajęcia 6 9). 
Część 3. Wypracowanie i podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa (zajęcia praktyczne z wykorzystaniem 
wspomagania komputerowego) (zajęcia 10-15).

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Film dydaktyczny, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Kolokwium 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Wykonanie ćwiczeń 60%

Wymagania wstępne
prawo krajowe i międzynarodowe, procesy informacyjne
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Literatura
Obowiązkowa

Biniak-Pieróg M., Zamiar Z., Żyromski A., 2015. Wybrane problemy systemów bezpieczeństwa. Wydawnictwo1.
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Grocki R. Zarządzanie Kryzysowe – dobre praktyki. Difin, Warszawa 2012.2.
Seild M., Simak L., Zamiar Z., Aktualne zagadnienia zarządzania kryzysowego, MWSLiT, Wrocław 2009.3.

Dodatkowa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997.1.
USTAWY: Ustawa Państwowej Straży Pożarnej, Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,2.
Ustawa o stanie klęski żywiołowej, Ustawa o stanie wyjątkowym, Ustawa o stanie wojennym, Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym, Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego;

IB_P6S_UK16 Absolwent potrafi komunikować się, posługując się specjalistyczną terminologią, w tym brać udział w
dyskusji, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska;

IB_P6S_UW12 Absolwent potrafi wykorzystywać informacje z różnych źródeł, właściwie je integrować, dokonywać ich
interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz wyczerpująco je komentować;

IB_P6S_UW13 Absolwent potrafi konstruować podstawowe elementy maszyn z uwzględnieniem aspektów
bezpieczeństwa konstrukcji; potrafi określić przyczyny uszkodzeń zespołów maszynowych;

IB_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie metody identyfikacji zagrożeń – osób, obiektów technicznych oraz elementów
środowiska przyrodniczego, selekcji informacji o tych zagrożeniach oraz oceny ich skutków;

IB_P6S_WK15 Absolwent zna i rozumie przepisy prawa krajowego, międzynarodowego w tym z zakresu bezpieczeństwa;


