
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. 

Plan studiów na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne, II stopnia)  

Rok akademicki 2015/16 

I ROK STUDIÓW: 

I semestr: 

Lp. Nazwa modułu kształcenia 
Rodzaj zajęć 

dydaktycznych* 
O/F1 

forma 

zaliczenia*** 

liczba 

godzin  

punkty 

ECTS 

1. 

Moduł ogólny* 

Socjologia i psychologia bezpieczeństwa  Wykład  O Egzamin  30 3 15 

Filozofia i etyka bezpieczeństwa  Wykład + 

ćwiczenia  

O Egzamin  30 + 15  5 

Metodologia badań nad bezpieczeństwem  Ćwiczenia  O Zal. na ocenę  30  4 

Zarządzanie bezpieczeństwem  Wykład  O Egzamin  30  3 

2. 
Seminarium magisterskie  

 

Seminarium F Zal. na ocenę 30  5 

3. Język obcy  Ćwiczenia  F  Zal. na ocenę  30 2 

4. 
Bezpieczeństwo państwa – wyzwania i 

zagrożenia 

Wykład  F Egzamin  30 3 

5. Prawo a bezpieczeństwo publiczne  Wykład  F Egzamin  30 3 

6. Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona  Wykład  F Zal. na ocenę 30 3 

7. 
Wymiar technologiczny współczesnego 

bezpieczeństwa 

Wykład  F Zal. na ocenę 30 3 

8. Bieżące problemy bezpieczeństwa Konwersatorium  F Zal. na ocenę   30 3 

9. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

10. 
How to understand foreign texts – practicing 

reading skills 

Warsztat  F Zal. na ocenę   30 3 

11. 
Rola dyplomacji wielostronnej w 

rozwiązywaniu konfliktów 

Konwersatorium  F Zal. na ocenę   30 3 

12. Francja w sytuacjach zagrożenia  Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

13. 
Przedmiot realizowany we współpracy z 

interesariuszami zewnętrznymi  

Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30  3  

Specjalizacja „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” 

14.  
Introduction to Comprehensive Approach in 

international armed conflicts 

Wykład   O(s) Egzamin  30 3 

15.  Power and the State  Wykład   O(s) Egzamin  30 3 

Łączna liczba punktów ECTS w semestrze zimowym: 31 

 

* - ocena końcowa z modułu wyliczana na podstawie średniej ważonej, gdzie wagi są równe punktom ECTS przypisanym 

poszczególnym przedmiotom. Zaliczenie modułu obligatoryjnego wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów wchodzących 

w jego skład. Student otrzymuje ocenę za zaliczenie każdego z elementów modułu obligatoryjnego.  

Student może uzyskać warunkowe zaliczenie modułu w przypadku niezaliczenia jednej lub więcej jego części, uzyskując wpis 

warunkowy na rok kolejny pomniejszony o liczbę punktów ECTS przypisaną niezliczonym częściom modułu. Liczba punktów 

ECTS przypisana niezaliczonym częściom modułu nie może przekroczyć 10 punktów ECTS w ciągu całego roku 

akademickiego. Niezaliczone części modułu wchodzące w jego skład muszą zostać zaliczone w kolejnym roku akademickim. 

W przypadku powtarzania roku zaliczone części modułu są uznawane, zaś student musi zaliczyć tylko te części modułu, 

których nie zaliczył wcześniej.    

                                                   
* wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 
1 „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru). 
*** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu 



II semestr: 

Lp. Nazwa modułu kształcenia 
Rodzaj zajęć 

dydaktycznych* 
O/F2 

forma 

zaliczenia*** 

liczba 

godzin  

punkty 

ECTS 

1. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne RP* 

System bezpieczeństwa RP  Wykład + 

ćwiczenia  

O Egzamin  30 + 15  4 15 

Krajowy system zarządzania kryzysowego  Wykład + warsztat  O Zal. na ocenę 15 + 15  2 

Podstawy prawa karnego w Polsce  Wykład  O Egzamin  30 3 

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe 

RP  

Wykład + warsztat  O Egzamin  30 + 15  4 

Bezpieczeństwo lokalne  Warsztat O Zal. na ocenę   15 1 

Prywatyzacja bezpieczeństwa w RP  Warsztat  O Zal. na ocenę   15 1 

2. Seminarium magisterskie  Seminarium F Zal. na ocenę   30  5 

3. Język obcy  Ćwiczenia  F  Egzamin    30 2 

4. Bezpieczeństwo obrotu prawnego Wykład  F Egzamin  30 3 

5. 
Strategiczne problemy współczesnego 

świata 

Wykład  F Egzamin  30 3 

6. 
Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, 

zasady i realizacja  

Wykład  F Egzamin  30 3 

7. Siły zbrojne we współczesnym świecie Wykład  F Zal. na ocenę 30 3 

8. 

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako 

zagrożenie dla bezpieczeństwa 

wewnętrznego i międzynarodowego 

Wykład  F Zal. na ocenę 30 3 

9. Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego  Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

10. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

11. 
Przeciwdziałanie i zwalczanie 

przestępczości zorganizowanej 

Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

12. Służy porządku publicznego w Europie Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

13. 
Przedmiot realizowany we współpracy z 

interesariuszami zewnętrznymi  

Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30  3  

Specjalizacja „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” 

14. International Humanitarian Law Wykład   O(s) Egzamin  30 3 

Łączna liczba punktów ECTS w semestrze letnim: 31 

 

* - ocena końcowa z modułu wyliczana na podstawie średniej ważonej, gdzie wagi są równe punktom ECTS przypisanym 

poszczególnym przedmiotom. Zaliczenie modułu obligatoryjnego wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów wchodzących 

w jego skład. Student otrzymuje ocenę za zaliczenie każdego z elementów modułu obligatoryjnego.  

Student może uzyskać warunkowe zaliczenie modułu w przypadku niezaliczenia jednej lub więcej jego części, uzyskując wpis 

warunkowy na rok kolejny pomniejszony o liczbę punktów ECTS przypisaną niezliczonym częściom modułu. Liczba punktów 

ECTS przypisana niezaliczonym częściom modułu nie może przekroczyć 10 punktów ECTS w ciągu całego roku 

akademickiego. Niezaliczone części modułu wchodzące w jego skład muszą zostać zaliczone w kolejnym roku akademickim. 

W przypadku powtarzania roku zaliczone części modułu są uznawane, zaś student musi zaliczyć tylko te części modułu, 

których nie zaliczył wcześniej. 

Student w przeciągu I roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 

wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.  

Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować 

przedmioty specjalizacyjne (oznaczone, jako (s)) oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 

wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium.  

Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) 

realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. 

Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM 

najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć. 

 

Łączna liczba godzin konieczna do zaliczenia I roku: 615 

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do zaliczenia I roku: 62 

  

                                                   
* wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 
2 „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru). 
*** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu 



Rok akademicki 2015/16 

II ROK STUDIÓW: 

III semestr: 

Lp. Nazwa modułu kształcenia 
Rodzaj zajęć 

dydaktycznych* 
O/F3 

forma 

zaliczenia*** 

liczba 

godzin  

punkty 

ECTS 

1. 

Bezpieczeństwo globalne i regionalne* 

Bezpieczeństwo globalne   Wykład  O Egzamin  30  3 15 

Regionalizacja i instytucjonalizacja 

bezpieczeństwa   

Wykład + 

ćwiczenia  

O Egzamin  30 + 30   6 

Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce Konwersatorium   F Zal. na ocenę   30 3 

Zagrożenia bezpieczeństwa na Bałkanach Konwersatorium   F Zal. na ocenę   30 3 

Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji 

wschodniej i Pacyfiku 

Konwersatorium   F Zal. na ocenę   30 3 

Zagrożenia bezpieczeństwa w Azji 

południowej i środkowej  

Konwersatorium   F Zal. na ocenę   30  3 

Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie  Konwersatorium   F Zal. na ocenę   30 3 

Zagrożenia bezpieczeństwa w Europie 

Środkowo-Wschodniej 

Konwersatorium   F Zal. na ocenę   30 3 

2. 
Seminarium magisterskie  

 

Seminarium F Zal. na ocenę   30  5 

3. 
American Foreign and Security Policy in the 
Asia-Pacific 

Wykład  F Egzamin  30 5 

4. Military Interventions  Wykład  F Egzamin  30 5 

5. 
Bezpieczeństwo państw regionu Morza 

Czarnego 

Wykład  F Zal. na ocenę 30 3 

6. 
Jednostki i operacje antyterrorystyczne na 

świecie 

Wykład  F Zal. na ocenę 30 3 

7. Podstawy kryminologii  Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

8. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

9. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni  Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

10. 
Nieformalne organizacje i subkultury a 

zagrożenia społeczne 

Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

11. 
Organizacja i kierowanie instytucjami 

bezpieczeństwa narodowego 

Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30 3 

12. 
Przedmiot realizowany we współpracy z 

interesariuszami zewnętrznymi  

Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30  3  

13. Academic English  Warsztaty  F Zal. na ocenę  30 3 

Specjalizacja „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” 

14. Security technology & management Konwersatorium    O(s) Zal. na ocenę  30 3 

15. 
Strategic Analysis of the Post-Cold-War 

International Environment 

Konwersatorium    O(s) Zal. na ocenę    30 3 

Łączna liczba punktów ECTS w semestrze zimowym: 31 

* - ocena końcowa z modułu wyliczana na podstawie średniej ważonej, gdzie wagi są równe punktom ECTS przypisanym 

poszczególnym przedmiotom. Zaliczenie modułu obligatoryjnego wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów wchodzących 

w jego skład. Student otrzymuje ocenę za zaliczenie każdego z elementów modułu obligatoryjnego.  

Student zalicza obowiązkowo części modułu „Bezpieczeństwo globalne”, „Regionalizacja i instytucjonalizacja 
bezpieczeństwa” oraz 2 z sześciu oferowanych konwersatoriów.   

Student może uzyskać warunkowe zaliczenie modułu w przypadku niezaliczenia jednej lub więcej jego części, uzyskując wpis 

warunkowy na rok kolejny pomniejszony o liczbę punktów ECTS przypisaną niezliczonym częściom modułu. Liczba punktów 

ECTS przypisana niezaliczonym częściom modułu nie może przekroczyć 10 punktów ECTS w ciągu całego roku 

akademickiego. Niezaliczone części modułu wchodzące w jego skład muszą zostać zaliczone w kolejnym roku akademickim. 

W przypadku powtarzania roku zaliczone części modułu są uznawane, zaś student musi zaliczyć tylko te części modułu, 

których nie zaliczył wcześniej. 

 

                                                   
* wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 
3 „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru). 
*** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu 



IV semestr 

Lp. Nazwa modułu kształcenia 
Rodzaj zajęć 

dydaktycznych* 
O/F4 

forma 

zaliczenia*** 

liczba 

godzin  

punkty 

ECTS 

1. 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych* 

Sztuka i praktyka negocjacji    Wykład + 

ćwiczenia  

O Egzamin  15 + 15   3 15 

Zarządzanie kryzysami politycznymi Warsztat  O Zal. na ocenę   15 2 

Zarządzanie kryzysami społecznymi  Warsztat  O Zal. na ocenę   15 2 

Zarządzanie kryzysami militarnymi  Warsztat  O Zal. na ocenę   15 2 

Psychologia stosowana w sytuacjach 

kryzysowych 

Warsztat  O Zal. na ocenę   15 2 

Zarządzanie kryzysami informatycznymi  Warsztat  O Zal. na ocenę   15 2 

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach 

konfliktowych 

Warsztat  O Zal. na ocenę   15 2 

2. 
Seminarium magisterskie  

 

Seminarium F Zal. na ocenę   30  5 

3. 
Zagrożenia bezpieczeństwa systemów 

demokratycznych 

Wykład  F Egzamin  30 3 

4. 
Soft Power and Post Cold War Paradigm 

Change 

Wykład  F Egzamin  30 5  

5. Ruchy separatystyczne na świecie Wykład  F Zal. na ocenę 30 3 

6. Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa Wykład  F Zal. na ocenę 30 3 

7. 
Przywództwo polityczne a bezpieczeństwo 

narodowe  

Konwersatorium  F Zal. na ocenę   30 3 

8. 
Correlation between media system and 
national security 

Konwersatorium  F Zal. na ocenę   30 3 

9. Eksterminacje narodów - wybrane przypadki  Konwersatorium  F Zal. na ocenę   30 3 

10. 
Analiza polityki zagranicznej państwa w 

aspekcie bezpieczeństwa narodowego  

Konwersatorium  F Zal. na ocenę   30 3 

11. 
Przedmiot realizowany we współpracy z 

interesariuszami zewnętrznymi  

Konwersatorium  F Zal. na ocenę  30  3  

Specjalizacja „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” 

12.  
International Operations Planning and 

Management 

Ćwiczenia    O(s) Zal. na ocenę    30 3 

Łączna liczba punktów ECTS w semestrze letnim: 29 

* - ocena końcowa z modułu wyliczana na podstawie średniej ważonej, gdzie wagi są równe punktom ECTS przypisanym 

poszczególnym przedmiotom. Zaliczenie modułu obligatoryjnego wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów wchodzących 

w jego skład. Student otrzymuje ocenę za zaliczenie każdego z elementów modułu obligatoryjnego.  

Student może uzyskać warunkowe zaliczenie modułu w przypadku niezaliczenia jednej lub więcej jego części, uzyskując wpis 

warunkowy na rok kolejny pomniejszony o liczbę punktów ECTS przypisaną niezliczonym częściom modułu. Liczba punktów 

ECTS przypisana niezaliczonym częściom modułu nie może przekroczyć 10 punktów ECTS w ciągu całego roku 

akademickiego. Niezaliczone części modułu wchodzące w jego skład muszą zostać zaliczone w kolejnym roku akademickim. 
W przypadku powtarzania roku zaliczone części modułu są uznawane, zaś student musi zaliczyć tylko te części modułu, 

których nie zaliczył wcześniej.  

Student w przeciągu II roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem (w 

tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. 

Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować 

przedmioty specjalizacyjne (oznaczone, jako (s)) oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 

wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium.  

Program nie przewiduje praktyk.  

Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) 

realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. 

Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM 
najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć. 

 

Łączna liczba godzin konieczna do zaliczenia II roku: 510 

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do zaliczenia II roku: 60 

                                                   
* wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 
4 „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru). 
*** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu 


