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STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ 

 
 
Efekty uczenia się dla zajęć: 
 
Nazwa zajęć: Prawo międzynarodowe publiczne 
Treści programowe zajęć (opis): zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa 
międzynarodowego publicznego, ze szczególnym omówieniem stosunków między państwami, 
problemu migracji (uchodźstwa) i znaczenia organizacji międzynarodowych.  
 
 
Nazwa zajęć: Bezpieczeństwo międzynarodowe – case study 
Treści programowe zajęć (opis): zapoznanie słuchaczy ze współczesną problematyką 
bezpieczeństwa międzynarodowego z wykorzystaniem metody case study. Optymalizacja działania w 
sferze bezpieczeństwa i obronności wymaga znajomości najbardziej aktualnych zagrożeń, ryzyk, szans 
itp.  
 
 
Nazwa zajęć: Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni 
Treści programowe zajęć (opis): omówienie podstawowych sił i środków w celu zwalczania 
cyberprzestępczości oraz nakreślenie praktyki działania w obszarze świata wirtualnego. Uświadomienie 
słuchacza co do możliwości subtelnej manipulacji przez cyberprzestępców. 
 
 
Nazwa zajęć: Policja w systemie bezpieczeństwa państwa 
Treści programowe zajęć (opis): przedstawienie systemowych rozwiązań i zasad organizacji pracy 
Policji oraz skonkretyzowanie jej ustawowych zadań i uprawnień w ramach bezpieczeństwa państwa.  

 
 
Nazwa zajęć: Wyzwania kryminologii i kryminalistyki 
Treści programowe zajęć (opis): przybliżenie zadań stawianych kryminologii i kryminalistyce; nabycie 
umiejętności do przyswajania innowacyjnych rozwiązań i abstrakcyjnego myślenia. 

 
 
Nazwa zajęć: Zabezpieczenie imprez masowych – praktyka działań 
Treści programowe zajęć (opis): omówienie zasad organizacji imprez masowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich zabezpieczenia w dobie społeczeństwa ryzyka i społeczeństwa informacyjnego;  
rozpoznanie potrzeb uczestników, ryzyk i zagrożeń imprezy masowej. 

 
 
Nazwa zajęć: Prawo obronne 
Treści programowe zajęć (opis): omówienie aspektów prawnych z obszaru obronności stanowiących 
podstawę ustawowego funkcjonowania instytucji i organów obronnych. 

 
 
Nazwa zajęć: Siły zbrojne III RP (w zagranicznych misjach/interwencjach wojskowych) 
Treści programowe zajęć (opis): odwołanie się do przykładów wykorzystania w boju sił zbrojnych III 
RP i omówienie trudności zastałych na miejscu wykonywania misji czy interwencji.   

 
 
Nazwa zajęć: Potencjał Marynarki Wojennej III RP 
Treści programowe zajęć (opis): przedstawienie potencjału sił i środków Marynarki Wojennej III RP, 
a także odwołanie się do analogicznych rozwiązań obronnych innych państw. Próba analizy 
przydatności tego rodzaju sił zbrojnych na nowoczesnych polach walki. 
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Nazwa zajęć: System obrony terytorialnej 
Treści programowe zajęć (opis): analiza obrony terytorialnej w Polsce, jej znaczenia dla obronności 
oraz kosztów ekonomicznych i społecznych funkcjonowania. 

 
 
Nazwa zajęć: Diagnoza stanu bezpieczeństwa narodowego 
Treści programowe zajęć (opis): przedstawienie obecnego stanu bezpieczeństwa narodowego z 
wyszczególnieniem jego kluczowych determinantów; zapoznanie słuchaczy z doświadczeniem 
praktyków dowodzenia siłami zbrojnymi III RP.  
 
 
Nazwa zajęć: Wojny i konflikty we współczesnym świecie 
Treści programowe zajęć (opis): przybliżenie źródeł, struktury i skutków współczesnych wojen 
i konfliktów; zapoznanie z ich specyfiką na podstawie wybranych przykładów.  

 
 
Nazwa zajęć: Zagrożenia asymetryczne 
Treści programowe zajęć (opis): nakreślenie znaczenia zagrożeń asymetrycznych, ich cech 
charakterystycznych i skutków wobec otoczenia w którym występują; próba usystematyzowania sił 
i środków do neutralizacji asymetryczności. 

 
 
Nazwa zajęć: Mass media wobec obronności i bezpieczeństwa państwa 
Treści programowe zajęć (opis): przybliżenie znaczenia mass mediów w kreowaniu świadomości 
społecznej i poczucia bezpieczeństwa; odniesienie się do roli dziennikarzy w społeczeństwie ryzyka 
i społeczeństwie informacyjnym; omówienie prawnych podstaw funkcjonowania mediów tradycyjnych, 
nowych mediów internetowych oraz zasad pracy dziennikarzy; poznanie norm i przepisów prawnych w 
praktyce redakcyjnej wybranego mass medium.  

 
 
Nazwa zajęć: Zagrożenie terrorystyczne w Polsce i na świecie 
Treści programowe zajęć (opis): omówienie zagrożenia terrorystycznego z uwzględnieniem narzędzi 
i metod wykorzystywanych przeciwko instytucjom publicznym, ale także poszczególnym obywatelom 
czy zbiorowościom. 

 
 
Nazwa zajęć: Bezpieczeństwo w ruchu granicznym 
Treści programowe zajęć (opis): odwołanie się do zadań straży granicznej i omówienie 
najważniejszych wyzwań stojących przed tą instytucją; ukazanie realnych problemów wynikających z 
legalnej i nielegalnej migracji. 

 
 
Nazwa zajęć: Budowanie świadomości bezpieczeństwa i obronności 
Treści programowe zajęć (opis): przybliżenie metod i narzędzi do budowania świadomości 
bezpieczeństwa i obronności; tworzenie zindywidualizowanego modelu aksjologicznego; odniesienie 
poprawności politycznej do interesu żywotnego państwa. 

 
 
Nazwa zajęć: Mediatyzacja działalności służb mundurowych 
Treści programowe zajęć (opis): przedstawienie procesu mediatyzacji współczesnego świata z 
uwzględnieniem działalności służb mundurowych; ukazanie potrzeby umiejętnej współpracy z mass 
mediami i potrzeby działania PR.  

 
 
Nazwa zajęć: Negocjacje kryzysowe 
Treści programowe zajęć (opis): omówienie drogi postępowania w sytuacjach kryzysowych, 
sposobów i celów negocjacji, szczególnie w aspekcie sytuacji zakładniczych. 
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Nazwa zajęć: Praktyka działalności obcych służb specjalnych we współczesnym świecie 
Treści programowe zajęć (opis): skonkretyzowanie na wybranych przykładach działań 
najaktywniejszych służb specjalnych na świecie w celu przybliżenia dylematów prawnych, moralnych 
i politycznych związanych z żywotnym interesem państwa.  

 
 
Nazwa zajęć: Służby specjalne – wyzwania kontrterrorystyczne 
Treści programowe zajęć (opis): omówienie praktyki działań kontrterrorystycznych wobec 
występujących w Polsce zagrożeń, w tym sytuacji zakładniczych; podkreślenie umiejętności 
analitycznych przy systematycznym deficycie czasu. 

 
 
Nazwa zajęć: Zarządzanie w sytuacji kryzysowej (obrona cywilna) 
Treści programowe zajęć (opis): przedstawienie obrony cywilnej w zakresie zarządzania siłami 
i środkami w czasie występowania sytuacji kryzysowej; próba wyodrębnienia potrzebnych umiejętności 
w tego rodzaju działaniach.   

 
 


