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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
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2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Zna miejsce polskich służb specjalnych w systemie
prawnym RP, ich strukturę, funkcje, zadania,
uprawnienia oraz relacje z instytucjami państwowymi
Potraﬁ wymienić i określić poszczególne formy
i metody pracy operacyjnej Potraﬁ ocenić
prawidłowość oceny działań służb przez polityków
i dziennikarzy na podstawie porównania tych działań
z przepisami prawnymi

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W02,
BNA_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

BNA_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Poprawnie posługuje się pojęcie informacji oraz
pojęciami pokrewnymi znając różnice między nimi
Potraﬁ ocenić wiarygodność informacji prasowych
analizując treść, źródło, informacje potwierdzające lub
zaprzeczające Posiada umiejętność krytycznej analizy
tekstów źródłowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Zna właściwości i funkcjonowanie metod
socjotechnicznych w zdobywaniu i ocenie informacji
Zna podstawowe techniki wykrywania kłamstwa
na podstawie analizy zachowań werbalnych
i niewerbalnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Służby specjalne w systemie prawnym RP
Służby specjalne w Polsce - podział, funkcje, zadania i uprawnienia.
Podstawowe zagadnienia systemu ochrony informacji niejawnych.
Formy i metody pracy operacyjnej.
Źródła informacji i zasady ich pozyskiwania.
Socjotechnika i psychologia śledcza.
1.

Informacja i jej wiarygodność.

W1, U1, K1

Biały wywiad w praktyce działania służb specjalnych.
Analiza informacji w procesie wywiadowczym.
Rola raportów i opracowań wywiadowczych.
Zagraniczne służby specjalne - ogólna charakterystyka.
Najciekawsze operacje służb specjalnych.
Kierunki rozwoju metod i technik działania służb specjalnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia modułu jest przedstawienie
ocenianego referatu oraz udział w dyskusji na przynajmniej
zaliczenie na ocenę, prezentacja
50% zajęć, ocenianej każdorazowo. Wykorzystuje się
standardową skalę ocen.

Literatura
Obowiązkowa
1. Aleksandrowicz T., Liedel K., Piasecka P. Analiza informacji. Teoria i praktyka”
2. Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J. „Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia
prawnoustrojowe”
3. Faligot Roger, Kauﬀer Remi „Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie”
4. Goodman Marc „Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologie przeciwko
tobie”
5. Ruzikowski Tadeusz (red.) „Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 1945-1989"
Dodatkowa
1. Projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych z 2008 r.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe podejścia badawcze, nurty teoretyczne,
BNA_K1_W01 elementy metodologii oraz terminologię z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin w
obszarze nauk społecznych
BNA_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu złożone relacje między faktami, obiektami, zjawiskami
i procesami bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym

BNA_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i ich
związki z problemami bezpieczeństwa na różnych poziomach

BNA_K1_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę w celu formułowania, analizy oraz rozwiązywania
problemów w obszarze bezpieczeństwa

BNA_K1_U02

Absolwent potraﬁ umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła oraz informacje, dokonywać ich
syntezy oraz krytycznej analizy

BNA_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własny rozwój i uczenie się przez całe życie

BNA_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, kierując się przy tym
koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności w świetle dostępnych
informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych sytuacji
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