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Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

funkcjonowanie przedsiębiorczości w zakresie
bezpieczeństwa narodowego

BNA_K1_W01,
BNA_K1_W04

prezentacja
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W2

normy prawne regulujące proces prywatyzacji
bezpieczeństwa

BNA_K1_W05

prezentacja

W3

współczesne zjawiska społeczne, polityczne,
ekonomiczne i kulturowe kształtujące proces
prywatyzacji bezpieczeństwa

BNA_K1_W02,
BNA_K1_W03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeanalizować role i zachowania aktorów narodowych
oraz międzynarodowych w kontekście prywatyzacji
bezpieczeństwa

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U04

prezentacja

U2

podjąć dyskusję na temat prywatyzacji
bezpieczeństwa i jest znaczenia w polityce państwa

BNA_K1_U04

prezentacja

U3

przygotować prezentację na temat poddanego
prywatyzacji zadania państwa w zakresie
bezpieczeństwa narodowego

BNA_K1_U01,
BNA_K1_U02,
BNA_K1_U03,
BNA_K1_U04

prezentacja

BNA_K1_K02,
BNA_K1_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wdrażania uzyskanej wiedzy i umiejętności pracy
w grupie oraz przedstawiania własnych argumentów
w dyskusji i w formie pisemnej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

19

zbieranie informacji do zadanej pracy

19

przygotowanie do zajęć

34

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach zajęć przedstawione zostanie pojęcie prywatyzacji bezpieczeństwa oraz
wpływ tego procesu na organizację i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa
narodowego. Istotne będzie omówienie uwarunkowań politycznych, społecznych,
gospodarczych i kulturowych prywatyzacji. Dalsza części zajęć będzie poświęcona
na wybrane obszary polityki państwa poddane prywatyzacji, np. ochrona osób i
mienia, usługi detektywistyczne, wywiad gospodarczy, wykonanie kary.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Po pierwszej części zajęć poświęconej na podstawowe zagadnienia
prywatyzacji bezpieczeństwa studenci przygotowują prezentacje na temat
wybranego obszaru zadań państwa w zakresie bezpieczeństwa
narodowego poddanego prywatyzacji.

Literatura
Obowiązkowa
1. G. Gozdór, „Prywatyzacja bezpieczeństwa: rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa
i porządku publicznego”, Lublin 2012.
2. R. Uessler, „Wojna jako usługa. Jak prywatne ﬁrmy wojskowe niszczą demokrację”, Warszawa 2008
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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_W04

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

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy i reguły prawne, organizacyjne i etyczne
BNA_K1_W05 odnoszące się do struktur i instytucji bezpieczeństwa oraz w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i
zarządzania w sytuacji kryzysowej
BNA_K1_W02

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

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu uwarunkowania bezpieczeństwa (w szczególności
BNA_K1_W03 polityczno-ustrojowe, ekonomiczne, prawne, etyczne, społeczne, kulturowe) w skali lokalnej, krajowej i
międzynarodowej
BNA_K1_U01

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

BNA_K1_U04

Absolwent potraﬁ komunikować się z otoczeniem przy użyciu specjalistycznej terminologii właściwej dla
nauk o bezpieczeństwie, brać udział w debacie dotyczącej problematyki bezpieczeństwa, także umiejętnie
przygotowywać prace pisemne

BNA_K1_U02

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

BNA_K1_U03

Absolwent potraﬁ umiejętnie zastosować metodologie pracy naukowej, dobierać oraz wykorzystywać
właściwe metody i narzędzia

BNA_K1_K02

Absolwent jest gotów do uznawania wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz konieczności zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do podjęcia
dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych

BNA_K1_K04

Absolwent jest gotów do pełnienia ról zawodowych w sferze bezpieczeństwa, przestrzegając zasad etyki
zawodowej i w dbałości o dorobek i tradycje zawodu
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