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Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz
typologie dotyczące służb ochrony porządku
publicznego.

BNA_K2_W01

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna w sposób rozszerzony schemat
organizacji oraz funkcjonowanie podstawowych
organów ochrony porządku publicznego, które
występują w wybranych państwach współczesnej
Europy, jak też ich historyczny rozwój.

BNA_K2_W02

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ określić, jakie czynniki determinowały
metody zapewniania porządku publicznego od czasów
nowożytnych (XVII-XVIII w.) do dziś, interpretować
ówczesne realia, jak też formułować swoje opinie
na ten temat.

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ poprawie analizować systemy
porządku publicznego w zależności od reżimu
sprawowanego w danych państwach.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie pisemne

U3

Student potraﬁ wyodrębnić główne problemy
i priorytety służb porządku publicznego wobec nowych
wyzwań globalizacji.

BNA_K2_U01

zaliczenie pisemne

BNA_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy w temacie
służb porządku publicznego, które są ważnym
elementem w naukach o bezpieczeństwie narodowym.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

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.

Deﬁnicje pojęcia służb porządku publicznego oraz pojmowania ich kompetencji.
Znaczenie terminu policja na przestrzeni dziejów. Rola publicznych egzekucji w
utrzymywaniu porządku

W1, U1

2.

Opricznina Iwana Groźnego jako model utrzymywania porządku publicznego

W2, U1, U2
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3.

Rys historyczny metod utrzymywania porządku publicznego w epoce nowożytnej.
Koncepcja policji we Francji Ludwików. Rola Wielkiej Rewolucji Francuskiej w
kształtowaniu nowego modelu porządku. Wielki Terror

W2, U1, U2

4.

Model państwo policyjne na przykładzie Prus Fryderyka Wielkiego i Rosji
Katarzyny II - podobieństwa i różnice.

W2, U1, U2

5.

Narodziny paryskiej Surete. Eugeniusz-Franciszek Vidocq oraz Alfons Bertillon

W2, U1, U2

6.

Rozwój policji londyńskiej w XVIII i XIX wieku. Sędziowie pokoju, łowcy głów, gońcy
z Bow Street. Reforma Roberta Peela i narodziny Scotland Yardu. Przestępstwa na
Whitechapel

W2, U1, U2

7.

Początki daktyloskopii: Henry Faulds, William Herschel i Francis Galton

U1

8.

Służby porządku publicznego w państwie totalitarnym: Czeka/GPU/OGPU/ NKWD
oraz Gestapo - analiza porównawcza

W2, U1, U2

9.

Powojenny obraz aparatu ochrony porządku publicznego w państwach bloku
wschodniego. Seryjni mordercy: blok wschodni (Andriej Czikatiło) i blok zachodni
(Ted Bundy)

W2, U1, U2

10.

Wkład Unii Europejskiej w budowaniu współpracy policyjnej wśród państw
członkowskich. Analiza dorobku unijnego w dziedzinie Obszaru Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

W1, U1, U3, K1

11.

Globalizacja i jej zagrożenia jako czynnik warunkujący nowe wyzwania dla służb
porządku publicznego.

U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Główną formą zaliczenia kursu jest pozytywny wynik kolokwium
zaliczeniowego, które odbędzie się na ostatnich zajęciach. Ponadto
zaliczenie pisemne każdorazowo podczas zajęć będzie oceniana aktywność studentów.
Czterech studentów o najwyższej liczbie punktów przyznanych za
aktywność zostanie zwolnionych z obowiązku pisania kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa - dopuszczalne 3 nieobecności Brak wstępnych wymagań udziału studenta na zajęciach
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Literatura
Obowiązkowa
1. Bezpieczeństwo - policja - kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, red. J. Czapska, A. Okrasa,
Kraków 2015.
2. Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011.
3. Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie. Wybrane prawo-organizacyjne aspekty
działania Policji, red. K. Rajcher, Rzeszów 2005.
4. Z problemów bezpieczeństwa. Policja a zagrożenie globalne, red. A. Misiuk, Chojnice 2010.
Dodatkowa
1. A handbook of the Communist Security Apparatus in the East Central Europe, red. K. Persak, L. Kaminski, Warszawa
2005.
2. Begg P., The Scotland Yard ﬁles: 150 years of the C.I.D., Londyn 1992.
3. Cawthorne N., Publiczne egzekucje, Warszawa 2014.
4. Cranshaw E., Gestapo, Warszawa 2005.
5. Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2011.
6. Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997.
7. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
8. Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, Warszawa 2010.
9. Salmonowicz St., Fryderyk II, Wrocław 1981.
10. Serczyk W., Katarzyna II, Wrocław 1989.
11. Serczyk W., Iwan Groźny, 1986.
12. Thorwald J., Stulecie detektywów, Kraków 2009.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między
BNA_K2_W01 kluczowymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także posiada pogłębioną
wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych
BNA_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu historyczną ewolucję i główne tendencje rozwojowe nauk o
bezpieczeństwie i dyscyplin pokrewnych w obszarze nauk społecznych

BNA_K2_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania problemów, ich analizy i interpretacji,
stawiania i testowania hipotez prowadzących do innowacyjnego rozwiązywania postawionych problemów z
zakresu bezpieczeństwa

BNA_K2_U02

Absolwent potraﬁ umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła oraz informacje, dokonywać ich
syntezy, twórczej interpretacji, krytycznej analizy oraz właściwej prezentacji efektów tych działań

BNA_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, kierując się przy tym
koniecznością stałego i samodzielnego jej uzupełniania, a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
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