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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

W pełni rozumie istotę i specyﬁkę stosunków
międzynarodowych

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej
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W2

Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków
międzynarodowych i ich powiązania ze współczesną
strategią

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

W3

Ma wiedzę o systemie międzynarodowym i historii
badań strategicznych w skali światowej

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

W4

Ma wiedzę o uwarunkowaniach badań strategicznych
na świecie

BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03,
BNA_K2_W04

esej

U1

Potraﬁ analizować problemy tzw. Wielkiej Strategii
i Reagowania Kryzysowego

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

esej

U2

Potraﬁ analizować myśl strategiczną i doktryny
strategiczno-obronne współczesnego świata

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U04,
BNA_K2_U05

esej

BNA_K2_K01,
BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do samodzielnej analizy wydarzeń
międzynarodowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie eseju

60

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
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1. Wstęp. Strategia i jej transformacja.
2. Tzw. rewolucja w sprawach wojskowych - zamierzenia i realizacja.
3. Problemy kultury strategicznej a różnice cywilizacyjne.
4. Transformacja „Wielkiej Strategii”.
5. Globalizacja.
6. Wielka strategia USA.
7. Tzw. problem wojen liberalnych.
1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

8. Wojna asymetryczna a strategia.
9. Zmiany strategii wojskowej w XXI w.
10. Absolutyzacja siły powietrznej.
11. Tzw. wojna z terroryzmem – założenia i realia.
12. Problemy komunikacji strategicznej.
13. Środowiska medialne, otoczenie informacyjne i tzw. „bitwy medialne”.
14. Historia strategii w Polsce po 1918 r.
15. Założenia polskiej doktryny strategicznej z końca XX i początków XXI wieku.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie pracy w formie eseju
na zaakceptowany przez prowadzącego temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
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Dodatkowa
1. Haliżak E., Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Branta, W-wa 2004;
2. Kuźniar R., Polityka I siła, studia strategiczne – zarys problematyki, Wydawnictwo Scholar, W-wa 2006;
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

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_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i ich
związki z problemami bezpieczeństwa

BNA_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy i reguły prawne, organizacyjne i etyczne odnoszące
się do struktur i instytucji bezpieczeństwa oraz zarządzania w sytuacjach kryzysu i konﬂiktu

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_U04

Absolwent potraﬁ komunikować się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców przy użyciu specjalistycznej
terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie oraz brać udział w specjalistycznej debacie dotyczącej
problematyki bezpieczeństwa

BNA_K2_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym z uwzględnieniem specyﬁki nauk o bezpieczeństwie,
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

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

BNA_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz jest świadom konieczności zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu

BNA_K2_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym, inspirowania i organizowania działań na rzecz interesu publicznego oraz myślenia
i działania w sposób przedsiębiorczy

BNA_K2_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról w sferze bezpieczeństwa, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku, podtrzymywania etosu, a także
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
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