
1080 w tym godziny projektowe: 100

ogółem

w tym 

godziny 

projektowe

Historia konfliktów społecznych w XX i XXI w. 20 egzamin

Socjologia ogólna 20 egzamin

Współczesne stosunki międzynarodowe 20 egzamin

Filozofia 20 egzamin

20 egzamin

20 5 zal na ocenę

Wstęp do nauki o bezpieczeństwie wewnętrznym 20 egzamin

Bezpieczeństwo państwa 20 5 zal. na ocenę

Wstęp do nauki o państwie i prawie 20 5 zal.  na ocenę

Wykład monograficzny 15 zal.

Wykład ogólnouniwersytecki/monograficzny realizowany na 

innym kierunku studiów**
15 zal.

210 15

* dodatkowo student powinien zaliczyć szkolenie BHP

** student wybiera dowolny wykład ogólnouniwersytecki albo wykład monograficzny innego kierunku studiów realizowany na WPiSM  

Liczba godzin

Liczba punktów 

ECTS
Forma zaliczenia

I SEMESTR 
* 

II SEMESTR

Podstawy statystyki i demografii
2

4

3

3

3

3

Forma zaliczenia
Liczba punktów 

ECTS

2

2

kod USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć

Liczba godzin

kod USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć

Razem:

konwersatorium

wykład

konwersatorium

wykład 

wykład

wykład

wykład

wykład

konwersatorium

wykład

wykład

4

Studia pierwszego stopnia

Ogólnoakademicki

Specjalność: 

Liczba semestrów:

Kierunek studiów:

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Forma studiów: Studia niestacjonarne  

Brak

Sześć

180Liczba punktów ECTS:

Łączna liczba godzin dydaktycznych:

32

 załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42A  z dnia 12.06.2015 nabór 2015/2016

P l a n   s t u d i ó w

3

3

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Bezpieczeństwo wewnętrzne



ogółem

w tym 

godziny 

projektowe

Administracja publiczna 20 egzamin

Główne konflikty współczesnego świata 20 egzamin

Historia polityczna Polski XX w. 20 egzamin

System polityczny RP 20 egzamin

Bezpieczeństwo społeczne 20 egzamin

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 15 5 zal.  na ocenę

Podstawy psychologii 15 5 zal.  na ocenę

Logika 15 5 zal. na ocenę

Wykład monograficzny 15 zal. 

160 15

ogółem

w tym 

godziny 

projektowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe 20 egzamin

Integracja europejska wykład 20 egzamin
Unia Europejska: aspekty historyczne i organizacyjno-

prawne wykład 20

Prawo administracyjne 20 egzamin

Metody i techniki badania bezpieczeństwa 20 egzamin

Organy i służby właściwe w sprawach bezpieczeństwa 

wewnętrznego
20 egzamin

Społeczeństwo informacyjne 15 5 zal. na ocenę

Bezpieczeństwo ekologiczne 15 5 zal. na ocenę

Etyka zawodowa funkcjonariusza publicznego 15 5 zal. na ocenę

Język obcy 60 zal. na ocenę

Wykład ogólnouniwersytecki/monograficzny realizowany na 

innym kierunku studiów**
15 zal.

220 15

*  Student realizuje jeden wybrany wykład, za który uzyskuje 4 punkty ECTS

Liczba punktów 

ECTS
Forma zaliczenia

Forma zajęć

Liczba godzin

III SEMESTR

kod USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zaliczenia
Liczba punktów 

ECTS

2

3

4

kod USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć

konwersatorium

konwersatorium

wykład

wykład

wykład

Razem:

konwersatorium

Razem:

wykład 

wykład

wykład

wykład

wykład

konwersatorium

wykład

konwersatorium

konwersatorium

lektorat

4

4

4

3

4

3

wykład

30

28

2

4

2

2

2

2

4

3

wykład 

* 15 4

2




** student wybiera dowolny wykład ogólnouniwersytecki albo wykład monograficzny innego kierunku studiów realizowany na WPiSM

ogółem

w tym 

godziny 

projektowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej 20 egzamin

Postępowanie karne (wybrane zagadnienia) 20 egzamin

Prawo karne 20 egzamin

Postępowanie administracyjne 20 egzamin

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 15 5 zal.  na ocenę

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 15 5 zal.  na ocenę

Wykład monograficzny 15 zal. 

Język obcy 60
zal.  na ocenę/ 

egzamin

185 10

ogółem

w tym 

godziny 

projektowe

Podstawy kryminologii 20 egzamin

Podstawy kryminalistyki 20 egzamin

Bezpieczeństwo społeczeństw lokalnych 20 egzamin

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów konwersatorium 15 5 zal.  na ocenę

 Otwarte źródła informacji konwersatorium 15 5 zal.  na ocenę

Bloki do wyboru **

Współpraca z mediami i podstawy komunikacji społecznej wykład 20 3 egzamin

1 Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie konwersatorium 20 5 2 zal.  na ocenę

Teoria organizacji i zarządzania konwersatorium 20 5 2 zal.  na ocenę

45 7

Forma zaliczeniaNazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów 

ECTS

IV SEMESTR

wykład

konwersatorium

wykład 4

5

Forma zajęć

konwersatorium

4

4

5

Liczba godzin

5

3

3

wykład

Razem:

kod USOS 

lektorat

V semestr

wykład

wykład

3

30

3

wykład

Liczba punktów 

ECTS
kod USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zaliczenia

15 3*

wykład 5

wykład



Bezpieczeństwo finansów publicznych wykład 20 3 zal.  na ocenę

2 Bezpieczeństwo rynków finansowych konwersatorium 20 5 2 zal.  na ocenę

Zewnętrzne zagrożenia ekonomiczne konwersatorium 20 5 2 zal.  na ocenę

Konwersatorium do wyboru w języku polskim 15 5 zal. na ocenę

Wykład monograficzny 15 zal. 

Praktyki (160)*** zal.  na ocenę

150 25

* student realizuje jedno konwersatorium do wyboru, za które otrzymuje 2 ECTS
**  student realizuje cały wybrany blok zajęciowy (blok nr  1 albo blok nr 2)., za który uzyskuje łącznie 7 ECTS
*** godziny odbytych praktyk nie są wliczane do liczby realizowanych godzin dydaktycznych

ogółem

w tym 

godziny 

projektowe

Prawo i postępowanie w sprawie wykroczeń 20 egzamin

Zwalczanie przestępczości 20 egzamin

Teoretyczne aspekty zwalczania terroryzmu 15 5 zal.  na ocenę

Praktyczne aspekty zwalczania terroryzmu 15 5 zal.  na ocenę

Udzielanie pierwszej pomocy 20 5 zal. na ocenę

Psychologia kryminalistyczna wykład 20 egzamin

Postępowanie w sprawach nieletnich wykład 20 egzamin

konwersatorium w języku polskim do wyboru 15 5 zal. na ocenę

Seminarium dyplomowe 30 zal.  na ocenę

155 20

*  Student realizuje jeden wykład, za który uzyskuje 2 punkty ECTS

kod USOS 

Semestr VI

konwersatorium 3

3

4

34

Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów 

ECTS
Forma zaliczenia

wykład

wykład

Razem:

4wykład

konwersatorium

ćwiczenia

3

5

3

Razem: 26

2

3

4

ćwiczenia

konwersatorium

Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych w dniu  12 maja 2015r.  

20* 2

seminarium


