
Nazwa przedmiotu Punkty
ECTS Forma zajęć Liczba

godzin zajęć Zaliczenie

Wprowadzenie do systemu
bezpieczeństwa

narodowego
1 Wykład 10 Zaliczenie/ocena

test, praca pisemna

Instytucje bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa 1 Wykład 10 Zaliczenie/ocena

test, praca pisemna

Sektor prywatny w ochronie
infrastruktury państwa 2 Konwersatorium 10 Zaliczenie / aktywna

obecność na zajęciach

System zarządzania kryzysowego
oraz świadomość sytuacyjna w

zarządzaniu kryzysowym
2 Konwersatorium,

ćwiczenia 16
Zaliczenie/ocena,

praca pisemna,
prezentacja

Współpraca krajowa w ramach
systemu zarządzania kryzysowego 2 Konwersatorium,

ćwiczenia 16
Zaliczenie / aktywna

obecność na zajęciach,
praca pisemna

Współpraca międzynarodowa w
zakresie zarządzania kryzysowego 1 Konwersatorium,

ćwiczenia 16
Zaliczenie / aktywna

obecność na zajęciach,
praca pisemna

Komunikacja społeczna 2 Konwersatorium,
ćwiczenia 16

Zaliczenie / aktywna
obecność na zajęciach,

ustna prezentacja

Ochrona informacji niejawnych i
danych osobowych 1 Konwersatorium,

ćwiczenia 10
Zaliczenie / aktywna

obecność na zajęciach,
test

Ocena ryzyka i zarządzanie nim 2 Konwersatorium,
ćwiczenia 14

Zaliczenie / ocena /
Opracowanie projektu

i ustna prezentacja

Planowanie cywilne 2 Konwersatorium,
ćwiczenia 16

Zaliczenie / ocena /
Opracowanie projektu

i ustna prezentacja
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(2022/2023)

Program studiów podyplomowych

Semestr zimowy



Semestr letni
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Nazwa przedmiotu Punkty
ECTS Forma zajęć Liczba godzin

zajęć Zaliczenie

Ochrona infrastruktury krytycznej 2

 
Konwersatorium/

ćwiczenia
  

16
Zaliczenie/ocena
  test,  aktywna

obecność na zajęciach

Zabezpieczenie techniczne w obiektach
infrastruktury krytycznej 2 Wykład /

ćwiczenia 16
Zaliczenie/

opracowanie projektu i
ustna prezentacja

Współpraca cywilno-wojskowa 1

 
Konwersatorium/

ćwiczenia
  

14 Zaliczenie, aktywna
obecność na zajęciach

Cyberbezpieczeństwo 2 Wykład /
ćwiczenia 14

Zaliczenie/ocena, praca
pisemna, aktywna

obecność na zajęciach

 
  Współczesne zagrożenia

terrorystyczne
  

1 Wykład /
ćwiczenia 16 Zaliczenie, aktywność

na zajęciach

 
  Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

  
2 Wykład /

ćwiczenia 14
Zaliczenie/ocena,

aktywna obecność na
zajęciach

 
  Stany nadzwyczajne i nie zwyczajne

  
1

 
Konwersatorium/

ćwiczenia
  

16 Zaliczenie, aktywna
obecność na zajęciach

 
  Studium przypadku

  
2

 
Konwersatorium/

ćwiczenia
  

10 Zaliczenie, aktywna
obecność na zajęciach

 
  Wizyty studyjne w CZK

(np. RCB, m.st. Warszawa, KG
  SG, KGP)

  

1

 
Konwersatorium/

ćwiczenia
  

6 Zaliczenie, aktywna
obecność na zajęciach


