Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach
Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
w roku akademickim 2018/2019
Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w
Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne
Kierownik studiów: dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. nadzw. UWr,
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Adresat studiów: studia są adresowane do:
1. osób pełniących funkcje kierownicze w sektorze administracji publicznej oraz w sektorze
prywatnym, zajmujących się zawodowo problemami bezpieczeństwa wewnętrznego,
2. pracowników samorządowych odpowiadający za bezpieczeństwo ludności, zabezpieczenie instytucji
w których pracują, lub tworzenie i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego oraz planów
zarządzania kryzysowego,
3. menedżerów zarządzania kryzysowego.
Założeniem tego rodzaju sposobu kształcenia jest uzupełnienie ogólnoakademickiej wiedzy
absolwentów studiów wyższych o treści specjalistyczne, istotne dla prawidłowego wykonywania
obowiązków zawodowych. Dla osób zarządzających lub pracujących w urzędach organów administracji
samorządowej,
samorządowych jednostkach organizacyjnych i innych, wiedza teoretyczna i
praktyczna nabyta podczas studiów podyplomowych stanowić będzie ważną pomoc w codziennej
praktyce zawodowej i ułatwiać względem prawnym i etycznym wykonywanie obowiązków
zawodowych. Dla prawników ukierunkowane i celowe kształcenie w ramach studiów podyplomowych
stanowi istotne uzupełnienie ogólnej wiedzy prawniczej, umożliwiające im specjalizację zawodową.
Korzyścią dla obu zainteresowanych grup zawodowych jest, wychodzące naprzeciw współczesnym
trendom w zarządzaniu i prawie, nabycie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu
zarządzania podmiotami w strukturze finansów publicznych bądź od nich zależnych wraz z
podniesieniem kompetencji zawodowych poprzez praktyczną analizę poznawanych zagadnień,
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent
otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zasady odpłatności: 3699 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) za dwa
semestry, płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest
przewidziana opłata rekrutacyjna,
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia,
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 7 maja 2018 r. do 22 października 2018 r.

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta
osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody
nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na
pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia
usług edukacyjnych.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Działaniach Administracji Publicznej
– Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne jest kształcenie absolwentów umiejących wykorzystać
nabytą specjalistyczną wiedzę z zakresu studiów do pracy w administracji publicznej oraz służb
publicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień związanych z
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących sytuacji
kryzysowych oraz wiedzę dotyczącą sytuacji kryzysowych w aspekcie socjologicznym i
psychologicznym. Studia te umożliwiają ponadto uzyskanie przez słuchaczy odpowiednich kompetencji
oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji na pełnionych
stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanych z zarządzaniem w sytuacjach
kryzysowych. Słuchacze zdobędą wiedzę praktyczną z zakresu m.in. bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego, współczesnych zagrożeń, systemu reagowania kryzysowego, zagadnień
obejmujących bezpieczeństwo energetyczne, jak i kwestii dotyczących zarządzania kryzysowego,
logistyki. Zapoznają się także z zagadnieniami gospodarowania zasobami ludzkimi, ochrony osób,
mienia i infrastruktury, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także metodyki pracy
analitycznej, prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i metodyki oceny zagrożeń.
Zadaniem studiów jest osiągnięcie takich efektów kształcenia, aby absolwenci na rynku pracy
cechowali się następującymi umiejętnościami:
1. analiza i ocena procesów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2. podejmowanie decyzji podczas działania w warunkach kryzysowych,
3. umiejętne wykorzystywanie optymalnych technik organizacji i pracy w sytuacjach wyjątkowych,
4. organizowanie najbardziej sprawnych i skutecznych mechanizmów decyzyjnych,
5. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, motywowanymi zarówno przyczynami naturalnymi (np.
klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, jak i nienaturalnymi (np. awarie techniczne, zakłócenia
porządku publicznego, zagrożenia o charakterze terrorystycznym itp.).
Kolejne ważne umiejętności, jakie zostaną przekazane słuchaczom, to: umiejętność skutecznego
działania w grupie, kierowania zespołami opartymi na zrozumieniu zmiennych uwarunkowań
społecznych, psychologicznych, ekonomicznych i innych; umiejętność przeprowadzania symulacji przy
planowaniu działań i rozwiązywaniu trudnych problemów i zagadnień. Biorąc pod uwagę zdobytą

wiedzę przekazaną absolwentom podyplomowych studiów bezpieczeństwa zewnętrznego,
przewidujemy następujące możliwości ich zatrudnienia:
1. w administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
2. w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW.
3. w organach i agendach Unii Europejskiej,
4. w organizacjach międzynarodowych,
5. w mediach, w tym mediach elektronicznych,
6. w firmach prywatnych oraz w agencjach reklamowych i in.,
7. a także jako specjalistów od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej
– Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne obejmuje dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym
i zakłada 150 godzin zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 44
W semestrze pierwszym przewidziano 74 godzin zajęć 23 pkt. ECTS, w semestrze drugim 76 godzin
21 pkt. ECTS.
Słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z przedmiotów oraz przystąpić do egzaminu końcowego, który
odbywa się w formie ustnej i obejmuje swym zakresem udostępniony wykaz zagadnień.
I SEMESTR STUDIÓW

Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć

Liczba
godz.

Forma
zaliczenia

Podstawy prawne oraz
prawne formy działań
administracji
Policyjna funkcja organów
państwa (bezpieczeństwo i
porządek publiczny)
Administracja porządku i
bezpieczeństwa publicznego
(organizacja- kompetencje)
Procedury w działaniach
administracji porządku i
bezpieczeństwa
Stany nadzwyczajne –
regulacje prawne
Rozpoznawanie i
prognozowanie zagrożeń

Wykład

10 h

Zaliczenie

Wykład

10 h

Wykład

10 h

Konwer
satoria
Ćwicze
nia
Warszt
aty

8h

Wykład

Lp
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Organizacja i
funkcjonowanie centrów
powiadamiania
ratunkowego i centrów
zarządzania kryzysowego

Punkty
ECTS

Prowadzący

4

dr hab. Tadeusz Kocowski,
prof. nadzw. UWr

4

prof. dr hab. Maciej Szostak

4

dr Andrzej Pakuła

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
2

UWr dr Maciej Błażewski
(4h)
mgr Michał Raduła (5h)
mgr Michał Raduła

4h

Zaliczenie

1

6h

Zaliczenie

1

st. bryg. w st. sp. mgr
Andrzej Jaroszek

8h

Zaliczenie

2

st. bryg. w st sp. Stanisław
Ręcławowicz

8.
9.

Plany zarządzania
kryzysowego
Ratownictwo medyczne;
organizacja, zasady
działania
Bezpieczeństwo zdrowotne
obywatela w Polsce

10.
11.

Współczesne problemy
bezpieczeństwa

Wykład

8h

Zaliczenie

2

mgr Jan Czudiak

Wykład

4h

Zaliczenie

1

prof. dr hab. Juliusz
Jakubaszko

Konwer
satoria
Wykład

4h

Zaliczenie

1

mgr Mateusz Paplicki

4h

Zaliczenie

1

gen.bryg. rez. pilot mgr
inż.Piotr Luśnia

Forma
zajęć

Liczba
godz.

Forma
zaliczenia

Wykład

6h

Zaliczenie

Wykład

8h

Wykład

12 h

Warsztaty

4h

Wykład

Łączna liczba godzin: 76/ECTS 23
II SEMESTR STUDIÓW

Nazwa przedmiotu
Lp

6.

Zasady przeprowadzania
akcji ratunkowych ewakuacja
Psychologia sytuacji
kryzysowych –
psychologia tłumu,
negocjacje, pomoc
psychologiczna w
sytuacjach kryzysowych
Krajowy system
ratowniczo-gaśniczy ratownictwo techniczne;
chemiczne; wodne,
ekologiczne
Bezpieczeństwo imprez
masowych
Kalkulacja kosztów w
działaniach zespołu
ratownictwa
Zamówienia publiczne w
stanach nadzwyczajnych

7.

Przedsiębiorcy w stanach
nadzwyczajnych

1.
2.

3.

4.
5.

Punkty
ECTS

Prowadzący

1

st. bryg. mgr Bogusław Brud

2

dr Mieczysław Cenin

4

mgr Jan Czudiak

Zaliczenie

1

dr Piotr Pałaszewski

6h

Zaliczenie

1

dr Agata Klaus -Rosińska
Politechnika UWr.

Konwersat
oria

4h

Zaliczenie

1

dr Krzysztof Horubski

Wykład

2h

Zaliczenie

1

dr hab. Tadeusz Kocowski,
prof. nadzw. UWr

Zaliczenie

Zaliczenie

Informacja w stanach
nadzwyczajnych

Ćwiczenia

2h

Zaliczenie

1

mgr Witold Małecki

Wykład

4h

Zaliczenie

1

prof. dr hab. Mariusz
Jabłoński

Wykład

10 h

4

prof. dr hab. Jerzy Supernat

Warsztaty

4h

Zaliczenie

1

UWr mgr Witold Małecki

Wykład

4h

Zaliczenie

1

dr Andrzej Pakuła

Wykład

8h

2

prof. dr hab.
Wiesława Miemiec

8.
9

10

Ograniczenia wolności
oraz praw człowieka i
obywatela w stanach
nadzwyczajnych
Procesy decyzyjne w
stanach nadzwyczajnych

Zaliczenie

Obrona cywilna
11
12

Odpowiedzialność za
działania administracji
(administracyjna,
cywilna, karna)

Zaliczenie
13

Finansowanie działalności
administracji w stanach
kryzysowych i sytuacjach
nadzwyczajnych

Łączna liczba godzin: 74/ECTS 21
RAZEM: 150 godz./ECTS 44

