Załącznik nr 1

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu

PROGRAM RAMOWY
Szkolenia „Działalność obcych służb na terenie RP
- metody, techniki i sposoby działania”

POZNAŃ
2018
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NAZWA SZKOLENIA: „Działalność obcych służb na terenie RP - metody,
techniki i sposoby działania”
CZAS TRWANIA (ilość godzin): 6 godzin (1 przerwa 15 min)

TERMIN SZKOLENIA: 1.12.2018, godzina 9.00

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką metody i technik pracy wykorzystywanych w dziedzinie wywiadu i kontrwywiadu.
SŁUCHACZE:
Szkolenie jest adresowane do studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, a także dla osób spoza Uczelni zainteresowanych tematyką wywiadu
i kontrwywiadu oraz metod i narzędzi pracy.
KADRA DYDAKTYCZNA: płk. Andrzej Sąsiadek, absolwent Ośrodka Kształcenia
Kadr Wywiadu, wieloletni pracownik Urzędu Ochrony Państwa

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie obejmuje realizację następujących treści:
1. Przedstawienie pojęć:


Wywiad i kontrwywiad jako specyficzna aktywność.



Wywiad i kontrwywiad jako instytucje.

2. Metody działania służby wywiadu i kontrwywiadu


Cele i geneza funkcjonowania wywiadu i kontrwywiadu: rodzaje, podziały, różnice
pomiędzy nimi oraz podobieństwa w kontekście historycznym oraz funkcjonalnym.



Ogólne i obowiązujące zasady pracy wywiadów i kontrwywiadów na całym świecie:
zadania, produkt, organizacja.
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3. Technologia pracy wywiadów i kontrwywiadów


Zasady dotyczące praworządności, celowości, ekonomiki działań wywiadu i kontrwywiadu.



Konieczność zachowania tajemnicy. Konspiracja jako podstawa działań służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.



Specyfika pracy wywiadów poza granicami własnego państwa.



Kontrwywiadowcze sposoby przeciwdziałania aktywności obcych wywiadów.

4. Jasne i ciemne strony pracy w wywiadzie i kontrwywiadzie

Metody pracy:


mini wykład,



ćwiczenia,



dyskusja,



przykłady.

WARUNKI PRZYJĘCIA:



Zapisanie się na szkolenie drogą mailową, telefoniczną lub osobistą
Wpłata za szkolenie przelewem na konto Uczelni:

„

49 1090 1346 0000 0001 1934 6279 z dopiskiem: „imię i nazwisko,” Działalność
obcych służb na terenie RP - metody, techniki i sposoby działania”

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
 Studenci i Absolwenci WSB – 119zł
 Pracownicy WSB – 119zł
 Osoby spoza Uczelni – 139zł

Opracowała:
Kierownik Akademickiego
Biura Karier i Rozwoju
dr Joanna SZYDŁOWSKA
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