
 

1 
 

 
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

z siedzibą w Poznaniu 
 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU: 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w sytuacjach zagrożenia życia 

Kod przedmiotu: C12 

Osoba odpowiedzialna 
za przedmiot: 

 

Osoby prowadzące 
zajęcia: 

 

Wydział: Nauk Społecznych w Giżycku 

Kierunek: Psychologia 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Specjalność: Psychologia służb mundurowych 

Semestr realizacji 
przedmiotu: 

IV 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Brak  

 

Wymagania wstępne: 
Brak   

 

Liczba godzin  
zajęć dydaktycznych 

Rodzaje / forma zajęć 

Stacjonarne  Niestacjonarne 
BK 

N Σ 

BK 

N Σ 

semestr nr IV 
W 

C  
K W 

C 
K 

S T S T 

10 6 8 6 20 50 8 6 6 5 25 50 
Oznaczenie rodzaju zajęć:  
BK - zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem, N - zajęcia realizowane bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela 
ze studentem 

Oznaczenie form zajęć:  
W - wykład, C - ćwiczenia praktyczne (S - realizowane w sali, T – z możliwością realizacji poza salą, w miejscach służących nabywaniu 
umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych), K- egzaminy, instruktaże, konsultacje, narady, seminaria, zaliczenia, itp. 

 

Efekty uczenia się: 

Symbol 

(odniesienie 

do) 

EPK/EKK/ESK1 

Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 

(forma zaliczeń) 

Wiedza2:   

1 zna koncepcje psychologiczne człowieka, ma 
elementarną wiedzę o miejscu psychologii w 
systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i 
metodologicznych powiązaniach z innymi 
dyscyplinami naukowymi 

K_W02 

Egzamin pisemny 
obejmujący zadania i 
zagadnienia teoretyczne,  

 
1 EPK/EKK/ESK – efekty podstawowe uczenia się/efekty kierunkowe uczenia się /efekty specjalnościowe uczenia się 

(w zależności od semestru, na którym prowadzony jest przedmiot) 
2 W odniesieniu do praktyk zawodowych w sylabusie nie ujmuje się efektów uczenia się z zakresu wiedzy. 
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2 ma elementarną wiedzę, zorientowaną na 
zastosowanie praktyczne, o różnych rodzajach 
struktur społecznych, struktur i systemów 
bezpieczeństwa oraz instytucjach życia społecznego 
oraz zachodzących między nimi relacjach, przede 
wszystkim w ujęciu psychologicznym i 
socjologicznym 

K_W06 

Egzamin pisemny 
obejmujący zadania i 
zagadnienia teoretyczne,  

3 zna podstawowe teorie dotyczące rozumienia 
zagadnień zachowań organizacyjnych  K_W08 

Egzamin pisemny 
obejmujący zadania i 
zagadnienia teoretyczne,  

4 ma elementarną wiedzę na temat psychologicznych 
modelów i czynników przedsiębiorczości oraz 
ochrony własności przemysłowej oraz praw 
autorskich, zorientowaną na zastosowanie 
praktyczne 

K_W10 

Egzamin pisemny 
obejmujący zadania i 
zagadnienia teoretyczne,  

Umiejętności:   

1 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 
społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi 
obszarami działalności psychologicznej 

K_U01 
 

Praca w grupach, 
prezentacje 

2 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi w celu analizowania motywów i 
wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 
prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii 
działań praktycznych w odniesieniu do różnych 
kontekstów działalności psychologicznej 

K_U03 

Praca w grupach, 
prezentacje 

3 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się 
w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień psychologicznych; 

K_U06 
Praca w grupach, 
prezentacje 

Kompetencje społeczne:   

1 przejawia prospołeczną postawę wobec osób o 
różnych potrzebach w zakresie wsparcia i pomocy 
psychologicznej; potrafi z nimi nawiązać kontakt i 
przeprowadzić rozmowę diagnostyczną w celu 
określenia tych potrzeb 

K_K02 

Udział w dyskusji na 
zajęciach i konsultacjach 

2 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny, określa, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne, priorytety działań 
zawodowych 

K_K04 

Udział w dyskusji na 
zajęciach i konsultacjach 

Metody 
dydaktyczne: 

Wykład 

Ćwiczenia  

Prezentacja na zadany przez prowadzącego temat 
praca w grupach, dyskusje, analizy sytuacji rzeczywistych (case study) 

Treści kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) 

Liczba 
godzin 

S N 

Wykłady: 

1 
Wykład 1. Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego 
Zagadnienia: Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego i zarządzania w zagrożeniu 
życia. 

1 1 

2 

Wykład 2: Prawne aspekty zarządzania kryzysowego 
Zagadnienia: Prawne aspekty zarządzania kryzysowego. Organizacja i zadania centrum 
reagowania w gminie oraz centrum zarządzania kryzysowego w powiecie i województwie. 
Sposób tworzenia gminnego zespołu reagowania oraz powiatowych i wojewódzkich 
zespołów kryzysowego 

1 1 

3 
Wykład 3: Organizacja i zadania centrum reagowania zarządzania kryzysowego na 
różnych szczeblach 

2 2 
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Zagadnienia: Centra zarzadzania kryzysowego wojewódzkie, powiatowe i gminne  

4 
Wykład 4: Przyczyny i przebieg sytuacji kryzysowych zagrażających życiu  
Zagadnienia: Sytuacje kryzysowe, ich przyczyny, prawdopodobieństwo wystąpienia i skutki dla życia, 

zdrowia. 

2 2 

5 
Wykład 5: Dobór ludzi do zespołu zarządzania kryzysowego 
Zagadnienia: Zespoły reagowania kryzysowego 

2 1 

6 
Wykład 6: Planowanie i przygotowanie do sytuacji kryzysowych 
Zagadnienia: Psychologia sytuacji kryzysowych 

2 1 

RAZEM 10 8 

Ćwiczenia praktyczne: 

Ćwiczenia realizowane w sali (C/S): 

1 
Ćwiczenie 1: Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i 
organizacji państwowych w sytuacjach kryzysowych 
Zagadnienia: Podst6awy prawne zarządzania kryzysowego  

1 1 

2 
Ćwiczenie 2: Rodzaje zagrożeń życia 
Zagadnienia: Podstawowe typy zagrożeń życia- podstawowa terminologia  

1 1 

3 
Ćwiczenie 3: Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia 
Zagadnienia: Instytucje mogące wspierać udzielanie pomocy  

2 2 

4 
Ćwiczenie 4: planowanie i przygotowywanie działań w sytuacjach kryzysowych  
Zagadnienia: Sytuacje kryzysowe, ich przyczyny, prawdopodobieństwo wystąpienia i skutki dla życia, 

zdrowia. 

2 2 

Ćwiczenia realizowane w terenie (C/T)3 

Opis zajęć realizowanych w terenie: Centrum Zarzadzania Kryzysowego – zadania i funkcje 
Miejsce odbywania się zajęć w terenie: Wybrane Centrum Zarządzania Kryzysowego  
Warunki zaliczenia: Opracowanie pisemne Zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego  

8 6 

RAZEM 16 12 

Opis godzin zajęć w formie praktycznej bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem  

Forma kształcenia (np. projekt, e-learning, badania terenowe): 

Liczba godzin: przynajmniej 60% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

Założenia: pogłębienie wiedzy z wybranego tematu omawianego na wykładach/ćwiczeniach; 

ćwiczenie umiejętności samodzielnego opracowywania zadanych zagadnień. 

Warunki zaliczenia: przygotowanie projektu-prezentacji na jeden z wybranych (wcześniej 

uzgodnionych z prowadzącym zajęcia) tematów poruszanych na wykładach/ćwiczeniach. 

12 15 

Forma zaliczenia przedmiotu: 
(egzamin (ustny/pisemny)/zaliczenie z 
oceną) 4 

Egzamin pisemny 

Potwierdzanie poziomu osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się (warunki zaliczenia) 

Egzamin (wykład) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się5 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)6 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 
3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

Wiedza: 

 
3 Należy je uwzględnić w przypadku, gdy plan studiów uwzględnia zajęcia realizowane w terenie. 
4 W odniesieniu do formy egzaminu należy precyzyjnie określić jego formę, tj. ustny czy pisemny. 
5 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
6 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

egzaminu. 



 

4 
 

1 Egzamin pisemny 
obejmujący 
zadania i 

zagadnienia 
teoretyczne,  

Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny  

2 Egzamin pisemny 
obejmujący 
zadania i 

zagadnienia 
teoretyczne,  

Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny  

3 Egzamin pisemny 
obejmujący 
zadania i 

zagadnienia 
teoretyczne,  

Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny  

4 Egzamin pisemny 
obejmujący 
zadania i 

zagadnienia 
teoretyczne,  

Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny  

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się7 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)8 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 
3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

Wiedza: 

1 Egzamin pisemny 
obejmujący 
zadania i 
zagadnienia 
teoretyczne,  

Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny  

2 Egzamin pisemny 
obejmujący 
zadania i 
zagadnienia 
teoretyczne,  

Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny  

3 Egzamin pisemny 
obejmujący 
zadania i 
zagadnienia 
teoretyczne,  

Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny  

4 Egzamin pisemny 
obejmujący 
zadania i 
zagadnienia 
teoretyczne,  

Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny  

Umiejętności: 

1 Praca w grupach, 
prezentacje 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Prezentacje  
Lista ocen  

 
7 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
8 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

zaliczenia ćwiczeń. 
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2 Praca w grupach, 
prezentacje 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Prezentacje  
Lista ocen 

3 Praca w grupach, 
prezentacje 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Prezentacje  
Lista ocen 

Kompetencje społeczne: 

1 Udział w dyskusji 
na zajęciach i 
konsultacjach 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista ocen 

2 Udział w dyskusji 
na zajęciach i 
konsultacjach 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista ocen 

Ogólne 
wskazówki do 
warunków 
zaliczenia 
przedmiotu: 

• Warunki zaliczenia przedmiotu powinny być zgodne ze wskazanym w tabeli z 
efektami uczenia się (powyżej na s. 1-2) sposobem weryfikacji efektów 
uczenia się oraz formą zaliczenia przedmiotu.  

• Każdy sposób weryfikacji efektów uczenia się (formy zaliczeń) wskazany w 
sylabusie powinien być odpowiednio udokumentowany, a prace zaliczeniowe 
studentów (lub listy zagadnień/pytań w przypadku zaliczenia ustnego; listy 
aktywności itd.) wraz z listami obecności i uzasadnieniami wystawienia ocen 
(na pracach zaliczeniowych) potwierdzające właściwą weryfikację efektów 
uczenia się powinny być złożone w odpowiednim Wydziale.   

• W przypadku weryfikacji efektów uczenia się w postaci 
referatów/esejów/dłuższych prac pisemnych itp. należy w sylabusie podać ich 
temat/y. 

• Ocenę końcową z zaliczenia przedmiotu kończącego się egzaminem wylicza 
się na podstawie procentowego udziału oceny z ćwiczeń i egzaminu w ocenie 
końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowi 40%, a ocena z egzaminu 60% oceny 
końcowej 

Literatura: 

Podstawowa (dostępna w bibliotece WSB/bibliotece wydziału): 

1. Jabłonowski M., Smolak L. (pod red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce.  Pułtusk 2007 
2. Gryz J. (pod red.), System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura-charakter-obszary, 

Toruń 2009 
3. Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego. Toruń 2012   
4. Lidawa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2010 
5. Sobolewski G., Majchrzak D., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. 

Warszawa 2011 

Uzupełniająca: 

1. Kowalkowski S., Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych. 
Warszawa 2007 

2. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007 
3. Piątek Z., Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego. Warszawa 2006 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta:  
Obciążenie studenta [liczba godzin] 

S N 

udział w wykładach 10 8 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w sali 
(S) 

6 6 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w 
terenie (T) 

8 6 

realizacja zajęć praktycznych w ramach godzin zajęć 12 15 
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bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze 

studentem9 (przynajmniej 60% godzin zajęć 

realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem) 

samodzielne studiowanie (przygotowanie do zajęć, 
egzaminów, zaliczeń itp.) w ramach godzin bez 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem (do 
40% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego 
kontaktu nauczyciela ze studentem) 

8 10 

konsultacje, instruktaże, narady, seminaria, egzaminy, 
zaliczenia 

6 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot: 2 2 

Uwagi: 

 

      Podpis wykładowcy: 
Data złożenia sylabusa: 

 

 
9 Suma godzin zajęć praktycznych realizowanych bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem oraz 

przeznaczonych na samodzielne studiowanie studenta powinna stanowić 100% wszystkich godzin bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem określonych w planach studiów. 


