
Zasady wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa                       

i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie                             

(dalej zwaną WSBiO) 

 

1. Do wyboru przedmiotów wybieralnych dla  poszczególnych  roczników  oraz   dokonania  zapisu     

na te przedmioty zobowiązani są wszyscy studenci WSBiO, dla których program kształcenia 

przewiduje taki wybór. Zapis na dany przedmiot jest wiążący i stanowi zobowiązanie do jego 

uczestniczenia i zaliczenia. 

 

2. W danym roku akademickim zapisy na przedmioty wybieralne przeprowadzane są dwa razy. 

 

3. Lista przedmiotów wybieralnych (Profil praktyczny - Rok akademicki 2019/2020 –                    

semestr zimowy) 

- na semestrach II, III, IV, V, VI na studiów licencjackich BN i BW (Wybory należy przeprowadzić 

odpowiednio: na semestrach I, II, III, IV, V), 

- na semestrach II, III, IV na studiów magisterskich BN II (Wybory należy przeprowadzić 

odpowiednio: na semestrach I, II, III). 

 

Przedmioty wybieralne studia licencjackie  na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: 

Realizowane na semestrze II (wybierane na semestrze I): 

Przedmioty do wyboru A Przedmioty do wyboru B 

Historia wojen i wojskowości w XX 

i XXI wieku 
 Socjologia 

 

Najnowsza historia Polski  Podstawy filozofii bezpieczeństwa 
 

 

Realizowane na semestrze III (wybierane na semestrze II): 

Przedmioty do wyboru A Przedmioty do wyboru B 

Współpraca administracji cywilno-

wojskowej 
 

Kształcenie umiejętności 

interpersonalnych i społecznych 

 

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-

Wschodniej 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 



 

Realizowane na semestrze IV (wybierane na semestrze III): 

Przedmioty do wyboru A 

Patologie społeczne a bezpieczeństwo społeczności lokalnych  

Penitencjarystyka  

 

Realizowane na semestrze V (wybierane na semestrze IV): 

Przedmioty do wyboru (propozycje tematyczne studentów):  

Zajęcia warsztatowe/zajęcia praktyczne/warsztaty interpersonalne  

 

Realizowane na semestrze VI (wybierane na semestrze V): 

Przedmioty do wyboru A Przedmioty do wyboru B 

Działania na wypadek zagrożenia 

terrorystycznego 
 

Zajęcia warsztatowe/zajęcia 

praktyczne/warsztaty 

interpersonalne (propozycje 

studentów) 

 

Ochrona przed czynnikami 

masowego rażenia 
 Warsztaty prozdrowotne 

 

 

Przedmioty wybieralne studia licencjackie  na kierunku BEZPIECZEŃSTWO 

WEWNĘTRZNE: 

Realizowane na semestrze II (wybierane na semestrze I): 

Przedmioty do wyboru A Przedmioty do wyboru B 

Historia wojen i wojskowości w XX i 

XXI wieku  
 Socjologia 

 

Najnowsza historia Polski    Podstawy filozofii bezpieczeństwa 
 

 

 

 



Realizowane na semestrze III (wybierane na semestrze II): 

Przedmioty do wyboru A Przedmioty do wyboru B 

Współpraca administracji cywilno-

wojskowej  
 

Dokumentacja współpracy i 

współdziałania 

 

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-

Wschodniej 
 

Umiejętność opracowywania 

programów 

społecznościowych/profilaktycznych 

 

 

Realizowane na semestrze IV (wybierane na semestrze III): 

Przedmioty do wyboru A 

Patologie społeczne a bezpieczeństwo społeczności lokalnych  

Penitencjarystyka  

 

Realizowane na semestrze V (wybierane na semestrze IV): 

Przedmioty do wyboru A 

Loss Prevention jako narzędzie zarządzania ryzykiem strat  

Bezpieczeństwo komercyjne  

 

Realizowane na semestrze VI (wybierane na semestrze V): 

Przedmioty do wyboru A Przedmioty do wyboru B 

Działania na wypadek zagrożenia 

terrorystycznego 

 Zajęcia warsztatowe/zajęcia 

praktyczne/warsztaty 

interpersonalne (propozycje 

studentów) 

 

Ochrona przed czynnikami 

masowego rażenia 

 Warsztaty prozdrowotne  

 

 

 



Przedmioty wybieralne studia magisterskie  na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: 

Realizowane na semestrze II (wybierane na semestrze I): 

Przedmioty do wyboru A Przedmioty do wyboru B 

Historia wojen i wojskowości   
Przygotowanie państwa do działań 

sojuszniczych (HNS) 

 

Bezpieczeństwo w najnowszej 

historii Polski   
 

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-

Wschodniej 

 

 

Realizowane na semestrze III (wybierane na semestrze II): 

Przedmioty do wyboru A Przedmioty do wyboru B 

Bezpieczeństwo społeczne  Socjologia  

Kształcenie umiejętności 

interpersonalnych i społecznych 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi  

 

Przedmioty do wyboru (propozycje tematyczne studentów):  

Zajęcia warsztatowe/zajęcia praktyczne/warsztaty interpersonalne  

 

Realizowane na semestrze IV (wybierane na semestrze III): 

Przedmioty do wyboru (propozycje tematyczne studentów):  

Zajęcia warsztatowe/zajęcia praktyczne/warsztaty interpersonalne  

 

 

4. Zapisanie się na dany przedmiot wybieralny odbywa się poprzez wypełnienie Deklaracji wyboru 

przedmiotu wybieralnego i złożenie jej w Dziekanacie WSBiO.  

 

5. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu wybieralnego zostaną dopisani do grup, w 

których niewypełniony został limit miejsc. 

 

 



6. Ze względu na zachowanie minimalnej liczebności grupy zajęciowej, przedmioty wybrane przez 

mniej niż 20 osób nie zostaną uruchomione do realizacji w przypadku ogólnej liczby studentów na 

danym kierunku wynoszącej 50 lub powyżej. 

Natomiast w przypadku ogólnej liczby studentów na danym kierunku  wynoszącej poniżej                         

40 studentów przedmioty wybrane przez mniej niż 12 osób nie zostaną uruchomione do realizacji. 

 

7. Po zamknięciu list przedmiotów wybieralnych  nie ma możliwości przepisania się na inny 

przedmiot. 

 

 

 


