
MBT403.xls MBT403

Rok 
akademicki:

 od 2017/2018 Grupa przedmiotów

ECTS 2) 3

b) stopień c) rok

2 2

15

15

T

T

T

T T

T

fakultatywne Numer katalogowy: MBT403

Nazwa przedmiotu1): Zagrożenia terrorystyczne

Założenia i cele przedmiotu12):

Prowadzący zajęcia6): 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Terrorist Threats

Kierunek studiów4): Turystyka i Rekreacja

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi

Koordynator przedmiotu5): Dr hab. Agata Balińska

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 

- wskazanie sposobów radzenia sobie ze współczesnym zagrożeniem terrorystycznym oraz zwalczania organizacji 
terrorystycznych.

a) przedmiot

do wyboru

4 polski

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie zjawiska światowego terroryzmu oraz jego korzeni; 

- ukazanie typologii organizacji terrorystycznych, postaw ich członków oraz uwarunkowań działalności terrorystycznej;

- objaśnienie mechanizmów działania terrorystów i ich wpływu na środowisko społeczno-ekonomiczne;

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

inne… inne …

a) forma dydaktyczna

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

konsultacje inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne

indywidualne projekty studenckie

rozwiazywanie problemu

9

9

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

dyskusja

projekt badawczy

a4) seminaria

eksperyment

studium przypadku

Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

inne…

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Geografia ekonomiczno-społeczna.

inne …

Wiedza z zakresu przestrzennego występowania zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Pojęcie i rozumienie terroryzmu. Tradycja i ewolucja działań terrorystycznych. Klasyfikacja terroryzmu (terroryzm etniczno-
narodowy, społeczno-rewolucyjny, państwowy i religijny). Uwarunkowania działalności terrorystycznej. Ofiary terroryzmu. Strategie
walki z terroryzmem. Ustawodawstwo antyterrorystyczne. Systemowe zapobieganie terroryzmowi. Terroryzm i antyterroryzm w
Polsce. Media a terroryzm - oblicza terroryzmu w filmie dokumentalnym. Terroryzm a turystyka.

B.     ćwiczenia

Cechy działalności terrorystycznej. Motywacja i cele terrorystów. Terrorysta jako człowiek i uczestnik społeczeństwa. Modus
operandi terrorystów - formy terroryzmu. Konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie - przegląd wybranych organizacji
terrorystycznych. Wybrane jednostki antyterrorystyczne świata. Przykłady zamachów i ich skutki. Aktywizacja społeczeństwa w
walce z terroryzmem. Zachowanie obywateli w trakcie aktów terroryzmu.

Założenia wstępne17):

Dr hab. Agata Balińska, mgr Piotr Gabryjończyk
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UWAGI24):

2. Townshend C., 2017. Terroryzm. Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

04 - pozyskuje, samodzielnie analizuje i prawidłowo 
interpretuje informacje dotyczące terroryzmu jako 
zjawiska determinującego kształt współczesnych 
stosunków międzynarodowych;

06 - prezentuje twórcze i nieszablonowe podejście do sytuacji 
problemowych oraz skutecznie współpracuje w zespole.

07 -

4. Rękawek K, 2017. Człowiek z małą bombą. O terroryzmie i terrorystach. Czarne, Wołowiec.

1. Hołyst B., 2009. Terroryzm (t. 1-2). LexisNexis, Warszawa.

02 - rozumie mechanizm powstawania i rozwoju 
zagrożeń terrorystycznych w zależności od obszaru ich 
występowania oraz właściwie identyfikuje rolę terroryzmu 
w kształtowaniu sytuacji politycznej, społecznej i 
gospodarczej;

03 - ocenia i analizuje zasadność oraz skuteczność 
wybranych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 
terroryzmowi, potrafi zachować się w sytuacji kryzysowej;

ocena wykonanie zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

01 - ma wiedzę z zakresu historycznych, ekonomicznych, 
społecznych i kulturowych uwarunkowań kształtujących 
ruchy terrorystyczne świata;

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

08 -

05 - jest świadomy zróżnicowania percepcji zjawisk związanych z 
terroryzmem i rozumie ich powody oraz sam potrafi dostrzec różne 
punkty widzenia danego problemu;

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta

inne…

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

test komputerowy 

Element oceny

egzamin ustny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

złożone projekty

inne…

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

inne..

inne..

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

egzamin pisemny

okresowe prace pisemne

egzamin pisemny

egzamin ustny

7. Aleksandrowicz T., 2015. Terroryzm międzynarodowy. Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz, Warszawa.

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20): inne…

8. Białek T., 2005. Terroryzm. Manipulacja strachem. Studio Emka, Warszawa.

imienne karty oceny studenta

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne…

b) uzupełniająca

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

5. Dietl W., Hirschmann K., Tophoven R., 2009. Terroryzm. PWN, Warszawa.

a) podstawowa

sala dydaktyczna

3. Horgan J., 2015. Psychologia terroryzmu. PWN, Warszawa.

6. Cymerski J., 2013. Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Rytm, Warszawa.

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

test

inne..

inne..


