Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 5.11.A: Kontrola i audyt w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym - wykład
Cel zajęć:
Celem nauczania przedmiotu „Kontrola i audyt w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym”jest
zapoznanie studenta z wiedzą w zakresie dotyczącym zagadnień zarządzania bezpieczeństwem
w odniesieniu do organizacji oraz przedstawienie znaczenia kontroli i audytu. Student pozna istotę
i funkcje zarządzania, wychodząc od podstawowych zagadnień dotyczących organizacji i rysu
historycznego rozważań w zakresie zarządzania. Pozna czynniki wpływające na funkcjonowanie
i rozwój organizacji, jej składowe, ponieważ jest ona złożonym podmiotem. Zaznajomi się z funkcjami
wpływającymi na skuteczne zarządzanie, a także zrozumie jakie umiejętności musi posiadać
menadżer, by efektywnie zarządzać. Ponadto przyswoi sobie wiedzę w obszarze przesłanek orientacji
celowościowej i przyczynowej w naukach o zarządzaniu w odniesieniu do bezpieczeństwa. Student
nauczy się rozróżniać twierdzenia opisujące stany rzeczy oraz twierdzenia wartościujące na postawie
nauk i pozycji z literatury. Student zapozna się ze strategią bezpieczeństwa narodowego
Rzeczypospolitej oraz na podstawie przedstawionych informacji w zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego zrozumie zależność pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym, a kontrolą.
Po zaliczeniu przedmiotu student bez problemu będzie potrafił przedstawić różnicę
pomiędzy kontrolą a audytem oraz przedstawić wpływ tych mechanizmów na funkcjonowanie
organizacji. Student będzie znał metody i czynniki wpływające na efektywną kontrolę. W wyniku
kształcenia student będzie posiadał wiedzę o istocie i przesłankach audytu oraz o sposobach
efektywnego przeprowadzenia kontroli i audytu w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym.
Zakres tematyczny zajęć:
1.
2.
3.
4.
5.

Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu.
Przedstawienie podstawowym pojęć z zakresu kontroli i audytu.
Istota funkcjonowania organizacji.
Podstawowe funkcje w zarządzaniu organizacją.
Przesłanki orientacji celowościowej i przyczynowej w naukach o zarządzaniu w odniesieniu do
bezpieczeństwa wewnętrznego.
6. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Kontrola i jej skuteczność.
8. Audyt – istota oraz przesłanki.

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 30 osób/gr.
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 r.
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 roku w godzinach 9.00 – 19.00.
Miejsce świadczenia usługi:

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Zakres usługi:
Usługa obejmuje:
Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Kontrola i audyt w zarządzaniu bezpieczeństwem
wewnętrznym” dla studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na
studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
w formie wykładu - w łącznym wymiarze 40 godzin, w 2 grupach po 20 godzin w każdej grupie.
W tym:
L.p.
1.
2.
3.

Temat zajęć
Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu: podstawowe
pojęcia, cele, role, nurty i zasady.
Kontrola i audyt – wyjaśnienie terminów. Skuteczność,
efektywność kontroli, istota i zasady przeprowadzania
audytu.
Systemy kontroli w Polsce , pozycja kontroli
państwowej.

Liczba godzin
2
3
2

4.

Istota funkcjonowania organizacji.

2

5.

Przedstawienie zasad zarządzaniu organizacją.

2

6.

7.

Szczegółowe
omówienie
przesłanek
orientacji
celowościowej i przyczynowej w naukach o zarządzaniu
w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego.
Kontrola wewnątrzadministracyjna.
Przedstawienie strategii bezpieczeństwa narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej. (metody, cele, „reagowanie
w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa”).

3

2

8.

Współczesne koncepcje zarządzania.

2

9.

Podsumowanie organizacji jako obiektu badań,
w zakresie sprawności funkcjonowania.
Wpływ kontroli i audytu na bezpieczeństwo
wewnętrzne.

2

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia,
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej,
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wymagania w stosunku do wykładowców:
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym.
Sposób rozliczenia, płatności:
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym.

