
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 4.8:  Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - konwersatorium 

Cel zajęć:  

 

Celem nauczania przedmiotu Bezpieczeństwo Ekonomiczne Państwa (BEP)  jest zapoznanie 

studentów z zagadnieniami związanymi z częścią bezpieczeństwa narodowego, które zajmują się jego 

wymiarem ekonomicznym. Omawianie przedmiotu obejmuje historię w zakresie gospodarczego  

i ekonomicznego przygotowania i zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa jak też regulacje prawne  

i standardy międzynarodowe w tym zakresie. Poruszane będę również te aspekty bezpieczeństwa 

ekonomicznego państwa istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony 

państwa. 

Efektem zajęć potwierdzonym zaliczeniem przedmiotu BEP ma być umiejętność określenia 

zagadnień, które związane są z bezpieczeństwem ekonomicznym w ramach bezpieczeństwa 

narodowego. Dodatkową umiejętnością będzie świadomość zdarzeń gospodarczych i ekonomicznych 

w kraju, regionie i na świecie, które mają wpływ na kondycję bezpieczeństwa ekonomicznego 

państwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Historyczne uwarunkowania i geneza bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. 

2. Bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – wprowadzenie.  

3. Uwarunkowania Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa. 

4. Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa. 

5. Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego w systemie bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

6. Bezpieczeństwo energetyczne 

7. Bezpieczeństwo demograficzne 

8. Bezpieczeństwo finansowe 

9. Bezpieczeństwo ekologiczne 

 

Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2020 do marca 2021 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 „Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa” dla 

studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na 

kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 15 godzin, w jednej grupie. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Historyczne uwarunkowania i geneza bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa.  

1 

2. Bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – wprowadzenie.  2 

3. Uwarunkowania Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa.  3 

4. Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa.  2 

5. Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego.  2 

6. Bezpieczeństwo: energetyczne, demograficzne, finansowe, ekologiczne.  5 

 

 

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. 

 


