
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 5.12.B:  Zarządzanie bezpieczeństwem granic UE - warsztaty 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Zarządzanie bezpieczeństwem granic UE” jest zapoznanie 
studenta z europejskim systemem zarządzania granicami we wszystkich państwach członkowskich, 
zadaniami służb odpowiedzialnych za kontrole graniczne oraz kodeksem granicznym Schengen. 
Student w trakcie kształcenia pozna wszystkie niezbędne definicje, cele i zakres przedmiotu, jak 
również zdobędzie wiedzę na temat norm i reguł prawnych oraz organizacyjnych kształtujących 
instytucje i struktury bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dodatkowo przedmiot pozwoli na uzyskanie 
wiedzy w  obszarze dawnej i obecnej struktury bezpieczeństwa granic oraz pozna odpowiedzi na 
pytania, czym zajmowała się, w jakim charakterze i jakie zadania wykonuje Straż Graniczna. Celem 
kształcenia w ramach przedmiotu będzie również zapoznanie studenta z instytucjami współpracy 
transgranicznej, zagrożeniami transgranicznymi oraz zintegrowanym systemem zarządzania 
granicami Unii Europejskiej. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedze i umiejętności tak teoretyczne, jak 
i praktyczne w zaobserwowaniu i interpretacji współczesnych zjawisk społecznych, politycznych, 
ekonomicznych i kulturowych kształtujących bezpieczeństwo granic. Student będzie potrafił 
zdefiniować i rozróżnić koncepcje, funkcje oraz działania Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej.Wynikiem kształcenia będzie także umiejętność rozumienia i analizowania 
mechanizmów przewidywania, przeciwdziałania i likwidacji skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa 
granic UE. 
 
 
Zakres tematyczny zajęć: 
1. Europejski system zarządzania granicami zewnętrznymi w Państwach Członkowskich 

UE/Schengen (IBM). 
2. Bezpieczeństwo geopolityczne.  
3. Kodeks graniczny Schengen -definicje, podział granic na zewnętrzne i wewnętrzne oraz regulacje 

dot. ich ochrony i wspólnych działań. 
4. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna.  
5. Strategia działań i zaangażowania finansowego i osobowego poszczególnych państw 

członkowskich. 
6. Straż Graniczna – charakter i aktualne zadania w zakresie krajowym i międzynarodowym. 
7. Instytucje współpracy transgranicznej, obserwacje transgraniczne. 
8. Ochrona i kontrola granic. 
9. Nowoczesne technologie służące kontroli i ochronie granic UE. 

 
 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 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  „Zarządzanie bezpieczeństwem granic UE” dla 
studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na 
kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 

 
 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 4 grupach, po 5 godzin  

w każdej grupie 
 
W tym: 

 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Instytucje współpracy transgranicznej. 1 

2. 
Wyjaśnienie zagadnień: pościg transgraniczny; 
obserwacja transgraniczna, nadzór niejawny i dostawa 
kontrolowana. Analiza wybranych przykładów. 

2 

3. Rozprzestrzenienie zagrożeń transgranicznych.  1 

4. Analiza przykładów współczesnych zagrożeń 
bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. 1 

 
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. 
 


