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1

9
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2

18

1,2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę
Egzamin

Cel przedmiotu
Zapoznanie z zadaniami i kompetencjami organów władzy publicznej i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie zarządzania kryzysowego oraz z prawno organizacyjnymi zasadami i prawidłowościami reakcji na sytuację kryzysową i kierowania akcją ratowniczą na szczeblu gminy/powiatu; zapoznać z najważniejszymi
przyczynami powstawania określonych sytuacji kryzysowych oraz z najważniejszymi dokumentami i procedurami dotyczącymi wykorzystania zespołów zadaniowych w
sytuacjach kryzysowych.

Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny
Wykład:
1. Kryzys i sytuacja kryzysowa - aspekty teoretyczne.
2. Prawne podstawy i organizacja zarządzania kryzysowego.
3. System zarządzania kryzysowego w Polsce - szczebel centralny
4. Zarządzanie kryzysowe w lokalnych strukturach administracji publicznej
5. Organizacja i zadania centrów i zespołów zarządzania kryzysowego w gminie, w powiecie i województwie: - lokalizacja i organizacja centrów zarządzania
kryzysowego, - powołanie do funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, powiaty i województwa, - zadania i działania zespołów i centrów
zarządzania kryzysowego.
6. Planowanie kryzysowe w jednostkach administracji publicznej.
7. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego.

Ćwiczenia:
1. Pojęcie i geneza kryzysu oraz sytuacji kryzysowej .
2. Organizacja i zadania centrów i zespołów zarządzania kryzysowego.
3. Przyczyny i występowanie sytuacji.
4. Analiza procesów i procedur zarządzania kryzysowego: - ustalenie położenia, - planowanie, - stawianie zadań, - kontrola.
5. Analiza planu zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa.
6. Analiza prognozowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.
7. Analiza wybranych sytuacji kryzysowych (powódź sztormowa 2009, powódź na Wiśle 2010, powódź opadowo-roztopowa 2011).
8. Zapoznanie się pracą centrów zarządzania kryzysowego na poziomie województwa i powiatu/gminy.
9. Komunikacja z mediami

Metody kształcenia

Prowadzenie zajęć wymaga łączenie metod sytuacyjnych, podających i aktywizujących, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu i prezentacji, dyskusji, burzy mózgów, analizy
tekstów, studium przypadków (kazusy).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Potrafi identyfikować podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem

Metody weryfikacji

K_K04

administracji i konstruować metody ich rozwiązywania

Forma zajęć

dyskusja

Ćwiczenia

obserwacja i ocena aktywności
na zajęciach

prawidłowo posługuje się przepisami prawa w celu uzasadniania konkretnych

K_U06

działań i podstawowych procedur administracyjnych
potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu całego systemu zarządzania

bieżąca kontrola na zajęciach

Ćwiczenia

przygotowanie referatu
K_U01

kryzysowego

kolokwium

Wykład

obserwacja i ocena aktywności

Ćwiczenia

na zajęciach
referat
zna podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem informacji opisujących

K_W11

struktury instytucji administracji oraz procesy informacyjne w nich i między nimi

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

przygotowanie referatu

Ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

Ćwiczenia

zachodzące,
potrafi ocenić własne kompetencje i zaplanować kierunki własnego rozwoju,

K_K02

obserwacja i ocena aktywności
na zajęciach
wyjaśnia teoretyczne aspekty zagrożeń i kryzysów oraz prawno - organizacyjne

K_W01

uwarunkowania zarządzania kryzysowego w administracji publicznej na szczeblu

bieżąca kontrola na zajęciach

Wykład

dyskusja

Ćwiczenia

powiatu/gminy

Warunki zaliczenia
Zaliczenie ćwiczeń - przygotowanie i przedstawienie referatów oraz zaprezentowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat , uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń jest
warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładów.
Zaliczenie wykładów - egzamin pisemny.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

50

40

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

75

85

Łącznie

125

125

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

3

Łącznie

5

5

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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