https://pl-pl.facebook.com/securusuo
Przy Zakładzie Nauk o Bezpieczeństwie afiliowane jest Koło Naukowe SECURUS.
Przewodnicząca Koła Naukowego: Justyna DRESZER, e-mail: justynadre@vp.pl
Opiekun Koła Naukowego: dr Tomasz DUKIEWICZ, e-mail: tomduki@o2.pl
Celami działalności KN SECURUS są w szczególności:
 rozwijanie wiedzy i zainteresowań członków Koła dotyczących zagadnień związanych
z realizowanym programem studiów;
 propagowanie wśród studentów problematyki i wiedzy dotyczącej zagadnień związa-

nych z bezpieczeństwem państwa oraz strukturą organizacyjną systemu bezpieczeństwa;
 współpraca z organizacjami, których działalność porusza pokrewny obszar zaintereso-

wań;
 integracja środowiska akademickiego.

Mimo krótkiego okresu od powołania Koła Naukowego SECURUS, które rozpoczęło
swą prężną działalność w listopadzie 2012 roku, koło może poszczycić się wieloma
przedsięwzięciami do których między innymi zaliczyć należy:


spotkania z funkcjonariuszami Służb Specjalnych ABW (odbyły się wykłady na
temat „Ochrony informacji niejawnych”);



spotkania z przedstawicielem Jednostki Wojskowej GROM (rola, zadania
i przeznaczenie sił specjalnych);



spotkanie ze specjalistą ds. narkotyków i uzależnień, członkiem i przedstawicielem
stowarzyszenia na rzecz ludzi uzależnionych „To człowiek”;



wykład z Prokurator mgr M. Białek na temat: „Roli prokuratora w postępowaniu
przygotowawczym”,



zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Opolu;



członkowie KN brali czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu pt. „Bezpieczeństwo
personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa – wolność i bezpieczeństwo
obywatela”, studenci publikują

także swoje artykuły pokonferencyjne m.in.

w Zeszytach Studenckich;


praca KN SECURUS to również wymiana doświadczeń z kołami naukowymi na
innych uczelniach;



udział

w

współorganizowaniu

ogólnopolskiej

konferencji

pt.

System

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń.
Dzięki działalności KN studenci mogą skorzystać ze spotkań z profesjonalistamipraktykami, którzy zdobyli doświadczenie na światowym poziomie, dowiedzieć się
o zawodzie służb mundurowych, o zasadach funkcjonowania i rozwiązywania problemów
w ich przyszłym zawodzie oraz szczegółów rekrutacji do instytucji i jednostek.
Podczas Konferencji naukowej pt. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
a synergia zagrożeń corocznie organizowana jest sesja studencka, w której studenci mają
okazję w ramach sesji studenckich zaprezentować własne referaty o treściach powiązanych
z przygotowywanymi pracami dyplomowymi:
Od 2015 roku rozpoczęto wydawanie studenckiego biuletynu elektronicznego
„Horyzonty Bezpieczeństwa”. Biuletyn ukazuje się cyklicznie co pół roku. Głównym
powodem powstania biuletynu była chęć umieszczania w nim swoich dokonań naukowych,
przemyśleń, analiz z którymi mogą zapoznać się wszyscy zainteresowani. Swoim obszarem
tematycznym obejmuje problematykę bezpieczeństwa państwa. Artykuły publikowane
w biuletynie są recenzowane. http://www.prawo.uni.opole.pl/horyzonty_bezpieczenstwa.php
Dodatkową formą aktywizacji studentów w ramach ruchu naukowego są wyjazdy do
instytucji i organizacji mających wpływ na bezpieczeństwo państwa. Celem wyjazdów jest
zapoznanie studentów z systemem bezpieczeństwa państwa poprzez bezpośredni kontakt
z osobami zajmującymi się zwalczaniem zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa.
Więcej o naszej działalności możecie państwo dowiedzieć się na stronie;

https://pl-pl.facebook.com/securusuo
ZACHĘCAMY DO CZŁONKOSTWA W NASZYM KOLE NAUKOWYM SECURUS !!!

