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ZAKŁADANE  EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
O PROFILU PRAKTYCZNYM 

W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH 
 

 

Dla określenia zbioru zakładanych efektów kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne przyjęto trzy warunki:  

1. Unowocześnianie programów studiów z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.  

2. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez interdyscyplinarność dydaktyczną. 

3. Zwięzłość i komunikatywność opracowania zakładanych efektów kształcenia dla każdego 

nauczyciela i studenta. 

1. Ogólna charakterystyka 

Studia pierwszego stopnia, zwane studiami licencjackimi, trwają sześć semestrów, 

umożliwiają uzyskanie co najmniej 180 pkt. ETCS i kończą się nadaniem tytułu zawodowego 

- licencjat. 

Studia te dostarczają wiedzy dotyczącej teorii oraz umiejętności właściwych dla 

doktryny i praktyki nauk o bezpieczeństwie, a także pokrewnych im nauk o zarządzaniu i 

nauk prawnych odnoszących się do istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania 

struktur i mechanizmów zapewniających szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Chodzi tu 

zwłaszcza o bezpieczeństwo wewnętrzne, pojmowane jako bezpieczeństwo publiczne w 

odniesieniu do funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwo 

gospodarcze w aspekcie działalności przedsiębiorstw oraz organizacji ich profesjonalnej 

ochrony, a także bezpieczeństwo społeczne w wymiarze przeciwdziałania patologii i 

przemocy w ujęciu kryminologicznym. 

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne ukierunkowane jest na zapewnienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, pozwalających na rzetelne i twórcze wypełnianie funkcji 

zawodowych. 

Koncepcja kształcenia zakłada uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji pierwszego 

stopnia o profilu praktycznym poprzez zdobycie wiedzy, nabycie umiejętności i osiągnięcie 

kompetencji społecznych określonych w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych 



 

pozwalających na rzetelne i kreatywne wypełnianie funkcji zawodowych.  

Zakłada się uzyskanie wiedzy o charakterze ogólnym, podstawowym, kierunkowym 

oraz specjalnościowym w stopniu pozwalającym na rozumienie zjawisk i procesów 

zachodzących w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także opanowanie 

umiejętności samodzielnego formułowania i rozwiązywania zadań w tym zakresie.  

Zakłada się, że absolwent znał będzie język obcy w zakresie ogólnym 

i specjalistycznym w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w międzynarodowym 

środowisku zawodowym i czerpanie z dostępnych zasobów wiedzy.  

Koncepcja kształcenia zakłada również, iż uzyska on niezbędne kompetencje 

społeczne, które pozwolą mu na odpowiedzialne i przewidywalne prowadzenie działalności 

zawodowej, społecznie akceptowanej i oczekiwanej.  

Istotnym zakładanym efektem kształcenia jest przygotowanie przyszłego specjalisty 

do obejmowania w życiu zawodowym funkcji kierowniczych w zespołach pracowniczych. 

Program studiów realizowany jest w trzech etapach konsekwentnie kształtujących 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.  

Pierwszy etap to część wprowadzająca do solidnych podstaw wiedzy. Studenci 

zdobywają podstawowe umiejętności warsztatowe i metodologiczne ułatwiające dalsze 

studiowanie oraz wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych, w tym nauk o 

bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu oraz prawa.  

Drugi etap to wiedza kierunkowa, która jest ściśle skorelowana z kierunkiem 

studiów. Dzięki niemu studenci zdobywają aktualną wiedzę, która buduje solidne podstawy  

i kompetencje zawodowe, przygotowujące do wyboru specjalności. 

Trzeci etap to etap specjalnościowy oparty na praktyce zawodowej. Przy stałym 

wsparciu mentorów (koordynatorów przedmiotów i modułów), studenci realizują praktyczne 

projekty na konkretnych przykładach – case study oraz odbywają praktyki zawodowe w 

podmiotach prowadzących działalność powiązaną z kierunkiem studiów 

Równolegle z realizacją kolejnych etapów studiów realizują zajęcia związane z 

praktycznym przygotowaniem zawodowym. 

Zagadnienia omawiane w ramach kierunku pozwolą studentom na zdobycie 

kwalifikacji przydatnych dla specjalistów oraz kierowników średniego szczebla we wszystkich 

sektorach aktywności i działalności zawodowej, w przedsiębiorstwach, organach władzy i 

administracji publicznej, w ich jednostkach organizacyjnych, w organizacjach pozarządowych 

oraz dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, w tym w prywatnym 

segmencie sektora bezpieczeństwa. 

Zakłada się również, że studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne dadzą dobre podstawy teoretyczne i przygotowanie merytoryczne do 

podejmowania studiów drugiego stopnia. 



 

2. Zakładane efekty kształcenia (kierunkowe). 

Studia na kierunku  Bezpieczeństwo wewnętrzne wymagają od studentów 

aktywnego uczestnictwa w zajęciach na uczelni i odbycia trzymiesięcznej praktyki 

zawodowej. Wymagają także indywidualnej samodzielnej i zespołowej pracy intelektualnej w 

wolnym czasie od zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwa w różnych formach zatrudnienia w 

praktyce. Wyszczególnione trzy wymiary pracy studenta umożliwiają pozyskanie 

odpowiedniego zasobu wiedzy ogólnej, fachowej i specjalistycznej, różnorodnych 

umiejętności i niezbędnych kompetencji społecznych. 

Program studiów kierunku obejmuje moduły i przedmioty związane z 

podejmowaniem decyzji organizacyjnych i personalnych w obszarze bezpieczeństwa. 

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach kierunku są przydatne przy 

prowadzeniu własnej działalności.  

Program studiów przyporządkowany jest do jednego obszaru kształcenia w 

zakresie nauk społecznych, zaś zakładane efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny 

nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych i dziedziny nauk prawnych, w tym 

do dyscyplin Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o zarządzaniu i Prawo. 

2.1. Objaśnienia użytych kodów dla zakładanych efektów kształcenia (lewa 

kolumna zestawienia): 

 Z – (przed podkreślnikiem) – zakładany, kierunkowy efekt kształcenia, 
 W – efekty kształcenia w kategorii wiedzy, 
 U – efekty kształcenia w kategorii umiejętności, 
 K – (za podkreślnikiem) – efekty kształcenia w kategorii kompetencji społecznych, 
 01, 02, 03, … – kolejne numery efektów kształcenia. 

 

2.2. Objaśnienia użytych kodów odnoszących się do charakterystyk poziomów 

pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (prawa kolumna 

zestawienia): 

2.2.1. Uniwersalna charakterystyka poziomu PRK (pierwszego stopnia)1 

 P6 = poziom PRK dla studiów I stopnia 
 U = charakterystyka uniwersalna (pierwszego stopnia) 
 W = wiedza 
 U = umiejętności 
 K = kompetencje społeczne 

 
2.2.2. Charakterystyka (drugiego stopnia) poziomu 6 PRK dla kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa wyższego: 2 

                                                           
1
 Przykłady: 

P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza; 
P6U_U = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, umiejętności; 
P6U_K = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, kompetencje społeczne. 



 

 P6 = poziom PRK dla studiów I stopnia 
 S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach  

szkolnictwa wyższego (drugiego stopnia),  
 W = wiedza 
 G = głębia i zakres 
 K = kontekst 

 U = umiejętności 
 W = wykorzystanie wiedzy 
 K = komunikowanie się 
 O = organizacja pracy 
 U = uczenie się 

 K = kompetencje społeczne 
 K = krytyczna ocena 
 O = odpowiedzialność 
 R = rola zawodowa 

 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

 
WIEDZA 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Bw_W01 

Ma zaawansowaną wiedzę w obszarze nauk 
społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz 
nauk o zarządzaniu, a także w zakresie prawa w 
odniesieniu do uwarunkowań działalności podmiotów 
zajmujących się bezpieczeństwem. 

P6U_W 
P6S_WG 

Bw_W02 
Zna metody oraz narzędzia stosowane w naukach o 
bezpieczeństwie pozwalające na opis procesów w nich 
zachodzących i relacje między nimi. 

P6U_W 
P6S_WG 

Bw_W03 

Ma zaawansowaną wiedzę o metodyce 
przygotowywania i realizowania planów zabezpieczeń 
różnorodnych przedsięwzięć o charakterze masowym, 
indywidualnym, branżowym i prywatnym służących 
przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi, 
ich życiu, zdrowia i mienia, a także dobrom 
ogólnonarodowym. 

P6U_W 
P6S_WG 

Bw_W04 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania 
systemu i podmiotów bezpieczeństwa na rynku 
krajowym i międzynarodowym, w tym ich organizacyjne 
usytuowanie w odniesieniu do wszystkich sektorów 
aktywności zawodowej, a także specyfikę 
międzykulturowego i międzynarodowego zarządzania 
nimi. 

P6U_W 
P6S_WK 

                                                                                                                                                                                     
2
 Przykłady: 

P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – 
Kontekst; 
P6S_UU = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, 
umiejętności – uczenie się; 
P6S_KR = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, 
kompetencje społeczne – rola zawodowa. 



 

Bw_W05 

Ma zaawansowaną wiedzę o człowieku jako istocie 
ludzkiej, społecznych i psychologicznych przyczynach 
zachowania ludzi w organizacji oraz relacjach 
społecznych nawiązywanych w organizacji i jej 
otoczeniu. 

P6U_W 
P6S_WG 

Bw_W06 
 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady  
prawa, w tym także z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego. 

P6U_W 
P6S_WK 

Bw_W07 Zna język obcy nowożytny. - 

 

 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Bw_U01 

Potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować 
zjawiska patologiczne, w tym demoralizację, 
uzależnienia, dysfunkcje emocjonalne, wychowawcze i 
inne prowadzące do postaw aspołecznych, 
antyspołecznych i przestępczych. 

P6U_U 
P6S_UW 

Bw_U02 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne 
(kulturowe, organizacyjne, prawne) mające wpływ na 
bezpieczeństwo. 

P6U_U 
P6S_UW 

Bw_U03 

Potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych 
procesów i zjawisk w obszarze bezpieczeństwa, 
wykorzystywać je do wdrażania nowych projektów i 
innowacji służących oczekiwanym efektom oraz 
podejmować określoną działalność  w zakresie 
bezpieczeństwa. 

P6U_U 
P6S_UW 

Bw_U04 

Posiada umiejętność  podejmowania decyzji w 
zmieniających się warunkach, w tym także w 
warunkach ryzyka oraz kierować zespołem ludzkim, w 
tym także w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i 
mienia. 

P6U_U 
P6S_UO  

Bw_U05 

Potrafi przygotować wystąpienie z wykorzystaniem 
profesjonalnych terminów i pojęć z zakresu 
bezpieczeństwa, a także prowadzić w tym zakresie 
zebranie służbowe, konferencję czy debatę. 

P6U_U 
P6S_UK 

Bw_U06 

Potrafi komunikować się w tematyce zawodowej ze 
współpracownikami, kontrahentami, klientami oraz 
osobami działającymi w otoczeniu organizacji, w której 
pracuje. 

P6U_U 
P6S_UK 



 

Bw_U07 

Potrafi planować i organizować pracę własną oraz 
zespołu pracowniczego, a także samodzielnie 
planować i realizować własne uczenie się przez całe 
życie. 

P6U_U 
P6S_UO 
P6S_UU 

Bw_U08 

Posiada umiejętność komunikowania się i 
prezentowania własnych pomysłów w języku obcym 
nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego w zakresie 
problematyki związanej z funkcjonowaniem systemów i 
podmiotów bezpieczeństwa. 

P6S_UK 

 

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Bw_K01 

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 
praktycznych w organizacji, w której pracuje, którą 
kieruje, w której uczestniczy. 

P6U_K 
P6S_KK 

Bw_K02 

Wykazuje otwartość na pracę zespołową, potrafi 
przyjmować w niej różne role, a także jest gotów do 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
zawodowego oraz inicjowania działań na rzecz 
interesu publicznego. 

P6U_K 
P6S_KO 

 

Bw_K03 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i wymagania tego od innych, a także do 
dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 

P6U_K 
P6S_KR 

Bw_K04 

Posiada autorytet i kompetencje w zakresie oceniania 
procesów branżowych, w tym w zakresie zarządzania 
na szczeblu organizacji, definiowania priorytetów 
realizowanych przez siebie zadań oraz myślenia i 
działania w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy. 

P6U_K 
P6S_KO 

Bw_K05 
Rozumie potrzebę komunikowania się w języku 
obcym nowożytnym oraz ciągłego wzbogacania 
słownictwa 

- 

 


