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Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 

sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych 

i artystycznych nauki o bezpieczeństwie zostały zaliczone do obszaru i dziedziny nauk spo-

łecznych. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest jedną z nauk o bezpieczeństwie. Podstawę do za-

liczenia bezpieczeństwa do profilu ogólno akademickiego wynika m.in. z zakresu kształcenia 

przewidzianego standardami kształcenia. Ukończenie studiów w zakresie tej dyscypliny na-

ukowej w szerokim zakresie przygotowuje do pracy na różnych stanowiskach służbowych 

związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego w administracji publicznej, a zwłaszcza 

w służbach mundurowych oraz do prowadzenia działalności w sektorze bezpieczeństwa we-

wnętrznego i daje solidne podstawy wiedzy z zakresu nauk społecznych. Zdobyte w toku stu-

diów umiejętności pozwalają na opracowywania różnych dokumentów na stanowiskach, 

przewidzianych do analizowania, przetwarzania, prognozowania i planowania działań na 

rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji zespolonej i specjalnej. Absolwent bezpie-

czeństwa wewnętrznego jest przygotowany do dalszego samodzielnego poszerzania i aktuali-

zowania swojej wiedzy i kierowania zespołami ludzkimi.   

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Stu-

diów Międzynarodowych 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów: 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla 

efektów kształ-
cenia w obsza-

rze kształcenia 

                                                    WIEDZA 

K_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpie-

czeństwie, zakresie badawczym, usytuowaniu wśród 

nauk społecznych oraz relacjach nauki o bezpieczeń-

stwie wewnętrznym z innymi dyscyplinami wiedzy.  

S1A_W01 

K_W02 Ma ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, 

ekonomicznych, organizacji i zarządzania, politycz-

nych, socjologicznych, psychologicznych, prawnych i 

wybranych innych tworzącą podbudowę dla rozumie-

nia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. 

S1A_W02 

K_W03 Ma podstawową wiedzę na temat państwa i jego bez-

pieczeństwa. 

S1_W03 

K_W04 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, 

organizacji i zakresu działania instytucji tworzących 

państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. 

S1A_W04 

K_W05 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, 

organizacji i zakresu działania samorządu i podległych 

mu służb i instytucji działających na rzecz                                                                           

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

S1A_W05 

K_W06 Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych i S1A_W06 
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organizacyjnych podmiotów prowadzących działal-

ność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa we-

wnętrznego.    

K_W07 Ma podstawową wiedzę o międzynarodowym systemie 

bezpieczeństwa, najważniejszych organizacjach mię-

dzynarodowych, do których należy Polska i wpływie 

prawa tworzonego w ich ramach na bezpieczeństwo 

wewnętrzne.  

S1A_W07 

K_W08 Ma podstawową wiedze na temat ochrony praw czło-

wieka w prawie międzynarodowym i krajowym. 

S1A_W08 

K_W09 Ma podstawową wiedzę o roli organizacji społecz-

nych, inicjatyw społecznych i działalności samorządu 

terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.  

S1A_W09 

K_W10 Ma podstawową wiedzę o programach prewencyjnych 

bezpieczeństwa lokalnego. 

S1A_W10 

K_W11 Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na 

bezpieczeństwo wewnętrznego w skali kraju i społecz-

ności lokalnej. 

S1A_W11 

K_W12 Ma podstawową wiedzę na temat kryminologii, kry-

minalistyki i polityki kryminalnej 

S1A_W12 

K_W13 Ma podstawową wiedzę o wybranych zagrożeniach 

bezpieczeństwa wewnętrznego i sposobach przeciw-

działania im oraz ich zwalczania. 

S1A_W13 

K_W14 Ma podstawową wiedzę na temat konfliktów politycz-

nych we współczesnym świecie i ich wpływie na bez-

pieczeństwo wewnętrzne.  

S1A_W14 

K_W15 Ma podstawową wiedze na temat konfliktów społecz-

nych i ich wpływie na bezpieczeństwo wewnętrzne. 

S1A_W15 

K_W16 Ma podstawową wiedzę na temat przepisów prawnych 

dotyczących zapobiegania zagrożeniom bezpieczeń-

stwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa ludzi, 

ich mienia i środowiska oraz ich zwalczania, w zakre-

sie prawa i postępowania karnego, prawa i postępowa-

nia w sprawach o wykroczenia i w sprawach nielet-

nich.  

S1A_W16 

K_W17 Ma podstawową wiedzę na temat prawa administra-

cyjnego i postępowania administracyjnego. 

S1A_W17 

K_W18 Ma podstawową wiedze na temat zarządzania kryzy-

sowego,  w tym norm prawnych i organizacji.  

S1A_W18 

K_W19 Ma podstawową wiedzę o metodach i technikach ba-

dania bezpieczeństwa wewnętrznego stosowanych 

także przez inne dyscypliny wiedzy zaliczanych do 

nauk społecznych. Wie skąd pozyskiwać dane staty-

styczne i ma podstawową wiedzę o rodzajach staty-

styk, ich przydatności do badań nad bezpieczeństwem 

S1A_W19 
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wewnętrznym.    

K_W20 Wie, gdzie i jak pozyskiwać dane urzędowe, głównie o 

charakterze aktów normatywnych, sprawozdawcze i 

planistyczne. Ma wiedzę o podstawowych publicznych 

zbiorach danych. 

S1A_W20 

K_W21 Posiada podstawową wiedzę o badaniach sondażo-

wych i ich znaczeniu dla badań nad bezpieczeństwem 

wewnętrznym.  

S1A_W21 

K_W22 Zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w 

badaniach nad bezpieczeństwem wewnętrznym. 

S1A_W22 

K_W23 Ma podstawową wiedzę w ujęciu historycznym i 

współczesnym o normach prawnych, formalnych i 

nieformalnych kodeksach etycznych, regulacjach we-

wnętrznych, zasadach postępowania obowiązujących 

w instytucjach publicznych ochrony bezpieczeństwa 

wewnętrznego oraz podmiotach prowadzących w tym 

zakresie działalność gospodarczą.   

S1A_W23 

K_W24 Ma podstawową wiedzę na temat historii władz, orga-

nów i instytucji realizujących zadania w zakresie 

ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zna podsta-

wowe przyczyny zachodzących zmian w strukturze, 

dynamice i rozmiarach przestępczości i jej skutkach w 

wymiarze międzynarodowym, krajowym i lokalnym.   

S1A_W24 

K_W25 Ma podstawową wiedzę o wybranych koncepcjach 

bezpieczeństwa w rozwoju historycznym, jego dyna-

mice i ewolucji więzi społecznych ważnych dla bez-

pieczeństwa publicznego, społecznego i ekonomiczne-

go.  

S1A_W25 

K_W26 Zna podstawowe koncepcje przyczyn przestępczości. S1A_W26 

K_W27 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

S1A_W27 

K_W28 Zna podstawowe zasady współdziałania z środkami 

masowego przekazu w sprawach dotyczących bezpie-

czeństwa wewnętrznego. 

S1A_W28 

K_W29 Zna ogólne zasady indywidualnej aktywności na rzecz 

bezpieczeństwa osobistego i najbliższego otoczenia. 

Ma podstawową wiedzę na temat kształtowania bez-

piecznej przestrzeni.  

S1A_W29 

K_W30 Ma podstawową wiedze na temat udzielania pierwszej 

pomocy 

S1A_W30 

K_W31 Ma podstawową wiedzę z zakresu wybranego języka 

obcego w zakresie mówienia, czytania i pisania. 

S1A_W31 
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UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi prawidłowo analizować i rozwiązywać podsta-

wowe problemy z zakresu nauk o bezpieczeństwie w 

kontekście innych nauk społecznych 

S1A_U01 

 

K_U02 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać w kontek-

ście nauk o bezpieczeństwie zjawiska polityczne, spo-

łeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ 

na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu 

publicznym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod na-

ukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeń-

stwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych 

do tego typu badań. Potrafi wykorzystać podstawową 

wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych wyko-

rzystywaną do badań bezpieczeństwa publicznego, 

społecznego, politycznego oraz porządku publicznego 

i pozyskiwać dane do badania stanu bezpieczeństwa i 

jego zagrożeń oraz zjawisk niebezpiecznych dla bez-

pieczeństwa wewnętrznego. 

S1A_U02 

K_U03 Potrafi posługiwać się podstawową wiedza na temat 

państwa. 

S1A_03 

K_U04 Posiada umiejętność wskazania podstawowych orga-

nów państwa, ich kompetencji i usytuowanie w syste-

mie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa 

wewnętrznego.  

S1A_U04 

 

K_U05 Potrafi prawidłowo wskazać podstawowe zadania, 

kompetencje, podstawy prawne działania i uprawnie-

nia samorządu terytorialnego oraz podległych mu in-

stytucji i służb w zakresie bezpieczeństwa wewnętrz-

nego.  

S1A_U05 

K_U06 Potrafi określić podstawy prawne działania, kompe-

tencje i uprawniania podmiotów prowadzących dzia-

łalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa we-

wnętrznego 

S1A_U06 

K_U07 Potrafi  wskazać podstawowe organizacje międzyna-

rodowe zajmujące się bezpieczeństwem, w tym ich 

najważniejsze organy i zakres działania. W tym 

zwłaszcza organizacje działające w Europie.   

S1A_U07 

K_U08 Potrafi wskazać podstawowe akty prawne dotyczące S1A_U08 
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praw człowieka ich treść i zakres obowiązywania  

K_U09 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 

konkretnych zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa 

lokalnego. Potrafi wskazać podmioty samorządowe i 

organizacje społeczne właściwe do rozwiązywania 

konfliktów lub ograniczania ich negatywnych skut-

ków.  

S1A_U09 

 

K_U10 Potrafi wdrażać programy bezpieczeństwa lokalnego i 

adaptować je dla potrzeb konkretnej społeczności 

S1A_U10 

K_U11 Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową wie-

dzą z zakresu kryminologii, polityki kryminalnej oraz 

techniki i taktyki kryminalistycznej. Umie poprawie 

posługiwać się podstawowymi terminami z zakresu 

kryminalistyki i kryminologii  

S1A_U11 

K_U12 Potrafi wskazać na czynniki mające wpływ na stan 

bezpieczeństwa w skali lokalnej, regionalnej i pań-

stwa. 

S1A_U12 

K_U13 Potrafi analizować i prognozować zagrożenia bezpie-

czeństwa wewnętrznego będące wynikiem procesów i 

zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych, 

technicznych, prawnych i obyczajowych przy pomocy 

standardowych metod i narzędzi stosowanych podczas 

badania bezpieczeństwa wewnętrznego. 

S1A_U13 

 

K_U14 Potrafi prawidłowo analizować współczesne konflikty 

polityczne i przewidywać ich wpływ na bezpieczeń-

stwo wewnętrzne 

S1A_U14 

K_U15 Potrafi prawidłowo analizować występujące od XX w. 

konflikty społeczne i ich wpływ na bezpieczeństwo 

wewnętrzne. Posiada umiejętność rozumienia i anali-

zowania zjawisk społecznych mających związek bez-

pieczeństwem wewnętrznym, oceny roli władz, orga-

nów, instytucji publicznych, organizacji społecznych i 

grup nieformalnych. 

S1A_U15 

K_U16 Prawidłowo posługuje się normami prawnymi z zakre-

su prawa materialnego i procesowego karnego oraz w 

sprawach o wykroczenia w celu oceny kwalifikacji 

prawnej danego stanu lub zdarzenia. Posiada umiejęt-

ność przygotowania w języku polskim typowych do-

kumentów administracyjnych w sprawach bezpieczeń-

stwa wewnętrznego, takich jak np. podanie, decyzja 

S1A_U16 
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administracyjna, postanowienie, notatka urzędowa, 

pokwitowanie, protokół, sprawozdanie oraz rozumie 

treść tych dokumentów sporządzonych w jednym ję-

zyku obcym.  

K_U17 Prawidłowo posługuje się normami prawnymi z zakre-

su prawa materialnego i procesowego administracyj-

nego w celu oceny kwalifikacji prawnej danego stanu 

lub zdarzenia. Posiada umiejętność przygotowania w 

języku polskim typowych dokumentów administracyj-

nych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, ta-

kich jak np. podanie, decyzja administracyjna, posta-

nowienie, notatka urzędowa, pokwitowanie, protokół, 

sprawozdanie oraz rozumie treść tych dokumentów 

sporządzonych w jednym języku obcym.  

S1A_U17 

K_U18 Posiada umiejętność analizowania podstawowych do-

kumentów z zakresu zarządzania kryzysowego na sta-

nowiskach mających związek z ochroną bezpieczeń-

stwa wewnętrznego. 

S1A_U18 

K_U19 Umie analizować konkretne stany faktyczne i zagroże-

nia bezpieczeństwa wewnętrznego z wykorzystaniem 

wiedzy z zakresu innych nauk społecznych oraz pro-

ponować zakresie odpowiednie ich rozstrzygnięcia 

przy pomocy instrumentów prawnych, politycznych, 

ekonomicznych lub organizacyjnych. 

S1A_U19 

 

K_U20 Potrafi wyszukiwać publikowane i niepublikowane 

dokumenty i dane statystyczne wytwarzane przez or-

gany administracji publicznej niezbędne do analizo-

wania stanu bezpieczeństwa. Umie je wykorzystywać 

w badaniach.  

S1A_U20 

K_U21 Potrafi analizować i wykorzystywać w celach badaw-

czych i praktycznych wyniki badań sondażowych do-

tyczących bezpieczeństwa wewnętrznego.    

S1A_U21 

K_U22 Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami uży-

wanymi w nauce o bezpieczeństwie wewnętrznym. 

S1A-U22 

K_U23 Potrafi analizować rozwój norm etycznych i zasad 

postępowania organów ochrony bezpieczeństwa we-

wnętrznego. 

S1A_U23 

K_U24 Umie analizować rozwój funkcjonowania organów 

bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu historycznym.  

S1A_U24 
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K_U25 Potrafi analizować wybrane koncepcje bezpieczeń-

stwa. Oceniać ich aktualność i znaczenie dla polityki 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

S1A_U25 

 

K_U26 Potrafi oceniać przydatność podstawowych koncepcji 

przestępczości w pracy naukowej i zawodowej pod-

czas analizowania stanu bezpieczeństwa. 

S1A_U26 

K_U27 Potrafi posługiwać się normami prawnymi z zakresu 

praw autorskich i pokrewnych.  

S1A_U27 

K_U28 Posiada umiejętność przygotowania wystąpienia pu-

blicznego w sprawach związanych z bezpieczeństwem 

wewnętrznym w języku polskim i obcym, takiego jak 

np. komunikat, informacja dla prasy, oświadczenie, 

referat, przemówienie, prezentacja multimedialna. 

S1A_U28 

 

K_U29 Potrafi dokonać analizy możliwości zapewnienia bez-

pieczeństwa życia, zdrowia ludzkiego oraz ich mienia 

przez same osoby zagrożone lub społeczności lokalne.  

S1A_U29 

K_U30 Potrafi udzielać osobom poszkodowanym pierwszą 

pomoc przedmedyczną. 

S1A_U30 

K_U31 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk o bezpie-

czeństwie, w tym także umie posługiwać się termino-

logią z zakresu prawa administracyjnego, policyjnego 

karnego i wykroczeń zgodnie z wymaganiami określo-

nymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

S1A_U31 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizo-

wania swoje wiedzy. Wie, że prawo jest ciągle zmie-

niane, plany mają ograniczoną czasowo ważność, wie-

dze się rozwija. 

S1A_K01 

 

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w zespołach składają-

cych się ze specjalistów z różnych dziedzin wiedzy. 

potrafi się dostosować do wymogów zespołu, ponie-

waż wie, że tylko praca zespołowa zapewnia bezpie-

czeństwo w czasie działań np. podczas kryzysów.  

S1A_K02 

 

K_K03 Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w S1A_K03 
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działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać 

priorytety. 

K_K04 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dyle-

maty etyczne związane z wykonywaną pracą na rzecz 

bezpieczeństwa, a także potrafi wskazać optymalne 

rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą gospodarności i 

kodeksem etyki zawodowej. 

S1A_K04 

 

K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych progra-

mów bezpieczeństwa lokalnego, w tym zwłaszcza do-

tyczących przeciwdziałania przestępczości. 

S1A_K05 

 

K_K06 Potrafi pozyskiwać dane do badania bezpieczeństwa 

lokalnego. Wie jak takie dane pozyskiwać, kto jest ich 

depozytariuszem, jak o nie występować, jaką mają 

wartość dla badań i budowania programów ochrony 

bezpieczeństwa. Wie jak weryfikować wiarygodność 

takich danych. 

S1A_K06 

 

K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc 

przygotowanym do elastycznego podejmowania wy-

zwań zawodowych. W sposób krytyczny przyjmuje 

informacje medialne. 

S1A_K07 

 

K_K08 Potrafi kierować działaniami zespołu w czasie akcji 

ratowniczej. 

S1A_K08 

 

Powyższe efekty kształcenia zostały pozytywnie zaakceptowane przez Radę Wydziału Polito-

logii i Studiów Międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 27 marca 2012 r. 

Efekty dotyczą naboru 2012/2013. 


