
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

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, do których zalicza się kierunek bezpieczeństwo 

wewnętrzne, zostały zaliczone do obszaru i dziedziny nauk społecznych.  

Ukończenie studiów drugiego stopnia w zakresie tej dyscypliny naukowej przygotowuje do 

pracy badawczej i analitycznej w wielu specjalistycznych komórkach i na stanowiskach 

służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego oraz w administracji 

publicznej. Daje rozszerzone przygotowanie do pracy w inspekcjach straż i służbach 

związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym na stanowiskach 

samodzielnych, oficerskich i kierowniczych. Przygotowuje do preferencyjnego zatrudnienia 

w służbach mundurowych w takim zakresie, w jakim jest to możliwe warunkach kształcenia 

akademickiego, a więc m.in. z pominięciem przepisów niejawnych. Ukończenie studiów na 

tym kierunku daje solidne podstawy do badania i analizowania zagadnień związanych z 

bezpieczeństwem wewnętrznym, programowania, prognozowania i planowania działań na 

rzecz bezpieczeństwa. Analizowania dokumentów sprawozdawczych i informacyjnych. 

Przygotowuje do realizacji wielu zadań w strukturach administracji zespolonej i specjalnej.    

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i  

Studiów Międzynarodowych 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów: 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 

kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia 

                                                    WIEDZA 
K_W01 Ma uporządkowaną  wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i 

metodologicznej nauk o bezpieczeństwie.  

S2A_W01 

K_W02 Ma uporządkowaną wiedzę o procesach i strukturach społecznych  

istotnych z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie . 

S2A_W02 

 
K_W03 Ma rozszerzoną wiedzę na temat możliwych zagrożeń na linii 

jednostka - otoczenie społeczne. Zna najważniejsze ruchy i 

subkultury społeczne oraz ma wiedzę na temat  zagrożeń 

związanych z działaniami dyskryminacyjnymi na różnym tle. 

S2A_W03 

S2A_W04 

S2A_W05 

K_W04 Ma rozszerzoną wiedzę o  najważniejszych  podmiotach 

właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, ich 

strukturze, funkcjach oraz podstawach prawnych funkcjonowania. 

S2A_W07 

K_W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie systemów  ochrony 

bezpieczeństwa wewnętrznego w innych, wybranych  krajach .   

S2A_W09 

K_W06 Ma pogłębioną wiedzę o metodach i technikach pozyskiwania 

danych na temat bezpieczeństwa wewnętrznego stosowanych 

także przez inne dyscypliny wiedzy zaliczanych do nauk 

społecznych. Posiada pogłębioną wiedzę o badaniach 

sondażowych i ich znaczeniu dla badań nad bezpieczeństwem 

S2A_W06 



wewnętrznym. Zna język specjalistyczny  właściwy naukom o 

bezpieczeństwie.    
K_W07 Ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju koncepcji i 

programów ochrony bezpieczeństwa publicznego, zarówno w 

aspekcie historycznym, jak i współcześnie. Ma pogłębioną wiedzę 

o wybranych koncepcjach przyczyn przestępczości i jej 

przeciwdziałania.      

S2A_W08 

S2A_W09 

K_W08 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie występowania zagrożeń, 

sposobów ich badania, działania i przeciwdziałania w wybranych, 

najważniejszych obszarach bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa. 

S2A_W07 

K_W09 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych  instytucji i 

podmiotów ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym 

prawnych regulacjach na temat procedury oraz  materialnych  oraz 

formalnych  podstaw ich działań. 

S2A_W07 

K_W10 Ma uporządkowaną wiedzę na temat występujących w różnych 

środowiskach społecznych i służbach mundurowych wybranych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego. 

S2A_W04 

K_W11  Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony prawa 

autorskiego i praw pokrewnych. 

S2A_W10 

K_W12 Zna strukturę organizacyjną, zakres działania i metody 

zabezpieczenia działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego 

S2A_W11 

K_W13 Zna ogólne zasady indywidualnej aktywności na rzecz 

bezpieczeństwa osobistego i najbliższego otoczenia. Zna 

najważniejsze programy z zakresu profilaktyki i prewencji 

przestępczości.  

S2A_W011 

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska społeczne 

mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w 

życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych 

wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych 

dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań. 

S1A_U01 

 

K_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 

społecznych wykorzystywaną do badań bezpieczeństwa 

publicznego i pozyskiwać dane do analizowania i porównywania 

stanu bezpieczeństwa i jego zagrożeń oraz zjawisk 

niebezpiecznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz potrafi 

formułować własne opinie i dobierać krytyczne dane i metody 

analizy.    

S2A_U02 

 

K_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych 

zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

formułować własne opinie na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, 

stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. 

S2A_U03 

 



K_U04 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy wpływające na 

stan bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ich praktyczne skutki i 

zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego będące wynikiem 

procesów i zjawisk społecznych przy pomocy zaawansowanych 

metod i narzędzi stosowanych podczas badania bezpieczeństwa 

wewnętrznego. 

S2A_U04 

 

K_U05 Prawidłowo, w sposób pogłębiony posługuje się normami 

prawnymi z wybranych dziedzin prawa w celu oceny kwalifikacji 

prawnej danego stanu lub zdarzenia. 

S2A_U05 

 

K_U06 Trafnie kwalifikuje konkretne postawy przedstawicieli służb i 

instytucji oraz zdarzenia mające związek z bezpieczeństwem 

wewnętrznym w kontekście formalnych i nieformalnych kodeksów 

etycznych i rozwiązywania wybranych problemów 

S2A_U05 

K_U07 Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej na 

stanowiskach mających związek z ochroną bezpieczeństwa 

wewnętrznego. 

S2A_U06 

K_U08 Posiada umiejętność analizy konkretnego stanu faktycznego i 

zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz proponuje w tym 

zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia przy pomocy instrumentów 

prawnych, politycznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. 

S2A_U07 

 

K_U09 Potrafi planować siły i środki niezbędne  do realizacji zadań w 

zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi przygotować 

sprawozdania z tych działań. 

S2A_U07 

K_U10 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie 

wiedzy oceny zjawisk mających związek bezpieczeństwem 

wewnętrznym, oceny roli władz, organów, instytucji publicznych, 

organizacji społecznych i grup nieformalnych. 

S2A_U08 

 

 

K_U11 Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym właściwym dla 

nauk o bezpieczeństwie.  

S2A_U06 

K_U12 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpienia 

ustnego i pisemnego w sprawach związanych z bezpieczeństwem 

wewnętrznym w języku polskim. Potrafi dotrzeć z komunikatem do 

odbiorców spoza grona specjalistów z zakresu bezpieczeństwa 

wewnętrznego.  

S2A_U09 

S2A_U10 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swoje 

wiedzy.  

S2A_K01 

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w interdyscyplinarnych zespołach. 

Wie, że tylko praca zespołowa zapewnia bezpieczeństwo w czasie 

działań np. podczas kryzysów.  

S2A_K02 

 

K_K03 Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na 

rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety. 

S2A_K03 

K_K04 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne 

związane z wykonywaną pracą na rzecz bezpieczeństwa, a także 

potrafi wskazać optymalne rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą 

gospodarności i kodeksem etyki wykonywanego zawodu. 

S2A_K04 

 



K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu różnych programów 

bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zwłaszcza dotyczących 

przeciwdziałania przestępczości. 

S2A_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. 

S2A_K06 

 

K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc 

przygotowanym do elastycznego podejmowania wyzwań 

zawodowych. W sposób krytyczny przyjmuje informacje medialne. 

S2A_K07 

 

K_K08 Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową 

wiedzę na temat bezpieczeństwa wewnętrznego. 

S2A_K06 

K_K09 Posiada przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych oraz 

innych podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa 

wewnętrznego. 

S2A_K06 

K_K10 Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone zadania. S2A_K02 
 

1. Efekty kierunkowe, które nie odnoszą się do efektów obszarowych: 

S2A_K08 (Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na 

temat bezpieczeństwa wewnętrznego)  

Uzasadnienie: brak odpowiedniego efektu obszarowego dotyczącego umiejętności skutecznej 

komunikacji z otoczeniem z grupie kompetencji społecznych. Efekt ten mógłby się znaleźć w 

grupie „umiejętności” i wtedy byłaby możliwość odniesienia go do efektów obszarowych, 

jednakże uważamy, że umiejętność skutecznej komunikacji z otoczeniem niewątpliwie należy 

do kompetencji społecznych 

2. Efekty obszarowe, do których nie ma odniesienia w efektach kierunkowych: 

 S2U_U11 (ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)  

Uzasadnienie: student podejmujący studia na II stopniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

powinien już posługiwać się językiem obcym na poziomie B2, jednakże nie jesteśmy w stanie 

zapewnić mu osiągnięcia takich efektów kształcenia z uwagi na to, że zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w UMK, kształcenie w zakresie języków obcych na studiach II stopnia nie 

jest przewidziane. 

 

Powyższe efekty kształcenia zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału 

Politologii i Studiów Międzynarodowych  w dniu 08.01.2013r.  

wynik głosowania : uprawnionych: 37, obecnych: 31, głosów na tak: 31. 

 

 

Korekta efektów kształcenia została pozytywnie zaakceptowane przez Radę Wydziału 

Politologii i Studiów Międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 r 

 


