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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 48  WPiSM z dnia 

12grudnia 2017 r. 

 

E f e k t y   k s z t a ł c e n i a     

 

Wydział prowadzący kierunek studiów:  Wydział Politologii i Studiów Mię-

dzynarodowych 

Kierunek studiów: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształ-

cenia  a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom kształcenia: 
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

(poziom 6, poziom 7) 

Poziom 6 

Profil kształcenia: 
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Licencjat 

Przyporządkowanie kierunku do obszaru (obszarów) kształ-

cenia (wraz z uzasadnieniem) 

Obszar nauk społecznych 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe lub dziedziny sztuki i 

dyscypliny artystyczne, do których odnoszą się efekty kształ-

cenia dla kierunku studiów: 

Obszar/Obszary: nauk społecznych 

Dziedzina/Dziedziny: nauk społecz-

nych 

Dyscyplina/Dyscypliny: nauki o poli-

tyce, nauki o bezpieczeństwie 

(1) Symbol  (2) Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

WIEDZA 

K_W01 posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o polityce oraz nauk o bezpieczeństwie 

oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych 

K_W02 podstawowe teorie oraz metodologię badań w zakresie nauk o polityce oraz nauk o 

bezpieczeństwie 

K_W03 posiada wiedzę na temat państwa, pranych i organizacyjnych zasad jego funkcjono-

wania 

K_W04 posiada wiedzę na temat podstaw prawnych i organizacyjnych z zakresu bezpieczeń-

stwa państwa 

K_W05 posiada wiedzę na temat instytucji oraz organów działających w zakresie bezpieczeń-

stwa państwa 

K_W06 zna metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania danych z zakresu bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa 
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K_W07 zna zasady etyki oraz społeczną funkcję instytucji oraz organów działających 

w zakresie bezpieczeństwa państwa 

K_W08 posiada podstawową wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa międzynarodowego i 

istotnych dla jego zapewnienia organizacji międzynarodowych 

K_W09 zna główne zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi identyfikować i interpretować problemy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrz-

nego 

K_U02 potrafi stosować odpowiednie metody i techniki badawcze właściwe dla nauk 

o polityce oraz nauk o bezpieczeństwie 

K_U03 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu nauk politycznych oraz nauk o bezpieczeństwie 

do rozwiązywania problemów wynikających z pracy zawodowej, z uwzględnieniem 

ICT 

K_U04 potrafi posługiwać się wybranymi normami prawnymi i regułami w celu rozwiązywa-

nia problemów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego 

K_U05 potrafi analizować oraz prognozować podstawowe zjawiska z zakresu bezpieczeń-

stwa, w tym zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa społecznego oraz funkcjono-

wania instytucji 

K_U06 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego do budowy 

przedsięwzięć i systemów bezpieczeństwa 

K_U07 potrafi samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia 

K_U08 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego do analizy 

współczesnych konfliktów politycznych i społecznych 

K_U09 potrafi przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 

prezentować je na forum grupy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 

K_U10 planować i uczestniczyć w przedsięwzięciach zespołowych i realizować je w ramach 

różnych ról 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie roz-

wiązywania problemów w pracy zawodowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego 

K_K02 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa we-

wnętrznego z uwzględnienim ich związku z naukami o polityce 

K_K03 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym bezpieczeń-

stwa publicznego 
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K_K04 jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych 

K_K05 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

 

 

 
 

 

 

Projekt efektów kształcenia został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Wydziału Polito-

logii i Studiów Międzynarodowych w dniu 12 grudnia 2017 roku. Będzie obowiązywać od roku 

akademickiego 2018/2019. 
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Tabela pomocnicza – tabela spójności efektów kształcenia - dokument dla Komisji ds. Dydak-

tyki i Efektów Kształcenia 

 

E f e k t y   k s z t a ł c e n i a     

Wydział prowadzący kierunek studiów:  Wydział Politologii i Studiów Mię-

dzynarodowych 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom kształcenia/Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Studia I stopnia/Poziom 6 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Licencjat 

 

 

 

 

Kod składnika 

opisu Polskiej 

Ramy Kwalifi-

kacji – charak-

terystyki szcze-

gółowe 

P6S/P7S* 

Kierunkowe efekty kształcenia 

(symbol i opis) 
Nazwa przedmiotu  

z programu studiów 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

P6S_WG 

P6S_WG_S1 

P6S_WG_S2 

K_W01 posiada podstawową wiedzę z 

zakresu nauk o polityce oraz 

nauk o bezpieczeństwie oraz 

ich miejscu w systemie nauk 

społecznych 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

Wstęp do nauki o bezpieczeństwie 

wewnętrznym 

Współczesne stosunki międzynaro-

dowe 

Konflikty społeczne XX i XXI wie-

ku 

P6S_WG 

P6S_WG_S1 

K_W02 podstawowe teorie oraz meto-

dologię badań w zakresie na-

uk o polityce oraz nauk o bez-

pieczeństwie 

Wstęp do nauki o bezpieczeństwie 

wewnętrznym 

Metody i techniki badania bezpie-

czeństwa 

Podstawy statystyki i demografii 

P6S_WK K_W03 posiada wiedzę na temat pań-

stwa, pranych i organizacyj-

nych zasad jego funkcjono-

wania 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

System polityczny RP 

Administracja publiczna 
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P6S_WK K_W04 posiada wiedzę na temat pod-

staw prawnych i organizacyj-

nych z zakresu bezpieczeń-

stwa państwa 

Bezpieczeństwo państwa 

Postępowanie administracyjne 

Administracja publiczna 

Prawo administracyjne 

P6S_WK K_W05 posiada wiedzę na temat in-

stytucji oraz organów działa-

jących w zakresie bezpieczeń-

stwa państwa 

Organy i służby właściwe w spra-

wach bezpieczeństwa wewnętrznego 

Ochrona danych osobowych i in-

formacji niejawnych 

Międzynarodowa ochrona praw 

człowieka 

P6S_WK K_W06 zna metody i techniki pozy-

skiwania i przetwarzania da-

nych z zakresu bezpieczeń-

stwa wewnętrznego państwa 

Otwarte źródła informacji bezpie-

czeństwa wewnętrznego 

Zarządzanie w sytuacjach kryzyso-

wych 

e-Urzędnik 

P6S_WK K_W07 zna zasady etyki oraz spo-

łeczną funkcję instytucji oraz 

organów działających 

w zakresie bezpieczeństwa 

państwa 

Bezpieczeństwo społeczne 

Etyka zawodowa funkcjonariusza 

publicznego 

P6S_WK 

P6S_WG_S1 

K_W08 posiada podstawową wiedzę 

na temat systemu bezpieczeń-

stwa międzynarodowego i 

istotnych dla jego zapewnie-

nia organizacji międzynaro-

dowych 

Główne konflikty współczesnego 

świata 

Współczesne stosunki międzynaro-

dowe 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

P6S_WK 

P6S_WK_S1 

K_W09 zna główne zasady ochrony 

własności intelektualnej oraz 

prawa autorskiego 

Prawo autorskie i prawa pokrewne 

Umiejętności 

P6S_UW 

P6S_UW_S1 

K_U01 potrafi identyfikować i inter-

pretować problemy z zakresu 

bezpieczeństwa wewnętrzne-

go 

Wstęp do nauki o bezpieczeństwie 

wewnętrznym 
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P6S_UW 

P6S_UK 

K_U02 potrafi stosować odpowiednie 

metody i techniki badawcze 

właściwe dla nauk o polityce 

oraz nauk o bezpieczeństwie 

Metody i techniki badania bezpie-

czeństwa 

Podstawy statystyki i demografii 

Seminarium dyplomowe 

P6S_UW 

P6S_UW_S1 

K_U03 potrafi wykorzystać wiedzę z 

zakresu nauk politycznych 

oraz nauk o bezpieczeństwie 

do rozwiązywania problemów 

wynikających z pracy zawo-

dowej, z uwzględnieniem ICT 

Zarządzanie w sytuacjach kryzyso-

wych 

Bezpieczeństwo społeczne 

Budowa systemów bezpieczeństwa 

e-Urzędnik 

P6_UW K_U04 potrafi posługiwać się wybra-

nymi normami prawnymi i 

regułami w celu rozwiązywa-

nia problemów z zakresu bez-

pieczeństwa wewnętrznego 

Bezpieczeństwo państwa 

Postępowanie administracyjne 

Administracja publiczna 

Prawo administracyjne 

P6S_UW_S2 K_U05 potrafi analizować oraz pro-

gnozować podstawowe zjawi-

ska z zakresu bezpieczeństwa, 

w tym zarządzania kryzyso-

wego, bezpieczeństwa spo-

łecznego oraz funkcjonowania 

instytucji 

Zarządzanie w sytuacjach kryzyso-

wych 

Bezpieczeństwo społeczne 

Bezpieczeństwo ekologiczne 

e-Urzędnik 

P6S_UW 

P6S_UW_S2 

K_U06 potrafi wykorzystać wiedzę z 

zakresu bezpieczeństwa we-

wnętrznego do budowy przed-

sięwzięć i systemów bezpie-

czeństwa 

Budowa systemów bezpieczeństwa 

Zarządzanie w sytuacjach kryzyso-

wych 

P6S_UU K_U07 potrafi samodzielnie planować 

i realizować proces samo-

kształcenia 

Seminarium dyplomowe 

P6S_UW 

P6S_UW_S2 

K_U08 potrafi wykorzystać wiedzę z 

zakresu bezpieczeństwa we-

wnętrznego do analizy współ-

czesnych konfliktów politycz-

nych i społecznych 

Bezpieczeństwo społeczne 

Historia konfliktów społecznych 

Bezpieczeństwo społeczeństw lo-

kalnych 
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P6S_UK K_U09 potrafi przygotowywać typo-

we prace pisemne i wystąpie-

nia ustne w języku polskim i 

obcym na poziomie B2 Euro-

pejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego oraz 

prezentować je na forum gru-

py w zakresie bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Seminarium dyplomowe 

Przedmiot fakultatywny w języku 

obcym 

P6S_UO K_U10 planować i uczestniczyć w 

przedsięwzięciach zespoło-

wych i realizować je w ra-

mach różnych ról 

Psychologia społeczna 

Kompetencje społeczne 

P6S_KK K_K01 jest gotów do zdobywania 

wiedzy, informacji i danych 

potrzebnych w procesie roz-

wiązywania praktycznych 

problemów z zakresu bezpie-

czeństwa wewnętrznego 

Zwalczanie przestępczości 

Zwalczaniae terroryzmu 

Zarządzanie w sytuacjach kryzyso-

wych 

P6S_KK K_K02 jest gotów do krytycznej oce-

ny posiadanej wiedzy z zakre-

su bezpieczeństwa wewnętrz-

nego 

Seminarium dyplomowe 

Zarządzanie w sytuacjach kryzyso-

wych 

P6S_KO K_K03 jest gotów do inicjowania 

działań na rzecz bezpieczeń-

stwa publicznego 

Bezpieczeństwo społeczne 

Bezpieczeństwo społeczeństw lo-

kalnych 

P6S_KR K_K04 jest gotów do przestrzegania 

zasad etyki zawodowej 
Etyka zawodowa funkcjonariusza 

publicznego 

P6S_KO K_K05 jest gotów do myślenia i dzia-

łania w sposób przedsiębior-

czy 

Seminarium dyplomowe 

Zarządzanie w sytuacjach kryzyso-

wych 

 

 

 

 

* Należy wykorzystać wszystkie charakterystyki poziomu drugiego – szczegółowego (P6S/P7S), 

a tylko wybrane dla poziomu drugiego – szczegółowego dla obszarów (np. 

P6S_WK_H,     P6S_WG_S1, itd.) 
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Dla poziomu drugiego obszarowego należy podać przed symbolem skrót wskazujący obszar: 
- H - obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym, 

- S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym, 

- X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym, 

- P - obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym, 

- T - obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym, 

- M - obszar kształcenia odpowiadający naukom medycznym, naukom o zdrowiu oraz naukom o kulturze  

         fizycznej, 

- R - obszar kształcenia odpowiadający naukom rolniczym, leśnym i weterynaryjnym, 

- A - obszar kształcenia odpowiadający sztuce. 

 

Ponadto, należy wykorzystać wszystkie charakterystyki poziomu drugiego – szczegółowego dla 

kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie (P6S/P7S) wprowadzając na końcu 

przedrostek Inz_ oraz numer porządkowy kodu składnika opisu od 1 do 6 dla _UW, np.: 

P6S_WG_Inż, P6S_WK_Inż, P6S_UW_Inż1, P6S_UW_Inż2, P6S_UW_Inż3, P6S_UW_Inż4, 

P6S_UW_Inż5, P6S_UW_Inż6.  
 

 
Cztery składniki opisu efektów (bez wskazania profilu kształcenia – co wynika z opisu kierunku): 

 poziom (P6S, P7S, P8S),  

 składnik (WG, WK, UW, UK, UO, UU, KK, KO, KR),  

 obszar kształcenia (H, S, P, X, T, P, A, M, Inz),  

 numer charakterystyki (1, 2,3, 4,...) 

 

Przykłady symboli kodowania: 
P6S_WG_H1,    P6S_WG_S1  
P6S_WG_H2,    P6S_WG_S2  
P6S_WG_H3,    P6S_WG_S3  
P6S_WK_H,     P6S_WK_S  
P6S_WG/K_H,   P6S_WG/K_S  
P6S_UW_H1,    P6S_UW_S1  
P6S_UW_H2,    P6S_UW_S2  
P6S_UW_S3 


