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Załącznik nr 2  do Uchwały Nr 48 z dnia 12 

grudnia 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 Międzynarodowych 

Kierunek studiów: 

(nazwa kierunku musi być adekwatna 

do zawartości programu kształcenia  a 

zwłaszcza do zakładanych efektów 

kształcenia) 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego, drugiego stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 
Studia drugiego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

(poziom 6, poziom 7) 
Poziom 7 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta: 
Magister 

Przyporządkowanie kierunku do 

obszaru (obszarów) kształcenia 

(wraz z uzasadnieniem) 

Obszar nauk społecznych 

Dziedziny nauki i dyscypliny 

naukowe lub dziedziny sztuki i 

dyscypliny artystyczne, do których 

odnoszą się efekty kształcenia dla 

kierunku studiów: 

Obszar/Obszary: nauk społecznych 

Dziedzina/Dziedziny: nauk społecznych 

Dyscyplina/Dyscypliny: nauki o polityce, nauki o 

bezpieczeństwie 

Symbol  
Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące 

efekty kształcenia: 

WIEDZA 

K_W01 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zna zagadnienia z 

zakresu nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie oraz 

ich relacje z innymi naukami z dziedziny nauk 

społecznych 

K_W02 
posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania 

państwa w sferze bezpieczeństwa 

K_W03 
posiada zawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu 

funkcjonowania instytucji działających w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego 
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K_W04 
posiada wiedzę z zakresu typów przestępczości oraz 

działań profilaktycznych i prewencyjnych 

K_W05 

zna i rozumie w szerokim stopniu uwarunkowania 

polityczne, ekonomiczne i prawne jednostki oraz 

społeczeństwa  

K_W06 

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania 

danych, właściwe dla nauk o polityce i nauk o 

bezpieczeństwie, pozwalające na opisanie struktur i 

instytucji działających w zakresie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, procesy w nich zachodzące, a także 

relacje między nimi 

K_W07 
posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy i 

funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce i na 

świecie 

K_W08 
zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania 

wiedzą 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi interpretować złożone zjawiska polityczne, 

ekonomiczne i w zakresie bezpieczeństwa, a także 

związki między nimi 

K_U02 

potrafi dokonać zaawansowanego doboru właściwych 

metod i technik badawczych, w tym zaawansowanych 

technik informacyjno-komunikacyjnych 

K_U03 

potrafi interpretować dane z zakresu bezpieczeństwa 

państwa i analizować je w oparciu o zdobytą wiedzę 

teoretyczną w kontekście zagrożeń 

K_U04 

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu 

rozwiązywania złożonych problemów dotyczących 

konstrukcji i budowy wieloczynnikowych systemów 

bezpieczeństwa 

K_U06 

potrafi sklasyfikować konkretne postawy przedstawicieli 

sł żb i instyt cji oraz zdarzenia mające związek z 

bezpieczeństwem wewnętrznym w kontekście 

rozwiązywania wybranych problemów 

K_U07 

potrafi posł giwać się językiem obcym na poziomie B2+  

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

w zakresie terminologii związanej z bezpieczeństwem w 

szerokim kontekście nauk społecznych 

K_U08 

potrafi prowadzić debatę oraz angażować się skutecznie 

w kwestie społecznie ważne dla zróżnicowanego kręg  

odbiorców 
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K_U09 
potrafi pracować systematycznie i kierować pracą 

zespoł  

K_U10 
potrafi zaplanować i kierować procesem samokształcenia 

w stosunku do siebie i innych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści 

K_K02 

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 

inspirowania i organizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego 

K_K03 
jest gotów do kreatywnego myślenia i odpowiedzialnego 

działania w zakresie pełnienia ról zawodowych 

K_K04 

jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego, szczególnie w zakresie dbania i 

przestrzegania zasad porządk  publicznego 

 

 

 
 

 

 

Projekt efektów kształcenia został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Wydziału 

Politologii 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. Dydaktyki 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 

Międzynarodowych 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom kształcenia/Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Studia II stopnia/Poziom 7 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Magister 

 

 

 

 

Kod składnika 

opisu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 

– charakterystyki 

szczegółowe 

P6S/P7S* 

Kierunkowe efekty kształcenia 

(symbol i opis) 
Nazwa przedmiotu  

z programu studiów 

Wiedza 

P7S_WG K_W01 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu 

zna zagadnienia z zakresu nauk o 

polityce i nauk o bezpieczeństwie 

oraz ich relacje z innymi naukami z 

dziedziny nauk społecznych 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w 

doktrynach i 

programach partii 

politycznych 

Socjologia 

bezpieczeństwa 

Historia 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

P7S_WK K_W02 
posiada zaawansowaną wiedzę z 

zakresu funkcjonowania państwa w 

sferze bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w 

doktrynach i 

programach 

politycznych 

Siły zbrojne w ochronie 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 
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P7S_WG 

P7S_WG_S3 
K_W03 

posiada zawansowaną wiedzę 

teoretyczną z zakresu 

funkcjonowania instytucji 

działających w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego 

Logistyka w 

bezpieczeństwie 

Podmioty niepubliczne 

w zadaniach z zakresu 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Obrona cywilna 

P7S_WG K_W04 
posiada wiedzę z zakresu typów 

przestępczości oraz działań 

profilaktycznych i prewencyjnych 

Profilaktyka i 

prewencja kryminalna 

Przestępczość 

zorganizowana 

P7S_WK K_W05 

zna i rozumie w szerokim stopniu 

uwarunkowania polityczne, 

ekonomiczne i prawne jednostki oraz 

społeczeństwa  

Socjologia 

bezpieczeństwa 

Logistyka w 

bezpieczeństwie 

P7S_WG 

P7S_WG_S1 
K_W06 

zna metody i narzędzia, w tym 

techniki pozyskiwania danych, 

właściwe dla nauk o polityce i nauk o 

bezpieczeństwie, pozwalające na 

opisanie struktur i instytucji 

działających w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego, 

procesy w nich zachodzące, a także 

relacje między nimi 

Metody badania 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Seminarium 

dyplomowe 

P7S_WG 

P7S_WG_S3 
K_W07 

posiada zaawansowaną wiedzę z 

zakresu budowy i funkcjonowania 

systemów bezpieczeństwa w Polsce i 

na świecie 

Budowa i 

funkcjonowanie 

systemów 

bezpieczeństwa 

P7S_WK 

P7S_WK_S1 
K_W08 

zna podstawowe pojęcia z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego oraz zarządzania 

wiedzą 

Seminarium 

dyplomowe 

Umiejętności 
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P7S_UW 

P7S_UW_S2 
K_U01 

potrafi interpretować złożone 

zjawiska polityczne, ekonomiczne i 

w zakresie bezpieczeństwa, a także 

związki między nimi 

Metody badania 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Seminarium 

dyplomowe  

P7S_UW K_U02 

potrafi dokonać zaawansowanego 

doboru właściwych metod i technik 

badawczych, w tym 

zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych 

Metody badania 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Seminarium 

dyplomowe 

P7S_UW 

P7S_UW_S2 
K_U03 

potrafi interpretować dane z zakresu 

bezpieczeństwa państwa i analizować 

je w oparciu o zdobytą wiedzę 

teoretyczną w kontekście zagrożeń 

Budowa i 

funkcjonowanie 

systemów 

bezpieczeństwa 

P7S_UW_S1 K_U04 

potrafi wykorzystywać posiadaną 

wiedzę w celu rozwiązywania 

złożonych problemów dotyczących 

konstrukcji i budowy 

wieloczynnikowych systemów 

bezpieczeństwa 

Budowa i 

funkcjonowanie 

systemów 

bezpieczeństwa 

P7S_UW_1 K_U06 

potrafi sklasyfikować konkretne 

postawy przedstawicieli sł żb i 

instyt cji oraz zdarzenia mające 

związek z bezpieczeństwem 

wewnętrznym w kontekście 

rozwiązywania wybranych 

problemów 

Siły zbrojne w ochronie 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Logistyka w 

bezpieczeństwie 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w 

doktrynach i 

programach 

politycznych 

P7S_UK K_U07 

potrafi posł giwać się językiem 

obcym na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego w zakresie 

terminologii związanej z 

bezpieczeństwem w szerokim 

kontekście nauk społecznych 

Seminarium 

dyplomowe 

Przedmiot fakultatywny 

w język  obcym 

P7S_UK K_U08 

potrafi prowadzić debatę oraz 

angażować się skutecznie w kwestie 

społecznie ważne dla 

zróżnicowanego kręg  odbiorców 

Socjologia 

bezpieczeństwa 

Profilaktyka i 

prewencja kryminalna 
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P7S_UO K_U09 
potrafi pracować systematycznie i 

kierować pracą zespoł  

Obrona cywilna 

Budowa i 

funkcjonowanie 

systemów 

bezpieczeństwa 

P7S_UU K_U10 
potrafi zaplanować i kierować 

procesem samokształcenia w 

stosunku do siebie i innych 

Seminarium 

dyplomowe 

Kompetencje społeczne 

P7S_KK K_K01 
jest gotów do krytycznej oceny 

odbieranych treści 

Seminarium 

dyplomowe 

Metody badania 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

P7S_KR K_K02 

jest gotów do wypełniania 

zobowiązań społecznych, 

inspirowania i organizowania 

działalności na rzecz środowiska 

społecznego 

Ochrona dziedzictwa 

narodowego 

Profilaktyka i 

prewencja kryminalna 

Obrona cywilna 

P7S_KO K_K03 
jest gotów do kreatywnego myślenia 

i odpowiedzialnego działania w 

zakresie pełnienia ról zawodowych 

Profilaktyka i 

prewencja kryminalna 

Obrona cywilna 

P7S_KO K_K04 

jest gotów do inicjowania działań na 

rzecz interesu publicznego, 

szczególnie w zakresie dbania i 

przestrzegania zasad porządk  

publicznego 

Ochrona dziedzictwa 

narodowego 

Obrona cywilna 

 

 

 

 

* 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.) 

 

Dla poziomu drugiego obszarowego należy podać przed symbolem skrót wskaz jący obszar: 
- H - obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym, 

- S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym, 
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- 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 


