
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 NA STUDIACH  

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
 – studia drugiego stopnia, profil praktyczny 

 
Kierunek kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne profil praktyczny. 
Objaśnienie oznaczeń: 
P (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 
2P - studia drugiego stopnia, profil praktyczny 
Po podkreślniku: 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia  
 
Objaśnienie znaczeń Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 
Uniwersalne  charakterystyki  pierwszego poziomu  PRK 
 
P7 U_W – zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane  fakty, teorie metody oraz złożone zależności między 
nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami; różnorodne uwarunkowania i aksjologiczny kontekst 
prowadzonej działalności, 
 
P7U_U- potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy  z wykorzystaniem nowej 
wiedzy, także innych dziedzin; samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie; komunikować się z zróżnicowanymi  kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać 
stanowiska, 
 
P7U_K – tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia; podejmowania 
inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy ,przewodzenia w grupie  
i ponoszenia odpowiedzialności za nią. 
 
Charakterystyki  drugiego  poziomu  PRK  

Wiedza Kod  składnika opisu PRK II 
poziom Opis PRK  

 P6S_WG  –  zakres i głębia 
/kompletność perspektywy 
poznawczej i zależności, 

 w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 
zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową 
wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz 
wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – 
właściwe dla programu kształcenia a w przypadku 
studiów o profilu praktycznym – również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 
związanej z ich kierunkiem 

P6S_WK -   kontekst / 
uwarunkowania i skutki 

 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 
 podstawowe ekonomiczne, prawne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych  
z nadaną kwalifikacją, w tym podstawowe pojęcia i 
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego; 

 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości. 

 

Umiejętności Kod składnika opisu PRK II 
poziom Opis PRK  

  P6S_UW - wykorzystywanie 
wiedzy / rozwiązywanie 
problemów i wykonywanie 

 wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 



zadania przewidywalnych przez: 
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej   
analizy i syntezy tych informacji, 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 
narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 

 wykorzystywać posiadana wiedzę - formułować i 
rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 
typowe dla działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów – w przypadku studiów  
o profilu praktycznym 

P6S_UK –komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

 komunikować się z otoczeniem z użyciem 
specjalistycznej terminologii; 

 brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne 
opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 

 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UO – organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 
 

 planować i organizować pracę – indywidualną oraz w 
zespole; 

 współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) 

P6S_UU – uczenie się / 
planowanie własnego rozwoju i 
rozwoju innych osób 

 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 
przez całe życie 

 
Kompetencje 

społeczne 
Kod składnika opisu  PRK dla 

charakterystyk II stopnia Opis PRK  

 
 

P6S_KK – ocena / krytyczne 
podejście 

 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych 
treści; 

 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz 

    zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności  
    z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KO – odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na rzecz 
interesu publicznego 

 wypełniania zobowiązań społecznych,  
współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego; 

 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego  
 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P6S_KR – opis roli zawodowej/ 
niezależność i rozwój etosu 
 

 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania 

tego od innych, 
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

 
 

Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 
Dyscyplina wiodąca: NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

Symbol  
kierunkowego 

efektu  
uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów drugiego stopnia na 

kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”: 

Charakterystyki  
uniwersalne PRK 

Charakterystyki 
drugiego  stopnia 

PRK 

Opis charakterystyki  
drugiego stopnia PRK 

WIEDZA 

K2P_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę o różnych 
rodzajach bezpieczeństwa, ich miejscu  P7S_WG w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 

obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 



w powiązanych dyscyplinach 
naukowych. Zna i interpretuje relacje z 
innymi naukami społecznymi 

metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów, a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem 

K2P_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o problemach 
ochrony ludności i obrony cywilnej P7U_W P7S_WK fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji 

K2P_W03 

Ma pogłębioną wiedzę o kulturowych, 
prawnych, politycznych i 
ekonomicznych procesach na poziomie 
państwa i struktur międzynarodowych 
wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo 
wewnętrzne 

P7U_W P7S_WG 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów 

K2P_W04 

Posiada rozszerzoną wiedzę o cechach, 
podmiotach oraz realnych i 
potencjalnych zagrożeniach 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zna ich 
odniesienie do działalności zawodowej 
związanej z bezpieczeństwem 
wewnętrznym 

P7U_W P7S_WG 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów, a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem  

K2P_W05 

Posiada pogłębioną wiedzę na temat 
przedsięwzięć państwowych i 
pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa i zna ich 
zastosowanie praktyczne w działalności 
zawodowej w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

P7U_W P7S_WG 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów, a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem  

K2P_W06 Zna współczesne formy terroryzmu, 
wyjaśnia jego wpływ na bezpieczeństwo P7U_W P7S_WK fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji 



wewnętrzne oraz opisuje 
przedsięwzięcia antyterrorystyczne 

K2P_W07 

Posiada wiedzę z zakresu zagadnień 
filozoficznych, procesów społecznych i 
psychologicznych związanych z 
bezpieczeństwem wewnętrznym 

 P7S_WG 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów 

K2P_W08 

Zna w sposób pogłębiony zadania 
państwa w zakresie kierowania 
obronnością, zarządzania kryzysowego i 
ochrony infrastruktury krytycznej i zna 
ich zastosowanie praktyczne w 
działalności zawodowej w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

P7U_W P7S_WG 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów, a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym - również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem 

K2P_W09 

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu 
form międzynarodowej współpracy 
politycznej, gospodarczej i militarnej 
oraz ich wpływu na bezpieczeństwo 
wewnętrzne i zna ich odniesienie do 
działalności zawodowej związanej z 
bezpieczeństwem wewnętrznym 

P7U_W P7S_WG 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów, a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym - również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem 

K2P_W10 

Wyjaśnia prawne regulacje 
bezpieczeństwa wewnętrznego na 
poziomie państwa i struktur 
międzynarodowych i zna ich 
zastosowanie praktyczne w działalności 
zawodowej w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

P7U_W P7S_WG 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów, a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym - również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem 



K2P_W11 

Zna zagrożenia, problemy i metody 
zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, gospodarczej i w 
cyberprzestrzeni 

 P7S_WK fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji 

K2P_W12 

Ma wiedzę na temat metodologii badań 
w obszarze bezpieczeństwa 
wewnętrznego, zaawansowanych 
technik pozyskiwania danych i ich 
zabezpieczenia i zna ich wykorzystanie 
w działalności zawodowej do 
rozwiązania problemów praktycznych w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 

 P7S_WG 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów, a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym - również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem 

K2P_W13 
W sposób pogłębiony analizuje 
historyczne uwarunkowania 
bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 

 P7S_WK fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji 

K2P_W14 

Zna podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego, 
kontroli i audytu, zarządzania jakością w 
instytucjach bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

 P7S_WK 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów 
działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony 
własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

K2P_W15 

Zna podstawowe zasady tworzenia i 
rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, tym związane z 
bezpieczeństwem wewnętrznym 

P7U_W P7S_WK podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości 

K2P_W16 

Posiada pogłębioną wiedzę na temat 
funkcjonowania zespołów zarządzania 
kryzysowego/sztabów kryzysowych w 
przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych oraz ich relacji z innymi 
elementami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo wewnętrzne 

P7U_W P7S_WG 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, 
obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu 
studiów, a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym - również zastosowania 
praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem 

UMIEJĘTNOŚCI 

K2P_U01 

Potrafi prawidłowo interpretować 
zjawiska społeczne, ekonomiczne, 
polityczne, prawne i kulturowe, 
analizować zależności między nimi oraz 
zagrożenia bezpieczeństwa 
wewnętrznego płynące z tych 
obszarów w skali państwowej i 
międzynarodowej 

 P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz innowacyjnie 
wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez: 
- właściwy dobór źródeł i informacji z 

nich pochodzących, dokonywanie 
oceny, krytycznej analizy, syntezy, 
twórczej interpretacji i prezentacji 
tych informacji, 

- dobór oraz stosowanie właściwych 



metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych, 

- przystosowanie istniejących lub 
opracowanie nowych metod i narzędzi 

K2P_U02 

Posługuje się normami i regułami 
(prawnymi, zawodowymi, moralnymi) 
w celu rozwiązania konkretnego 
zadania w zakresie bezpieczeństwa lub 
jego wdrożenia 

 P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz innowacyjnie 
wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez: 
- dobór oraz stosowanie właściwych 

metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych, 

- przystosowanie istniejących lub 
opracowanie nowych metod i narzędzi 

K2P_U03 
Stosuje metody, narzędzia i techniki 
pozyskiwania, wykorzystania oraz 
ochrony informacji 

P7U_U P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez: 
- dobór oraz stosowanie właściwych 

metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych, 

- przystosowanie istniejących lub 
opracowanie nowych metod i 
narzędzi 

K2P_U04 

Stosuje złożone narzędzia i metody 
badawcze charakterystyczne dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego w celu 
wdrożenia prostych rozwiązań 

P7U_U P7S_UW 
wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i testować hipotezy związane 
z prostymi problemami wdrożeniowymi 

K2P_U05 

Posługuje się pozyskaną wiedzą, 
metodami i technikami informacyjno-
komunikacyjnymi do rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów 
praktycznych, jak i formułowania 
hipotez związanych z prostymi 
problemami wdrożeniowymi w 
zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

P7U_U P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz innowacyjnie 
wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez: 
- dobór oraz stosowanie właściwych 

metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych, 

- przystosowanie istniejących lub 
opracowanie nowych metod i narzędzi 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i rozwiązywać problemy oraz 
wykonywać zadania typowe dla 
działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów 
wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i testować hipotezy związane 
z prostymi problemami wdrożeniowymi 

K2P_U06 

Posiada rozwinięte umiejętności pracy, 
wykonywania określonych zadań w 
warunkach stresu i kryzysu w 
środowisku zawodowym 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

P7U_U P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i rozwiązywać problemy oraz 
wykonywać zadania typowe dla 
działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów 

K2P_U07 

Potrafi komunikować się i kierować 
zespołem ludzkim, a w sytuacjach 
kryzysowych podejmować wiodącą 
rolę 

P7U_U P7S_UO 

kierować pracą zespołu 
współdziałać z innymi osobami w ramach 
prac zespołowych i podejmować wiodącą 
rolę w zespołach 

K2P_U08 Potrafi przeprowadzić kontrolę i audyt  P7S_UW wykorzystywać posiadaną wiedzę - 



w zakresie bezpieczeństwa formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz innowacyjnie 
wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez: 
- właściwy dobór źródeł i informacji z 

nich pochodzących, dokonywanie 
oceny, krytycznej analizy, syntezy, 
twórczej interpretacji i prezentacji 
tych informacji, 

- dobór oraz stosowanie właściwych 
metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych 

K2P_U09 
Potrafi zarządzać zespołami w 
instytucjach nadzorujących 
bezpieczeństwo 

 P7S_UO 

kierować pracą zespołu 
- współdziałać z innymi osobami w 

ramach prac zespołowych i 
podejmować wiodącą rolę w zespołach 

K2P_U10 

Sprawnie posługuje się zagadnieniami 
dotyczącymi strategii bezpieczeństwa 
państwa, przewiduje konsekwencje jej 
realizowania przez właściwe podmioty 

 P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i rozwiązywać problemy oraz 
wykonywać zadania typowe dla 
działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów 

K2P_U11 

Potrafi identyfikować i analizować 
różne rodzaje przestępczości oraz 
przedstawia propozycję 
przeciwdziałania ich występowaniu 

P7U_U P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i rozwiązywać problemy oraz 
wykonywać zadania typowe dla 
działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów 

K2P_U12 
Analizuje i praktycznie wykorzystuje 
wiedzę w zakresie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 

 P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 
formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy oraz innowacyjnie 
wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez: 
- właściwy dobór źródeł i informacji z 

nich pochodzących, dokonywanie 
oceny, krytycznej analizy, syntezy, 
twórczej interpretacji i prezentacji 
tych informacji, 

- dobór oraz stosowanie właściwych 
metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych 

K2P_U13 

Posiada rozwiniętą umiejętność 
opracowywania prac pisemnych na 
tematy specjalistyczne z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego z 
uwzględnieniem informacji z różnych 
obszarów wiedzy 

P7U_U P7S_UK 
komunikować się na tematy 
specjalistyczne ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców 

K2P_U14 

Posiada pogłębioną umiejętność 
przygotowania spójnych i 
merytorycznych wystąpień w języku 
polskim i obcym właściwym dla 
poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

P7U_U P7S_UK 

posługiwać się językiem obcym na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz 
specjalistyczną terminologią 

K2P_U15 
Potrafi brać udział w dyskusji, 
prowadzić debatę na tematy związane 
z bezpieczeństwem wewnętrznym 

P7U_U P7S_UK prowadzić debatę 

K2P_U16 

Potrafi samodzielnie konstruować i 
kontrolować własną ścieżkę kariery na 
całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych 

P7U_U P7S_UU 
samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K2P_K01 Jest gotów do krytycznej oceny P7U_K P7S_KK krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 



informacji dotyczących 
bezpieczeństwa wewnętrznego, a 
także swojej wiedzy 

odbieranych treści 

K2P_K02 

Jest gotów do uznawania szczególnej 
roli wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów bezpieczeństwa 
wewnętrznego, a w przypadku 
trudności z samodzielnym ich 
rozwiązaniem do zasięgania opinii 
odpowiednich ekspertów 

 P7S_KK 

uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K2P_K03 

Jest gotów do wypełniania zobowiązań 
społecznych, określania priorytetów 
służących realizacji określonych zadań 
dla środowiska społecznego w sferze 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

P7U_K P7S_KO 
wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności 
na rzecz środowiska społecznego 

K2P_K04 
Jest gotów do inicjatyw 
przedsiębiorczych w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

P7U_K P7S_KO myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

K2P_K05 

Jest gotów do inicjowania 
przygotowania projektów społecznych 
z uwzględnieniem różnych aspektów 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

P7U_K P7S KO inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego 

K2P_K06 Ma świadomość znaczenia zachowania 
się sposób profesjonalny i etyczny P7U_K P7S KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym: 
przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej oraz działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad 

K2P_K07 

Jest gotów do odpowiedzialnego 
pełnienia ról zawodowych, z 
uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego, w 
tym: przestrzegania zasad prawnych i 
norm społecznych oraz 
podtrzymywania etosu zawodu 

P7U_K P7S KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym: 
podtrzymywania etosu zawodu 

K2P_K08 

Jest gotów do rozwijania dorobku 
zawodu związanego z 
bezpieczeństwem wewnętrznym 
poprzez angażowanie się w nowe 
inicjatywy rozwijania metod 
przeciwdziałania przemocy 

P7U_K P7S KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym: 
rozwijania dorobku zawodu 

K2P_K09 
Prawidłowo określa priorytety 
realizowanych zadań w sytuacjach 
kryzysowych 

P7U__K P7S_KO 

 
wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności 
na rzecz środowiska społecznego 

 


