
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA STUDIACH  

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSAMI– studia pierwszego stopnia 

 
Kierunek kształcenia Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami- profil praktyczny. 

Objaśnienie oznaczeń: 

P (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

1P - studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K - kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu uczenia się  

 

Objaśnienie znaczeń Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Uniwersalne charakterystyki pierwszego poziomu PRK 

 
P6U_W - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi; różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności 

 

P6U_U – potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; samodzielnie 

planować własne uczenie się przez całe życie; potrafi komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko 

 

P6U_K – jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej 

oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. 

 
Charakterystyki drugiego poziomu  PRK  

 

Wiedza Kod składnika opisu PRK II poziom Opis PRK  

 P6S_WG – zakres i głębia /kompletność 

perspektywy poznawczej 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. 

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 

zadania 

Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 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 posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zdania 

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 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. 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów. 

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. 



Symbol Efekty uczenia się 

Uniwersalne 

charakterystyki 

pierwszego stopnia 

PRK-P6U_W 

Charakterystyka II stopnia PRK dla obszaru nauk 

społecznych 

Kod 

 opisu PRK 

P6S_WG 

P6S_WK 

WIEDZA 

K1P_W01 

Zna charakter i miejsce nauk społecznych, w tym 

nauk o bezpieczeństwie w relacji do innych nauk 

w pryzmacie zastosowań praktycznych. Ma 

zaawansowaną wiedzę dotycząca genezy nauk o 

bezpieczeństwie i ich rozwoju w kontekście 

procesów społeczno-gospodarczych. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

 

 

K1P_W02 

Ma wiedzę odnoszącą się do kluczowych 

rodzajów systemów społecznych 

i gospodarczych. 

 

P6U_W 

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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1P_W03 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje 

pomiędzy organizacjami a instytucjami 

tworzącymi ich otoczenie oraz zna ich odniesienie 

do praktycznej działalności zawodowej. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

 

 

 

 

 

K1P_W04 

Zna w zaawansowanym stopniu elementy 

organizacji oraz rozumie relacje i zależności 

między nimi oraz ich związki z praktyką 

P6U_W W zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty 

i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, 

P6S_WG  

 

 



zarządczą. stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu 

dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących 

podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z 

zakresu 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. 

 

 

 

K1P_W05 

Ma zaawansowaną wiedzę dotycząca głównych 

funkcji organizacyjnych i zna jej praktyczne 

zastosowanie w działalności zawodowej. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

K1P_W06 

Zna główne koncepcje człowieka oraz wybrane 

ujęcia teorii komunikacji, negocjacji i motywacji 

oraz ich praktyczne zastosowanie w działalności z 

zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysami. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

K1P_W07 

Zna kluczowe ujęcia procesu i funkcji kierowania 

ludźmi w organizacji oraz ich zastosowanie 

w działalności z zakresu bezpieczeństwa i 

zarządzania kryzysami. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG  

 

 

 

 

 

 

K1P_W08 
Zna narzędzia informatyczne gromadzenia, 

analizy i prezentacji danych z zakresu 

P6U_W W zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty 

i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

P6S_WG 

 



bezpieczeństwa i zarządzania kryzysami. 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

 

 

 

 

 

K1P_W09 

Ma zaawansowaną, teoretyczną i praktyczną 

wiedzę na temat współczesnych zagrożeń 

terroryzmem oraz reagowania w przypadku ich 

wystąpienia. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

K1P_W10 

Posiada wiedzę o normach prawnych (w tym 

prawa karnego), politycznych, etycznych 

i zawodowych, w tym prawa i postępowania 

karnego, prawa wykroczeń. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

K1P_W11 

W stopniu zaawansowanym charakteryzuje 

główne zadania organizacji funkcjonujących w 

sferze bezpieczeństwa, wykonywane na rzecz 

zwalczania współczesnych zagrożeń. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 
Podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

 

 

 

 



uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów. 

K1P_W12 

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą wybranych 

modeli zmian organizacyjnych oraz roli 

przywództwa i negocjacji w procesach przemian 

struktur i organizacji gospodarczych. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

K1P_W13 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat roli procesów 

dotyczącą dylematów współczesnej cywilizacji, 

a także kultury, etyki i postępu informatyczno-

technologicznego w procesach przemian 

społecznych, w tym także odnoszących się do 

działalności podmiotów bezpieczeństwa 

wewnętrznego podczas sytuacji kryzysowych. 

P6U_W Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji. 

Podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P6S_WK 

 

 

 

 

 

K1P_W14 

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat 

funkcjonowania organizacji zarządzania 

kryzysami/sztabów kryzysowych oraz 

zarzadzania logistycznego przed, po wystąpieniu 

oraz w trakcie kryzysu 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6_WG 

 

K1P_W15 

Zna w zaawansowanym stopniu teoretyczne 

i praktyczne zasady funkcjonowania instytucji 

państwa, zadania administracji publicznej i 

innych podmiotów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo oraz problematykę zarządzania 

kryzysowego i ich zastosowanie praktyczne w 

działalności zawodowej z zakresu bezpieczeństwa 

i zarządzania kryzysami. 

P6U_W 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 studiów, a w przypadku studiów 

o profilu praktycznym – również zastosowania 

praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 



K1P_W16 

Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę 

z zakresu zagadnień psychologicznych, 

społecznych oraz technicznych wpływających na 

bezpieczeństwo i zarządzanie organizacjami – ze 

szczególnym uwzględnieniem zarządzania 

jakością. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

K1P_W17 

Zna zagrożenia (w tym naturalne i cywilizacyjne) 

wpływające na bezpieczeństwo organizacji. 

Definiuje problemy i metody zwalczania 

przestępczości, przestępczości gospodarczej 

i w cyberprzestrzeni oraz zna ich zastosowanie 

praktyczne w działalności zawodowej. 

P6U_W 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 studiów, a w przypadku studiów 

o profilu praktycznym – również zastosowania 

praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

K1P_W18 

Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie 

bezpieczeństwa państwa, zarządzania 

kryzysowego oraz wychowania obywateli w tym 

zakresie. 

P6U_W 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 studiów,a w przypadku studiów 

o profilu praktycznym – również zastosowania 

praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

 

 

 

 

 

 

K1P_W19 

Zna i rozumie  pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i praw autorskich oraz 

ochrony danych osobowych  

i informacji niejawnych. 

P6U_W Podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

P6S_WK 

 

K1P_W20 

Zna pojęcia i zasady z zakresu prognozowania i 

symulacji oraz kontroli i audytu bezpieczeństwa 

w organizacji. 

P6U_W Podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych 

form przedsiębiorczości zaawansowanym stopniu – 

wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 

metody i teorie wyjaśniające złożone zależności 

P6S_WK 

P6S_WG 

 



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 studiów, a w przypadku studiów o profilu 

praktycznym – również zastosowania praktyczne tej 

wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich 

kierunkiem. 

K1P_W21 

Ma wiedzę na temat metodologii badań 

w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysami, zaawansowanych technik 

pozyskiwania danych i ich zabezpieczenia oraz 

zna ich wykorzystanie w działalności zawodowej 

do rozwiązania problemów praktycznych 

w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysami. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6S_WG 

 

K1P_W22 

Zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej na temat 

bezpieczeństwa i etyki w kształtowaniu praktyki 

społeczno-gospodarczej. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6_WG 

K1P_W23 

Zna zasady gospodarki finansowej 

przedsiębiorstw, zarządzania finansami oraz 

konsekwencje zmian w otoczeniu ekonomicznym 

dla efektów finansowych organizacji publicznych 

i prywatnych. 

P6U_W 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 

studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 

również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P6_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI 



K1P_U01 

Potrafi obserwować i identyfikować zagrożenia 

bezpieczeństwa (w tym także sytuacje 

kryzysowe) płynące z obszarów społecznych, 

ekonomicznych, politycznych, prawnych 

i edukacyjnych wykorzystując właściwe źródła 

informacji. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez:  

- właściwy dobór źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 

analizy i syntezy tych informacji. 

P6S_UW 

 

 

 

 

 

 

K1P_U02 

Potrafi rozwiązywać problemy etyczne 

występujące w obszarze bezpieczeństwa 

i zarządzania kryzysami. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania  
w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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. 

- Wykorzystywać posiadaną wiedzę-

formułować i rozwiązywać problemy oraz 

wykonywać zadania typowe dla działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

K1P_U03 

Potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy 

teoretycznej z zakresu zarzadzania w określonym 

obszarze funkcjonalnym organizacji w celu 

rozwiązania problemu zarządczego. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 

analizy i syntezy tych informacji. 

P6S_UW 

K1P_U04 

Potrafi przewidywać zachowania członków 

organizacji w typowych i nietypowych sytuacjach 

występujących w pracy zawodowej. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 

analizy i syntezy tych informacji. 

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW, 

P6S_UO 



Współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w 

zespole). 

K1P_U05 

Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, 

oceniać i selekcjonować informacje z różnych 

źródeł i korzystając przy tym z nowoczesnych 

technologii. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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. 

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

 

K1P_U06 

Potrafi określać przyczyny i skutki zachodzących 

procesów społecznych związanych 

z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysami 

oraz wykonać typowe zadanie dla działalności 

zawodowej z nimi związanej. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych.  

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

 

K1P_U07 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu 

i praktycznego analizowania zjawisk i procesów 

społecznych związanych z bezpieczeństwem 

i zarządzaniem kryzysami, a także prognozować 

ich skutki z wykorzystaniem standardowych 

metod i narzędzi. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować  
i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych.  

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

P6S_UW 

 



kierunkiem studiów. 

K1P_U08 

Posługuje się przepisami prawa w celu oceny 

procesów i zjawisk z zakresu bezpieczeństwa 

i zarządzania kryzysami. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. 

P6S_UW 

K1P_U09 

Potrafi określić rolę państwa, jego instytucji oraz 

polityki w życiu społecznym również  
w odniesieniu do bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. 

P6S_UW 

K1P_U10 

Potrafi przygotować pisemne wypowiedzi 

dotyczące problematyki bezpieczeństwa 

i zarządzania kryzysami, w swoich 

opracowaniach umie stawiać tezy oraz 

artykułować własne poglądy dotyczące tej 

problematyki, potrafiąc je merytorycznie 

uzasadniać. 

P6U_U Komunikować się z otoczeniem z użyciem 

specjalistycznej terminologii. 

Brać udział w debacie-przedstawiać i oceniać różne 

opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich. 

P6S_UK 

 

 

 

 

K1P_U11 

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie 

komunikacji społecznej, potrafi używać języka 

specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 

precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 

bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysami, jak 

i z odbiorcami spoza grona specjalistów. 

P6U_U Komunikować się z otoczeniem z użyciem 

specjalistycznej terminologii. 
P6S_UK 

 

 

 

 

 

K1P_U12 

Potrafi brać udział w debacie oraz posiada 

umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją 

w kontekście wybranych perspektyw 

teoretycznych, poglądów różnych autorów. 

P6U_U Brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne 

opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich. 
P6S_UK 

 

 

 

 

K1P_U13 

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; 

umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma 

elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych 

P6U_U Współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w 

zespole). 

P6S_UO 

 

 



z projektowaniem i podejmowaniem działań 

profesjonalnych. 

K1P_U14 

Potrafi praktycznie zastosować technologie 

informatyczne w realizacji zadań na rzecz 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysami. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

K1P_U15 

Przygotowuje podstawowe dokumenty 

planistyczne z zakresu bezpieczeństwa, w tym 

także zarządzania kryzysowego. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

K1P_U16 

Analizuje i praktycznie wykorzystuje wiedzę 

w zakresie ochrony danych osobowych 

i informacji niejawnych. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania  
w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych.  

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

K1P_U17 

Ma umiejętności językowe zgodne 

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

P6U_U Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 

Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
P6S_UK 



K1P_U18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej 

wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych 

podczas praktyki zawodowej. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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.  

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

K1P_U19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod kierunkiem opiekuna potrafi formułować 

i rozwiązać praktyczny problem z zakresu 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysami 

przeprowadzając analizę na podstawie 

odpowiednich źródeł. 

P6U_U wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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.  

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

K1P_U20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiada umiejętność pracy w warunkach kryzysu 

i stresu w środowisku zawodowym 

bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysami. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania  
w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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. 

P6S_UW 

K1P_U21 Potrafi samodzielnie planować własny rozwój P6U_U Samodzielnie planować i realizować własne uczenie się P6S_UU 



i uczenie się przez całe życie. przez całe życie. 

K1P_U22 

Potrafi efektywnie i skutecznie zarządzać 

zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi 

i informacyjnymi podczas sytuacji kryzysowych. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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.  

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

K1P_U23 

Potrafi wykonywać zadania zarządcze 

w warunkach nie w pełni przewidywalnych 

wykorzystując poznane metody i narzędzia, 

w tym zaawansowane techniki informacyjno-

komunikacyjne. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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.  

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

K1P_U24 

Potrafi analizować zjawiska i procesy, które 

przyczyniają się do powstania terroryzmu, 

dokonywać oceny zagrożenia atakiem 

terrorystycznym, a także wskazywać prawidłowe 

sposoby reagowania na miejscu zdarzenia 

o charakterze terrorystycznym. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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. 

P6S_UW 



Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

K1P_U25 

Potrafi analizować i praktycznie wykorzystywać 

wiedzę z zakresu współpracy z organizacjami. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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. 

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

K1P_U26 

Potrafi ocenić wybrane rozwiązania 

i uczestniczyć w procesach podejmowania 

typowych decyzji w szczególności decyzji na 

poziomie operacyjnym i taktycznym. 

P6U_U Brać udział w debacie –przedstawiać i oceniać różne 

opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich. 
P6S_UK 

K1P_U27 

Potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia 

analityczne oraz systemy informatyczne 

wspomagające procesy podejmowania decyzji 

w sytuacjach kryzysowych. 

P6U_U Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować 

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł i 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.  

Wykorzystywać posiadaną wiedzę-formułować 

i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów. 

P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1P_K01 
Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany 

opinii wobec racjonalnych argumentów, 

P6U_K Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i obieranych treści. P6S_KK  

 



krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

i odbieranych treści z zakresu nauk 

o bezpieczeństwie – w szczególności zarządzania 

kryzysami. 

K1P_K02 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się zawodowego i rozwoju 

osobistego.  

P6U_K Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania 

opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu. 

P6S_KK  

 

K1P_K03 

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

w grupach, organizacjach i instytucjach 

realizujących działania związane z 

bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysami, 

zdolny do porozumiewania się z osobami 

będącymi i nie będącymi specjalistami w danej 

dziedzinie. 

P6U_K Wypełniania zobowiązań społecznych, 

współorganizowania działalności na rzez środowiska 

społecznego. 

P6S_KO 

 

K1P_K04 
Ma poczucie misji i odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo ludzi i mienia. 

P6U_K Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. P6S_KO 

K1P_K05 

Jest gotów do wypełniania zobowiązań 

społecznych, inspirowania i organizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego, 

inicjowania działań, przekonywania  
i negocjowania w imię osiągania wspólnych 

celów. 

P6U_K Wypełniania zobowiązań społecznych, 

współorganizowania działalności na rzez środowiska 

społecznego. 

P6S_KO 

 

K1P_K06 

Jest przygotowany do pracy w organizacjach 

społeczno-gospodarczych, a także gotów do 

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

w obszarze bezpieczeństwa oraz zarządzania 

kryzysami. 

P6U_K Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. P6S_KO 

K1P_K07 

Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania 

badawcze związane z bezpieczeństwem 

i zarządzaniem kryzysami. 

P6U_K Wypełniania zobowiązań społecznych, 

współorganizowania działalności na rzez środowiska 

społecznego. 

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. 

P6S_KO 

K1P_K08 

Ma przekonanie o wadze procesu wychowania, 

zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji 

na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki 

zawodowej oczekując również tego od innych; 

dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 

P6U_K Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym 

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania 

tego od innych. 

P6S_KR 

 



K1P_K09 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia funkcji 

menedżerskich z uwzględnieniem zmieniających 

się potrzeb społecznych – w tym także działania 

na rzecz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 

zawodowej. 

P6U_K Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym 

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania 

tego od innych. 

P6S_KR 

 

K1P_K10 
Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy. 

P6U_K Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO 

 


