
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA STUDIACH  

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia 

 
Kierunek kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne -  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  

 

Symbol Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: 

K1P_W01 
Ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o bezpieczeństwie w relacji do nauk społecznych oraz zna podstawową terminologię dotyczącą 

bezpieczeństwa w języku polskim. 

K1P_W02 
Zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej i cywilnych 

podmiotów zajmujących się działalnością z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

K1P_W03 

Zna teoretyczne i praktyczne zasady funkcjonowania instytucji państwa, zadania administracji publicznej i cywilnych podmiotów zajmujących się 

działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony oraz problematykę zarządzania kryzysowego i ich zastosowanie praktyczne w działalności 

zawodowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 

K1P_W04 
Posiada wiedzę o normach prawnych (w tym prawa karnego), politycznych, etycznych i zawodowych. Zna regulacje prawne i rozwiązania 

administracyjno-organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. 

K1P_W05 Posiada wiedzę o roli człowieka i znaczeniu jego wychowania w życiu społecznym oraz koncepcjach ochrony praw człowieka.  

K1P_W06 
Zna i charakteryzuje historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zna historię służb mundurowych i ich działanie na rzecz 

bezpieczeństwa na przestrzeni dziejów. 

K1P_W07 Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki. 

K1P_W08 Zna problemy bezpieczeństwa społeczności lokalnej i kształtowania bezpiecznych przestrzeni i ich rozwiązywania. 

K1P_W09 Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę o terroryzmie. 

K1P_W10 Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i psychologicznych wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne. 

K1P_W11 Definiuje problemy i metody zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i zna ich zastosowanie praktyczne w działalności zawodowej. 

K1P_W12 
Zna główne prawidłowości rządzące społecznymi relacjami zachodzącymi między elementami układu bezpieczeństwa, zwłaszcza układu wewnętrznego 

i ich odniesienie do działalności zawodowej związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym. 

K1P_W13 
Zna podstawowe klasyfikacje bezpieczeństwa narodowego z uwzględnieniem różnic i podobieństw w charakterystykach podmiotów bezpieczeństwa 

wewnętrznego odnosząc je do działalności zawodowej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. 



K1P_W14 Wyjaśnia rolę ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa wewnętrznego. 

K1P_W15 Zna międzynarodowe i polskie regulacje w zakresie bezpieczeństwa komunikacji powszechnej w tym lotniczej i transportu towarów niebezpiecznych. 

K1P_W16 Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania obywateli w tym obszarze. 

K1P_W17 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich oraz ochrony danych osobowych  

i informacji niejawnych. 

K1P_W18 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. 

K1P_W19 Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń. 

K1P_W20 Zna ustalenia ogólnej metodologii badań naukowych i ich zastosowanie do rozwiązania problemów praktycznych. 

K1P_W21 Zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej na temat bezpieczeństwa w kształtowaniu nauk społecznych. 

K1P_W22 
Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania, gromadzenia, weryfikacji i przetwarzania danych oraz informacji, które mogą być wykorzystane 

w działalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

w zakresie umiejętności: 

K1P_U01 
Potrafi obserwować i identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych, 

prawnych i pedagogicznych wykorzystując właściwe źródła informacji. 

K1P_U02 Analizuje, ocenia i rozumie różnorodne zjawiska, w tym społeczne mające związek z bezpieczeństwem wewnętrznym. 

K1P_U03 Pod kierunkiem opiekuna potrafi prowadzić prace badawcze z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 

K1P_U04 Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych źródeł i nowoczesnych technologii. 

K1P_U05 
Potrafi określać przyczyny i skutki zachodzących procesów społecznych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz wykonać typowe zadanie 

dla działalności zawodowej związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym. 

K1P_U06 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego analizowania zjawisk i procesów społecznych związanych z bezpieczeństwem 

wewnętrznym, a także prognozować ich skutki z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi. 

K1P_U07 Posługuje się przepisami prawa w celu oceny procesów i zjawisk z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 

K1P_U08 Potrafi określić rolę państwa, jego instytucji oraz polityki w życiu społecznym również w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego. 

K1P_U09 
Potrafi przygotować pisemne wypowiedzi dotyczące problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, w swoich opracowaniach umie stawiać tezy oraz 

artykułować własne poglądy dotyczące tej problematyki, potrafiąc je merytorycznie uzasadniać. 

K1P_U10 

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny 

i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i z odbiorcami spoza grona 

specjalistów. 

K1P_U11 
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. 

K1P_U12 
Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na 

realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. 

K1P_U13 Potrafi praktycznie zastosować technologie informatyczne w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa. 



K1P_U14 

Przygotowuje podstawowe dokumenty planistyczne zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, miasta i powiatu. Potrafi zorganizować i 

przeprowadzić szkolenia, ćwiczenia i warsztaty z wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym – w szczególności z 

zarządzaniem kryzysowym. 

K1P_U15 Analizuje i praktycznie wykorzystuje wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. 

K1P_U16 Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

K1P_U17 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej. 

K1P_U18 
Pod kierunkiem opiekuna potrafi formułować i rozwiązać praktyczny problem z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego przeprowadzając analizę na 

podstawie odpowiednich źródeł. 

K1P_U19 Posiada umiejętność pracy w warunkach kryzysu i stresu w środowisku zawodowym bezpieczeństwa wewnętrznego. 

K1P_U20 Potrafi samodzielnie planować własny rozwój i uczenie się przez całe życie. 

K1P_U21 Potrafi zastosować zasady BHP i ergonomii, zaś w przypadku zagrożeń życia ludzkiego potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. 

K1P_U22 Potrafi zastosować poznane techniki interwencji i samoobrony w sytuacji zagrożenia. 

K1P_U23 Potrafi opracować koncepcję i plan ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów. 

w zakresie kompetencji społecznych: 

K1P_K01 Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii wobec racjonalnych argumentów, krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści. 

K1P_K02 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. 

K1P_K03 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania związane z bezpieczeństwem i zdolny do 

porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie. 

K1P_K04 Ma poczucie misji i odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i mienia. 

K1P_K05 
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. 

K1P_K06 Jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej i gotów do zachowania tradycji zawodu w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. 

K1P_K07 Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze związane z bezpieczeństwem. 

K1P_K08 Identyfikuje się ze społecznością lokalną i poczuwa się do odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo. Jest gotowy do działalności na jej rzecz. 

K1P_K09 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

S1P_K10 Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów. 

S1P_K11 Jest gotów do inicjowania rozwiązywania trudnych problemów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym na rzecz interesu publicznego. 

 


