
Uchwała 13/2019 

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

z 4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Senatu Dolnoś ląskie j Szkoły Wyższej nr  4/2019 i utworzenia  

kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ,  studia pierwszego stopnia o prof i lu praktycznym  

w Dolnoś ląskie j Szkole Wyższej  

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

(Dz.U.2017.2183 tj. z dnia 2017.11.28), przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i 

artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065) w zw. z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) oraz § 6 ust. 2 pkt 5 

i ust. 4 pkt 1, § 9 ust. 2 i § 20 ust. 1 pkt 4 lit. c i f Statutu DSW, działając na wniosek Konwentu oraz po 

uzyskaniu zgody Założyciela i opinii Rady Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych: 

§ 1 Senat uchyla uchwałę Senatu Dolnośląskie j Szkoły Wyższej nr 4/2019 wobec 

nieprawidłowego oparcia jej o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 

września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 

poz. 1818). Właściwa podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 

sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i 

artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065). 

§ 2 Senat tworzy kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne, na poziomie studiów pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. 

§ 3.  Senat uchwala efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, na poziomie studiów 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, dziedzina wiodąca: dziedzina nauk 

społecznych, dyscyplina nauki o polityce i administracji; dziedzina uzupełniająca: dziedzina nauk 

społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie, dziedzina uzupełniająca: dziedzina nauk społecznych, 

dyscyplina ekonomia i finanse, dziedzina uzupełniająca: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina 

historia; przedmiotowe efekty zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 



 

§ 4. Pierwsza rekrutacja na studia, o których mowa w § 1, w formie niestacjonarnej i stacjonarnej zostanie 

przeprowadzona w roku akademickim 2019/2020. 

Przewodnicząca Senatu 

prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Senatu nr 13/2019 

 

1. Tabela kierunkowych efektów kształcenia bezpieczeństwo wewnętrzne 
 

1. Nazwa kierunku:   bezpieczeństwo wewnętrzne 
2. Profil kształcenia:   praktyczny 
3. Poziom kształcenia:   studia pierwszego stopnia 
4. Forma studiów:    studia stacjonarne/studia niestacjonarne 
5. Tytuł zawodowy:   licencjat 
6. Liczba semestrów:   6 semestrów 
7. Punkty ECTS:   180 ECTS 
8. Kod ISCED:    1032 
 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 

6–8 

Obszary, dziedziny i dyscypliny kształcenia wiodące: 

Obszar kształcenia wiodący: nauk społecznych  

Dziedzina wiodąca:  nauk społecznych 

Dyscypliny wiodąca:  nauki o polityce 

Obszary, dziedziny i dyscypliny kształcenia uzupełniające1:  

Obszar kształcenia uzupełniający: nauk społecznych  

Dziedzina wiodąca:  nauk społecznych 

Dyscyplina uzupełniająca:  nauki o bezpieczeństwie 

 

Obszar kształcenia uzupełniający: nauk społecznych  

Dziedzina uzupełniająca:  nauk ekonomicznych 

Dyscypliny uzupełniające:  ekonomia 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

Bw – kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne 

1 – studia pierwszego stopnia 

P – profil praktyczny 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

                                                           
 



 

 

Charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego  

P = poziom PRK (6) 

S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 

W = wiedza 

G = głębia i zakres 

K = kontekst 

U = umiejętności 

W = wykorzystanie wiedzy 

K = komunikowanie się 

O = organizacja pracy 

U = uczenie się 

K = kompetencje społeczne 

K = krytyczna ocena 

O = odpowiedzialność 

R = rola zawodowa 

O - charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

S – (po podkreślniku) charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 w obszarze kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 

P6U_W, P6U_U, P6U_K – kompetencje uniwersalne poziom 6 Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Przykład: 

P6S_WK_S = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza –kontekst 

w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych 

  



 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

kierunku 

bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

Po zakończeniu studiów I stopnia 

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, profil praktyczny,  

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

 

WIEDZA 
absolwent zna i rozumie: 

Bw1P_W01 

podstawowe nurty teoretyczne i terminologię używaną w naukach, dziedzinach i dyscyplinach naukowych 

właściwych dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ich zastosowania praktyczne przy znajomości 

wybranych faktów, obiektów i zjawisk oraz metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi, 

stanowiące podstawową wiedzę ogólną 

Bw1P_W02 

podstawowe przepisy prawa i zasady regulujące funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa oraz organizacji i 

instytucji (prawnych, społecznych, gospodarczych, politycznych) właściwych dla działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów oraz zasady ochrony własności i prawa autorskiego oraz formy rozwoju 

indywidualnej przedsiębiorczości 

Bw1P_W03 

podstawowe normy, reguły, rozwiązania prawne i organizacyjne dotyczące sposobu funkcjonowania organizacji, 

instytucji i struktur formalnych i nieformalnych, oddziałujących na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz relacje i 

związki pomiędzy nimi 

Bw1P_W04 

podstawowe uwarunkowania polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i kwestie procesów i zjawisk politycznych, 

społecznych, kulturowych, ekonomicznych, determinujących naturę bezpieczeństwa wewnętrznego 

i umożliwiających współdziałanie i współpracę podmiotów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa oraz planowanie 

strategiczne i operacyjne 

Bw1P_W05 

sposoby projektowania i prowadzenia badań w zakresie nauk, dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych 

dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz metody, techniki, narzędzia pozyskiwania i ochrony własności 

intelektualnej 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

Bw1P_U01 

wykorzystać wiedzę i dokonać obserwacji, uporządkowania, interpretacji i analizy zachodzących zjawisk i 

procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i naturalnych oraz wyjaśniać relacje 

zachodzące między nimi a także podmiotami i strukturami oddziałującymi na sferę bezpieczeństwa 

wewnętrznego w poszczególnych jego segmentach 

Bw1P_U02 
diagnozować i prognozować procesy i zjawiska, które mogą generować zagrożenia oraz przygotować koncepcje i 

plany rozwiązania konkretnych problemów dotyczących sfery bezpieczeństwa wewnętrznego 

Bw1P_U03 

komunikować się i wykorzystać wiedzę dotyczącą podstaw metodologii pracy naukowej, źródeł badawczych, 

dokonać ich selekcji oraz przygotować prace pisemne, prezentacje oraz wystąpienia w języku polskim oraz 

języku obcym z uwzględnieniem terminologii właściwej dla zakresu nauk, dziedzin i dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

Bw1P_U04 

wykorzystać znajomość języków obcych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego właściwego dla kierunku 

bezpieczeństwo wewnętrzne zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

Bw1P_U05 

efektywnie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną, metody badawcze, procedury, możliwości prawne i 

środki do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji, syntetyzować różne idee i punkty 

widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 



 

Bw1P_K01 stałego aktualizowania nabytej wiedzy i umiejętności zgodnie z potrzebą uczenia się przez całe życie  

Bw1P_K02 
podjęcia pracy lub działań w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego realizowanych samodzielnie, w grupie, 

poprzez organizacje społeczne oraz umiejętnego korzystania z różnych form życia społecznego 

Bw1P_K03 
prowadzenia dyskusji z zachowaniem zasad etycznych i prawa do posiadania własnych poglądów przez każdego 

uczestnika debaty 

 

 

 


