
 

Efekty kształcenia 

dla kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne” 

studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki  

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

Kierunek studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne” należy do obszaru nauk społecznych w obrębie 

dyscyplin naukowych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o 

polityce publicznej, nauki o administracji, nauki o zarządzaniu, ekonomia, prawo 

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. 

 

Objaśnienie oznaczeń:  

S1A_ – efekty kształcenia dla kwalifikacji I stopnia o profilu ogólnoakademickim w obszarze 

kształcenia odpowiadającym obszarowi nauk społecznych  

K_ – kierunkowe efekty kształcenia  

W – kategoria wiedzy  

U – kategoria umiejętności  

K – kategoria kompetencji 

 

Zamierzone efekty kształcenia 

(w formie odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych kształcenia) 

  

Nazwa kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom kształcenia pierwszy 

Profil kształcenia ogólnoakademicki  

 

 

Kod 

efektu 

kształcenia 

(kierunek) 

Efekty kształcenia 

Po ukończeniu studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent: 

Efekty 

kształcenia 

obszaru, do 

których odnosi 

się kierunek 

WIEDZA 

K_W01 Potrafi analizować zdarzenia, zjawiska i procesy związane z 

bezpieczeństwem i jego zmianami w skali globalnej, państwowej, 

regionalnej i lokalnej 

S1A_W08 

K_W02 Zna podział władzy w państwie oraz zadania i zasady 

funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę 

S1A_W03 

S1A_W09 



 

administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 

wewnętrzne w skali krajowej oraz międzynarodowej 

K_W03 Posiada umiejętność stosowania metod, środków i technik 

teleinformatycznych w rozwiązywaniu typowych zagadnień 

praktycznych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zna 

mechanizmy decyzyjne w instytucjach państwowych i organach 

bezpieczeństwa wewnętrznego oraz procesy w nich zachodzące 

S1A_W03 

S1A_W06 

K_W04 Ma ogólna wiedzę z zakresu nauk społecznych i rozumie jej 

korelacje z naukami o bezpieczeństwie, zna zagadnienia związane  

z bezpieczeństwem wewnętrznym, w szczególności regulacje 

prawne w tym zakresie, rozumie mechanizmy funkcjonowania, 

interpretację i zasady stosowania prawa w obszarze 

bezpieczeństwa wewnętrznego, dostrzega związki miedzy prawem 

krajowym, europejskim i międzynarodowym 

S1A_W01 

S1A_W07 

K_W05 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji państwa,  

o zakresie zadań administracji publicznej w dziedzinie 

bezpieczeństwa oraz o problematyce zarządzania w sytuacjach 

kryzysowych 

S1A_W02 

K_W06 Ma wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, praw człowieka i 

funkcji państwa dotyczących bezpieczeństwa, ma wiedzę o 

strukturze i funkcjonowaniu organów państwa odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo 

S1A_W01  

S1A_W05 

K_W07 Rozumie motywy kierujące działaniem własnym i innych osób, 

potrafi ocenić relacje panujące w danej grupie społecznej, zna 

sposoby zapobiegania zachowaniom agresywnym, zna i potrafi 

zastosować skuteczne metody rozładowania konfliktów i napięcia 

emocjonalnego 

S1A_W05 

S1A_W01 

K_W08 Rozumie mechanizmy polityki społecznej, potrafi zdefiniować 

rolę administracji rządowej i samorządowej w utrzymaniu 

bezpieczeństwa społecznego 

S1A_W04 

K_W09 Ma wiedzę o przepisach i rozumie kwestie związane z ochroną 

danych osobowych i informacji niejawnych, zna metody ochrony 

danych osobowych i informacji niejawnych, zna najważniejsze 

regulacje w zakresie polskiego i europejskiego prawa własności 

intelektualnej i prawa autorskiego 

S1A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Posiada umiejętności pozwalające podjąć pracę w administracji 

publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb 

państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne 

państwa 

S1A_U06 

S1A_U08 

K_U02 Prawidłowo interpretuje mechanizmy zwalczania przestępczości, 

rozróżnia i analizuje symptomy przestępczości kryminalnej, 

gospodarczej i zorganizowanej 

S1A_U01 

K_U03 Potrafi wykorzystać przepisy w zakresie praw i wolności 

człowieka, rozumie procedury roszczeniowe jednostki wobec 

państwa, rozumie i akceptuje uwarunkowania i potrzebę 

S1A_U02 

S1A_U05 



 

ograniczenia praw obywatelskich w stanach nadzwyczajnych w 

państwie 

K_U04 Rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu etyki zawodowej, umie 

wyjaśnić i określić znaczenie podstawowych standardów i zasad, 

jakimi winien kierować się funkcjonariusz służb państwowych, 

rozpoznaje pola zagrożeń i zjawisk patologicznych w służbie 

państwowej, określa rolę i znaczenie kodeksów etycznych służb 

państwowych oraz umie porównać ich treść i znaczenie 

S1A_U01 

S1A_U02 

K_U05 Potrafi określić zasady ochrony i utrzymania bezpieczeństwa osób, 

mienia, obiektów i obszarów, potrafi zdefiniować obowiązki i 

uprawnienia podmiotów kompetentnych do ingerencji w sferę 

praw i wolności obywatelskich 

S1A_U03 

K_U06 Definiuje zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi 

rozpoznać zagrożenia terrorystyczne, zna procedury postępowania 

w przypadku wykrycia zamiaru lub zaistnienia ataku 

terrorystycznego 

S1A_U04 

S1A_U08 

K_U07 Ma umiejętności językowe w zakresie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, wymagane dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S1A_U09 

S1A_U11 

K_U08 Wykazuje się umiejętnością określania metod i narzędzi 

zapobiegania zachowaniom aspołecznym, potrafi określić 

procedury postępowania służb w przypadku naruszeń prawa  

i zasad bezpieczeństwa,  

S1A_U02 

S1A_U07 

K_U09 Potrafi konstruować informacje z zakresu bezpieczeństwa 

wewnętrznego w różnych formach, posiada umiejętność wystąpień 

i wypowiedzi na temat bezpieczeństwa, umie zorganizować 

wystąpienie i prezentację, potrafi sformułować wniosek i 

przygotować podstawowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa 

osobistego, jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego 

stopnia 

S1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Potrafi rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć 

w pracy zespołowej 

S1A_K02 

S1A_K03 

K_K02 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy S1A_K01 

K_K03 Umie kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z 

otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować i przekazywać informacje 

S1A_K03 

S1A_K04 

K_K04 Potrafi rozpoznać zjawiska i fakty związane z obszarami 

bezpieczeństwa wewnętrznego, również z perspektywy organizacji 

europejskich, zna zasady współpracy międzynarodowej 

S1A_K06 

K_K05 Korzysta z wiedzy kryminologicznej, dostrzega przejawy i 

rozumie uwarunkowania patologii społecznej, zapobiega 

patologiom społecznym, potrafi wykorzystać osiągnięcia 

kryminalistyczne  

w działaniach identyfikacyjnych i zapobiegawczych 

S1A_K05 

S1A_K06 

K_K06 Przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i 

umiejętnie kształtuje środowisko bezpieczeństwa w miejscu pracy 

S1A_K05 



 

K_K07 Zna i potrafi dostrzec zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa 

państwa: analizuje zagrożenia, rozumie mechanizmy 

funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny  

S1A_K05 

K_K08 Potrafi rozwiązać proste problemy zawodowe dotyczące 

administracji publicznej, potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą 

wiedzę i poszerzać umiejętności 

S1A_K07 

 

 

 

 


