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Matryca efektów uczenia się dla absolwenta studiów I stopnia

 na kierunku ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
z przypisaniem do ramy kwalifikacji

K_W01
Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie i nauki o administracji 

P6S_WG P6S_WG

K_W02
Zna miejsce nauk o bezpieczeństwie i administracji w systemie nauk społecznych i relacje w
stosunku do innych dyscyplin naukowych

P6S_WG P6S_WG

K_W03
Zna typowe struktury, funkcjonowanie i kompetencje instytucji społecznych, w tym
kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i innych związanych z administracją i
bezpieczeństwem wewnętrznym

P6S_WK P6S_WK

K_W04
Dysponuje wiedzą na temat relacji między strukturami działającymi w obszarze
bezpieczeństwa i struktur administracji w skali krajowej i międzynarodowej oraz
przestrzeni międzykulturowej

P6S_WG P6S_WG

K_W05
Posiada podstawową wiedzę na temat regulacji prawnych, w tym źródeł prawa i procedur 
jego tworzenia 

P6S_WG P6S_WG

K_W06
Zna rodzaje więzi społecznych, w kontekście administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego
i rządzące nimi prawidłowości

P6S_WG P6S_WG

K_W07

Ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych, 
odpowiednich dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji, pozwalających opisywać 
struktury i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji oraz procesy w nich i 
między nimi zachodzące

P6S_WG P6S_WG

K_W08
Posiada wiedzę o człowieku i jego roli w procesie kształtowania struktur administracji
publicznej, w tym państwowej, rządowej i samorządowej oraz bezpieczeństwa
wewnętrznego 

P6S_WG P6S_WG

K_W09 Posiada wiedzę o jednostce (osobie fizycznej), jako podmiocie praw i obowiązków P6S_WG P6S_WG

K_W10
Ma podstawową wiedzę dotyczącą form instytucjonalnych zajmującą się kontrolą
społeczną

P6S_WG P6S_WG

K_W11
Posiada wiedzę dotyczącą zasad komunikacji społecznej, w tym specyfiki komunikacji
odnoszącej się do sfery administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego 

P6S_WG P6S_WG

K_W12
Dysponuje wiedzą o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje
społeczne ze strefy bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji

P6S_WK P6S_WK

K_W13
Zna przyczyny tendencji i ewolucji zachodzących w strukturach administracji i
bezpieczeństwa publicznego oraz ich konsekwencje 

P6S_WK P6S_WK

K_W14
Ma własne poglądy na temat kształtowania się struktur administracji i bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa

P6S_WK P6S_WK

K_W15
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa własności intelektualnej, w tym prawa
autorskiego i własności przemysłowej

P6S_WK P6S_WK

WIEDZA

uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia VI poziomu PRK w zakresie wiedzy 
uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia VI poziomu PRK w zakresie umiejętności 
uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia VI poziomu PRK w zakresie kompetencji społecznych 
uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia VI poziomu PRK w zakresie wiedzy (zakres i głębia/ kontekst)
uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia VI poziomu PRK w zakresie umiejętności (wykorzystanie wiedzy, komunikowanie się, organizacja 
pracy, uczenie się)

uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia VI poziomu PRK w zakresie kompetencji społecznych (oceny, odpowiedzialność, rola zawodowa)

PROFIL PRAKTYCZNY
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Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:

 kategoria kompetencji społecznych 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  STUDIA I STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

NAUKI SPOŁECZNE

dyscyplina wiodąca: NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

dyscyplina/y, do których odnoszą się efekty uczenia się: NAUKI PRAWNE

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

objaśnienie oznaczeń:

kierunkowy efekt uczenia się dla danego kierunku

kategoria wiedzy 
kategoria umiejętności 



K_W16
Posiada wiedzę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, jej formami i
możliwościami wpływania na działalność państwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego i
administracji 

P6S_WK P6S_WK

K_W17
Posiada wiedzę na temat pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania informacji
niejawnych, będących w dyspozycji organów administracji i związanych z bezpieczeństwem
wewnętrznym

P6S_WG P6S_WG

K_W18
Zna metody badawcze i techniki oraz narzędzia pozyskiwania, utrwalania, przetwarzania i
usuwania danych osobowych

P6S_WG P6S_WG

K_W19
Zna podstawy psychologii w zakresie pozwalającym na jej praktyczne zastosowanie w
perswazji, w prowadzeniu negocjacji i przy rozwiązywaniu konfliktów społecznych

P6S_WK P6S_WK

K_W20
Zna podstawową terminologię z zakresu bezpieczeństwa publicznego i administracji oraz
innych nauk społecznych 

P6S_WG P6S_WG

K_U02
Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w celu dokonywania 
szczegółowego opisu i analizy jednostkowych procesów i zjawisk zachodzących w sferze 
administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

P6U_U P6S_UW

K_U03
Dokonuje analizy przyczyn, przejawów i przebiegu wybranych procesów i zjawisk 
społecznych (kulturowych, ekonomicznych, politycznych) specyficznych i właściwych dla 
administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego

P6U_U P6S_UW

K_U04
Prognozuje praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z 
wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla diagnozy i analizy w 
sferze administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego

P6U_U P6S_UW

K_U05
Potrafi umiejętnie stosować normy etyczne i prawne oraz reguły postępowania w celu 
rozwiązywania konkretnych zadań z dziedziny administracji publicznej i bezpieczeństwa 
wewnętrznego

P6U_U P6S_UO

K_U06
Potrafi wykorzystywać wiedze zdobytą w praktyce, szczególnie w sytuacjach konfliktowych, 
przy podejmowaniu decyzji w ramach wykonywania zadań i poleceń w pracy zawodowej

P6U_U P6S_UO

K_U07
Posiada umiejętności dokonywania analiz proponowanych rozwiązań i ocen mających 
odniesienie do kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i działań administracji 
publicznej oraz wdrażania ich w życie

P6U_U P6S_UW

K_U08
Posiada umiejętność postrzegania i rozumienia zjawisk zachodzących w społeczeństwie, 
mających wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne i pracę administracji

P6U_U P6S_UW

K_U09
Posiada umiejętność redagowania tekstów prac zarówno w języku polskim, jak i obcym, 
dotyczących zagadnień z dziedziny administracji i bezpieczeństwa publicznego

P6U_U P6S_UW

K_U10
Posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem oraz przygotowywania wystąpień 
ustnych w języku ojczystym i obcym

P6U_U P6S_UK

K_U11
Ma umiejętności językowe w posługiwaniu się terminologią związaną z bezpieczeństwem i 
administracją zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego

P6U_U P6S_UK

K_U12
Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy w negocjacjach, rozwiązywaniu konfliktów i 
wpływaniu na zachowanie innych osób

P6U_U P6S_UW

K_U13
Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu administracji i bezpieczeństwa publicznego w 
praktyce oraz wykorzystywać ją w konkretnych sytuacjach

P6U_U P6S_UW

K_U14
Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy przy przygotowywaniu prac z dziedziny 
bezpieczeństwa publicznego i administracji

P6U_U P6S_UU

K_U15 Potrafi wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne formy pozyskiwania przekazu informacji P6U_U P6S_UK

K_K02 Pracuje w grupie, inspiruje innych i wspólnie z nimi osiąga założone cele P6U_K P6S_KO
K_K03 Określa priorytety i odpowiednio dostosowuje działania w celu ich osiągnięcia P6U_K P6S_KR

K_K04
Identyfikuje i rozstrzyga, etycznie i w sposób zgodny z prawem, dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu oraz ról społecznych 

P6U_K P6S_KR

K_K05
Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, 
gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

P6U_K P6S_KR

K_K06 Sukcesywnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce P6U_K P6S_KK
K_K07 Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy i kreatywny P6U_K P6S_KR
K_K08 Przyjmuje aktywną postawę obywatelską oraz interesuje się życiem publicznym P6U_K P6S_KO

K_K09 Jest otwarty, wrażliwy, tolerancyjny w stosunku do poglądów innych uczestników dyskusji P6U_K P6S_KK

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie P6U_K P6S_KO

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska oraz procesy zachodzące w sferze administracji 
i bezpieczeństwa wewnętrznego

P6U_U P6S_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


