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KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

STUDIA II STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:  
 

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe należy do obszarów nauk społecznych  

i humanistycznych. Dobrze wpisuje się w te obszary kształcenia, ponieważ wiedza i umiejętności 

zdobywane podczas studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe odwołują się nie tylko do dorobku 

naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce ale  

i dyscyplin pokrewnych, takich jak prawo, nauki o zarządzaniu i historia. Niewątpliwie łączy je przedmiot 

badania – zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku  

z dążeniem do osiągania określonych celów w zakresie bezpieczeństwa w skali zbiorowości oraz 

indywidualnej.  

Kluczowa dla całego procesu kształcenia koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego 

aktywności pozwala zauważyć, iż kształcenie w zakresach nauk społecznych i nauk humanistycznych 

wchodzi w ramy szeroko rozumianej refleksji nad człowiekiem, jego bezpieczeństwem i osadzeniu go  

w strukturach społecznych. Jednocześnie jednak należy dostrzec, że od absolwentów studiów z obszaru 

nauk społecznych, w tym absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe, oczekuje się pewnych 

szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz 

społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności 

w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.  

Wiedza zdobywana na kierunku bezpieczeństwo narodowe ma charakter wysoce aplikacyjny, 

obejmuje przede wszystkim teorie i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań 

dyscypliny nauk o bezpieczeństwie, a więc współczesne systemy bezpieczeństwa w wymiarze militarnym  

i niemilitarnym oraz ich funkcjonowanie na różnych poziomach organizacyjnych. Systemy te obejmują 

działania instytucji o charakterze państwowym, rządowym i samorządowym, przedsiębiorców i organizacji 

społecznych. Badania w zakresie tej dyscypliny powinny służyć tworzeniu teoretycznych i praktycznych 

podstaw rozwoju systemów bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz systemów 

operacyjnych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa 

 Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość 

osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk 

zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu.  

Profil praktyczny przejawia się w uwzględnieniu w programie kształcenia modułów 

specjalistycznych. Oferta zajęć specjalistyczno-praktycznych na pierwszym stopniu studiów jest 

modyfikowana i poszerzana w zależności od potrzeb rynku pracy. W połączeniu z dużym blokiem 

przedmiotów fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) stwarza możliwość indywidualnego kształtowania 

ścieżki studiów. 

 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo
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Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 

P7U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 

P7S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres 

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst 

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy 

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się 

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście 

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

SP (przed podkreślnikiem) – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, profil praktyczny 

HP (przed podkreślnikiem) - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, profil praktyczny 

01; 02… – numeracja w rubryce „Symbol” nadawana odnośnie kolejności efektów podstawowych, 

kierunkowych, specjalnościowych 

01; 02… – numeracja w rubryce „Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia w zakresie ogólnym oraz 

dla poszczególnych obszarów kształcenia” nadawana odnośnie kolejności charakterystyk obszarowych 

zgodnie z „Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 

2016 r. (poz. 1594)”. 

 

nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe 
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
profil kształcenia: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia w 
zakresie ogólnym i dla 

poszczególnych 
obszarów kształcenia 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie 

K_W01 

w stopniu poszerzonym problematykę projektowania i prowadzenia 
badań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności  
o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach 
badawczych 

P7U_W 
P7S_WG 

SP_P7S_WG_01 
HP_P7S_WG_02 

K_W02 
modele i czynniki rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie 
bezpieczeństwa, ochrony własności przemysłowej oraz praw 
autorskich, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

P7U_W 
P7S_WK 

SP_P7S_WK_04 
HP_P7S_WK_04 
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K_W03 
szczegółowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemów 
bezpieczeństwa, administracji państwowej i samorządowej oraz zasady 
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 

P7U_W 
P7S_WG 

HP_P7S_WG_01 

K_W04 
problematykę oraz zakres polityki bezpieczeństwa krajowej  
i regionalnej, uwzględniając doświadczenia historyczne oraz 
współczesne rozwiązania  

P7U_W 
P7S_WG 

SP_P7S_WG_03 
HP_P7S_WG_03 

K_W05 
szczegółowe zagadnienia metodyki wykonywania typowych zadań oraz 
rozumie normy, procedura, stosowane w różnych obszarach 
działalności związanej z zapewnianiem bezpieczeństwa narodowego 

P7U_W 
P7S_WG 

SP_P7S_WG_01 
HP_P7S_WG_01 

K_W06 

problematykę i teoretyczne uwarunkowania komunikacji 
interpersonalnej i społecznej, szczególnie w kontekście zarządzania  
w sytuacjach kryzysowych, zarządzania logistycznego i strategicznego 
oraz procedur bezpieczeństwa 

P7U_W 
P7S_WK 

K_W07 
pogłębioną problematykę kreowania strategii bezpieczeństwa 
narodowego, uwzględniając uwarunkowania globalne, regionalne, 
narodowe i lokalne 

P7U_W 
P7S_WG 

SP_P7S_WG_03 
HP_P7S_WG/K_05 

K_W08 

różnorodne aspekty organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
zarządzani strategicznego, cechy osobowościowe i czynniki 
konfliktogenne oraz wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na 
działalność i bezpieczeństwo organizacji, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne 

P7U_W 

P7S_WG 

SP_P7S_WG_03 

K_W09 

w stopniu poszerzonym funkcjonowanie systemu i procedur 
zarządzania kryzysowego oraz organizację zabezpieczenia  
i zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych, uwzględniając 
uregulowania prawne oraz zaistniałe warunki 

P7U_W 
P7S_WK 

K_W10 

poszerzoną problematykę bezpieczeństwa globalnego, 
międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych w ramach 
struktur UE i NATO oraz innych organizacji i instytucji związanych  
z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem, zarówno w czasie pokoju, 
jak i wojny 

P7U_W 
P7S_WG 

SP_P7S_WG_03 
HP_P7S_WG/K_05 

K_W11 
w stopniu pogłębionym zasady i normy prawne, etyczne oraz moralne  
w odniesieniu do działań z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania  
w sytuacjach kryzysowych 

P7U_W 
P7S_WK 

K_W12 

funkcjonowanie międzynarodowych systemów ekonomicznych; posiada 
wiedzę dotyczącą istoty mechanizmów światowego systemu 
gospodarczego oraz zagranicznej i międzynarodowej polityki 
ekonomicznej 

P7U_W 
P7S_WK 

K_W13 
istotę regionalizacji i instytucjonalizacji bezpieczeństwa oraz elementy 
współdziałania międzynarodowego w tworzeniu bezpieczeństwa 

P7U_W 
P7S_WK 

K_W14 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 
powiązane z problematyką bezpieczeństwa, zarządzaniem 
logistycznym w sytuacjach kryzysowych, funkcjonowaniem organizacji 
bezpieczeństwa, kreowaniu strategii i polityki bezpieczeństwa 
narodowego  

P7U_W 
P7S_WK 

SP_P7S_WK_04 
HP_P7S_WG/K_05 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

K_U01 
posługiwać się zaawansowanymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania, interpretowania oraz zastosowania działań praktycznych 
zapewniających bezpieczeństwo narodowe; potrafi rozwiązywać 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_02 
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konkretne problemy związane z bezpieczeństwem, prognozować ich 
przebieg oraz przewidywać skutki planowanych działań 

HP_P7S_UW_02 

K_U02 

wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania  
i interpretowania problemów związanych z bezpieczeństwem, ochroną 
porządku konstytucyjnego, zapewnieniem bezpieczeństwa kulturowego, 
zapewnieniem integralności terytorialnej i nienaruszalności granic, 
ochroną interesów ekonomicznych i in.  Potrafi wyjaśnić wzajemne 
relacje między tymi problemami, formułować własne opinie i dobierać 
krytycznie dane i metody analiz oraz dokonać krytycznej analizy 
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_01 
HP_P7S_UW_01 

 

K_U03 

stosować różnorodne profesjonalne techniki, narzędzia i aparatury  
badawcze oraz metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do 
realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem kierunku 
bezpieczeństwo narodowe 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_02 
HP_P7S_UW_01 

K_U04 

wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 
sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników 
(także z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań 
z zakresu bezpieczeństwa narodowego i dyscyplin pokrewnych 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_02 
HP_P7S_UW_02 

K_U05 

potrafi ocenić przydatność profesjonalnych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami 
bezpieczeństwa 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_02 
HP_P7S_UW_01 

K_U06 

posługiwać się szczegółowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania, interpretowania oraz projektowania profesjonalnych 
strategii działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego; potrafi 
opracowywać, wdrażać i koordynować programy i rozwiązania 
konkretnych problemów oraz prognozować skutki planowanych działań, 
także na wypadek zagrożeń 

P7U_U 
P7S_UO 

K_U07 

zastosować procedury zarządzania kryzysowego oraz zarządzania 
logistycznego w sytuacjach kryzysowych, podjąć interwencję oraz 
analizować strategię działań praktycznych w określonych sytuacjach 
kryzysowych. Potrafi wykorzystać metodykę procesu podejmowania 
decyzji w sytuacjach stresujących i natłoku lub braku informacji 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_02 
 

K_U08 

szczegółowo interpretować i stosować przepisy prawa w zakresie 
bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje powiązania i wzajemne 
inspiracje prawa Polski, Unii Europejskiej i NATO 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_03 
 

K_U09 
szczegółowo analizować i oceniać istotę zarządzania kryzysowego oraz 
praktycznie wykorzystać dane z planu zarządzania kryzysowego  
w sytuacjach zagrożenia 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_02 

K_U10 

wykorzystać praktycznie profesjonalne umiejętności przygotowania 
wystąpień ustnych i prac pisemnych, posiada umiejętność 
przedstawiania swojego stanowiska w języku polskim i w języku obcym, 
dotyczącego zagadnień szczegółowych z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego, jak i innych dyscyplin, wykorzystując także umiejętności  
z zakresu technologii informacyjnej  

P7U_U 
P7S_UK 

K_U11 

posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami prawnymi oraz 
analizować dylematy etyczne; przewiduje skutki prawne i moralne 
konkretnych działań związanych z zakresem bezpieczeństwa 
narodowego 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_03 

K_U12 używać języka specjalistycznego, prowadzić debatę, prezentować P7U_U 



Załącznik do uchwały Senatu Nr 19/2017 z dn. 17.07.2017 r. 
 

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 
 

 

 
5 

własną opinię, w zakresie  problematyki powiązanej z dziedzinami  
i dyscyplinami naukowymi właściwymi dla kierunku bezpieczeństwo 
narodowe oraz porozumiewać się w sposób klarowny i spójny  
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, wykorzystując także 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P7S_UK 

K_U13 
samodzielnie planować własne uczenie się, organizować swoją pracę, 
a także rozwiązywać problemy zawodowe z zakresu bezpieczeństwa, 
wykorzystując profesjonalne metody, techniki i narzędzia 

P7U_U 
P7S_UU 

K_U14 

wykorzystać praktyczne umiejętność zbierania danych oraz 
przygotować i ocenić dokumentację powiązaną z praktyką  
i  działalnością z zakresu bezpieczeństwa narodowego, uwzględniając 
obowiązujące normy 

P7U_U 
P7S_UO 

K_U15 
praktycznie wykorzystywać profesjonalne umiejętności kierowania 
procesami bezpieczeństwa w kontekście możliwych interwencji, działań 
prewencyjnych, profilaktycznych, pomocowych i badawczych 

P7U_U 
P7S_UO 

K_U16 

szczegółowo analizować i stosować zasady prawne oraz procedury 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego; interpretuje i stosuje 
przepisy prawne, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa narodowego 
(także na szczeblu administracji państwowej i samorządowej); potrafi 
identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_03 

K_U17 
dokonać pogłębionej oceny założeń strategii bezpieczeństwa 
narodowego RP, Niemiec, Francji, USA, Rosji oraz NATO i Unii 
Europejskiej, uwzględniając różnorodne czynniki i uwarunkowania  

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_03 

K_U18 

identyfikować i szczegółowo analizować zagrożenia w obszarze 
bezpieczeństwa państwa oraz definiuje mechanizmy funkcjonowania 
instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa  
w okresie pokoju i wojny 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_01 
 

K_U19 

praktycznie wykorzystywać pogłębione umiejętności kierowania 
zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji, uwzględniając także 
problematykę bezpieczeństwa, wykorzystując w tym celu określone 
umiejętności przywódcze 

P7U_U 
P7S_UO 

K_U20 

profesjonalnie wykorzystać umiejętności z zakresu zarządzania 
logistycznego oraz zarządzania strategicznego, szczególnie  
w sytuacjach kryzysowych, uwzględniając różnorodne czynniki  
i uwarunkowania wpływające na poziom bezpieczeństwa 

P7U_U 
P7S_UW 

SP_P7S_UW_02 

K_U21 
asystować i pomagać we wszystkich specjalistycznych działaniach  
z zakresu bezpieczeństwa narodowego, powiązanymi z różnymi 
stanowiskami  

 
P7U_U 

P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

K_K01 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności profesjonalnej, 
dokonuje oceny własnych kompetencji, posiada wiedzę dotyczącą 
własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń. 
Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę oraz uwzględnia opinie ekspertów, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego w warunkach płynności rynku pracy 

P7U_K 
P7S_KK 

K_K02 

podejmowania profesjonalnych działań z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego w różnych środowiskach; jest gotowy do podejmowania 
profesjonalnych wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje 
trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych  
i zespołowych działań w celu rozwiązywania problemów poznawczych  
i praktycznych 

P7U_K 
P7S_KK 
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K_K03 
profesjonalnego kierowania procesami bezpieczeństwa, potrafi ocenić 
proponowane rozwiązania, uczestniczyć w  pracach grupowych, 
wykazując umiejętności przywódcze i organizatorskie 

P7U_K 
P7S_KO 

K_K04 
debatowania, przekonywania, przekazywania własnych poglądów oraz 
negocjowania i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych, 
wykorzystując specjalistyczne umiejętności komunikacyjne 

P7U_K 
P7S_KK 

K_K05 

do profesjonalnej współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami  
i niespecjalistami - zarówno podczas pracy indywidualnej, jak  
i zespołowej, w tym także podczas realizacji projektów społecznych, 
wykorzystując praktyczne umiejętności z zakresu bezpieczeństwa 

P7U_K 
P7S_KO 

K_K06 
stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu 
problemów bezpieczeństwa, rozumie etyczny i moralny wymiar relacji 
międzyludzkich i zawodowych 

P7U_K 
P7S_KR 

HP_P7S_KR_01 

K_K07 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodnych, 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając o dorobek  
i tradycje zawodu, oraz konsekwentnie projektuje i realizuje działania  
w zakresie bezpieczeństwa narodowego 

P7U_K 
P7S_KR 
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K_K08 

działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny (zarówno 
indywidualnie, jak i grupowo), inicjonowania działań na rzecz interesu 
publicznego, wypełniania zobowiązań społecznych, wykorzystując 
wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki 
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