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PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

STUDIA I 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 obszarów 

nauk społecznych i humanistycznych, 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 i ich ewentualnego ukierunkowania na kontynuację na stopniu drugim w ramach tego 

samego bądź innego kierunku w wymienionych powyżej obszarach. 

 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo
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Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
P (przed podkreślnikiem) - podstawowe efekty kształcenia 

P6U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
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 pierwszego stopnia 
profil kształcenia: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol PODSTAWOWE 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  

P_W01 

wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności naukowej (zna 
typowe metody pracy, normy i procedury) oraz różnorodne techniki pracy 
umysłowej; zna różne koncepcje oraz teorie uczenia się i organizacji 
pracy własnej; rozumie warunki i konsekwencje ich stosowania oraz 
problematykę planowania własnego rozwoju osobistego i zawodowego, 
zorientowane na zastosowanie praktyczne 

P6U_W 

P6S_WG 
SP_P6S_WG_01 
HP_P6S_WG_02 

P_W02 
podstawową faktografię historii (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa), 
ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski. Wskazuje znaczenie 

P6S_WG 
HP_P6S_WG_02 
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historii we współczesnej polityce i relacjach międzynarodowych 

P_W03 

miejsce i znaczenie filozofii we współczesnym świecie oraz istotę, 
ideologię i rolę bezpieczeństwa, uwzględniając dylematy współczesnej 
cywilizacji 
 

P6U_W 

P6S_WG/ 

P6S_WK 

SP_P6S_WG_01 

SP_P6S_WG_02 

HP_P6S_WG_01 

P_W04 

zasady posługiwania się językiem obcym, także na poziomie 
specjalistycznym, zawodowym, zorientowane na zastosowanie 
praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 
 

P_W05 

metody i technologie informacyjne wykorzystywane w badaniach  
z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG 

SP_P6S_WG_01 
HP_P6S_WG_02 

P_W06 

zasady i normy etyczne, moralne oraz kulturowe, szczególnie w relacjach 
zawodowych, stosunkach międzyludzkich oraz w kontekście badań 
naukowych 

P6U_W 

P6S_WK 

P_W07 

problematykę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego  
i społecznego ich zależności, prawidłowości i zakłóceń oraz elementy 
kultury języka i zasady retoryki, zorientowane na zastosowanie 
praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 

P_W08 

wiedzę w zakresie geografii i problemów demograficznych; zna 
uwarunkowania rozwoju społeczno–gospodarczego, uwzględniając 
charakterystykę regionalną, współzależność międzyregionalną oraz 
warunki geoprzestrzenne 

P76U_W 
P6S_WK 

P_W09 

fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie 
funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych 
zasobów; zna zasady ekonomiczne regulujące funkcjonowanie 
podmiotów gospodarczych i instytucji; rozróżnia i charakteryzuje 
podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy 

P6U_W 

P6S_WK 

P_W10 

podstawowe instytucje polityczne i prawno-konstytucyjne współczesnych 
państw; najważniejsze, modelowe rozwiązania ustrojowe w zakresie 
relacji pomiędzy organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, 
uwzględniając; zna zasady demokratycznego ustroju państw oraz 
charakterystykę funkcjonowania systemów reżimowych  

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 
HP_P6S_WG_03 

P_W11 

procesy zmian w ustroju państw, systemów politycznych, administracji, 
gospodarce, strukturach społecznych i systemach  bezpieczeństwa oraz 
o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian w skali 
globalnej 

P6U_W 

P6S_WK 

P_W12 

strukturę oraz zasady organizacji administracji publicznej; kompetencje  
i rodzaje organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych 
podmiotów administracji publicznej 

P6U_W 

P6S_WK 

P_W13 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w zakresie 
realizowanych przez nich zadań, uwzględniając uwarunkowania 
finansowe, gospodarcze i społeczne; zna podstawowe pojęcia teorii 
organizacji i zarządzania oraz główne szkoły i kierunki rozwoju 
współczesnych organizacji oraz modelów zarządzania  

P6U_W 
P6S_WK 

SP_P6S_WK_04 

P_W14 

pojęcie systemu prawa, cechy systemu prawa oraz etapy tworzenia 
prawa, uwzględniając problem racjonalności ustawodawczej oraz 
praworządność w  ujęciu formalnym i materialnym; zna podstawowe 

P6U_W 
P6S_WK 

SP_P6S_WK_04 
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pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

HP_P6S_WK_04 

P_W15 
teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy oraz 
pomocy przedlekarskiej 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W16 

przepisy, normy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące 
w konkretnych instytucjach i organizacjach oraz podstawowe zasady 
ergonomii, uwzględniając także formy rozwoju indywidualnej 
przedsiębiorczości 

P6S_WK 
SP_P6S_WK_04 

P_W17 

uwarunkowania rozwoju i utrzymywania cech motorycznych, aktywności 
ruchowej oraz umiejętności fizycznych w aspekcie prawidłowego 
funkcjonowania organizmu 

P6U_W 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

P_U01 

dokonać obserwacji i analizy zjawisk i procesów społecznych oraz 
politycznych, uwzględniając rolę rola instytucji publicznych, politycznych  
i  innych organizacji w życiu współczesnych społeczeństw  

P6U_U 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

HP_P6S_UW_02 

P_U02 

komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi z zakresu 
procedur dotyczących oceny zagrożeń i problemów, m.in. z zakresu 
bezpieczeństwa oraz posiada umiejętność przedstawiania swojego 
stanowiska (uwzględniając zasady retoryczne) oraz  precyzyjnego 
porozumiewania się i dyskutowania, z różnymi podmiotami wykorzystując 
język specjalistyczny; potrafi inicjować i utrzymywać interakcje 
komunikacyjne z uczestnikami procesów społecznych  

P6U_U 

P6S_UK 

 

P_U03 

wykorzystać umiejętności językowe z zakresu języków obcych, 
dotyczących również problematyki bezpieczeństwa i in. nauk 
społecznych oraz humanistycznych, zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
a także umie posługiwać się językiem specjalistycznym, zawodowym 

P6U_U 

P6S_UK 

P_U04 

używać języka specjalistycznego, debatować, w zakresie dziedzin  
i dyscyplin naukowych właściwych dla wybranego kierunku oraz 
porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z osobami pochodzącymi 
z różnych środowisk, wykorzystując także zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P6U_U 

P6S_UK 

P_U05 

interpretować i stosować przepisy prawne, szczególnie w obszarze 
funkcjonowania państwa, systemów politycznych, systemów 
bezpieczeństwa, funkcjonowania organizacji, a także w zakresie prawa 
autorskiego i zarządzania własnością intelektualną; służące 
rozwiązywaniu różnorodnych problemów 

P6U_U 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_03 

 

P_U06 

interpretować wybrane problemy współczesnej gospodarki i biznesu  
w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i naukowego 
zarządzania 

P6U_U 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_02 

P_U07 

organizować swoją pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, 
przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii informatycznych 

P6U_U 

P6S_UO 

P_U08 

prawidłowo wykorzystać arkana sztuki przemawiania, uwzględniając 
różnorodne zasady retoryczne oraz metody i techniki manipulacyjne, 
perswazyjne, propagandowe 

P6U_U 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_02 

P_U09 

samodzielnie planować i organizować proces własnego uczenia się przez 
całe życie, prognozować przebieg oraz przewidywać skutki planowanych 
działań 

P6U_U 
P6S_UU 

P_U10 scharakteryzować podstawowe mechanizmy i współzależności P6U_U 
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występujące między systemem politycznym a otoczeniem; procesy 
podejmowania decyzji politycznych; czynniki warunkujące powstawanie  
i rozwój systemów politycznych i partyjnych; potrafi omówić wybrane 
systemy polityczne współczesnego świata 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

P_U11 

analizować wybrane systemy polityczne; strukturę i funkcje państwa oraz 
oddziaływanie otoczenia zewnętrznego; potrafi omówić charakter 
współczesnych państw; zależności międzypaństwowe oraz system prawa 
międzynarodowego 

P6U_U 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

P_U12 

analizować problemy rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, problemy 
urbanizacyjne i migracyjne oraz zagrożenia środowiska naturalnego, 
uwzględniając uwarunkowania  geograficzne i demograficzne 

P6U_U 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_02 

P_U13 
scharakteryzować podstawowe zjawiska historyczne dotyczące 
bezpieczeństwa narodowego, ich genezę, przebieg i skutki 

P6U_U 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

HP_P6S_UW_01 

P_U14 
praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami 
bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej 

P6U_U 

P6S_UO 

P_U15 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 
działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki 
prawne i moralne konkretnych działań 

P6U_U 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_03 

P_U16 

dostrzegać potrzeby zmian w organizacji i potrafi opracowywać plan 
zarządzania zmianami oraz posiada umiejętności kierowania  
i współdziałania w projektach wprowadzających określone zmiany  
w organizacji 

P6U_U 

P6S_UO 

P_U17 

analizować idee filozoficzne oraz proponowane rozwiązania konkretnych 
problemów; posiada umiejętność wyciągania wniosków w celu wdrożenia 
odpowiednich rozwiązań  

P6U_U 

P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

P_U18 

stosować różnorodne techniki pracy umysłowej, formować własny 
warsztat pracy oraz wykorzystywać swoje naturalne możliwości 
percepcyjne; jest przygotowany do działań organizujących  
i wspierających rozwój, procesy uczenia się oraz realizację zadań 
wszystkich podmiotów społecznego życia 

P6U_U 

P6S_UU 

P_U19 

posługiwać się normami i standardami w procesach planowania, 
organizowania, motywowania i kontroli, także z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_03 
HP_P6S_UW_02 

P_U20 
samodzielnie udzielić pierwszej pomocy oraz pomocy przedlekarskiej, 
wykorzystując aktualną fachową wiedzę i określone umiejętności  

P6U_U 

P6S_UU 

P_U21 

wykazać się umiejętnościami ruchowymi z zakresu wybranych form 
aktywności fizycznej na poziomie gwarantującym wysoką sprawność  
i wydolność organizmu 

P6U_U 

P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

P_K01 

samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności 
profesjonalnych i badawczych, rozumie potrzebę stałego dokształcania 
się zawodowego oraz właściwego określania priorytetów zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K02 

praktycznego posługiwania się wiedzą w codziennej działalności; 
rozumie znaczenie wiedzy z obszaru nauk społecznych, 
humanistycznych i in. Oceniając krytycznie posiadaną wiedzę oraz 
uwzględniając opinie ekspertów określa priorytety niezbędne do realizacji 
wskazanego zadania 

P6U_K 
P6S_KK 



Załącznik do uchwały Senatu Nr 18/2017 z dn.17.07.2017 r. 
 

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 
 

 

 
6 

P_K03 
odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów oraz opinii nie 
tylko w sprawach zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K04 

odpowiedniego postępowania etycznego w ramach wyznaczonych 
stanowisk organizacyjnych i społecznych oraz w relacjach personalnych; 
poszukuje optymalnych rozwiązań problemów etycznych 

P6U_K 
P6S_KR / P6S_KK 

HP_P6S_KR_01 

P_K05 
wypełniania zobowiązań społecznych, współdziałania i pracy w grupie, 
przyjmując w niej różne role 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K06 

prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów oraz dylematów 
związanych z wykonywaniem zawodu oraz dbałością o jego dorobek  
i tradycje 

P6U_K 
P6S_KR 

HP_P6S_KR_01 

P_K07 

działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny, inicjonowania działań 
na rzecz interesu publicznego, wykorzystując wiedzę z zakresu różnych 
dziedzin nauki 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K08 
dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywanych 
poszczególnych zadań, także w aspekcie działalności zawodowej 

P6U_K 
P6S_KR 

 
 


