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Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

Dyscypliny naukowe, do 
których odnoszą się efekty 
uczenia się wraz z 
procentowym udziałem 
liczby punktów ECTS w 
ogólnej liczbie punktów 
ECTS wraz ze wskazaniem 
dyscypliny wiodącej 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 59,00 
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI 7,00 
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 7,00 
NAUKI PRAWNE 12,00 
HISTORIA 15,00 
 

 

Poziom studiów STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Forma studiów STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

Profil kształcenia PROFIL PRAKTYCZNY 

(profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) 

Tytuł zawodowy nadawany 
absolwentom 

Magister 

Liczba semestrów IV SEMESTRY 

Liczba punktów ECTS 120 

Łączna liczba godzin zajęć 3120 

Łączna liczba punktów 
ECTS, którą student musi 
uzyskać na zajęciach 
wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich 
lub innych osób 
prowadzących zajęcia 

Studia stacjonarne:61punkty ECTS  
Studia niestacjonarne: 50punktów ECTS  

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w 
ramach zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 

Studia stacjonarne: 66 punkty ECTS; 
Studiach niestacjonarne: 66 punktów ECTS 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w 
ramach modułu 
przedmiotów do wyboru 

64 punktów ECTS * 

Liczba godzin zajęć z 
wychowania fizycznego 

60 godzin 

                                                           
* Podana wartość obejmuje przedmioty z modułu C, przedmioty do wyboru z modułu B oraz języki do 

wyboru z modułu A 
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Wymiar, zasady i forma 
odbywania praktyk 
zawodowych 

Łączny wymiar praktyki zawodowej wynosi 360 godzin. 
Praktyka zawodowa realizowana jest na II, III i IV 
semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w 
wymiarze 120 godzin w każdym semestrze. Praktyka 
może być realizowana w trybie śródrocznym lub w 
trybie ciągłym. Szczegółowe zasady odbywania praktyk 
określa Regulamin studenckich praktyk zawodowych. Z 
kolei tryb kontroli tychże praktyk stanowi Regulamin 
ewaluacji praktyk. 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w 
ramach praktyk 
zawodowych 

12 punktów ECTS 

 
 

Opis efektów uczenia się 

Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Studia drugiego stopnia 

Profil praktyczny 

 
  
 
 

PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 
PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
STUDIA II STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 
 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

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 
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KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

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

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 

 
 
 
 

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

Symbol PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie 

P_W01 

w pogłębionym stopniu teorie naukowe, terminologię oraz 
problematykę metodologii badań, właściwe dla kierunku 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne; rozumie ich źródła oraz 
zastosowania w obszarze nauk społecznych i 
humanistycznych oraz w obrębie pokrewnych dyscyplin 
naukowych 

P7U_W 
P7S_WG 

P_W02 

szczegółowe etapy postępowania diagnostycznego i 
analitycznego, zasady prowadzenia diagnozy dla różnych 
celów badan z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, 
warunki stosowania różnych profesjonalnych narzędzi 
badawczych, diagnostycznych i analitycznych oraz sposoby 
interpretacji uzyskanych wyników, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne 

P7U_W 
P7S_WG 

P_W03 

istotę bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zasady 
funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w skali 
globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz jego 
uwarunkowania zarówno w kontekście filozoficznym, jak i 
historycznym 

P7U_W 
P7S_WG 

P_W04 

w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie filozofii 
bezpieczeństwa we współczesnych poglądach 
filozoficznych i społecznych oraz istotę, ideologię i rolę 
bezpieczeństwa, uwzględniając dylematy współczesnej 
cywilizacji 

P7U_W 
P7S_WG/ 
P7S_WK 

P_W05 

zagadnienia dotyczące różnych rodzajów więzi i struktur 
społecznych, systemów bezpieczeństwa i instytucji życia 
społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, 
szczególnie w odniesieniu do stanu bezpieczeństwa i jego 
zagrożeń, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

P7U_W 
P7S_WG 

P_W06 
poszerzoną faktografię historii bezpieczeństwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem historii Polski. Wskazuje i 
interpretuje nurty myśli dotyczące bezpieczeństwa w Polsce 

P7U_W 
P7S_WG 
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i na świecie 

P_W07 

zasady konstruowania strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz funkcjonowania systemów zarządzania 
kryzysowego; zna wielopłaszczyznowe determinanty 
(polityczne, militarne, geograficzne, ekonomiczne, 
społeczne, kulturowe i historyczne)  oraz szczegółowe 
uwarunkowania (globalizacja, polityka międzynarodowa, 
sojusze, koalicje, konflikty kulturowe, przestępczość, 
terroryzm) tworzenia strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

P7U_W 
P7S_WK 

P_W08 

w poszerzonym stopniu cechy systemu prawa oraz etapy 
tworzenia i wdrażania prawa, uwzględniając problem 
racjonalności ustawodawczej oraz praworządność w ujęciu 
formalnym i materialnym; uwzględnia kompetencje i rodzaje 
organów administracji rządowej i samorządowej oraz 
innych podmiotów 

P7U_W 
P7S_WK 

P_W09 

w stopniu poszerzonym metodykę pomocy psychologicznej, 
typowe zadania, normy, procedury, stosowane w różnych 
działaniach psychologicznych o charakterze pomocowym, 
profilaktycznym i prewencyjnym, szczególnie w kontekście 
różnych zagrożeń, zorientowane na zastosowanie 
praktyczne 

P7U_W 
P7S_WG 

P_W10 

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

P7U_W 
P7S_WG 

P_W11 

szczegółowo problematykę dotyczącą procesów 
komunikowania interpersonalnego i społecznego ich 
zależności, prawidłowości i zakłóceń oraz zasady 
posługiwania się językiem obcym, także na poziomie 
specjalistycznym, zawodowym, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne 

P6U_W                   
P7S_WG  

P_W12 

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

P7U_W 
P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

P_U01 

dokonać pogłębionej obserwacji i interpretacji zjawisk oraz 
mechanizmów społecznych; analizuje ich powiązania z 
różnymi obszarami bezpieczeństwa oraz posiada 
umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w 
wybranych obszarach, z zastosowaniem odpowiednich 
metody, narzędzi i technik badawczych 

P7U_U 
P7S_UW 

P_U02 

posługiwać się zaawansowanymi ujęciami teoretycznymi w 
celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, 
diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania 
strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych 
kontekstów bezpieczeństwa  

P7U_U 
P7S_UW 

P_U03 wykorzystać poszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu P7U_U 
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bezpieczeństwa wewnętrznego oraz powiązanych z nim 
dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 
związanych m.in. aspektami prawnymi, filozoficznymi, 
socjologicznymi i psychologicznymi 

P7S_UW 

P_U04 

komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi z 
zakresu procedur dotyczących oceny zagrożeń i problemów 
bezpieczeństwa oraz posiada umiejętność przedstawiania 
swojego stanowiska, precyzyjnego porozumiewania się i 
dyskutowania 

P7U_U 
P7S_UK 

P_U05 

wykorzystać umiejętności językowe z zakresu języków 
obcych, dotyczących również problematyki nauk 
społecznych i humanistycznych, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, a także ma pogłębione 
umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, 
zawodowym 

P7U_U 
P7S_UK 

P_U06 

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

P7U_U 
P7S_UW 

P_U07 

szczegółowo scharakteryzować kategorie i dyrektywy 
strategiczne; identyfikować problemy bezpieczeństwa i 
oceniać skutki zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego 
w okresie pokoju i wojny, uwzględniając różnorodne 
uwarunkowania (m.in.: układy międzynarodowe, poziom 
przestępczości, zagrożenie terrorystyczne, konflikty 
kulturowo-społeczne); szczegółowo analizuje i porównuje 
systemy bezpieczeństwa wybranych państw oraz w ramach 
struktury Unii Europejskiej i NATO 

P7U_U 
P7S_UW 

P_U08 

identyfikować problemy jednostek i grupy społecznych oraz 
podejmować odpowiednie działania diagnostyczne, 
profilaktyczne i pomocowe, szczególnie w zakresie 
bezpieczeństwa 

P7U_U 
P7S_UW 

P_U09 

szczegółowo interpretować i analizować modele 
stosowania prawa i procesu decyzyjnego; rozumie 
normatywne skutki działania oraz społeczny kontekst 
prawa; analizuje zasady funkcjonowania państwa oraz 
konstrukcję ustroju politycznego i systemu prawnego 
Polski; wskazuje powiązania i wzajemne inspiracje 
międzynarodowe 

P7U_U 
P7S_UW 

P_U10 

dokonać oceny i szczegółowej analizy wydarzeń 
historycznych oraz wskazać związki historii ze 
współczesnością, szczególnie w kontekście 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

P7U_U 
P7S_UW 

P_U11 

dyskutować, prezentować własne stanowisko i skutecznie 
negocjować w zakresie omawianych problemów, 
wykorzystując także zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

P7U_U 
P7S_UK 

P_U12 
samodzielnie planować własne uczenie się, organizować 
swoją pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, 
przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem 

P7U_U 
P7S_UU 
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nowoczesnych technologii informatycznych 

P_U13 

posługiwać się poszerzonymi ujęciami teoretycznymi z 
zakresu bezpieczeństwa i psychologii w celu analizowania 
typów osobowościowych, diagnozowania i prognozowania 
zachowań, szczególnie w kontekście możliwych zagrożeń 

P7U_U 
P7S_UW 

P_U14 

wykorzystać pogłębione umiejętności organizacyjne 
pozwalające na realizację celów związanych z 
projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych; 
potrafi prognozować przebieg, przewidywać skutki 
planowanych działań oraz profesjonalnie zarządzać 
zasobami ludzkimi, szczególnie w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa  

P7U_U 
P7S_UO 

P_U15 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi, 
w kontekście własnego ustawicznego rozwoju, z zakresu 
wybranych form aktywności fizycznej na poziomie 
gwarantującym wysoką sprawność i wydolność organizmu 

P7U_U 
P7S_UU    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

K_K01 

samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz 
umiejętności profesjonalnych i badawczych, rozumie 
potrzebę stałego dokształcania się zawodowego oraz 
właściwego określania priorytetów zawodowych; wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

P7U_K 
P7S_KK 

K_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 

P7U_K 
P7S_KK 

K_K03 
odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów 
oraz opinii nie tylko w sprawach zawodowych 

P7U_K 
P7S_KK 

K_K04 
aktywnego przekonywania, negocjowania i rozwiązywania 
konfliktów w imię osiągania wspólnych celów 

P7U_K 
P7S_KK 

K_K05 

odpowiedniego postępowania etycznego w ramach badań 
naukowych oraz wyznaczonych stanowisk organizacyjnych 
i społecznych, a także w relacjach personalnych, 
uczestniczy (w różnych formach) w życiu społecznym 

P7U_K 
P7S_KR / 
P7S_KK 

K_K06 

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

P7U_K 
P7S_KR 

K_K07 
działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny 
(zarówno indywidualnie, jak i grupowo), wykorzystując 
wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki 

P7U_K 
P7S_KO 

K_K08 
profesjonalnego dbania o poziom sprawności fizycznej 
niezbędnej dla wykonywanych poszczególnych zadań, 
także w aspekcie działalności zawodowej 

P7U_K 
P7S_KR 
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KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 
PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
STUDIA II STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 
 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

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 

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

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 

 

 
 

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

Symbol KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie 

K_W01 

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

P7U_W 
P7S_WG 

K_W02 szczegółowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie P7U_W 
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systemów bezpieczeństwa, administracji państwowej i 
samorządowej oraz zasady z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi 

P7S_WG 

K_W03 

w stopniu pogłębionym problematykę i zakres polityki 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz uwarunkowania 
bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej, 
uwzględniając doświadczenia historyczne oraz 
współczesne stosunki międzynarodowe  

P7U_W 
P7S_WG 

K_W04 

szczegółowe zagadnienia metodyki wykonywania typowych 
zadań oraz rozumie normy, procedury, stosowane w 
różnych obszarach działalności związanej z zapewnianiem 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W05 

poszerzoną problematykę zorganizowanej przestępczości 
gospodarczej; zna instytucje i struktury powołane do 
zwalczania przestępczości, formy międzynarodowych 
stosunków oraz metody i mechanizmy stosowane przez 
państwa i instytucje do zwalczania przestępczości 
zorganizowanej zna zasady funkcjonowania organów 
ścigania oraz ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W06 

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 

K_W07 

w stopniu poszerzonym mechanizmy interwencji, 
reagowania kryzysowego i stabilizacji w zakresie działań 
międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa oraz 
organizacji wojskowych i cywilnych 

P7U_U 
P7S_UW 

K_W08 

szczegółowe uwarunkowania polityki bezpieczeństwa 
państwa w świetle unijnych i światowych systemów 
bezpieczeństwa, ma wiedzę o państwowych i 
niepaństwowych (pozarządowych) organach i 
organizacjach kształtujących politykę wewnętrzną, 
bezpieczeństwo społeczne oraz stosunki międzynarodowe 
w obszarze bezpieczeństwa 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W09 

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 (także pozarządowych), zarówno w 
czasie pokoju, jak i wojny 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W10 

w stopniu pogłębionym zasady i normy prawne, etyczne 
oraz moralne w odniesieniu do działań z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania zasobami 
ludzkimi, kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa i 
in. 

P7U_W 
P7S_WK 

K_W11 

szczegółowe uwarunkowania współdziałania służb 
cywilnych i wojskowych, które mogą być zaangażowane w 
działania o charakterze pokojowym; zna elementy 
współpracy międzynarodowej w zakresie zapobiegania, 

P7U_W 
P7S_WG 
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ograniczania, łagodzenia i zakańczania działań wojennych 
oraz poprzez interwencje na rzecz pokoju i utrzymania 
poziomu bezpieczeństwa, także w ramach reagowania 
kryzysowego 

K_W12 

szczegółowe aspekty (także prawne) związane z audytem i 
kontrolą w zakresie bezpieczeństwa; zna kompetencje 
audytorów, elementy planu i procesu audytu, zasady 
postępowania audytorskiego i pokontrolnego oraz 
procedury zapewniające bezpieczeństwo, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne   

P7U_W 
P7S_WG 

K_W13 

szczegółowo źródła i funkcje prawa karnego i prawa 
wykroczeń oraz kryteria rozgraniczające prawo wykroczeń 
od prawa karnego; rozumie pojęcia przestępstwa i 
wykroczenia, argumentując je właściwymi przykładami 

P7U_W 
P7S_WG 

K_W14 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone 
stanowiska powiązane z problematyką bezpieczeństwa 
wewnętrznego, zarządzaniem logistycznym w sytuacjach 
kryzysowych, funkcjonowaniem organizacji bezpieczeństwa 
(na szczeblu krajowym i międzynarodowym), kreowaniu 
strategii i polityki bezpieczeństwa 

P7U_W 
P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

K_U01 

posługiwać się zaawansowanymi ujęciami teoretycznymi w 
celu analizowania, interpretowania oraz zastosowania 
działań praktycznych zapewniających bezpieczeństwo 
wewnętrzne; potrafi rozwiązywać konkretne problemy 
związane z bezpieczeństwem, prognozować ich przebieg 
oraz przewidywać skutki planowanych działań 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U02 

wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa 
wewnętrznego 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 

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 Wewnętrzne 

P7U_U 
P7S_UW 

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 wewnętrznego i dyscyplin pokrewnych 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U05 
potrafi ocenić przydatność profesjonalnych metod, procedur 
i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 

P7U_U 
P7S_UW 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
PROGRAM STUDIÓW 

 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  
EDYCJA 2022 

 

10 
 

sferami bezpieczeństwa wewnętrznego 

K_U06 

posługiwać się szczegółowymi ujęciami teoretycznymi w 
celu analizowania, interpretowania oraz projektowania 
profesjonalnych strategii działań w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego; 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 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 

K_U08 

szczegółowo interpretować i stosować przepisy prawa w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wskazuje 
powiązania i wzajemne inspiracje prawa Polski, Unii 
Europejskiej i NATO, mające wpływ na kształtowanie relacji 
regionalnych i międzynarodowych 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U09 

interpretować symptomy zorganizowanej przestępczości 
gospodarczej oraz szczegółowo ocenia mechanizmy 
zwalczania przestępczości, przy wykorzystaniu organów 
ścigania  i instytucji bezpieczeństwa 

P7U_U 
P7S_UW 

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 wewnętrznego, 
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 wewnętrznego 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U12 

używać języka specjalistycznego, prowadzić debatę, 
prezentować własną opinię, w zakresie  problematyki 
powiązanej z dziedzinami i dyscyplinami naukowymi 
właściwymi dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz 
porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z osobami 
pochodzącymi z różnych środowisk, wykorzystując także 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P7U_U 
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 oceniać dokumentację powiązaną audytem i 
kontrolą z  zakresu bezpieczeństwa, uwzględniając 
obowiązujące normy 

P7U_U 
P7S_UO 

K_U15 
praktycznie wykorzystywać profesjonalne umiejętności 
kierowania procesami bezpieczeństwa w kontekście 

P7U_U 
P7S_UO 
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możliwych interwencji, działań prewencyjnych, 
profilaktycznych, pomocowych i badawczych 

K_U16 

szczegółowo interpretować i stosować przepisy prawa 
karnego i prawa wykroczeń; analizuje przepisy prawne, 
szczególnie w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego 
(także na szczeblu administracji państwowej i 
samorządowej); potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w 
praktyce 

P7U_U 
P7S_UW 

K_U17 
dokonać pogłębionej oceny założeń, obowiązków i 
funkcjonowania wybranych organizacji pozarządowych oraz 
ich relacji z administracją publiczną 

P7U_U 
P7S_UW 

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 

K_U19 

praktycznie wykorzystywać pogłębione umiejętności 
kierowania zasobami ludzkimi w różnych typach 
organizacji, uwzględniając także problematykę 
bezpieczeństwa i elementy zarządzania strategicznego, 
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 

K_U21 
asystować i pomagać we wszystkich specjalistycznych 
działaniach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, 
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 wewnętrznego 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 

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 P7U_K 
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poglądów oraz negocjowania i rozwiązywania konfliktów w 
sytuacjach kryzysowych, wykorzystując specjalistyczne 
umiejętności komunikacyjne 

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 wewnętrznego 

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 

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 
wewnętrznego 

P7U_K 
P7S_KR 

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 

P7U_K 
P7S_KO 

 
 
 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 
 

 
AUDYT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ 

  

Symbol 
  

 
SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

  
WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
najważniejsze aspekty (także prawne) związane z audytem i kontrolą 
bezpieczeństwa systemów informatycznych, kompetencje audytorów, elementy 
planu i procesu audytu 

S_W02 
istotę bezpieczeństwa oraz najważniejsze problemy bezpieczeństwa informacji, 
także w odniesieniu do różnorodnych systemów bezpieczeństwa informacji                          
w organizacji 

S_W03 
procedury związane z wydawaniem poświadczenia bezpieczeństwa informacji                  
i przetwarzaniem informacji niejawnych oraz danych osobowych 

S_W04 
pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie audytu                        
i bezpieczeństwa informacji z archiwistyką, a w szczególności o problemach 
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 
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S_W05 
zasady postępowania audytorskiego i pokontrolnego oraz procedury 
zapewniające bezpieczeństwo informacji, zorientowane na zastosowanie 
praktyczne 

S_W06 
pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i baz danych oraz 
możliwości zabezpieczenia danych osobowych w różnego rodzaju instytucjach, 
ze szczególnym uwzględnieniem postepowania z materiałami archiwalnymi 

S_W07 
uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 
dotyczących użytkowania systemów informatycznych oraz działań kontrolnych                  
i audytorskich 

S_W08 
pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego                            
i społecznego w kontekście bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających                                
z użytkowania systemów informacyjnych oraz działań kontrolnych i audytorskich 

S_W09 

pogłębioną wiedzę z zakresu planowania i organizowania bezpieczeństwa 
informacyjnego wraz z audytem w różnego rodzaju przedsiębiorstwach                             
i instytucjach oraz o konieczności wprowadzania niezbędnych zmian, 
zwiększających bezpieczeństwo informacji 

S_W10 
szczegółową wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach 
powiązanych z problematyką audytu i bezpieczeństwa informacji 

S_W11 
szczegółową wiedzę z zakresu specyfikacji placówki i jej funkcjonowania                              
w aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty 
bezpieczeństwa informacyjnego oraz procedur audytorskich 

S_W11 
szczegółowe procedury postępowania w procesie gromadzenia, opracowywania    
i udostępniania materiałów archiwalnych z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawa 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
szczegółowo wyjaśnić organizację systemów bezpieczeństwa informacyjnego w 
Polsce oraz ich roli społecznej we współczesnej rzeczywistości 

S_U02 
odszukać właściwe normy prawne  i zastosować je w praktyce  w odniesieniu do 
problematyki audytu i bezpieczeństwa informacji z archiwistyką 

S_U03 
omówić proces zabezpieczania baz danych oraz systemów informatycznych  
zgodnie z normami prawnymi oraz ich funkcjonowanie w sytuacjach 
kryzysowych, uwzględniając czynnik ludzki 

S_U04 

wykorzystać umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów 
badań oraz konstruowanie i prowadzenie badań z dziedziny audytu i 
bezpieczeństwa informacji z archiwistyką; potrafi sformułować wnioski, 
opracować i zaprezentować wyniki (oraz wskazywać kierunki dalszych badań) 

S_U05 
stosować profesjonalne techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 
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S_U06 
omówić proces zabezpieczania baz danych oraz systemów informatycznych 
zgodnie z normami prawnymi oraz ich funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych 

S_U07 
kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, 
w zakresie audytu i bezpieczeństwa informacji z archiwistyką 

S_U08 
dokonać krytycznej oceny systemu zarządzania jakością bezpieczeństwa 
informacji na podstawie dostępnych danych oraz potrafi zaplanować i podjąć 
działanie w sytuacji zagrożenia i kryzysu 

S_U09 
identyfikować i ocenić skutki zagrożenia bezpieczeństwa zwłaszcza w obszarze 
nowoczesnych technologii informacyjnych 

S_U10 
rozwiązywać złożone problemy zawodowe z zakresu audytu i bezpieczeństwa 
informacji z archiwistyką, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych 

S_U11 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z różnymi płaszczyznami audytu i bezpieczeństwa informacji, 
archiwistyki, ochrony baz danych i aplikacji użytkowych oraz innych usług 
informacyjnych 

S_U12 
posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności 
audytora, przewiduje skutki prawne i moralne konkretnych działań służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa informacji 

S_U13 

wykorzystać pogłębione umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 
pisemnych, w języku polskim i w języku obcym, w zakresie audytu i 
bezpieczeństwa informacji z archiwistyką, dotyczących zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł 

S_U14 
dokonać krytycznej oceny zarządzania ryzykiem w systemach informacyjnych, 
obejmujące różnego rodzaju struktury i instytucje, zwłaszcza dla potencjalnych 
sytuacji kryzysowych 

S_U15 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa informatycznego w 
określonej sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

S_U16 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji 
na wielu płaszczyznach  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu audytu i 
bezpieczeństwa informacji z archiwistyką. Jest przygotowany do samodzielnego 
zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz uwzględniania opinii ekspertów 
oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 
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S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności audytorskich i kontrolnych w zakresie 
bezpieczeństwa informacyjnego, szczególnie w odniesieniu do pozyskiwania 
informacji, kontroli systemów informatycznych, ochrony baz danych. Zna 
zagrożenia bezpieczeństwa informacji, dzięki czemu może skutecznie chronić 
przed ich szkodliwym wpływem wdrażając odpowiednie procedury postępowania 
w określonych sytuacjach 

S_K03 
przedstawiania własnych poglądów dotyczących audytu bezpieczeństwa 
informacji, jego znaczenia oraz roli w działaniach kontrolnych w 
przedsiębiorstwie, uwzględniając różnorodne uwarunkowania  

S_K04 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką audytu i bezpieczeństwa 
informacji z archiwistyką 

S_K05 
stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu 
problemów z zakresu działań audytorskich i kontrolnych oraz dotyczących 
zabezpieczania baz danych i systemów informacyjnych, a także archiwistyki 

S_K06 

do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 
audytem, bezpieczeństwem informacji i ochroną baz danych oraz systemów 
informatycznych, także podczas realizacji projektów społecznych i 
informacyjnych 

S_K07 

prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo, także w aspekcie audytu i 
bezpieczeństwa informacji, ochrony baz danych i systemów informacyjnych, 
archiwistyki oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków 
zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 
działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z audytem 
i bezpieczeństwem informacji oraz archiwistyką 

 
 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO KLIMATYCZNE 

  
 

Symbol 
  

 
SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

  
WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
szczegółową terminologię dotyczącą zagadnień z zakresu bezpieczeństwa 
klimatycznego, jego charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń 

S_W02 
uwarunkowania zmian klimatu i ich następstwa, dynamikę środowiska 
naturalnego, wpływ działalności środowiska na dynamikę zmian 

S_W03 
metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane przy 
realizacji polityki klimatycznej oraz narzędzia realizacji polityki klimatycznej 

S_W04 
pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 
bezpieczeństwa klimatycznego, a w szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach badawczych 
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S_W05 
pojęcie i perspektywy ekoenergetyki, wpływ funduszy europejskich na jej 
kształtowanie, podział środków i ich przeznaczenie  

S_W06 przepisy prawne regulujące kwestię polityki klimatycznej 

S_W07 
pojęcie i teorie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem szerokiego spektrum 
czynników oddziaływujących 

S_W08 
czynniki środowiskowe, gospodarcze, ekonomiczne, a także prawne i 
administracyjne, wpływające na politykę klimatyczną 

S_W09 wpływ idei zrównoważonego rozwoju na kształt polityki klimatycznej 

S_W10 
wymagania kwalifikacyjne specjalistów w zakresie bezpieczeństwa 
klimatycznego, wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach 
powiązanych z problematyką bezpieczeństwa klimatycznego 

S_W11 
wiedzę z zakresu specyfikacji placówek samorządowych, ich roli i 
funkcjonowania w aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym związanym z 
realizacją polityki klimatycznej 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
dokonać obserwacji podstawowych zjawisk z zakresu zmian klimatycznych i 
korespondujących z nimi kwestii gospodarczych, ekonomicznych i społecznych 

S_U02 
analizować aspekty polityki klimatycznej, planować strategie działań 
praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz 
uwarunkowań 

S_U03 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem bezpieczeństwa klimatycznego 

S_U04 
wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników  

S_U05 
gromadzić informacje oraz przygotować wystąpienia ustne i prace pisemne, w 
języku polskim i w języku obcym, w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U06 
analizować działania samorządów z zakresu realizacji polityki klimatycznej i 
praktycznie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w realizacji przedsięwzięć z tego 
zakresu 

S_U07 
praktycznie wykorzystywać umiejętności z zakresu ochrony klimatu, powiązane z 
szeroko pojętym bezpieczeństwem  

S_U08 
posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, 
dostrzega i analizuje dylematy etyczne w kształtowaniu polityki klimatycznej 

S_U09 
analizować i stosować przepisy prawne odnoszące się do tematyki szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa klimatycznego i ochrony środowiska 
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S_U10 
wykorzystać praktycznie wiedzę z zakresu funduszy europejskich w celu 
wsparcia rozwoju ekoenergetyki 

S_U11 
wykorzystać umiejętności w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego, używając 
języka specjalistycznego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny 
przy użyciu różnych metod i  technik 

S_U12 
pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania 
związane z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w zespole, 
szczególnie z zakresu bezpieczeństwa klimatycznego 

S_U13 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z bezpieczeństwem klimatycznym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu bezpieczeństwa 
klimatycznego. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 
krytycznego podejścia oraz uwzględniania opinii ekspertów oraz doskonalenia 
umiejętności praktycznych 

S_K02 wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa klimatycznego 

S_K03 
przedstawiania własnych poglądów dotyczących bezpieczeństwa klimatycznego, 
jego znaczenia oraz roli, uwzględniając różnorodne uwarunkowania  

S_K04 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką bezpieczeństwa 
klimatycznego 

S_K05 
stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu 
problemów z zakresu bezpieczeństwa klimatycznego 

S_K06 
do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 
bezpieczeństwem klimatycznym, także podczas realizacji projektów społecznych 
i informacyjnych 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo, szczególnie w aspekcie 
bezpieczeństwa klimatycznego oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego 
wykonywania obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 
działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 
bezpieczeństwem klimatycznym 
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BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE 

  
 

Symbol 
  

Specjalnościowe efekty uczenia się 
  

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
w stopniu poszerzonym problematykę projektowania i prowadzenia badań w 
zakresie bezpieczeństwa militarnego,  a w szczególności o problemach 
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W02 
szczegółowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemów 
bezpieczeństwa 

S_W03 
problematykę oraz zakres polityki bezpieczeństwa krajowej i regionalnej, 
uwzględniając historię współczesnych konfliktów zbrojnych 

S_W04 
szczegółowe zagadnienia metodyki wykonywania typowych zadań oraz rozumie 
normy, procedura, stosowane w różnych obszarach działalności związanej z 
dowodzeniem 

S_W05 
problematykę i teoretyczne uwarunkowania komunikacji interpersonalnej i 
społecznej, szczególnie w kontekście zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

S_W06 
pogłębioną problematykę kreowania strategii bezpieczeństwa oraz edukacji 
obronnej, uwzględniając uwarunkowania globalne, regionalne, narodowe i 
lokalne 

S_W07 

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

S_W08 
w stopniu poszerzonym funkcjonowanie systemu i procedur w wojsku, 
uwzględniając uregulowania prawne oraz zaistniałe warunki 

S_W09 

poszerzoną problematykę współczesnej edukacji obronnej, nawiązującej do 
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 

S_W10 
w stopniu pogłębionym zasady i normy prawne, etyczne oraz moralne w 
odniesieniu do działań z zakresu bezpieczeństwa militarnego 

S_W11 
funkcjonowanie międzynarodowych systemów bezpieczeństwa; posiada wiedzę 
dotyczącą roli i znaczenia wojska w systemie bezpieczeństwa oraz istotę 
współczesnych konfliktów zbrojnych 

S_W12 

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  
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UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
analizować polskie i międzynarodowe akty prawne dotyczące konfliktów 
zbrojnych 

S_U02 
wykorzystać umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, używając 
języka specjalistycznego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny 
w zakresie bezpieczeństwa militarnego 

S_U03 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z dowodzeniem i działaniami wojskowymi 

S_U04 posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności 

S_U05 

pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania 
związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w zespole 
podejmującym działania związane z międzynarodowymi prawem oraz 
potencjałem obronnym  

S_U06 
analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, planuje strategie działań 
praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów dowodzenia 

S_U07 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem specjalności Bezpieczeństwo Militarne 

S_U08 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa militarnego i współczesnej edukacji obronnej 

S_U09 

przygotować wystąpienia ustne i prace pisemne, w języku polskim i w języku 
obcym, w zakresie bezpieczeństwa militarnego, dotyczące zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł 

S_U10 

organizować swoją pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, 
przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu 
prawa konfliktów zbrojnych, potencjału militarnego Polski oraz systemach 
bezpieczeństwa państwa 

S_U11 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z bezpieczeństwem militarnym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu bezpieczeństwa 
militarnego. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 
krytycznego podejścia oraz uwzględniania opinii ekspertów oraz doskonalenia 
umiejętności praktycznych 
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S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie działań dowódczych, szczególnie 
w odniesieniu do zarzadzania ludźmi w sytuacjach kryzysowych. Zna zagrożenia 
wynikające z działań wojskowych, dzięki czemu może skutecznie chronić przed 
ich szkodliwym wpływem wdrażając odpowiednie procedury postępowania w 
określonych sytuacjach 

S_K03 
przedstawiania własnych poglądów dotyczących bezpieczeństwa militarnego, 
jego społecznego znaczenia oraz roli w zapewnieniu bezpieczeństwa 
narodowego, uwzględniając różnorodne uwarunkowania  

S_K04 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką bezpieczeństwa militarnego 

S_K05 
stosowania zasad etycznego postępowania w działaniach wojskowych                             
i militarnych, uwzględniając problematykę dowodzenia, konfliktów zbrojnych 

S_K06 
do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z  
bezpieczeństwem militarnym, także podczas realizacji projektów społecznych, 
informacyjnych 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo, także w aspekcie 
militarnym oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków 
zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 
działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych                               
z bezpieczeństwem militarnym oraz współczesną edukacją obronną 

 
 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH I MORSKICH 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
szczegółową wiedzę na temat rozwoju człowieka na przestrzeni dziejów                            
w aspekcie kulturowym i społecznym 

S_W02 
zasady funkcjonowania portów lotniczych i morskich oraz ich uwarunkowania 
systemowo-prawne, uwzględniając również aspekty przedsiębiorczości,                         
w zakresie zadań realizowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa 

S_W03 
pogłębioną wiedzę o historycznej ewolucji teorii i koncepcji antropologicznych                        
w aspekcie kulturowym oraz o relacjach i więzach społecznych  

S_W04 
szczegółową wiedzę z zakresu polskiego prawa lotniczego i morskiego oraz ich 
spójności z prawem międzynarodowym i europejskim  

S_W05 
pogłębioną wiedzę z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu 
lotniczego i morskiego, ich charakterystyki, struktury, rozwoju technikach 
lotnictwa, elementów bezpieczeństwa 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
PROGRAM STUDIÓW 

 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  
EDYCJA 2022 

 

21 
 

S_W06 
współczesne zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego i morskiego, 
uwzględniając kontekst krajowy i międzynarodowy 

S_W07 
szczegółowe elementy infrastruktury portu lotniczego oraz portu morskiego, 
szczególnie istotne pod względem zapewnienia bezpieczeństwa 

S_W08 

pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 
bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, transportu lotniczego i morskiego, 
prawa lotniczego i morskiego, a w szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W09 
szczegółowo strukturę organizacji ochrony i obrony portów lotniczych i morskich, 
schematy infrastruktury lotniczej i morskiej oraz elementy zarzadzania 
bezpieczeństwem portu lotniczego i morskiego 

S_W10 
szczegółową wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach 
powiązanych z problematyką bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, ich 
ochroną i obroną, zarządzaniem bezpieczeństwem lotniczym i morskim 

S_W11 
pogłębioną wiedzę z zakresu specyfikacji  placówki i jej funkcjonowania                           
w aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając wielorakie aspekty 
bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich 

S_W12 

pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem portu lotniczego                       
i morskiego, systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie i transporcie 
morskim, komunikacji pomiędzy poszczególnymi strukturami, oraz aspektami 
prawnymi, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia lub kryzysu 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa portów 
lotniczych i morskich oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania                       
i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz problemów                           
i zaburzeń w relacjach społecznych i kulturowych 

S_U02 

umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań                        
oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań z dziedziny bezpieczeństwa 
portów lotniczych i morskich; potrafi sformułować wnioski, opracować                                   
i zaprezentować wyniki (oraz wskazywać kierunki dalszych badań) 

S_U03 

umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, 
popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych,       
a także poglądów różnych autorów, dotyczących zagadnień powiązanych                         
z bezpieczeństwem portów lotniczych i morskich 

S_U04 

wykorzystać rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, 
potrafi używać języka specjalistycznego (także w ramach języków obcych)                          
i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów                  
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie lotnictwa i transportu 
morskiego, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów 

S_U05 

profesjonalnie stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze 
oraz metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 
praktycznych związanych z zakresem bezpieczeństwa portów lotniczych                          
i morskich 

S_U06 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa portów lotniczych 
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S_U07 

wykorzystać umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych                           
w języku polskim i w języku obcym, w zakresie bezpieczeństwa portów lotniczych 
i morskich, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

S_U08 
scharakteryzować działanie portu lotniczego i morskiego, w zakresie ochrony i 
obrony, uwzględniając informacje dotyczące jego infrastruktury, szczególnie w 
sytuacjach kryzysowych 

S_U09 

dokonać szczegółowej analizy współczesnych wyzwań społecznych, 
politycznych, gospodarczych, technicznych, ekologicznych i bezpieczeństwa 
wewnętrznego, przybierających znamiona globalnych oraz ich implikacji w sferze 
techniki oraz prawa lotniczego i morskiego 

S_U10 
wykazywać szczegółowe atrybuty odrębności funkcyjno-technicznej ruchu 
lotniczego i ruchu morskiego od innych sposobów przemieszczania w aspekcie 
środowiskowym, humanitarnym, kulturowym  i prawnym 

S_U11 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z różnymi płaszczyznami bezpieczeństwa portów lotniczych i 
morskich, zadaniami ochrony i obrony portów, analizą współczesnych zagrożeń 
(również tych kulturowych) oraz prawem lotniczym i morskim 

S_U12 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich w określonej sytuacji i 
na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

S_U13 
dokonać pogłębionej oceny sytuacji kryzysowej w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa, oraz wdrażać procedury związane z zabezpieczeniem ludności i 
miejsca, wykorzystując dostępne dane i środki 

S_U14 

omówić system wspomagający rozpoznawanie i zwalczanie różnych rodzajów 
przestępczości, również w sytuacjach zagrożenia, przy wykorzystaniu 
odpowiednich dyrektyw prawnych oraz jednostek szybkiego reagowania i 
odpowiednich służb 

S_U15 

posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 
działalności w zakresie bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, 
zarządzaniu bezpieczeństwem w konkretnych sytuacjach kryzysowych oraz 
relacjach międzykulturowych, wspomagających działania prewencyjne 

S_U16 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa portów 
lotniczych i morskich na wielu płaszczyznach  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze bezpieczeństwa. Jest przygotowany                       
do samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonali umiejętności praktyczne 
powiązane z problematyką bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
funkcjonowania systemów bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich oraz                       
w zakresie analizy zagrożeń dla infrastruktury i ruchu lotniczego i morskiego 

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących zarządzania 
bezpieczeństwem portów lotniczych i morskich, ochroną infrastruktury lotniczej                  
i morskiej, relacji międzykulturowych 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
PROGRAM STUDIÓW 

 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  
EDYCJA 2022 

 

23 
 

S_K05 
zarządzania grupą ludzi w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami 
bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, w tym zagrożeń o różnym 
charakterze  

S_K06 

postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych                    
z obszarem bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, szczególnie                             
w kontekście relacji międzykulturowych oraz przestrzegania zasad prawnych                      
i procedur bezpieczeństwa 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich 
oraz dba o profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków 
zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych w zakresie 
działań związanych z obszarem bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich 

 
 
 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

Symbol 
  

 
SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

  
WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

istotę oraz miejsce i rolę bezpieczeństwa publicznego w systemie 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zasadnicze zagrożenia tego 
bezpieczeństwa. Potrafi dokonać szczegółowej analizy i oceny organizacyjno-
prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, również                          
w aspekcie relacji międzynarodowych 

S_W02 
szczegółowo dokumentację bezpieczeństwa ochrony infrastruktury krytycznej 
oraz trendy w Unii Europejskiej dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej 

S_W03 
prawne aspekty ochrony ludności/obrony cywilnej oraz cele, zadania i strukturę 
obrony cywilnej w RP 

S_W04 
problemy bezpieczeństwa publicznego i ich przełożenie na zagadnienia edukacji 
dla bezpieczeństwa 

S_W05 
zasady działania antyterrorystycznego w wypadku incydentu z udziałem 
zakładników lub innych zagrożeń terrorystycznych 

S_W06 
wzajemne relacje informacji, decyzji, ryzyka i korzyści, także na płaszczyźnie 
relacji międzynarodowych  

S_W07 
proces i strukturę zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, uwzględniając 
aspekty szczegółowe 

S_W08 

pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego, planowania cywilnego, obronie cywilnej, 
współczesnych zagrożeniach, a w szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach badawczych  

S_W09 
poszczególne organizacje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz ochrony i obrony cywilnej  
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S_W10 
pogłębioną wiedzę z zakresu specyfikacji  placówki i jej funkcjonowania                         
w aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając wielorakie aspekty 
bezpieczeństwa publicznego 

S_W11 
pogłębioną wiedzę z zakresu przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem, 
komunikacji pomiędzy poszczególnymi strukturami oraz aspektami decyzyjnymi, 
zwłaszcza w sytuacji zagrożenia lub kryzysu 

S_W12 
szczegółową wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach 
powiązanych z problematyką bezpieczeństwa publicznego, ochroną i obroną 
cywilną, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem ryzykiem 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa publicznego w celu 
analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów 

S_U02 
analizować i wdrażać elementy ochrony infrastruktury krytycznej w systemie 
zarządzania kryzysowego 

S_U03 
przedstawić i wdrożyć elementy i zagadnienia istotne z punktu widzenia edukacji 
dla bezpieczeństwa 

S_U04 

szczegółowo omówić problematykę zarządzania bezpieczeństwem  w NATO i UE 
oraz praktyczne wykorzystanie umiejętności organizatorskich na wypadek 
sytuacji kryzysowej 

S_U05 
szczegółowo omówić i rozumieć współpracę cywilno-wojskową oraz jej 
wykorzystanie w sytuacjach zagrożenia, bądź kryzysu 

S_U06 

komunikować się, podejmować decyzję, pracować w zespole, dochodzić do 
konsensusu w kierowaniu zespołem, zarządzać bezpieczeństwem na różnych 
płaszczyznach 

S_U07 

profesjonalnie stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze 
oraz metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 
praktycznych związanych z zakresem bezpieczeństwa publicznego 

S_U08 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa publicznego 

S_U09 

wykorzystać umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych, w 
języku polskim i w języku obcym, w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł  

S_U10 

posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 
działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzaniu 
bezpieczeństwem w konkretnych sytuacjach kryzysowych 

S_U11 

analizować szczegółowe uwarunkowania zarządzania ryzykiem w sytuacjach 
zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz wykorzystywać praktycznie 
zgormadzone informacje  
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S_U12 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z różnymi płaszczyznami bezpieczeństwa publicznego, 
zadaniami ochrony i obrony cywilnej, analizą współczesnych zagrożeń, 
zarządzaniem ryzykiem  

S_U13 
analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego w określonej sytuacji i na określonym stanowisku, 
wykorzystując dostępne dane 

S_U14 
dokonać oceny sytuacji kryzysowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, 
oraz wdrażać procedury związane z zabezpieczeniem ludności i miejsca, 
wykorzystując dostępne dane i środki 

S_U15 

omówić system wspomagający rozpoznawanie i zwalczanie terroryzmu oraz 
innych rodzajów przestępczości zorganizowanej, również w sytuacjach 
zagrożenia, przy wykorzystaniu odpowiednich dyrektyw prawnych oraz jednostek 
szybkiego reagowania i odpowiednich służb 

S_U16 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństw publicznego 
na wielu płaszczyznach  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze bezpieczeństwa. Jest przygotowany                     
do samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonali umiejętności praktyczne 
powiązane z problematyką bezpieczeństwa publicznego 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, ochrony i obrony cywilnej,  oraz                  
w zakresie analizy zagrożeń oraz ochrony infrastruktury krytycznej 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką bezpieczeństwa publicznego 

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących  przywództwa                          
w zarządzaniu bezpieczeństwem, planowania cywilnego, ochrony infrastruktury 
krytycznej, zagrożeń terrorystycznych i edukacji dla bezpieczeństwa 

S_K05 
zarządzania grupą ludzi w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami 
bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożeń o charakterze terrorystycznym 

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych                      
z obszarem bezpieczeństwa publicznego, szczególnie w kontekście psychologii 
zagrożeń 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo publiczne oraz dba                           
o profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodnych, dbając                                 
o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorcze w zakresie działań 
związanych z obszarem bezpieczeństwa publicznego 
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COACHING W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM 

 

 
Symbol 

  

 
SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

  
WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
pogłębioną wiedzę z zakresu teorii coachingu, niezbędną dla działań 
praktycznych, rozumie interdyscyplinarność i holistyczność w podejściu do tej roli 

S_W02 
wiedzę o mechanizmach oddziaływania coacha na odbiorcę i sposobach                       
ich pozytywnego wykorzystania w procesach związanych z zarządzaniem 
bezpieczeństwem 

S_W03 
terminologię używaną w coachingu, rozumie jej źródła oraz zastosowania                          
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; zna i rozumie terminologię 
dyscyplin pokrewnych 

S_W04 
wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach                         
z zakresu kompetencji coacha 

S_W05 
wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie coachingu                                 
w zarządzaniu bezpieczeństwem, a w szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W06 
modele osobowościowe stylów kierowania ludźmi, zna charakterystyczne cechy 
lidera-coacha, powiązane z konkretnymi uwarunkowaniami psychospołecznymi 

S_W07 
podstawy emisji i higieny głosu, zasady higieny głosu, wybrane zagadnienia                          
z fizjologii głosu, motoryki narządu mowy, prawidłowej dykcji 

S_W08 
procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości                     
i zakłócenia, techniki twórczego myślenia 

S_W09 

metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu 
animacji rozwoju osobistego, a skupiające się na różnych formach wpływu: 
coachingu, mentoringu i tutoringu, uwzględniając kontekst społeczny, 
uwarunkowania psychologiczne 

S_W10 
wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, dostępnych źródłach 
informacji oraz narzędziach 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu coachingu oraz powiązanych z nim 
dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów w zarządzaniu 
bezpieczeństwem 

S_U02 
wdrożyć nowoczesne planowanie i organizowanie pracy związanej z obszarem 
zarządzania bezpieczeństwem, w oparciu o coaching, z uwzględnieniem 
indywidualnego podejścia do jednostki oraz struktur grupowych 

S_U03 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z coachingiem 
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S_U04 
posiada umiejętność gromadzenia doświadczeń związanych z pracą                                 
w charakterze coacha oraz konfrontowania nabywanej wiedzy z rzeczywistością 
w działaniu praktycznym  

S_U05 

wykorzystać umiejętności kierownicze oraz kompetencje coacha w różnorodnych 
sytuacjach zawodowych, także  konfliktowych i kryzysowych oraz przewidywać 
ich skutki, szczególnie w aspekcie psychologicznym w odniesieniu do kierowania 
zespołem i zarzadzania zmianą 

S_U06 

prawidłowo i skutecznie posługiwać się komunikacją  interpersonalną                                   
i społeczną, stosując jej prawidłowości i unikać zakłóceń, używając języka 
specjalistycznego potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy 
użyciu różnych metod i  technik, uwzględniając uwarunkowania psychospołeczne 

S_U07 
wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznego kierowania zespołem oraz 
zwiększania potencjału własnego, a także innych osób w środowisku, 
wykorzystując umiejętności z zakresu coachingu 

S_U08 
wykorzystać umiejętności z zakresu coachingu do poprawy jakości życia poprzez 
stymulowanie procesu uczenia, motywacji i osiągania celów 

S_U09 
stosować różnorodne techniki, narzędzia oraz metody, procedury                                       
i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych                       
z pracą z klientem 

S_U10 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki 
coachingu w zarządzaniu bezpieczeństwem 

S_U11 

wykorzystać umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych                
w języku polskim i w języku obcym, w zakresie coachingu w zarządzaniu 
bezpieczeństwem, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

S_U12 pracować w zespole pełniąc różne role oraz wykorzystywać metody coachingu 

S_U13 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach dydaktycznych, edukacyjnych                   
i motywacyjnych i zarządczych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze coachingu. Jest przygotowany                            
do samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonali umiejętności praktyczne 

S_K02 

podejmowania działań profesjonalnych w środowisku społecznym i życiu 
kulturalnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i zespołowych działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, 
a w szczególności coachingu; ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań w tym zakresie 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką zarządzania 
bezpieczeństwem 

S_K04 
przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych poglądów, 
rozwiązywania konfliktów oraz wdrażania uzgodnionych zmian w zakresie 
coachingu i zarządzania bezpieczeństwem 
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S_K05 

współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno 
podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, w tym także podczas realizacji 
projektów społecznych, informacyjnych, szczególnie z zakresu coachingu                         
w zarządzaniu bezpieczeństwem 

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych                         
z obszarem działalności coacha, szczególnie w kontekście przestrzegania zasad, 
norm i procedur 

S_K07 
prezentowania postaw promujących działania pomocowe z zakresu coachingu                       
w zarządzaniu bezpieczeństwem oraz dba o odpowiedzialne wykonywanie 
obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących zarządzania 
bezpieczeństwem, a w szczególności na temat roli coachingu w zarządzaniu 
bezpieczeństwem 

 
 
 

EDUKACJA I PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA Z BHP 

Symbol 
 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
  

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 pogłębioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu zarządzania BHP 

S_W02 
funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa oraz współczesne zagrożenia 
środowiska, w tym zagrożenia wynikające z rozwoju gospodarczego, 
społecznego i politycznego, na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej 

S_W03 
pogłębioną wiedzę z zakresu dydaktyki i promocji bezpieczeństwa                             
oraz komunikacji interpersonalnej, uwzględniając współczesne trendy i problemy 

S_W04 
poszerzone informacje z zakresu psychologii i medycyny pracy, uwzględniając 
problemy etyczne  

S_W05 
szczegółowe zasady oceny ryzyka zawodowego oraz metody w niej 
wykorzystywane, w szczególności w odniesieniu do miejsc pracy 

S_W06 
szczegółowe obowiązki i zakres odpowiedzialności za naruszenie przepisów                        
i zasad BHP, zasady ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktyczną opieką 
zdrowotną 

S_W07 
obowiązki pracodawcy i pracowników w przypadku wystąpienia zagrożeń                        
w środowisku pracy  

S_W08 
wymagania prawne dotyczące pomieszczeń pracy, przemysłowych obiektów 
budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego 

S_W09 
zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczące projektowania 
ergonomicznego 
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S_W10 
rolę kultury, etyki oraz postępu technicznego w procesach przemian 
współczesnych organizacji, uwzględniając również aspekty bezpieczeństwa 

S_W11 
pogłębioną wiedzę z zakresu specyfikacji placówki i jej funkcjonowania                              
w aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając wielorakie aspekty 
bezpieczeństwa zakładu pracy 

S_W12 
szczegółową wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach 
powiązanych z problematyką edukacji i promocji bezpieczeństwa, psychologii                     
i medycyny pracy, zarządzaniem BHP, oceną ryzyka zawodowego 

S_W13 
pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie edukacji            
i promocji bezpieczeństwa z BHP, a w szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach badawczych  

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego 
konsekwencjami, praktycznie wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu 
psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych 
(pracy) w zakładach pracy w kontekście zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy  

S_U02 
zastosować systemy zarządzania BHP  wspomagania zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych 

S_U03 
ocenić rolę dydaktyki i promocji bezpieczeństwa we współczesnych relacjach 
społecznych 

S_U04 

wykorzystać umiejętności analizy środowiska pracy z punktu widzenia BHP, 
prowadzenia szkoleń w tym zakresie, przeprowadzenia oceny ryzyka 
zawodowego, prowadzenia spraw związanych z wypadkami w pracy, 
przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, doradzania kierownikowi zakładu pracy w zakresie BHP 

S_U05 

profesjonalnie stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze 
oraz metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 
praktycznych związanych z zakresem edukacji i promocji bezpieczeństwa                            
oraz BHP 

S_U06 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki edukacji               
i promocji bezpieczeństwa oraz BHP 

S_U07 

wykorzystać umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych,            
w języku polskim i w języku obcym, w zakresie edukacji i promocji 
bezpieczeństwa z BHP, dotyczących zagadnień szczegółowych,                                     
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U08 
ustalić świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, zasady ustalania świadczeń przysługujących z tytułu szkodliwych 
warunków oraz aspekty psychologiczne związane z wykonywanym zawodem 

S_U09 zastosować zasady projektowania miejsc pracy na podstawie dostępnych danych 
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S_U10 
zastosować umiejętności z zakresu psychologii i medycyny pracy w sytuacjach 
kryzysowych oraz w relacjach między pracowniczych 

S_U11 
wykorzystać umiejętności kierowania i współdziałania w grupach  
wprowadzających określone projekty promocji bezpieczeństwa 

S_U12 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z różnymi płaszczyznami bezpieczeństwa, jego promocją, 
analizą współczesnych zagrożeń (szczególnie w miejscu pracy), zarządzaniem 
BHP, projektowaniem ergonomicznym oraz oceną ryzyka zawodowego  

S_U13 
analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego zagrożenia 
bezpieczeństwa w miejscu pracy w określonej sytuacji i na określonym 
stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

S_U14 

dokonać oceny sytuacji kryzysowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, 
oraz wdrażać procedury związane z zabezpieczeniem ludności i miejsca, 
zapewnieniem opieki medycznej i pomocy przedlekarskiej, wykorzystując 
dostępne dane i środki 

S_U15 
szczegółowo przygotować dokumentację z zakresu BHP i bezpieczeństwa 
zakładu pracy, wykorzystując dostępne dane i narzędzia 

S_U16 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi edukacji i promocji 
bezpieczeństwa oraz BHP 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze bezpieczeństwa. Jest przygotowany                     
do samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonali umiejętności praktyczne 
powiązane z problematyką edukacji i promocji bezpieczeństwa oraz BHP 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
edukacji i promocji bezpieczeństwa, ergonomii oraz BHP 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką edukacji i promocji 
bezpieczeństwa oraz BHP 

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących  edukacji i promocji 
bezpieczeństwa oraz BHP 

S_K05 
zarządzania grupą ludzi w projektach edukacyjnych i promocyjnych z zakresu 
bezpieczeństwa, oceny ryzyka zawodowego oraz BHP 

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych                  
z obszarem bezpieczeństwa publicznego, szczególnie w kontekście edukacji                     
i promocji bezpieczeństwa oraz BHP 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo oraz dba o profesjonalne                                 
i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodnych, dbając o dorobek                         
i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorcze w zakresie działań 
związanych z obszarem edukacji i promocji bezpieczeństwa oraz BHP 
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KRYMINALISTYKA ŚLEDCZA 

Symbol 
 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
  

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
szczegółową terminologię dotycząca zagadnień odnoszących się do działań 
kryminalno-śledczych, ich charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń  

S_W02 
uwarunkowania w odniesieniu do działań kryminalno-śledczych, szczególnie                
w kontekście relacji ze sprawcami i świadkami przestępstw, pozyskiwaniem 
informacji śledczych oraz dowodów 

S_W03 
metodykę wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych                 
w psychologii kryminalno-śledczej  w kontekście działań organów ścigania 

S_W04 
pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 
kryminalistyki śledczej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 
technikach i narzędziach badawczych 

S_W05 
zasady i normy etyczne w zakresie psychologii kryminalno-śledczej  w kontekście 
działań organów ścigania na różnych etapach śledztwa i działań służących 
pozyskiwaniu informacji śledczych 

S_W06 
metody kryminalistyczne oraz czynności kryminalistyczno-śledcze, ich badania                 
i dokumentowanie oraz poszczególne działania dochodzeniowo-śledcze 

S_W07 szczegółowe przepisy prawa karnego materialnego i procesowego 

S_W08 
kryteria służące profilowaniu sprawców i podejrzanych przestępstw, analizy 
środowiska przestępczego, badaniu śladów i dowodów 

S_W09 

metodykę, typowe zadania, normy, procedury, stosowane w różnych działaniach 
kryminalno-śledczych, uwzględniając relacje ze sprawcami, podejrzanymi                        
i świadkami przestępstw, pozyskiwanie informacji śledczych i elementy 
profilowania i wywierania wpływu, badanie śladów i dowodów, zorientowane                   
na zastosowanie praktyczne 

S_W10 
elementy analizy logicznej w działaniach dochodzeniowo-śledczych i jej wpływ na 
dalsze czynności 

S_W11 
wymagania kwalifikacyjne specjalistów w zakresie kryminalistyki śledczej, 
nabywa wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach powiązanych                  
z problematyką bezpieczeństwa w trakcie pełnienia obowiązków służbowych 

S_W12 
wiedzę z zakresu specyfikacji  placówki i jej funkcjonowania w aspekcie 
formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty kryminalistyki 
śledczej 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
dokonać obserwacji podstawowych zjawisk patologicznych oraz dokonać analizy 
ich wpływu na działania przestępcze 
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S_U02 
analizować motywy i wzory ludzkich zachowań; planuje strategie działań 
praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych                                
oraz uwarunkowań w kryminalistyce śledczej 

S_U03 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem kryminalistyki śledczej 

S_U04 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki 
kryminalistyki śledczej 

S_U05 
gromadzić informacje oraz przygotować wystąpienia ustne i prace pisemne,               
w języku polskim i w języku obcym, w zakresie kryminalistyki śledczej,                             
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U06 
wykorzystywać metody oraz konkretne procedury w celu realizacji zadań 
związanych z różnymi etapami czynności kryminalistyczno-śledczych 

S_U07 

praktycznie wykorzystywać umiejętności z zakresu kryminologii i kryminalistyki, 
powiązane z charakterystyką sprawców przestępstw, cechami ofiar, przyczynami 
przestępczości, czynnikami i sytuacjami wiktymologicznymi oraz zjawiskami 
kryminogennymi 

S_U08 
posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, 
dostrzega i analizuje dylematy etyczne w pracy organów ścigania, szczególnie            
w zakresie metodyki kryminalistycznej i działań dochodzeniowo-śledczych 

S_U09 

analizować i stosować zasady prawne odnoszące się do pracy i zadań organów 
ścigania, szczególnie w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego 
oraz procedury dotyczące działań dochodzeniowo-śledczych powiązanych                      
z przesłuchiwaniem podejrzanych, oskarżonych oraz ofiar przestępstw, 
pozyskiwaniem informacji oraz dowodów kryminalistycznych 

S_U10 
szczegółowo opracować i analizować dokumentację czynności kryminalistyczno-
śledczych 

S_U11 
wykorzystać umiejętności w zakresie kryminalistyki śledczej, używając języka 
specjalistycznego potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy 
użyciu różnych metod i  technik 

S_U12 

pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania 
związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w zespole 
prowadzącym działania kryminalistyczno-śledcze, diagnostyczne oraz 
analizatorskie 

S_U13 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z kryminalistyką śledczą 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu kryminalistyki śledczej. 
Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia 
oraz uwzględniania opinii ekspertów oraz doskonalenia umiejętności 
praktycznych 
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S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności kryminalno-śledczych, szczególnie                        
w odniesieniu do pozyskiwania informacji, profilowania sprawców i świadków 
przestępstw, badania śladów i dowodów, dokumentowania czynności 
dochodzeniowo-śledczych.  

S_K03 
przedstawiania własnych poglądów dotyczących kryminalistyki śledczej,                   
jej społecznego znaczenia oraz roli w działaniach dochodzeniowych i śledczych, 
uwzględniając różnorodne uwarunkowania  

S_K04 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką kryminalistyki śledczej 

S_K05 

stosowania zasad etycznego postępowania w badaniu problemów z zakresu 
działań kryminalno-śledczych, uwzględniając problematykę  metodyki 
kryminalistycznej, profilowania sprawców przestępstw, pozyskiwania informacji 
śledczych, etyki organów ścigania 

S_K06 
do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych                       
z czynnościami dochodzeniowo-śledczymi 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo, także w aspekcie 
kryminalistyki śledczej oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania 
obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 
działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych                              
z kryminalistyką śledczą 

 
 
 
 

 
OBRONA TERYTORIALNA I OBRONA CYWILNA 

 

Symbol 
  

 
SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 
WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
aspekty bezpieczeństwa, naukowe i praktyczne, związane z obroną cywilną                         
i obroną terytorialną 

S_W02 
pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych aspektów ochrony ludności/obrony 
cywilnej oraz zna cele, zadania i strukturę obrony terytorialnej i obrony cywilnej                  
w RP   

S_W03 formacje obrony cywilnej i terytorialnej i ich szczegółowe zadania 

S_W04 system i podsystemy obrony państwa oraz powiązania pomiędzy nimi 

S_W05 
szczegółową wiedzę dotyczącą ochrony osób, przeprowadzania ewakuacji oraz 
innych zadań powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
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S_W06 

rozszerzoną wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej i społecznej ich 
prawidłowości i zakłóceń, zwłaszcza w odniesieniu do działań powiązanych           
z obrona cywilną i obroną terytorialną w sytuacjach zagrożeń, szczególnie               
w kontekście kierowania likwidacją skutków uderzeń wojska i kierowania 
odpieraniem uderzeń 

S_W07 szczegółowe zasady przeprowadzania ewakuacji w obliczu różnych zagrożeń 

S_W08 

pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie obrony 
cywilnej i obrony terytorialnej, ochrony osób, prawnych aspektów obrony 
cywilnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach                 
i narzędziach badawczych  

S_W09 

taktykę i procedury związane z kierowaniem likwidacją skutków uderzeń 
nieprzyjaciela na wojska i obiekty wojskowe, odpieraniem uderzeń na wojska                  
i obiekty, a także z zabezpieczeniem mobilizacyjnym rozwinięcia                                       
i przegrupowania wojsk 

S_W10 
pogłębioną wiedzę z zakresu obrony cywilnej i obrony terytorialnej, komunikacji 
pomiędzy poszczególnymi strukturami oraz aspektami decyzyjnymi, zwłaszcza      
w sytuacji zagrożenia lub kryzysu 

S_W11 
szczegółową wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach 
powiązanych z problematyką obrony cywilnej i obrony terytorialnej, zarządzaniem 
bezpieczeństwem ludności, komunikacją w sytuacjach zagrożeń 

S_W12 
pogłębioną wiedzę z zakresu specyfikacji placówki i jej funkcjonowania                           
w aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając wielorakie aspekty 
obrony cywilnej i obrony terytorialnej 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
wykorzystać rozszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu obrony terytorialnej                     
i obrony cywilnej w celu analizowania i interpretowania zagrożeń                                      
oraz przewidywania skutków konkretnych działań 

S_U02 
opisywać i definiować szczegółowe zagadnienia wchodzące w zakres obrony 
cywilnej/ochrony ludności oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem 

S_U03 
profesjonalnie kierować procesami bezpieczeństwa z zakresu obrony cywilnej                   
i obrony terytorialnej, podejmować decyzję, pracować w zespole, dochodzić                    
do konsensusu w kierowaniu zespołem 

S_U04 
analizować poszczególne formacje obrony terytorialnej i obrony cywilnej                      
oraz współczesne rodzaje zagrożeń, uwzględniając również rozwiązania                            
i strategie międzynarodowe 

S_U05 
profesjonalnie stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury badawcze 
oraz metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań 
praktycznych związanych z zakresem obrony terytorialnej i obrony cywilnej 
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S_U06 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki obrony 
terytorialnej i obrony cywilnej 

S_U07 

wykorzystać umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych,                    
w języku polskim i w języku obcym, w zakresie zagadnień obrony cywilnej                          
i obrony terytorialnej dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

S_U08 
zorganizować system ochrony osób i ewakuację, posługując się odpowiednimi 
umiejętnościami praktycznymi, zasadami komunikacji i kryteriami prawnymi 

S_U09 
analizować i stosować zasady prawne oraz procedury z zakresu obrony cywilnej, 
zarządzania w sytuacjach kryzysowych, uwzględniając także prawo 
międzynarodowe 

S_U10 
oszacować zapotrzebowanie na określone zasoby niezbędne                                       
do przeprowadzenia ewakuacji oraz zastosować procedury kierowania realizacją 
zadań logistycznych w sytuacjach kryzysowych 

S_U11 

komunikować się, podejmować decyzję, pracować w zespole, dochodzić                       
do konsensusu w kierowaniu zespołem, zarządzać bezpieczeństwem na różnych 
płaszczyznach, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia i działaniach powiązanych                  
z obroną cywilną i obroną terytorialną 

S_U12 
posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 
działalności w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności, zarządzaniu 
bezpieczeństwem i komunikacją w konkretnych sytuacjach kryzysowych 

S_U13 

szczegółowo analizować uwarunkowania organizacji ochrony osób w sytuacjach 
zagrażających bezpieczeństwu, działania poszczególnych formacji obrony 
cywilnej i obrony terytorialnej, aspekty prawne oraz wykorzystywać praktycznie 
zgromadzone informacje  

S_U14 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z różnymi płaszczyznami obrony cywilnej i obrony 
terytorialnej, z ochroną ludności, analizą współczesnych zagrożeń, prawnymi 
aspektami obrony cywilnej 

S_U15 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa, w kontekście obrony cywilnej, w określonej sytuacji      
i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

 S_U16 
dokonać pogłębionej oceny sytuacji kryzysowej w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa, oraz wdrażać procedury związane z zabezpieczeniem ludności     
i miejsca, wykorzystując dostępne dane i środki 

S_U17 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi obrony terytorialnej                          
i obrony cywilnej na wielu płaszczyznach  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 
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S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze bezpieczeństwa. Jest przygotowany do 
samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonali umiejętności praktyczne 
powiązane z problematyką obrony terytorialnej i obrony cywilnej 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, cywilnej ochrony i obrony narodowej, 
oraz w zakresie analizy zagrożeń oraz ochrony osób, obiektów i mienia 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką obrony terytorialnej i obrony 
cywilnej wykorzystując także wiedzę z zakresu prawa  

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących obrony terytorialnej                     
i obrony cywilnej, komunikacji społecznej, zasad przeprowadzania ewakuacji 

S_K05 
zarządzania grupą ludzi w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami 
bezpieczeństwa ludności i mienia 

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych                            
z obszarem obrony terytorialnej i obrony cywilnej 

S_K07 
prezentowania postaw promujących system obrony terytorialnej i obrony cywilnej 
oraz dba o profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków 
zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorczych w zakresie 
działań związanych z obszarem obrony cywilnej 

 
 
 
 

SYSTEMY JAKOŚCI W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM 

Symbol 
 

SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
  

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

terminologię dotycząca systemów i zarzadzania jakością w kontekście działań 
audytorskich i kontrolnych oraz walidacji i oceny oraz analizy systemu 
zarządzania 

S_W02 
wiedzę o  standaryzacji i normalizacji dokumentacji gromadzonej w systemie 
zrządzania jakością                                                                                                            

S_W03 

wykorzystać umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów 
badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań z dziedziny audytu                      
i kontroli systemów jakości w zarzadzaniu; potrafi sformułować wnioski, 
opracować i zaprezentować wyniki (oraz wskazywać kierunki dalszych badań) 

S_W04 
wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej, szczególnie w zakresie oceny                
i analizy ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem 
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S_W05 
wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach 
stosowanych w różnych placówkach w systemie bezpieczeństwa  

S_W06 
wiedzę o metodach oceny ryzyka oraz szacowania ryzyka a także  o tworzeniu 
dokumentacji  

S_W07 
wiedzę o zarządzaniu jakością, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności               
i elastyczności organizacji, a także zasad zarządzania jakością 

S_W08 
wiedzę dotyczącą  przygotowania i gromadzenia dokumentacji związanej                       
z dokumentowaniem systemu zarządzania jakością                

S_W09 
wiedzę na temat zasad i norm etycznych w zakresie kontroli i audytu                              
oraz walidacji jakości zarządzania bezpieczeństwem 

S_W10 
wiedze z zakresu podstaw prawnych zarządzania jakością w systemach 
bezpieczeństwa, właściwych procedur, funkcjonowania instytucji oraz działań 
podejmowanych w obszarze systemu jakości 

S_W11 
wiedzę z zakresu specyfikacji placówki i jej funkcjonowania w aspekcie 
formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty zarządzania jakością 
w systemach bezpieczeństwa 

S_W12 

wiedzę z zakresu planowania i organizowania bezpieczeństwa i kontroli jakości 
zarządzania wraz z audytem w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach 
oraz konieczności wprowadzania niezbędnych zmian, uwzględniając wpływ 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
odszukać właściwe normy prawne  i zastosować je w praktyce  w odniesieniu                  
do badania i sporządzania dokumentacji, standaryzacji i normalizacji                             
oraz standardów audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem 

S_U02 
dokonać krytycznej oceny systemu zarządzania jakością na podstawie 
dostępnych danych oraz potrafi zaplanować i podjąć działanie pokontrolne                      
w systemie zarządzania bezpieczeństwem 

S_U03 
identyfikować i ocenić skutki zagrożenia bezpieczeństwa zwłaszcza w obszarze 
nowoczesnych technologii informacyjnych w odniesieniu do działań audytorskich 
i kontrolnych w obszarze zarządzania 

S_U04 
wykorzystać umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, używając 
języka specjalistycznego potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny 
w zakresie systemów jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem  

S_U05 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z walidacją, kontrolą i audytem systemów jakości                                  
w zarządzaniu bezpieczeństwem 

S_U06 posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności 
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S_U07 
pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania 
związane z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w zespole 
prowadzącym postępowanie audytorskie i kontrolne 

S_U08 
analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, planuje strategie działań 
praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów zarządzania 
bezpieczeństwem  

S_U09 
w odpowiedni sposób przygotować się do oceny i analizy ryzyka w systemie 
zarządzania bezpieczeństwem  

S_U10 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem systemów jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem 

S_U11 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem 
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem w systemach jakości  

S_U12 

przygotować wystąpienia ustne i prace pisemne, w języku polskim i w języku 
obcym, w zakresie systemów jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem, 
dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U13 
organizować swoją pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, 
przetwarzać oraz udostępniać informacje z walidacji, analizy i kontroli systemów 
zarządzania jakością 

S_U14 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z oceną ryzyka, kontrolą w systemach zarządzania 
bezpieczeństwem  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu audytu i kontroli 
systemów jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem. Jest przygotowany do 
samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego podejścia oraz uwzględniania 
opinii ekspertów oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, 
szczególnie w odniesieniu do audytu i kontroli systemu jakości oraz analizy                        
i oceny ryzyka w systemach, a także przygotowywania dokumentacji. Zna 
dokumentację oraz standardy i normalizację wynikające z działań kontrolnych i 
nadzorczych, dzięki czemu może skutecznie chronić system przed szkodliwym 
wpływem czynników zewnętrznych  

S_K03 
przedstawiania własnych poglądów dotyczących walidacji i kontroli procesów 
zarządzania, jej  znaczenia oraz roli w działaniach kontrolnych i audytorskich                  
w zarządzaniu bezpieczeństwem, uwzględniając różnorodne uwarunkowania  

S_K04 
wejścia w role zawodowe w organizacjach związanych z zarządzaniem 
bezpieczeństwem i systemami jakości   



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
PROGRAM STUDIÓW 

 DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  
EDYCJA 2022 

 

39 
 

S_K05 

stosowania zasad etycznego postępowania w  zarządzaniu systemami 
bezpieczeństwa oraz audycie i kontroli systemów jakości, uwzględniając 
problematykę walidacji, analizy i oceny ryzyka  

S_K06 
do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z  
audytem  i kontrola, także oceną ryzyka w projektach społecznych 

S_K07 

prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo, także w aspekcie  
zarządzania systemami jakości oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego 
wykonywania obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 

praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 
działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 
zarządzaniem bezpieczeństwem 

 
 
 
 
 
SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ 

STUDENTA W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA 

 

1. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: 

egzamin (ustny, pisemny), kolokwium, testy pisemne, zaliczenie (ustne, pisemne), 
przygotowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie pracy pisemnej. 
 

2. Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: 

przygotowanie projektu zespołowego, przygotowanie portfolio, realizacja zadań 
dydaktycznych, rozwiązywanie zadań problemowych, raport z badań terenowych 
(indywidualnych, grupowych), prezentacja ustna, wypracowanie pisemne, wykonanie 
sprawozdania, obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw studenta/słuchacza studiów 
podyplomowych oraz uczestnika kursu dokształcającego lub szkolenia, prezentacje 
multimedialne, prezentacje wyników badań, wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji, 
zadania wykonywane w grupie, zarówno w trakcie zajęć z nauczycielem akademickim, jak i 
w trakcie czasu przeznaczonego na pracę własną studenta, samoocena dokonywana przez 
studentów,  analiza przypadków (case study). 
 

3. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

obecność na zajęciach, aktywność w dyskusjach i debatach, prezentowanie właściwej 
postawy. 


