EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
PROFIL PRAKTYCZNY
1. Opis zakładanych efektów kształcenia
Objaśnienie oznaczeń:
•

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia

•

W – kategoria wiedzy

•

U – kategoria umiejętności

•

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji

•

S1P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla
studiów licencjackich

•

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Efekty
Opis kierunkowych efektów kształcenia na kierunku
kształcenia
– bezpieczeństwo wewnętrzne
dla
kierunku
(symbol)

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszarów
studiów nauk
społecznych

Wiedza
K_W01

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o
bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauk i
relacjach do innych nauk zorientowaną na zastosowania
praktyczne

S1P_W01
S1P_W06

K_W02

ma podstawową o podziale władzy w państwie oraz
zadaniach i zasadach funkcjonowania organów
państwa, w tym usytuowaniu i roli administracji
publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
wewnętrzne w ujęciu praktycznym

S1P_W02
S1P_W03

K_W03

posiada podstawową wiedzę o regulacjach prawnych
związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym

S1P_ W03
S1P_W07

K_W04

zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres
zadań administracji publicznej oraz problematykę
zarządzania w sytuacjach kryzysowych ukierunkowaną
na zastosowanie praktyczne

S1P_W03
S1P_W04
S1P_W07

K_W05

ma podstawową wiedzę o realnych i potencjalnych
zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem
wewnętrznym w ujęciu krajowym i regionalnym

S1P_W05
S1P_W06
S1P_W07

K_W06

zna terminologię, teorię i techniki pozyskiwania danych
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu
praktycznym

S1P_W06

K_W07

ma wiedzę w zakresie ochrony osób i ich mienia, w
szczególności prawa posiadania i prawa własności

S1P_W10

K_W08

Posiada wiedzą na temat problemów związanych z
bezpieczeństwem społeczności regionalnych i
subregionalnych oraz zna zasady kształtowania
bezpiecznych przestrzeni

S1P_W02
S1P_W04
S1P_W05
S1P_W08

K_W09

ma wiedzę o współczesnym terroryzmie kryminalnym
i jego strukturze, a także w zakresie konfliktów na tle
wyznaniowym

S1P_W09
S1P_W02

K_W10

zna historię organów bezpieczeństwa państwa w tym
służb mundurowych i ich zadania oraz zakres działanie
na rzecz bezpieczeństwa na przestrzeni dziejów

S1P_09

K_W11

posiada ugruntowaną wiedzę dot. zagadnień
społecznych i psychologicznych mających wpływ na
bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu praktycznym

S1P_W02
S1P_W04

K_W12

zna międzynarodowe i polskie regulacje dotyczące
praw człowieka

S1P_W03
S1P_W05

K_W13

posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji i
zarządzania w zastosowaniu praktycznym

S1P_W11

K_W14

posiada wiedzę dot. regulacji prawnych i rozwiązań
administracyjno - organizacyjnych z zakresu
bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej

S1P_W03
S1P_W07

K_W15

zna uropejskie i polskie regulacje w zakresie transportu
towarów niebezpiecznych ukierunkowanych na
zastosowanie praktyczne

S1P_W03
S1P_W07

K_W16

posiada podstawową wiedzę w zakresie obronności
państwa, podstaw edukacji dla bezpieczeństwa, formy i
metody szkolenia społeczeństwa w ujęciu praktycznym

S1P_W02
S1P_W05
S1P_W06

K_W17

ma wiedzę o podstawowych problemach i metodach
zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej,
drogowej, zorganizowanej oraz przestępstw w
cyberprzestrzeni ukierunkowaną na wdrożenie

S1P_W02

praktyczne
K_W18

posiada wiedzę dot. podstawowych problemów
kryminologii i kryminalistyki zorientowaną na
zastosowania praktyczne

S1P_W06
S1P_W08

Umiejętności
K_U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i zagrożenia
bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej,
regionalnej i lokalnej

S1P_U01
S1P_U02

K_U02

potrafi w trakcie szkoleń kierować małym zespołem
ludzkim w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i
porządku publicznego

S1P_U06
S1P_U07

K_U03

potrafi właściwie posługiwać się konkretnymi normami
i regułami: prawnymi, zawodowymi i moralnymi w
celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego

S1P_U03
S1P_U05

K_U04

potrafi umiejętnie komunikowania się z otoczeniem w
celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania
informacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

S1P_U08
S1P_U09
S1P_U10

K_U05

zna podstawy zasady ratownictwa przedmedycznego i
w przypadku zagrożeń życia ludzkiego potrafi udzielić
pierwszej pomocy przedmedycznej

S1P_U06

K_U06

potrafi zastosować technologie informatyczne w
realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa

S1P_U06

K_U07

Potrafi interpretować podstawowe zagrożenia związane
z bezpieczeństwem w komunikacji powszechnej i
transporcie drogowym

S1P_U02
S1P_U03
S1P_U04

K_U08

potrafi wykonywać podstawowe obowiązki na
stanowiskach kierowniczych w zarządzaniu w
sytuacjach kryzysowych, w tym także na stanowisku
dyżurnego centrum zarządzania kryzysowego

S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08

K_U09

posiada umiejętność przygotowania typowych
dokumentów planistycznych zarządzania kryzysowego
na szczeblu lokalnej administracji (gmina, powiatu), w
szczególności opracować koncepcję i plan ochrony
osób, mienia i obszarów

S1P_U09

K_U10

potrafi zastosować poznane podstawowe techniki
interwencji i samoobrony w sytuacji zagrożenia

S1P_U06

K_U11

potrafi zastosować dla zapewnienia bezpieczeństwa
wewnętrznego podstawowe metody analizy

S1P_U08

kryminalnej
K_U12

potrafi analizować i praktycznie wykorzystać wiedzę w
zakresie ochrony danych osobowych i informacji
niejawnych

S1P_U08

K_U13

umie zorganizować i przeprowadzić szkolenie z
wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem
wewnętrznym

S1P_U06

K_U14

potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę do
działania na rzecz ochrony środowiska

S1P_U06

K_U15

posiada umiejętność radzenia sobie w pracy w
sytuacjach i stresie

S1P_U06
S1P_U08

K_U16

posiada umiejętność przygotowania wystąpień w
języku polskim i obcym właściwym dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

S1P_U10
S1P_U11

Kompetencje społeczne
K_K01

systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa rozumiejąc
potrzebę uczenia się przez całe życie

S1P_K01

K_K02

współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne
role, w szczególności bierze odpowiedzialność za
powierzone mu zadania

S1P_K02

K_K03

określa priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania

S1P_K03

K_K04

prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga
związane z wykonywaniem zawodu

dylematy

S1P_K04

K_K05

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

S1P_K05

K_K06

jest przygotowany do pracy w instytucjach
administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa
wewnętrznego

S1P_K05

K_K07

Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych
na rzecz bezpieczeństwa

S1P_K05

K_U08

Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób
profesjonalny i etyczny

S1P_K04

K_U09

Dba o kondycję, sprawność fizyczną i sylwetkę

S1P_K02

K_U10

Zna i potrafi stosować zalecenia BHP

S1P_K04

K_U11

Identyfikuje się ze społecznością lokalną i poczuwa się
do odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo

S1P_K05

FORMA SPRAWDZENIA
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

Inne

Kolokwia

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna

Referat

Udział w dyskusji

Projekty zbiorowe

Projekty indywidualne

Zajęcia terenowe

Ćwiczenia w szkole

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

W01
W02
W03
U01
U02
U03
K01
K02
K03
Uwaga: Forma do wyboru przez prowadzącego zajęcia określana w sylabusie modułu/przedmiotu

Kierunkowe efekty kształcenia
dla specjalności „bezpieczeństwo i porządek publiczny”
Liczba semestrów: jeden
Liczba punktów ECTS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji: 69

•

KS1 (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla specjalności
bezpieczeństwo i porządek publiczny

•

W – kategoria wiedzy

•

U – kategoria umiejętności

•

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji

•

S1P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla
studiów licencjackich

•

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Efekty
kształcenia
dla
kierunku
(symbol)

Opis kierunkowych efektów kształcenia na
kierunku – bezpieczeństwo wewnętrzne

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszarów
studiów nauk
społecznych

Wiedza
KS1_W01

dysponuje rozbudowaną wiedzą o podmiotach
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek
publiczny raz ich miejscu i roli w strukturze
bezpieczeństwa państwa ukierunkowaną na
zastosowanie praktyczne

S1P_W01
S1P_W02

KS1_W02

dysponuje pogłębioną wiedzą dot. relacji zachodzących
między instytucjami wykonującymi zadania w sferze
bezpieczeństwa i porządku publicznego w ujęciu
praktycznym

S1P_W02
S1P_W02

KS1_W03

dysponuje poszerzoną wiedzą o uwarunkowaniach
prawnych, etycznych oraz organizacyjnych, które
wpływają na kształt struktur i instytucji z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego ukierunkowaną
na wdrożenie praktyczne

S1P_W07
S1P_W08

Umiejętności
KS1_U01

dysponuje pogłębionymi umiejętnościami posługiwania
się zespołem norm, reguł prawnych, etycznych i
moralnych w pełni umożliwiających rozwiązywanie
problemów dot. bezpieczeństwa i porządku
publicznego

S1P_U05
S1P_U06

KS1_U02

posiada pogłębione umiejętności w zakresie
redagowania dokumentów planistycznych związanych
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

S1P_U09

KS1_U03

dokonuje kompleksowej analizy problemów mających
wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku
publicznego i na jej podstawie wysuwa racjonalne
wnioski

S1P_U03
S1P_U07

Kompetencje społeczne
KS1_K01

dostrzega, rozumie i docenia konieczność
podejmowania działań w zakresie permanentnego
dokształcania się w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego przez cały okres aktywności zawodowej

S1P_K01
S1P_K06

KS1_K02

współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej
różne role, w szczególności bierze odpowiedzialność za
powierzone mu zadania z zakresu bezpieczeństwa i
porządku publicznego

S1P_K02
S1P_K05

KS1_K03

określa priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania oraz prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku
publicznego

S1P_K03
S1P_K04

FORMA SPRAWDZENIA EKEKTÓW
KSZTAŁCENIA DLA SPECJALNOŚCI

Inne

Kolokwia

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna

Referat

Udział w dyskusji

Projekty zbiorowe

Projekty indywidualne

Zajęcia terenowe

Ćwiczenia w szkole

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

KS1_W01
KS1_W02
KS1_W03
KS1_U01
KS1_U02
KS1_U03
KS1_K01
KS1_K02
KS1_K03
Uwaga: Forma do wyboru przez prowadzącego zajęcia określana w sylabus modułu/przedmiotu

Kierunkowe efekty kształcenia
dla specjalności „zarządzanie kryzysowe”
Liczba semestrów: jeden
Liczba punktów ECTS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji: 69

•

KS2 (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla specjalności
zarządzanie kryzysowe

•

W – kategoria wiedzy

•

U – kategoria umiejętności

•

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji

•

S1P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla
studiów licencjackich

•

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Efekty
kształcenia
dla
kierunku
(symbol)

Opis kierunkowych efektów kształcenia na
kierunku – bezpieczeństwo wewnętrzne

Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszarów
studiów nauk
społecznych

Wiedza
KS2_W01

dysponuje pogłębioną wiedzę na temat podmiotów
odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne

S1P_W01
S1P_W06

KS2_W02

dysponuje ugruntowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie
systemów, zasad, norm, reguł oraz prawidłowości
rządzących działaniami organów państwa w zakresie
ich odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe w
ujęciu praktycznym

S1P_W05

KS1_W03

dysponuje pogłębioną wiedzą o formach i metodach
pozyskiwania informacji sprzyjających właściwemu i
skutecznemu zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych
ukierunkowaną na wdrożenie praktyczne

S1P_W07

Umiejętności
KS2_U01

potrafi samodzielnie formułować opinie na temat
zjawisk społecznych zachodzących w sferze

S1P_U01
S1P_U02

zarządzania kryzysowego.
KS2_U02

potrafi samodzielnie wskazać na możliwości
rozwiązywania konkretnych problemów dot.
zarządzania kryzysowego związanych z działalnością
sektora państwowego i prywatnego w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

S1P_U06
S1P_U07

KS2_U03

potrafi samodzielnie dokonać analizy oraz interpretacji
odpowiednich aktów prawnych dot. funkcjonowania
organów państwowych i pozapaństwowych w zakresie
zarządzania kryzysowego.

S1P_U03
S1P_U05

Kompetencje społeczne
KS2_K01

jest świadomy nieustannego pogłębiania swojej
wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego przez
cały czas aktywności zawodowej

S1P_K01

KS2_K02

potrafi działać indywidualnie, jak również w grupie
przyjmować różne role w celu realizacji
przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego

S1P_K02

KS2_K03

potrafi przygotowywać samodzielnie lub w grupie
projekty społeczne z zakresu zarządzania
kryzysowego.

S1P_K03

FORMA SPRAWDZENIA EKEKTÓW

KS2_W01
KS2_W02
KS2_W03
KS2_U01
KS2_U02
KS2_U03
KS2_K01
KS2_K02
KS2_K03
Uwaga: Forma do wyboru przez prowadzącego zajęcia określana w sylabus modułu/przedmiotu

Inne

Kolokwia

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna

Referat

Udział w dyskusji

Projekty zbiorowe

Projekty indywidualne

Zajęcia terenowe

Ćwiczenia w szkole

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie

KSZTAŁCENIA DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Kierunkowe efekty kształcenia
dla specjalności „policyjnej”

Liczba semestrów: jeden
Liczba punktów ECTS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji: 69

•

KS3 (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla specjalności
policyjnej

•

W – kategoria wiedzy

•

U – kategoria umiejętności

•

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji

•

S1P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla
studiów licencjackich

•

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Efekty
kształcenia
dla
kierunku
(symbol)

Opis kierunkowych efektów kształcenia na kierunku –
bezpieczeństwo wewnętrzne

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszarów studiów
nauk społecznych

Wiedza
KS3_W01

dysponuje pogłębioną wiedzę na temat podmiotów
odpowiedzialnych za porządek publiczny w aspekcie
praktycznym

S1P_W01
S1P_W02
S1P_W06

KS3_W02

dysponuje ugruntowaną i pogłębioną wiedzę w
zakresie systemów, zasad, norm, reguł oraz
prawidłowości rządzących działaniami organów
państwa w zakresie ich odpowiedzialności za
zapewnienie porządku publicznego, ukierunowaną na
wdrożenie w praktyce

S1P_W02
S1P_W05

dysponuje pogłębioną wiedzą o formach i metodach
pozyskiwania informacji sprzyjających właściwemu i
skutecznemu zarządzaniu bezpieczeństwem w ujęciu
praktycznym

S1P_W07
S1P_W08

KS3_W03

Umiejętności
KS3_U01

potrafi samodzielnie formułować opinie na temat zjawisk
społecznych zachodzących w sferze zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa wewnętrznego

S1P_U01
S1P_U02

K3_U02

potrafi samodzielnie wskazać na możliwości rozwiązywania
konkretnych problemów dot. porządku i bezpieczeństwa
związanych z działalnością sektora państwowego i
prywatnego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa.

S1P_U05
S1P_U06
S1P_U07

KS3_U03

potrafi samodzielnie dokonać analizy oraz interpretacji
odpowiednich aktów prawnych dot. funkcjonowania
organów państwowych i pozapaństwowych w zakresie
porządku i bezpieczeństwa wewnetrznego

S1P_U03
S1P_U05

Kompetencje społeczne
KS3_K01

jest świadomy nieustannego pogłębiania swojej wiedzy z
zakresu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa przez cały
czas aktywności zawodowej

S1P_K01
S1P_K06

KS3_K02

potrafi działać indywidualnie, jak również w grupie
przyjmować różne role w celu realizacji przedsięwzięć w
zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa

S1P_K02
S1P_K05

KS3_K03

potrafi przygotowywać samodzielnie lub w grupie projekty
społeczne z zakresu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa

S1P_K03
S1P_K04

FORMA SPRAWDZENIA EKEKTÓW

Inne

Kolokwia

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna

Referat

Udział w dyskusji

Projekty zbiorowe

Projekty indywidualne

Zajęcia terenowe

Ćwiczenia w szkole

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie

KSZTAŁCENIA DLA SPECJALNOŚCI POLICYJNEJ

KS3_W01
KS3_W02
KS3_W03
KS3_U01
KS3_U02
KS3_U03
KS3_K01
KS3_K02
KS3_K03
Uwaga: Forma do wyboru przez prowadzącego zajęcia określana w sylabusie modułu/przedmiotu

