
Sylwetka i kompetencje absolwenta 

 
Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSHE w Sieradzu wyposaży 

studiujących w wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa 

wewnętrznego – jego historii, filozoficzno-aksjologicznych, społecznych i prawnych podstaw, 

kształtu oraz funkcjonowania podstawowych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Rozszerzy i ugruntuje wiedzę z zakresu kulturowych, 

społeczno-politycznych, gospodarczych, polityczno-militarnych zjawisk i procesów 

kształtujących bezpieczeństwo państwa. Ponadto umożliwi zdobycie podstawowej wiedzy  

z zakresu historycznych, politycznych i prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa oraz jego 

moralno-etycznego, patriotycznego i obywatelskiego kontekstu. Dodatkowo przybliży 

studiującym zagadnienia związane z systemem bezpieczeństwa europejskiego  

i euroatlantyckiego, a także z zakresu zwalczania terroryzmu i zarządzania w sytuacjach 

kryzysowych. 

Absolwent posiada ogólną wiedzą z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworzącą 

podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada także podstawową 

wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego 

ustroju i struktury. Zna podział władzy w państwie, specyfikę poszczególnych jej sfer, a także 

strukturę, zadania oraz zasady, w tym prawne i etyczne - funkcjonowania organów 

państwowych i samorządowych, w szczególności organów i instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo wewnętrzne. Zna ważniejsze regulacje prawne związane z bezpieczeństwem 

wewnętrznym, dysponuje wiedzą o roli i odpowiedzialności administracji publicznej za stan 

bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zna problematykę zarządzania kryzysowego. 

Absolwent posiada rzetelne przygotowanie zawodowe, które pozwala mu w sposób swobodny 

rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Posiada 

umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania 

małymi zespołami ludzkimi. Właściwie postrzega sens wykonywania zadań w warunkach 

zwiększonej dyspozycyjności, w tym wykonywania rozkazu i poleceń służbowych. Umie 

analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej 

i lokalnej. Potrafi zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Posługuje 

się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy, dysponując przy tym specjalistycznym, zawodowym 

słownictwem. 

W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSHE w Sieradzu 

kształtowane będą wysokie kompetencje indywidualne o charakterze: 



 administracyjnym (świadomość specyfiki funkcjonowania głównych instytucji 

państwowych i samorządowych, szeroka wiedza merytoryczna i umiejętność 

wykonywania podstawowych prac biurowych w zakresie administrowania procesem 

integracji); 

 menedżerskim (kierowania procesami integracyjnymi na niższych szczeblach, 

animowania działań w obszarze bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego oraz 

reagowania kryzysowego); 

 dydaktyczno- wychowawczym (w zakresie właściwego przekazu wiedzy o 

bezpieczeństwie, rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze, 

zaspokajania właściwie ukierunkowanych potrzeb edukacyjnych, zwłaszcza 

młodzieży); 

 społecznym i socjotechnicznym (chodzi tu przede wszystkim o zdolność 

przewodzenia, organizowania ludzi, budowania zwartych zespołów, integrowania 

wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku 

zawodowym oraz lokalnym); 

 psychologicznym (odporność na stres oraz przygotowanie do racjonalnego  

i efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych); 

 kreatywnym (będzie cechowała ich innowacyjność, mobilność, elastyczność, 

zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju); 

 prakseologicznym (odnośnie skuteczności i efektywności podejmowanych działań, a 

zwłaszcza w obszarze planowania, organizowania, realizacji, kontroli i oceny pracy 

zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw społecznych); 

 komunikacyjnym (w zakresie efektywności zachowań werbalnych i pozawerbalnych 

w sytuacjach administracyjnych, edukacyjnych oraz kryzysowych); 

 techniczno- informacyjnym (umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych i środków multimedialnych). 

 


