
Zamierzone Efekty Kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW Odniesienie do

Symbol KSZTAŁCENIA obszarowych

efektów 
kształcenia

Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne

WIEDZA

K1A_W01 Posiada wiedzę w zakresie teorii  bezpieczeństwa,  historii  i  geografii 
nauk o bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do 
innych nauk.

S1A_W01 
S1A_W06

K1A_W02 Posiada interdyscyplinarną wiedzę z wybranych dyscyplin w obszarze 
nauk społecznych i humanistycznych istotną dla zrozumienia zjawisk i 
procesów społecznych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa i 
ludności.

S1A_W01

K1A_W03 Zna  regulacje  prawne  ustroju  państwa  i  podziału  władzy,  zasady 
działania  i  zadania  instytucji  administracji  publicznej,  rządowej  i 
samorządowej,  w szczególności tych związanych z bezpieczeństwem 
wewnętrznym.

S1A_W02 

S1A_W07

K1A_W04 Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomicznych podstaw zachowań 

jednostek, teorii organizacji, dowodzenia, przywództwa i zarządzania 

ludźmi.

S1A_W11

K1A_W05 Posiada  wiedzę  o  realnych  i  potencjalnych  zagrożeniach 

bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu krajowym i  regionalnym, w 

odniesieniu do poszczególnych wymiarów bezpieczeństwa państwa.

S1A_W05 
S1A_W06 
SIA_W07

K1A_W06 Zna międzynarodowe i polskie regulacje dotyczące ochrony praw 
człowieka, a także historyczne uwarunkowania ich kształtowania.

S1A_W03 
S1A_W05

K1A_W07 Ma  wiedzę  w  zakresie  polityki  i  strategii  rozwoju  systemu 

bezpieczeństwa  wewnętrznego,  w tym problematykę  zarządzania  w 

sytuacjach kryzysowych i systemu ratownictwa.

S1A_W06

K1A_W08 Posiada wiedzę o międzynarodowym systemie kooperacji i zwalczania 

zagrożeń  w  ramach  UE,  NATO,  OBWE  oraz  innych  organizacji 

międzyrządowych.

S1A_W03 
S1A_W07



K1A_W09 Zna problemy i metody zwalczania przestępczości, w tym 
przestępczości zorganizowanej, gospodarczej, i w cyberprzestrzeni.

S1A_W03 
S1A_W06

K1A_W10 Ma podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki, w 
szczególności z zakresu etiologii zachowań przestępczych.

S1A_W06 
S1A_W08

K1A_W11 Posiada wiedzę dotyczącą ochrony społeczności lokalnych, własności, 
osób, mienia,  obiektów i  obszarów oraz kształtowania bezpiecznych 
przestrzeni.

S1A_W02 
S1A_W04 
S1A_W05 
S1A_W08
S1A_W10

K1A_W12 Zna  i  rozumie  zasady  ochrony  zasobów  informacyjnych:  własności 

intelektualnej, informacji niejawnych, pozyskiwania i ochrony danych 

osobowych, zabezpieczania systemów informatycznych.

S1A_W02 
S1A_W04

K1A_W13 Zna międzynarodowe i polskie regulacje w zakresie transportu 
towarów niebezpiecznych i organizacji transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa.

S1A_W03 
S1A_W07

K1A_W14 Ma podstawową wiedzę w zakresie obronności państwa, struktury, 
zadań i systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP oraz zasad prowadzenia 
mobilizacji. 

S1A_W02

K1A_W15 Zna podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, formy i metody szkolenia 

społeczeństwa.

S1A_W05 

S1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U01 Umie analizować, interpretować i prognozować zjawiska i zagrożenia 
bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

S1A_U01 
S1A_U02

K1A_U02 Potrafi w warunkach szkoleniowych kierować małym zespołem ludzkim 

w sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego i mienia

S1A_U06 
S1AJJ07

K1A_U03 Prawidłowo posługuje się konkretnymi normami i regułami w celu 
rozwiązania konkretnego zadania w zakresie bezpieczeństwa.

S1A_U03 
S1A_U05

K1A_U04 Posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem, zbierania, 

hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

S1A_U08 
S1A_U09

S1A U10

K1A_U05 Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych 

sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego oraz stosować zasady ergonomii i 

BHP na stanowisku pracy.

S1A_U06

K1A_U06 Potrafi zastosować technologie informatyczne w realizacji zadań na 

rzecz bezpieczeństwa, w szczególności ustawiać poziomy 

bezpieczeństwa systemów informatycznych i zwalczać najważniejsze 

rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni.

S1A_U06

K1A_U07 Rozpoznaje różnorodne formy korupcji w sferze publicznej oraz potrafi 
im przeciwdziałać. Kieruje się zasadami etyki zawodowej.

S1A_U08

K1A_U08 Potrafi  wykonywać  obowiązki  na  typowych  stanowiskach 
inspektorskich  w zarządzaniu  w sytuacjach  kryzysowych,  w  tym na 
stanowisku dyżurnego centrum zarządzania kryzysowego.

S1A_U06
S1A_U07

S1A_U08

K1A_U09 Przygotowuje  podstawowe  dokumenty  planistyczne  zarządzania 
kryzysowego na szczeblu gminy, miasta i powiatu.

S1A_U09



K1A_U10 Zna  i  potrafi  zastosować  podstawowe  techniki  interwencji  i 

samoobrony.

S1A_U06

K1A_U11 Potrafi opracować koncepcję i plan ochrony osób, mienia, obiektów i 

obszarów.

S1A_U09

K1A_U12 Potrafi zastosować podstawowe metody analizy kryminalnej. S1A_U08

K1A_U13 Analizuje i praktycznie wykorzystuje wiedzę w zakresie ochrony danych 
osobowych i informacji niejawnych.

S1A_U07

K1A_U14 Potrafi  przeprowadzić  szkolenie  z  wybranych  zagadnień 

bezpieczeństwa.

S1A_U06

K1A_U15 Posiada umiejętność pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. S1A_U08

K1A_U16 Posiada umiejętność pracy w warunkach kryzysu i stresu. S1A_U06 
S1A_U08

K1A_U17 Ma umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i obcym 

właściwym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego

S1A_U10 

S1A_U11

K1A_U18 Potrafi przygotowywać prace pisemne z uwzględnieniem terminologii 

właściwej  dla  nauk  o  bezpieczeństwie,  posługując  się  aparatem 

naukowym i metodami badawczymi z zakresu nauk społecznych.

S1A_U06 

S1A_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K01 Ma  poczucie  misji  i  odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  ludzi  w 

demokratycznym państwie prawnym.

S1A_K04

K1A_K02 Jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w 

obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

S1A_K05

K1A_K03 Ma świadomość znaczenia zachowania się  w sposób profesjonalny  i 

etyczny, okazywania szacunku dla odmiennych poglądów innych ludzi i 

efektywnego  prowadzenia  dyskusji,  mającego  na  celu  ustalenie 

wspólnego kierunku działania.

S1A_K07

K1A_K04 Potrafi  brać  odpowiedzialność  za  powierzone  mu  zadania, 
współpracować  w  zespole  i  przejmować  przywództwo  w  ramach 
różnych typów struktur organizacyjnych.

S1A_K02
S1A_K03

K1A_K05 Dba o kondycję, sprawność fizyczną i sylwetkę. S1A_K02

K1A_K06 Systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie 

prawa i państwa

S1A_K01 

S1A_K06

K1A_K07 Angażuje się w życie wspólnoty lokalnej, podejmując działania na rzecz 
bezpieczeństwa.

S1A_K05

K1A_K08 Identyfikuje  się  ze  społecznością  lokalną  i  poczuwa  się  do 

odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo.

S1A_K05

K1A_K09 Jest  przygotowany  do  realizacji  projektów  społecznych  na  rzecz 

bezpieczeństwa.

S1A_K05


