Opis efektów uczenia się z odniesieniem do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 7)
Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom studiów: drugi stopień
Profil studiów: praktyczny
dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie (dyscyplina wiodąca) - 60%, nauki o polityce i administracji - 20%, nauki prawne - 10%, nauki o
zarządzaniu i jakości - 10%;
Objaśnienie oznaczeń:
K – kierunkowe charakterystyki efektów uczenia się
2 - studia drugiego stopnia
P - profil praktyczny
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się

Symbol efektu
kierunkowego

K2P_W01
K2P_W02

K2P_W03

Efekty uczenia się dla kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne (studia II stopnia, profil praktyczny)
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent:

WIEDZA
posiada w stopniu pogłębionym uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę tworzącą podstawy teoretyczne, obejmującą kluczowe zagadnienia nauk o
bezpieczeństwie, o ich charakterze, miejscu i roli w systemie nauk społecznych, oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi
dyscyplinami naukowymi, podbudowaną znajomością teorii naukowych, kierunkach i głównych trendach ich rozwoju
dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych oraz narzędzi pozyskiwania informacji i opisu stosowanych w
obszarze bezpieczeństwa
posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie organizacji, funkcjonowania i zadań instytucji wykonujących zadania w sferze bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa (militarnego, polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.), na temat systemów bezpieczeństwa
wewnętrznego, reguł organizacyjnych, rządzących nimi prawidłowościach oraz metodach zarządzania, w tym gospodarowania w warunkach
ograniczonych zasobów i ich wpływ na bezpieczeństwo społeczne, a także metod i teorii wyjaśniających złożone zależności zachodzące między
strukturami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w obszarze ochrony granic RP i UE
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ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie różnego rodzaju instytucji i mechanizmów (np. socjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych,
prawnych i etycznych) służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów występujących we współczesnym państwie o różnych
reżimach politycznych, niezbędnych do budowy strategii bezpieczeństwa, oraz o procesach zmian zachodzących w tych mechanizmach i instytucjach
zna zagrożenia wynikające z oddziaływań zewnętrznych na obszar kraju oraz UE oraz zasady funkcjonowania służb odpowiedzialnych za ochronę
granic, reguły prawne i organizacyjne funkcjonowania bezpieczeństwa globalnego oraz UE i NATO, dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą w
zakresie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji, tworzenia i stosowania mechanizmów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla
funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz o procesach zachodzących w nich zmian
posiada pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie problematyki bezpieczeństwa społeczeństwa i
państwa, zarówno współczesnych tendencji rozwojowych, jak i ich historycznej ewolucji, na temat różnego rodzaju więzi społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem tych kategorii więzi, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje oraz o procesach zachodzących w nich
zmian
dysponuje poszerzoną wiedzą o człowieku jako twórcy i podmiocie konstytuującym struktury społeczne i ramy instytucjonalno – przedmiotowe w
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a także o zasadach ich funkcjonowania, występujących prawidłowościach i metodach komunikowania
społecznego; ma pogłębioną wiedzę w zakresie środków ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, w tym zasad organizacyjnych i norm prawnych
funkcjonowania obrony cywilnej i ochrony ludności
dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych, zastosowania standardowych metod i narzędzi informatycznych
służących do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem, wykorzystywania zasobów informacyjnych mających wpływ na poziom bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa ich przekazywania w sieciach
informatycznych
ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach prawnych, etycznych, organizacyjnych i ekonomicznych działań związanych z bezpieczeństwem, które
wpływają na kształt struktur i instytucji służących utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa oraz systemie ich zarządzania,
praktycznym zastosowaniu prawa karnego i wykroczeń w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowaniu bezpieczeństwa
przestrzeni
dysponuje wiedzą na temat pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania
zasobami własności intelektualnej
zna ogólne zasady i formy tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości i rozwoju form lokalnego aktywizmu w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, w
tym ich implementacji w rzeczywistych warunkach
zna w sposób pogłębiony pojęcia teoretyczno-merytoryczne, współczesnego realnego zastosowania rozwiązań w zakresie kompleksowego zarządzania
jakością i prowadzeniem kontroli w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ich praktycznego zastosowania
posiada pogłębioną wiedzę w wybranym zakresie studiów
UMIEJĘTNOŚCI
dokonuje pogłębionej interpretacji i wyjaśnia zjawiska oraz nietypowe problemy oraz ich wzajemne relacje i zależności w dziedzinie bezpieczeństwa
wewnętrznego prawidłowo stosując pojęcia z zakresu nauk społecznych
dokonuje precyzyjnego opisu i oceny zjawisk i procesów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, patrząc na nie poprzez pryzmat posiadanej wiedzy
na temat procesów (historycznych, politycznych, społecznych, gospodarczych, militarnych, działalności zorganizowanych grup przestępczych,
terroryzmu etc.)
właściwie dobiera źródła oraz informacje z nich pochodzące, wykorzystując tradycyjne i nowoczesne formy informacji, potrafi w zaawansowanym
stopniu wykorzystywać wiedzę teoretyczną, w tym o charakterze metodologicznym, do dokonywania oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej
interpretacji tych informacji i prezentacji zagadnień bezpieczeństwa, stawiania prostych hipotez badawczych i weryfikowania ich
z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, przede wszystkim dotyczących
bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, organizacji, społeczeństwa i państwa; potrafi
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi

P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WK
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW

K2P_U05
K2P_U06
K2P_U07

K2P_U08

K2P_U09
K2P_U10
K2P_U11
K2P_U12
K2P_U13

K2P_U14

K2P_K01

K2P_K02
K2P_K03

wykorzystując posiadaną wiedzę, formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonuje zadania w nieprzewidywalnych
warunkach, łączy zjawiska z różnych obszarów życia społecznego (kulturowe, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, wojskowe), aby
z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla studiowanego kierunku studiów prognozować i modelować złożone procesy
społeczne, towarzyszące im zagrożenia; w sposób pogłębiony interpretuje przyczyny oraz planuje użycie środków zapobiegawczych
dysponuje pogłębionymi umiejętnościami posługiwania się zespołem norm, reguł prawnych, etycznych w pełni umożliwiających rozwiązywanie
kolejnych, o różnicowanej gradacji trudności, problemów charakterystycznych dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
dobiera i stosuje odpowiednie metody, narzędzia analityczne i informatyczne, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjne (ICT),
wspomagające podejmowanie decyzji w obszarze bezpieczeństwa, w wyniku kompleksowej, opartej na trafnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia
analizy problemu potrafi dokonać jego syntetycznej wykładni, zaproponować i wdrożyć satysfakcjonujące rozwiązanie w zakresie zjawisk, mechanizmów
i instytucji bezpieczeństwa
wykorzystując różne metody i techniki z obszaru nauk społecznych, dokonuje kompleksowej analizy zachodzących zjawisk i procesów oraz pogłębionej
oceny proponowanych rozwiązań, w tym podczas kierowania procesami podejmowania decyzji na różnych poziomach (planowania przedsięwzięć w
poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego kierowania zespołami ludzkimi oraz sprawowania funkcji kierowniczych w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowej)
posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym i polskim w zakresie dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego kierunku lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, przybliża procesy i zjawiska mające wpływ
na bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez umiejętne zastosowanie metod, narzędzi charakterystycznych dla nauk społecznych
prowadzi debatę, toleruje i szanuje poglądy wygłaszane przez drugą stronę ewentualnego sporu i szuka kompromisowych rozwiązań;
komunikuje się na tematy specjalistyczne z użyciem właściwej terminologii z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazuje wiedzę przy użyciu
różnych środków przekazu informacji (w języku polskim i obcym)
ma umiejętności językowe w zakresie studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego
potrafi pracować i współdziałać z innymi osobami w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i
podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne zadania; jest przygotowany do organizowania i kierowania pracami zespołów projektowych,
zadaniowych, biorąc odpowiedzialność za jego organizację i efekty pracy
dostrzega konieczność podejmowania działań w zakresie permanentnego pogłębiania, uzupełniania i doskonalenia zdobytych kwalifikacji, poszerzania
horyzontów myślowych, rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych; planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i
ukierunkowuje w tym zakresie swoje otoczenie
posiada pogłębione umiejętności w wybranym zakresie studiów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest zdolny do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w instytucjach właściwych w sprawach bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym, w jednostkach administracji państwowej, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się problematyką
bezpieczeństwa oraz w mediach, uwzględniając przy tym zmieniające się potrzeby społeczne; dba o rozwój dorobku zawodu i podtrzymywanie jego
etosu, oraz przestrzega i broni zasad etyki zawodowej
wskazuje i definiuje szerokie spektrum priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i
społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku
uznając znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, prawidłowo dokonuje identyfikacji problemów oraz szuka ich
rozwiązań; podejmuje przemyślane działania na podstawie analiz i ocen występujących zjawisk i zdarzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa
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krytycznie ocenia posiadana wiedzę i odbierane treści, myśli innowacyjnie, bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania oraz aktywnie działa
wykorzystując wiedzę teoretyczną w pracy zawodowej
inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, uczestniczy w tworzeniu i koordynowaniu zobowiązań i projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa,
w tym związanych z przełożeniem nabytej wiedzy teoretycznej na rozwiązania praktyczne, oraz inspiruje i organizuje działalność na rzecz środowiska
społecznego, przewidując społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne skutki swej działalności
potrafi poruszać się na rynku pracy i zmieniać zatrudnienie, adaptować się i działać w nowych warunkach i sytuacjach, myśli i działa w sposób
przedsiębiorczy
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posiada pogłębione kompetencje społeczne w wybranym zakresie studiów
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