Opis efektów uczenia się z odniesieniem do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 6)
Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom studiów: drugi pierwszy
Profil studiów: ogólnoakademicki
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
1 – studia pierwszego stopnia
P – profil ogólniakademicki
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 itd. – numer efektu uczenia się

Opis efektów uczenia się z odniesieniem do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 6)

Symbol
efektu
kierunkowego

K1A_W01
K1A_W02
K1A_W03

Efekty uczenia się dla kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

(studia I stopnia, profil ogólnoakademicki)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów bezpieczeństwo wewnęt rzne absolwent:

WIEDZA
w stopniu zaawansowanym posiada wiedzę o charakterze nauk społecznych i miejscu bezpieczeństwa wewnętrznego wśród innych nauk społecznych,
jego specyfiki wynikającej z interdyscyplinarnego charakteru, zna podstawową terminologię dotyczącą bezpieczeństwa wewnętrznego
ma zaawansowaną wiedzę o działających dla bezpieczeństwa wewnętrznego różnych rodzajach struktur, instytucji społecznych i ich elementach, a także
występujących pomiędzy nimi zależnościach ich wpływie na bezpieczeństwo i porządek publiczny, w skali krajowej i międzynarodowej
posiada wiedzę na temat dynamiki struktur społecznych, zjawisk i procesów społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych i
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patologii społecznych) w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ich wzajemnych powiązań i relacji, w wymiarze lokalnym i globalnym
posiada wiedzę o realnych i potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym
eskalacji i rozwiązywania konfliktów polityczno-militarnych i społecznych
zna i rozumie dylematy i problemy współczesnej cywilizacji, szczególnie: polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe na terenie ziem polskich w
perspektywie historycznej oraz kierunki przeobrażeń zachodzących we współczesnej Polsce i na świecie
zna i rozumie w stopniu zaawansowanym różne rodzaje więzi społecznych charakterystycznych dla systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz
instytucji wchodzących w jego skład
ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne, zasadach ich funkcjonowania i jego miejscu w tych
strukturach, jego prawach, wolnościach obywatelskich oraz ich konstytucyjnych gwarancjach
zna zasady funkcjonowania mediów oraz podstawowe technologie wykorzystywane w informatycznym wspomaganiu funkcjonowania systemu
bezpieczeństwa wewnętrznego
zna i rozumie normy prawne, normy moralno – etyczne, w oparciu o które postępują instytucje, ich pracownicy i funkcjonariusze systemu
bezpieczeństwa wewnętrznego
zna i rozumie zasady funkcjonowania, podział zadań i kompetencji organów władzy i administracji publicznej oraz instytucji systemu bezpieczeństwa
wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych na wszystkich poziomach jego organizacji, zasady zarządzania kryzysowego i dowodzenia
zna i rozumie główne kierunki zmian w praktyce oraz teoriach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowiska współczesnej nauki o
bezpieczeństwie, struktury i instytucje oraz organy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz rodzaje więzi społecznych, ich historyczną ewolucję i
konsekwencje zmian
zna i rozumie podstawy teorii ryzyka i zarządzania nim oraz modele i metody stosowane w analizie i ocenie ryzyka na poziomie jednostkowym,
grupowym, państwowym i międzynarodowym
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
zna i rozumie ogólne zasady zarządzania oraz tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rodzajach działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
posiada podstawową wiedzę w wybranym zakresie studiów
UMIEJĘTNOŚCI
wykorzystuje posiadaną wiedzę do interpretowania zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie
bezpieczeństwa, a także do oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, w oparciu o właściwe źródła informacyjne
wykorzystuje posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiazywania nietypowych problemów, analizowania trendów rozwojowych na podstawie diagnozy
określonego stanu bezpieczeństwa, by oszacować możliwość wystąpienia rozmaitych zagrożeń
posiada umiejętność krytycznej oceny treści prezentowanych przez media i inne źródła w aspekcie zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostkowego,
grupowego, państwowego, międzynarodowego, potrafi dobrać i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki komunikacyjnoinformacyjne do pozyskiwania danych i analizowania zjawisk społecznych w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa
potrafi dokonać syntezy różnych sfer bezpieczeństwa w procesie analizy i rozwiazywania złożonych i nietypowych problemów oraz relacji pomiędzy
podmiotami (instytucjami, organami, służbami) w różnych aspektach (polityczny, ekonomiczny, prawny, socjalny, demograficzny, kulturowy, militarny,
informacyjny)
potrafi zbierać i opracowywać materiały źródłowe, przygotować ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, w
których dokonuje własnej interpretacji wybranych problemów bezpieczeństwa argumentując ją poglądami różnych autorów oraz treściami wybranych
teorii
potrafi przeprowadzić analizę sytuacji oraz ocenić poziom zagrożenia (ekonomicznego, politycznego, społecznego, militarnego) na różnych jego
poziomach bezpieczeństwa (państwa, narodowym, społeczeństwa, jednostki ludzkiej)
potrafi przeprowadzić analizę zachowania podmiotów (instytucji, organów, służb), ich przesłanki oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa, a także
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dokonać wyboru odpowiednich do sytuacji metod działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa
wykorzystuje normy prawne obowiązujące w sferze bezpieczeństwa, analizuje w kategoriach prawno-normatywnych i etycznych skutki konkretnych
działań w sferze bezpieczeństwa
stosuje w typowych sytuacjach wiedzę teoretyczną i specjalistyczną dla usprawnienia działania na rzecz bezpieczeństwa - planowania działań,
prognozowania ich przebiegu, przewidywania skutków
odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego celu przez siebie lub innych w pracy zawodowej, samodzielnie uzupełnia wiedzę i doskonali
własne umiejętności oraz uczenie się przez całe życie; potrafi dokonać analizy własnych działań, wyjaśnić przyczyny występujących niepowodzeń i
wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
potrafi planować i organizować własną pracę indywidulaną w zespole oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także
interdyscyplinarnych), potrafi komunikować się z otoczeniem posługując się specjalistyczną terminologią w relacjach interpersonalnych oraz negocjacjach
potrafi wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia do opisu problemów bezpieczeństwa i działalności instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i
porządek publiczny
posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym
terminologią z zakresu bezpieczeństwa
posiada podstawowe umiejętności w zakresie wybranym zakresie studiów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
uznaje znaczenie wiedzy, w tym wiedzy interdyscyplinarnej w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyjaśnianiu różnych zjawisk i
procesów, w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów
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samodzielnie buduje system własnych poglądów i formułuje krytyczne oceny posiadanej wiedzy, szanuje pracę własną oraz innych, przestrzega zasad
etyki zawodowej oraz wymaga tego od innych, a także każdym swoim postepowaniem dba o dorobek i tradycje zawodu
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inicjuje lub współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego, interesu publicznego, uczestniczy w projektach społecznych (politycznych,
gospodarczych i obywatelskich), myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, uwzględniając aspekty prawne, etyczne, ekonomiczne i polityczne
jest gotów do rozwiązywania sytuacji problemowych życia zbiorowego, organizacyjnego i zawodowego, a także do krytycznej oceny odbieranych treści
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posiada podstawowe kompetencje społeczne w wybranym zakresie studiów
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