
Sylwetka absolwenta  
studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” 

o profilu praktycznym 
 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu 
praktycznym dysponuje rozszerzoną i pogłębioną wiedzą: 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; o poglądach na temat struktur, instytucji, mechanizmów 
i norm w zakresie problematyki bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa, zarówno 
współczesnych, jak i z perspektywy 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; 
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; 
w zakresie środków ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, w tym zasad organizacyjnych 
i norm prawnych funkcjonowania obrony cywilnej i ochrony ludności.  

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu 

praktycznym posiada umiejętności w zakresie: pogłębionej interpretacji zjawisk oraz ich 
wzajemnych relacji i zależności w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, prawidłowo stosując 
pojęcia z zakresu nauk społecznych; 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.); przygotowywania prac 
pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym i polskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych dla studiowanego kierunku lub w obszarze leżącym na pograniczu 
różnych dyscyplin naukowych, przybliżania procesów i zjawisk mających wpływ na 
bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez umiejętne zastosowanie metod, narzędzi 
charakterystycznych dla nauk społecznych. 

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu 

praktycznym posiada następujące 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, a także krytycznie ocenia odbierane treści, myśli innowacyjnie, bierze 
odpowiedzialność za powierzone mu zadania oraz aktywnie działać, wykorzystując wiedzę 
teoretyczną w pracy zawodowej. 

 
Studia drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym 

przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych oraz funkcjonariuszy, 
urzędników lub pracowników merytorycznych w administracji samorządowej i publicznej oraz 
w jednostkach organizacyjnych resortu bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony. 

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”  

o profilu praktycznym będzie mógł ubiegać się o pracę jako funkcjonariusz lub osoba funkcyjna w 
Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej oraz jako pracownik 
administracyjny lub merytoryczny w jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych lub Ministrowi Obrony Narodowej, w tym także na stanowiskach wyższych.  


