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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW
Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne
Kierunek

bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia (licencjackie) działa w

strukturze WSEPINM od roku akademickiego 2013/2014.
Na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” studia trwają 6 semestrów i prowadzone są
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, profil praktyczny. W trakcie trwania studiów studenci muszą
uzyskać 180 punktów ECTS, które odpowiadają 4500 godzin nauki, z czego studenci studiów

stacjonarnych, co najmniej połowę punktów ECTS objętych programem studiów (91 punktów ECTS)
uzyskują w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich lub innych
osób prowadzących zajęcia. Z uwagi na profil praktyczny, ponad połowa punktów ECTS (91 pkt.
ECTS) przypisana jest zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne. Zajęcia na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są odrębnie.
Program studiów przewiduje uzyskiwanie efektów kształcenia w wymiarze 30 pkt. ECTS
ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
(zgodnie z planem studiów). Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość realizowane
są wszystkie w formie wykładów (za wyjątkiem pierwszej i ostatniej godzin z danego
przedmiotu) oraz konwersatorium i część zajęć praktycznych, które można przeprowadzić przy
wykorzystaniu tej formy. W każdym zjeździe w piątki realizowane są zajęcia – wykłady z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dodatkowo w trakcie semestru w dwie
niedziele również prowadzone są zajęcia w tej formie. W sobotę zajęcia trwają od godz. 8.00 do
17.00, a w niedzielę od 8.00 do 15.30. Pozostałe zajęcia realizowane są w formie „zdalnej” w
soboty pomiędzy zjazdami. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość
odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 27 września 2018 r. oraz procedurą nr 1/2019 obowiązującą na Wydziale Prawa i
Bezpieczeństwa.
Studenci zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych realizują obligatoryjne
praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 6 miesięcy (750 godzin). Program studiów przewiduje
uzyskiwanie efektów kształcenia w wymiarze 6 pkt. ECTS ramach zajęć prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z planem studiów). Nauczyciele
akademiccy zatrudnieni w WSEPiNM w Kielcach jako podstawowym miejscu pracy oraz inne osoby
prowadzące zajęcia prowadzą, co najmniej 50% godzin na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.
Studia kończą się złożeniem egzaminu licencjackiego i uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata bezpieczeństwa wewnętrznego.
Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne oferuje gruntowne wykształcenie na poziomie
studiów licencjackich z uwzględnieniem wszystkich efektów uczenia się określonych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów kształcenia dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji oraz z Ustawą z dnia 22 lipca 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Proces
dydaktyczny składa się z (wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń – jako zajęć realizowanych w
bezpośrednim kontakcie nauczyciela akademickiego ze studentem) oraz studenckich praktyk
zawodowych i samokształcenia zgodnie z liczba godzin uwzględnionych w sylabusach przedmiotu.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji zajęć zawiera program studiów, który określa liczbę godzin

bezpośrednio realizowanych przez nauczyciela akademickiego ze studentami, przyporządkowane pkt.
ECTS poszczególnym przedmiotom, liczbę godzin i pkt. ECTS zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne oraz liczbę godzin i pkt. ECTS przyporządkowanych studenckim praktykom zawodowym.
Proponowany program studiów służy zdobywaniu dogłębnej wiedzy teoretyczno-praktycznej o
systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i na Świecie oraz jego historii i podstawach
prawnych. Specyfiką tych studiów jest ich upraktycznienie, a zagadnienia poruszane w trakcie

studiów pierwszego stopnia kompleksowo odnoszą się do koncepcji i sposobów
przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego.
Ponadto służy do pozyskania gruntownej wiedzy o funkcjonowaniu organów mających
zapewnić bezpieczeństwo w na szczeblu państwowym oraz samorządowym. W ramach programu
studiów, studenci nabywają praktycznej wiedzy w zakresie zadań dotyczących

zapewnienia

bezpieczeństwa wewnętrznego przez poszczególne jednostki. Proponowany program studiów pozwala
także na zdobycie umiejętności i kompetencji umożliwiających podjęcie pracy na każdym szczeblu
administracji, pracy w sektorze prywatnym lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
II. Forma studiów, poziom kształcenia i profil: studia stacjonarne i niestacjonarne, licencjackie,
profil praktyczny,
III. Liczba semestrów: 6,
IV. Liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów: 180 pkt. ECTS,
V. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat bezpieczeństwa wewnętrznego,
VI. Efekty uczenia się i treści programowe zapewniające uzyskanie tych efektów (niezależnie od
formy ich prowadzenia): określone są w sylabusach przedmiotów, które stanowią załącznik nr 1
niniejszego programu studiów,
VII. Łączna liczba godzin zajęć: 4500
VIII. Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie
całego cyklu kształcenia: określony w;
1.

Sylabusach przedmiotów, które stanowią załącznik nr 1 niniejszego programu studiów,

2.

Systemie weryfikacji zdobywania efektów kształcenia na Wydziale Administracji i
Bezpieczeństwa WSEPiNM – załącznik nr 2 niniejszego programu studiów,

3. Zasadach dokumentowania efektów kształcenia na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa
w WSEPiNM, załącznik nr 3 niniejszego programu studiów,
IX. Łączna liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 90
pkt. ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
X. Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych: 5 pkt. ECTS
XI. Wymiar praktyk zawodowych: 750 godzin (6 miesięcy tj. dziennie 8 x 45 minut = 360 minut,
tydzień 360 minut x 5 = 1800 minut, miesiąc 4 x 1800 min.= 7200 minut, łącznie 6 miesięcy x 7200
minut = 43.200 minut, (43.200 minut : 60 minut = 750 godzin),
XII. Zasady i formę odbywania praktyk zawodowych: określone z Zarządzeniu nr 10/2018
Dziekana Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach z dnia 06. 09. 2018 roku w sprawie

szczegółowych zasad organizacji i form odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem praktyk zawodowych jest umożliwienie studentom uzyskanie
doświadczenia zawodowego, a tym samym zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy. Odbycie
praktyk daje studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową, a podmiotą oferującym praktyki
- możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu. Praktyki mają charakter praktyk
obligatoryjnych i odbywają się zgodnie z planem studiów. Studenci mają obowiązek odbycia praktyk
po lub w trakcie 2, 3, 4, 5, 6 semestru ( w każdym semestrze po 150 godzin), w łącznym wymiarze co
najmniej 6 miesięcy tj. 750 godzin za co uzyskując 30 pkt. ECTS. Praktyki realizowane są w organach
administracji rządowej i samorządowej, w służbach mundurowych, w firmach prywatnych, a także
innych podmiotach, . W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania instytucji a
także bierze udział w realizacji zadań wyznaczonych przez ten podmiot. Kontrola odbywania praktyk
zawodowych realizowana jest przez „Opiekunów praktyk” oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk
Zawodowych w formie wizyty u wybranych podmiotów, a także poprzez kontrole dokumentów, jakie
sporządza odbywający praktykę i podmiot u którego odbywa praktykę. Praktyki zaliczane są na
podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów zgodnych z regulaminem studiów.
XIII. Liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk zawodowych:
30 pkt. ECTS,.
XIV. Zajęcia z wychowania fizycznego: realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin
zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisano pkt. ECTS (szczegóły - siatka zajęć),

XV. Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w
wymiarze: 54 pkt. ECTS,
XVI. Program studiów o profilu praktycznym: obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności
praktyczne w wymiarze 91 punktów ECTS z 180 pkt. ECTS przewidzianych programem studiów,
XVII. Określone w programie studiów efekty uczenia się uwzględniają efekty w zakresie
znajomości języka obcego: poziom B2
XIX. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów o profilu
praktycznym, są prowadzone:


w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej;



w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów.

XX. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu: podstawę oceny stanowią
następujące dokumenty:


Systemie weryfikacji zdobywania efektów kształcenia na Wydziale Administracji i
Bezpieczeństwa WSEPiNM – załącznik nr 2 niniejszego programu studiów,



Zasadach dokumentowania efektów kształcenia na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa
w WSEPiNM, załącznik nr 3 niniejszego programu studiów,



wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy,



wnioski z analizy wyników monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy.

XXI. Przyporządkowanie do dziedzin i dyscyplin:

Punkty ECTS
Dziedzina

Dyscyplina

nauki/sztuki

naukowa/artystyczna:
Liczba

Dziedzina nauk

Nauki o

społecznych

bezpieczeństwie

180

XXII. Wskazanie związku z misją Uczelni i jej strategią rozwoju:

%
100%

Związek kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne ze Strategią rozwoju WSEPiNM z
dnia 1 września 2015 r. wynika z misji i wizji Uczelni, jej relacji z otoczeniem oraz Strategią rozwoju
regiony świętokrzyskiego. Ponadto kierunek ten jest zgodny z realizowaną od 1 października 2015
roku Strategią rozwoju Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa na lata 2015 – 2020.
Misją Uczelni jest m. in. kształcenie młodzieży oraz przygotowanie jej w sposób
wszechstronny i profesjonalny do wykonywania różnych zawodów w tym również powiązanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa. Powiązanie kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne z innymi
kierunkami realizowanymi na tut. Uczelni. Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest
odpowiedzią na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych oraz administracji
państwowej i samorządowej.
Misja ta realizowana jest przez cele strategiczne i szczegółowe w sposób wskazany
w ww. strategiach.
XXIII. Możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy):


służby mundurowe,



praca w komórkach administracyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
wewnętrzne,



prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

XXIV. Kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów: absolwenci

mogą kontynuować

studia na uzupełniających studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i
doktoranckich w Uczelniach polskich i zagranicznych.
XXV. Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i
prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.
Posiada będzie także podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i
zasad funkcjonowania państwa w wąskim zakresie związanym z bezpieczeństwem
wewnętrznym. Po ukończeniu studiów będzie przygotowany do pracy zarówno w sferze w
administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i
samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, również w sferze
niepublicznej. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ze względy na dynamicznie
działające w Kielcach jednostki wojskowe przygotowujące do misji pokojowych poza
granicami naszego kraju mogą na bieżąco uzupełniać szeregi ochotników do misji
pokojowych. Absolwenci, ze względu na swoje walory intelektualnie i zawodowe, są także
przydatni w Policji, CBŚP, CBA i innych służbach mundurowych. Zdobyta na tym kierunku

wiedza, ukoronowana dyplomem licencjata będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do
kariery zawodowej w tych formacjach, także pomocna w pracy w szeregu instytucji mających
do czynienia z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym. Będzie przygotowany do pracy na
stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego szczebla zarządzania w
strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
wewnętrzne. Uzyskany licencjat

umożliwi mu pracę na stanowiskach w zespołach

zarządzania kryzysowego występujących w

jednostkach administracji państwowej i

samorządowej. Absolwent tego kierunku po osiągnięciu założonych efektów kształcenia
przewidzianych w programie kształcenia może kontynuować kształcenia na tym samym
kierunku na studiach drugiego stopnia – magisterskich, a także na studiach podyplomowych
związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Dysponują znajomością wybranego języka obcego na poziomie B2.
XXVI. Zasady rekrutacji:
Warunki przyjęcia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne są zgodnie z art. 70.1 Ustawy z dnia
27.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z ww. przepisem Uczelnia ustala
warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia.
Uchwała senatu w tym zakresie jest udostępniana nie później niż do dnia 30 czerwca roku
poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja.
Podstawą przyjęcia są pozytywne wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.
Podstawę przyjęcia może również stanowić potwierdzenie efektów uczenia się uzyskane w procesie
uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym
kierunku, poziomie i profilu przewidziane w odrębnej procedurze w WSEPiNM.
Rekrutacja na kierunku prawo prowadzona jest raz w ciągu roku kalendarzowego w okresie
czerwiec – wrzesień.
Kryteria przyjęć:


egzamin dojrzałości

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie internetowej WSEPiNM oraz
w informatorze dla kandydatów na studia,

XXVII. Wymagania ogólne:

Do uzyskania kwalifikacji studiów licencjackich

wymagane są wszystkie efekty kształcenia

zgodnie z Rozrządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w
sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów kształcenia dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej
Ramy Kwalifikacji oraz z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Opis zakładanych efektów kształcenia:

EFEKTY
uczenia się dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, profil praktyczny, studia
licencjackie, tryb stacjonarny i niestacjonarny zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z
dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się
dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.
2218). (obowiązują od 1.10.2020 r.)

II. Opis zakładanych efektów kształcenia
Objaśnienie oznaczeń:


K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia



W – kategoria wiedzy



U – kategoria umiejętności



K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji



S1P , S2P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla
studiów licencjackich



P6S (przed podkreślnikiem) – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 (P6)
Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla
obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych (S).



WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy
poznawczej i zależności.



WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki.



UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy –
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania .



UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się –
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym.



UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy –
planowanie i praca zespołowa.



KK (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie ocen –
krytyczne podejście.

Efekty
Opis kierunkowych efektów kształcenia na kierunku
kształcenia
– bezpieczeństwo wewnętrzne
dla
kierunku

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszarów
studiów nauk
społecznych

(symbol)
Wiedza
K_W01

K_W02

K_W03

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o
bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauk i
relacjach do innych nauk zorientowaną na zastosowania
praktyczne

P6S_WG

ma podstawową o podziale władzy w państwie oraz
zadaniach i zasadach funkcjonowania organów
państwa, w tym usytuowaniu i roli administracji
publicznej
odpowiedzialnej
za
bezpieczeństwo
wewnętrzne w ujęciu praktycznym

P6S_WG

posiada podstawową wiedzę o regulacjach prawnych
związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym

PS6_WG

P6S_WK

PS6_WK

PS6_WK
K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres
zadań administracji publicznej oraz problematykę
zarządzania w sytuacjach kryzysowych ukierunkowaną
na zastosowanie praktyczne

P6S_WG

ma podstawową wiedzę o realnych i potencjalnych
zagrożeniach
związanych
z
bezpieczeństwem
wewnętrznym w ujęciu krajowym i regionalnym

P6S_WG

zna terminologię, teorię i techniki pozyskiwania danych
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu
praktycznym

P6S_WG

ma wiedzę w zakresie ochrony osób i ich mienia, w
szczególności prawa posiadania i prawa własności

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK
K_W08

Posiada wiedzą na temat problemów związanych z
bezpieczeństwem
społeczności
regionalnych
i

P6S_WG

subregionalnych oraz zna
bezpiecznych przestrzeni
K_W09

zasady

kształtowania
P6S_WK

ma wiedzę o współczesnym terroryzmie kryminalnym
i jego strukturze, a także w zakresie konfliktów na tle
wyznaniowym

P6S_WG

K_W10

zna historię organów bezpieczeństwa państwa w tym
służb mundurowych i ich zadania oraz zakres działanie
na rzecz bezpieczeństwa na przestrzeni dziejów

P6S_WK

K_W11

posiada ugruntowaną wiedzę dot. zagadnień
społecznych i psychologicznych mających wpływ na
bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu praktycznym

P6S_WK

K_W12

zna międzynarodowe i polskie regulacje dotyczące
praw człowieka

P6S_WG

K_W13

posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji i
zarządzania w zastosowaniu praktycznym

P6S_WK

K_W14

posiada wiedzę dot. regulacji prawnych i rozwiązań
administracyjno - organizacyjnych z zakresu
bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej

P6S_WK

K_W15

zna uropejskie i polskie regulacje w zakresie transportu
towarów niebezpiecznych ukierunkowanych na
zastosowanie praktyczne

P6S_WG

K_W16

posiada podstawową wiedzę w zakresie obronności
państwa, podstaw edukacji dla bezpieczeństwa, formy i
metody szkolenia społeczeństwa w ujęciu praktycznym

P6S_WK

K_W17

ma wiedzę o podstawowych problemach i metodach
zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej,
drogowej, zorganizowanej oraz przestępstw w
cyberprzestrzeni
ukierunkowaną
na
wdrożenie
praktyczne

P6S_WK

K_W18

posiada wiedzę dot. podstawowych problemów
kryminologii i kryminalistyki zorientowaną na
zastosowania praktyczne

P6S_WG

P6S_WK

Umiejętności
K_U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i zagrożenia
bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej,
regionalnej i lokalnej

P6S_UW

K_U02

potrafi w trakcie szkoleń kierować małym zespołem

P6S_UW

ludzkim w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i
porządku publicznego
K_U03

potrafi właściwie posługiwać się konkretnymi normami
i regułami: prawnymi, zawodowymi i moralnymi w
celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego

P6S_UW

K_U04

potrafi umiejętnie komunikowania się z otoczeniem w
celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania
informacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

P6S_UW

K_U05

zna podstawy zasady ratownictwa przedmedycznego i
w przypadku zagrożeń życia ludzkiego potrafi udzielić
pierwszej pomocy przedmedycznej

P6S_UW

K_U06

potrafi zastosować technologie informatyczne
realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa

w

P6S_UW

K_U07

Potrafi interpretować podstawowe zagrożenia związane
z bezpieczeństwem w komunikacji powszechnej i
transporcie drogowym

P6S_UW

K_U08

potrafi wykonywać podstawowe obowiązki na
stanowiskach kierowniczych w zarządzaniu w
sytuacjach kryzysowych, w tym także na stanowisku
dyżurnego centrum zarządzania kryzysowego

P6S_UW

K_U09

posiada
umiejętność
przygotowania
typowych
dokumentów planistycznych zarządzania kryzysowego
na szczeblu lokalnej administracji (gmina, powiatu), w
szczególności opracować koncepcję i plan ochrony
osób, mienia i obszarów

P6S_UW

K_U10

potrafi zastosować poznane podstawowe techniki
interwencji i samoobrony w sytuacji zagrożenia

P6S_UW

K_U11

potrafi zastosować dla zapewnienia bezpieczeństwa
wewnętrznego
podstawowe
metody
analizy
kryminalnej

P6S_UW

K_U12

potrafi analizować i praktycznie wykorzystać wiedzę w
zakresie ochrony danych osobowych i informacji
niejawnych

P6S_UW

K_U13

umie zorganizować i przeprowadzić szkolenie z
wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem
wewnętrznym

P6S_UW

K_U14

potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę do
działania na rzecz ochrony środowiska

P6S_UW

K_U15

posiada umiejętność radzenia sobie w pracy w

P6S_UW

sytuacjach i stresie
K_U16

posiada umiejętność przygotowania wystąpień w
języku polskim i obcym właściwym dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UW

Kompetencje społeczne
K_K01

systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali
umiejętności w zakresie bezpieczeństwa rozumiejąc
potrzebę uczenia się przez całe życie

P6S_KK

K_K02

współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne
role, w szczególności bierze odpowiedzialność za
powierzone mu zadania

P6S_KK

K_K03

określa priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania

P6S_KR

K_K04

prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga
związane z wykonywaniem zawodu

dylematy

P6S_KO

K_K05

uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych
(politycznych,
gospodarczych,
obywatelskich)
uwzględniając
aspekty
prawne,
ekonomiczne
i polityczne

P6S_KR

K_K06

jest przygotowany do pracy w instytucjach
administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa
wewnętrznego

P6S_KK

K_K07

Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych
na rzecz bezpieczeństwa

P6S_KK

K_U08

Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób
profesjonalny i etyczny

P6S_KO

K_U09

Dba o kondycję, sprawność fizyczną i sylwetkę

P6S_KK

K_U10

Zna i potrafi stosować zalecenia BHP

P6S_KO

K_U11

Identyfikuje się ze społecznością lokalną i poczuwa się
do odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo

P6S_KR

FORMA SPRAWDZENIA
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Inne

Kolokwia

Egzamin
pisemny

Egzamin
ustny

Praca
pisemna

Referat

Udział w
dyskusji

Projekty
zbiorowe

Projekty
indywidualn
e

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Zaliczenie z
oceną

Zaliczenie

Symbol efektu
kształcenia dla
kierunku
bezpieczeństwo
wewnętrzne

W01
W...
W...
U01
U...
U...
K01
K...
K...
Uwaga: Forma do wyboru przez prowadzącego zajęcia określana w sylabusie modułu/przedmiotu

Kierunkowe efekty kształcenia
dla specjalności „bezpieczeństwo i porządek publiczny”
Liczba semestrów: jeden
Liczba punktów ECTS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji: 69


K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia



W – kategoria wiedzy



U – kategoria umiejętności



K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji



S1P , S2P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla
studiów licencjackich



P6S (przed podkreślnikiem) – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 (P6)
Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla
obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych (S).



WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy
poznawczej i zależności.



WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki.



UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy –
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania .



UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się –
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym.



UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy –
planowanie i praca zespołowa.



KK (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie ocen –
krytyczne podejście.

Efekty
kształcenia
dla
kierunku
(symbol)

Opis kierunkowych efektów kształcenia na
kierunku – bezpieczeństwo wewnętrzne

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszarów
studiów nauk
społecznych

Wiedza
KS1_W01

dysponuje rozbudowaną wiedzą o podmiotach
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek
publiczny raz ich miejscu i roli w strukturze
bezpieczeństwa
państwa
ukierunkowaną
na
zastosowanie praktyczne

P6S_WG

KS1_W02

dysponuje pogłębioną wiedzą dot. relacji zachodzących
między instytucjami wykonującymi zadania w sferze
bezpieczeństwa i porządku publicznego w ujęciu
praktycznym

P6S_WG
P6S_WK

KS1_W03

dysponuje poszerzoną wiedzą o uwarunkowaniach
prawnych, etycznych oraz organizacyjnych, które
wpływają na kształt struktur i instytucji z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego ukierunkowaną
na wdrożenie praktyczne

P6S_WG
P6S_WK

Umiejętności

KS1_U01

dysponuje pogłębionymi umiejętnościami posługiwania
się zespołem norm, reguł prawnych, etycznych i
moralnych w pełni umożliwiających rozwiązywanie
problemów
dot. bezpieczeństwa i
porządku
publicznego

P6S_UW

KS1_U02

posiada pogłębione umiejętności w zakresie
redagowania dokumentów planistycznych związanych
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

P6S_UW

KS1_U03

dokonuje kompleksowej analizy problemów mających
wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku
publicznego i na jej podstawie wysuwa racjonalne
wnioski

P6S_UW

Kompetencje społeczne
KS1_K01

dostrzega,
rozumie
i
docenia
konieczność
podejmowania działań w zakresie permanentnego
dokształcania się w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego przez cały okres aktywności zawodowej

P6S_KK
P6S_KR
P6S_KO

KS1_K02

współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej
różne role, w szczególności bierze odpowiedzialność za
powierzone mu zadania z zakresu bezpieczeństwa i
porządku publicznego

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

KS1_K03

określa priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania oraz prawidłowo identyfikuje
i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku
publicznego

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

FORMA SPRAWDZENIA EKEKTÓW
KSZTAŁCENIA DLA SPECJALNOŚCI

Inne

Kolokwia

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca
pisemna

Referat

Udział w
dyskusji

Projekty
zbiorowe

Projekty
indywidualne

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Zaliczenie z
oceną

Symbol efektu
kształcenia dla
specjalności
bezpieczeństwo
i porządek
publiczny

Zaliczenie

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

KS1_W01
KS1_W...
KS1_W...
KS1_U01
KS1_U...
KS1_U...
KS1_K01
KS1_K...
KS1_K...
Uwaga: Forma do wyboru przez prowadzącego zajęcia określana w sylabus modułu/przedmiotu

Kierunkowe efekty kształcenia
dla specjalności „zarządzanie kryzysowe”
Liczba semestrów: jeden
Liczba punktów ECTS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji: 69



K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia



W – kategoria wiedzy



U – kategoria umiejętności



K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji



S1P , S2P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla
studiów licencjackich



P6S (przed podkreślnikiem) – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 (P6)
Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla
obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych (S).



WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy
poznawczej i zależności.



WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki.



UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy –
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania .



UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się –
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym.



UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy –
planowanie i praca zespołowa.



KK (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie ocen –
krytyczne podejście.

Efekty
kształcenia
dla
kierunku
(symbol)

Opis kierunkowych efektów kształcenia na
kierunku – bezpieczeństwo wewnętrzne

Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszarów
studiów nauk
społecznych

Wiedza
KS2_W01

dysponuje pogłębioną wiedzę na temat podmiotów
odpowiedzialnych
za
zarządzanie
kryzysowe
ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne

P6S_WG
P6S_WK

KS2_W02

dysponuje ugruntowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie
systemów, zasad, norm, reguł oraz prawidłowości
rządzących działaniami organów państwa w zakresie
ich odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe w
ujęciu praktycznym

P6S_WK

KS1_W03

dysponuje pogłębioną wiedzą o formach i metodach
pozyskiwania informacji sprzyjających właściwemu i
skutecznemu zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych
ukierunkowaną na wdrożenie praktyczne

Umiejętności

P6S_WG
P6S_WK

KS2_U01

potrafi samodzielnie formułować opinie na temat
zjawisk społecznych zachodzących w sferze
zarządzania kryzysowego.

P6S_UW

KS2_U02

potrafi samodzielnie wskazać na możliwości
rozwiązywania
konkretnych
problemów
dot.
zarządzania kryzysowego związanych z działalnością
sektora państwowego i prywatnego w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

P6S_UW

KS2_U03

potrafi samodzielnie dokonać analizy oraz interpretacji
odpowiednich aktów prawnych dot. funkcjonowania
organów państwowych i pozapaństwowych w zakresie
zarządzania kryzysowego.

P6S_UW

Kompetencje społeczne
KS2_K01

jest świadomy nieustannego pogłębiania swojej
wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego przez
cały czas aktywności zawodowej

P6S_KK

KS2_K02

potrafi działać indywidualnie, jak również w grupie
przyjmować różne role w celu realizacji
przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego

P6S_KR

KS2_K03

potrafi przygotowywać samodzielnie lub w grupie
projekty społeczne z zakresu zarządzania
kryzysowego.

P6S_KK

FORMA SPRAWDZENIA EKEKTÓW

Inne

Kolokwia

Egzamin
pisemny

Egzamin
ustny

Praca
pisemna

Referat

Udział w
dyskusji

Projekty
zbiorowe

Projekty
indywidualne

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Zaliczenie z
oceną

Symbol efektu
kształcenia dla
specjalności
zarządzanie
kryzysowe

Zaliczenie

KSZTAŁCENIA DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

KS2_W01
KS2_W...
KS2_W...
KS2_U01
KS2_U...
KS2_U...
KS2_K01
KS2_K...
KS2_K...
Uwaga: Forma do wyboru przez prowadzącego zajęcia określana w sylabus modułu/przedmiotu

Kierunkowe efekty kształcenia

dla specjalności „policyjnej”

Liczba semestrów: jeden
Liczba punktów ECTS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji: 69


K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia



W – kategoria wiedzy



U – kategoria umiejętności



K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji



S1P , S2P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla
studiów licencjackich



P6S (przed podkreślnikiem) – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 (P6)
Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla
obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych (S).



WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy
poznawczej i zależności.



WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki.



UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy –
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania .



UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się –
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym.



UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy –
planowanie i praca zespołowa.



KK (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie ocen –
krytyczne podejście.

Efekty
kształcenia
dla
kierunku
(symbol)

Opis kierunkowych efektów kształcenia na kierunku –
bezpieczeństwo wewnętrzne

Wiedza

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszarów studiów
nauk społecznych

KS3_W01

dysponuje pogłębioną wiedzę na temat podmiotów
odpowiedzialnych za porządek publiczny w aspekcie
praktycznym

P6S_WG

KS3_W02

dysponuje ugruntowaną i pogłębioną wiedzę w
zakresie systemów, zasad, norm, reguł oraz
prawidłowości rządzących działaniami organów
państwa w zakresie ich odpowiedzialności za
zapewnienie porządku publicznego, ukierunowaną na
wdrożenie w praktyce

P6S_WK

dysponuje pogłębioną wiedzą o formach i metodach
pozyskiwania informacji sprzyjających właściwemu i
skutecznemu zarządzaniu bezpieczeństwem w ujęciu
praktycznym

P6S_WG

KS3_W03

Umiejętności
KS3_U01

potrafi samodzielnie formułować opinie na temat zjawisk
społecznych zachodzących w sferze zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa wewnętrznego

P6S_UW

K3_U02

potrafi samodzielnie wskazać na możliwości rozwiązywania
konkretnych problemów dot. porządku i bezpieczeństwa
związanych z działalnością sektora państwowego i
prywatnego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa.

P6S_UW

KS3_U03

potrafi samodzielnie dokonać analizy oraz interpretacji
odpowiednich aktów prawnych dot. funkcjonowania
organów państwowych i pozapaństwowych w zakresie
porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego

P6S_UW

Kompetencje społeczne
KS3_K01

jest świadomy nieustannego pogłębiania swojej wiedzy z
zakresu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa przez cały
czas aktywności zawodowej

P6S_KK

KS3_K02

potrafi działać indywidualnie, jak również w grupie
przyjmować różne role w celu realizacji przedsięwzięć w
zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa

P6S_KR

KS3_K03

potrafi przygotowywać samodzielnie lub w grupie projekty
społeczne z zakresu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa

P6S_KO

FORMA SPRAWDZENIA EKEKTÓW
KSZTAŁCENIA DLA SPECJALNOŚCI POLICYJNEJ

