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 Podstawa prawna 

 § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

 Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (Uchwała 

Senatu PWSZ w Płocku z dnia 25 kwietnia 2017 r.) 

 Uchwała Nr 072/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki  z dnia 15 września 

2017r. w sprawie opinii o utworzenie studiów podyplomowych  

 Uchwała Nr 60/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,  z dnia 15 września 

2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki Studiów 

Podyplomowych  
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 Cel studiów 

 

Głównym celem studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez ich uczestników przyjętych 

efektów kształcenia w zakresie istotnych, wybranych aspektów bezpieczeństwa publicznego, 

obejmujących: bezpieczeństwo lokalne, bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe oraz bezpieczeństwo 

informacyjne. Nabyta specjalistyczna wiedza i umiejętności ma aktualnie zasadnicze znaczenie dla 

wykonywania wielu zawodów tak w instytucjach administracji publicznej, służb publicznych jak i w 

podmiotach gospodarczych oraz w życiu prywatnym. 

 

 Adresaci 

 

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które pragnąc podnieść lub uzupełnić swoje 

kwalifikacje zawodowe, chcą uzyskać lub poszerzyć zasoby wiedzy oraz umiejętności w zakresie 

wybranych, istotnych aspektów bezpieczeństwa publicznego. Oferta niniejszych studiów jest adresowana 

do osób zatrudnionych, jak i zamierzających ubiegać się o pracę  w: instytucjach i służbach publicznych, 

mediach (w tym mediach elektronicznych), państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych, 

agencjach reklamowych i innych. Przyjęty program ma na celu zaadresowanie niniejszych studiów do 

absolwentów różnych kierunków studiów wyższych. 
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 Charakterystyka studiów 

 

Łączna liczba godzin dla jednego słuchacza: 210  

w tym:  

 liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady): 100 

 liczba godzin zajęć praktycznych (konwersatoria/ćwiczenia): 100 

 liczba godzin na seminarium dyplomowe (seminarium): 10 

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów 

 Rozpoczęcie – październik/luty 

 Zakończenia – czerwiec/luty 

Zasady zaliczenia studiów 

 Aktywne uczestnictwo w zajęciach 

 Zaliczenie przedmiotów kształcenia 

 Napisanie i obrona pracy dyplomowej 

Opis nabytych umiejętności i  kompetencji  

 W trakcie studiów, ich uczestnicy posiądą kompleksową i interdyscyplinarną wiedzę oraz 

kompetencje niezbędne w wykonywaniu pracy na różnych stanowiskach. Absolwenci niniejszych studiów 

podyplomowych dysponować będą wiedzą na temat konkretnych zagadnień związanych z 

bezpieczeństwem lokalnym i porządkiem publicznym, szeroko rozumianym bezpieczeństwem 

ekonomiczno-finansowym oraz bezpieczeństwem informacyjnym, jak i adekwatnymi rodzajami sytuacji 

kryzysowych. 

 Absolwenci studiów będą dysponowali umiejętnościami w zakresie: analizy i oceny 

procesów dotyczących wybranych aspektów bezpieczeństwa publicznego, podejmowania decyzji w 

przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, organizowania i prowadzenia pracy w sytuacjach 

wyjątkowych, efektywnego działania w grupie, planowania i przeprowadzania symulacji sytuacji 

kryzysowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak i praktycznej ochrony danych. 

 

Miejsce lokalizacji zajęć 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28  
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 Plan studiów 

 

L.p. Przedmioty 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 

Łączna 

liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 
W K/Ćw S 

1 Nauka o państwie współczesnym 
20 10 K  E 30 7 

2 Prawne podstawy 

bezpieczeństwa wewnętrznego 

20   ZO 20 5 

3 Ochrona osób i mienia  4 K  ZO 4 2 

4 
Zadania administracji 

samorządowej w zakresie 

bezpieczeństwa lokalnego 

 6 Ćw  ZO 6 2 

5 Instytucje bezpieczeństwa 

lokalnego 

 6 K  ZO 6 2 

6 
Uwarunkowania i zagrożenia 

bezpieczeństwa ekonomicznego 

państwa 

20 10 K  E 30 7 

7 Bezpieczeństwo finansowe 

państwa i rynku finansowego 

 10 K  ZO 10 3 

8 Bezpieczeństwo finansowe 

przedsiębiorstwa 

 10 K  ZO 10 3 

9 Bezpieczeństwo finansowe 

konsumentów 

 10 K  ZO 10 3 

10 
Symulacje sytuacji kryzysowych 

 6 Ćw  Z 6  

11 Podstawy bezpieczeństwa 

informacyjnego 
10   ZO 10 3 

12 Prawne aspekty ochrony 

informacji 
10   ZO 10 4 

13 Systemy ochrony i 

bezpieczeństwa informacji 
 10 K  ZO 10 3 

14 Praktyczne zasady zarządzania 

bezpieczeństwem informacji 
20 10 Ćw  E 30 7 

15 
Psychologiczne aspekty 

procesów ochrony danych i 

pozyskiwania  informacji 

 8 K  ZO 8 4 

16 Seminarium   10 ZO 10 5 

 Łącznie 100 100 10  210 60 

 

 

W – wykład 

L – laboratorium 

S - seminarium 

E – egzamin 

ZO – zaliczenie z oceną 

 



STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo publiczne 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku  

Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki,  

budynek PWSZ przy ul. Gałczyńskiego 28, 09-402 Płock  

tel. 24 366 54 25 lub 24 366 54 08 

 e-mail: ekonomia@pwszplock.pl 

 

 Program studiów 

 

Wymagania wstępne: 

 Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, pierwszego lub drugiego stopnia. 

Procedura rekrutacji jest przeprowadzana bez względu na kierunek ukończonych studiów. 

 

Kwalifikacje: 

 W trakcie studiów słuchacze zdobędą interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności wykorzystywania 

narzędzi, metod i technik planowania działań oraz rozwiązywania trudnych problemów mogących pojawić 

się w ich pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym. Zdobyte kwalifikacje zapewnią słuchaczom 

możliwości skutecznego pokonywania barier i kryzysów m.in. w zakresie rozpoznawania i analizowania 

zagrożeń w dziedzinach: bezpieczeństwa lokalnego, ekonomiczno-finansowych, ochrony informacji i 

zarządzania ich bezpieczeństwem. Absolwenci nabędą umiejętności samodzielnego organizowania 

skutecznych mechanizmów decyzyjnych oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi, powstałymi z 

przyczyn naturalnych, jak i nienaturalnych (awarie techniczne, zakłócenia porządku publicznego, celowe 

działania prowadzone w celu nielegalnego pozyskiwania informacji). 

 

Praca: 

 Studia przewidziane są dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pracą w:  podmiotach 

administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz innych instytucjach publicznych, a także m.in. w 

Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, organizacjach 

pozarządowych, szeroko pojmowanych mediach, państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych, 

agencjach reklamowych itd. 
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Efekty kształcenia: 

 Efekty kształcenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Publiczne uwzględniające uniwersalne charakterystyki 

pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8 

 Student, który ukończył studia zrealizował następujące efekty kształcenia: 

Kody efektów 

kształcenia dla 

studiów 

podyplomowych 

Bezpieczeństwo 

Publiczne 

Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych 

Bezpieczeństwo Publiczne w zakresie: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

obszaru nauk 

społecznych 

WIEDZY: absolwent zna i rozumie 

BP_W01 Posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania 

współczesnego państwa. 
P6S_WG:  

BP_W02 
Zna i rozumie podstawową terminologię związaną z 

bezpieczeństwem: lokalnym, ekonomiczno-finansowym i 

informatycznym 
P6S_WK P6S_WK 

BP_W03 Ma wiedzę na temat prawnych podstaw wybranych 

aspektów bezpieczeństwa publicznego. 
P6S_WK P6S_WK 

BP_W04 Zna zasady zarządzania bezpieczeństwem: lokalnym, 

ekonomiczno-finansowym i informatycznym. 
P6S_WG P6S_WG 

BP_W05 
Zna zagrożenia oraz narzędzia służące zapewnieniu 

bezpieczeństwa: lokalnego, ekonomiczno-finansowego i 

informatycznego. 
P6S_WK P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

BP_U01 
Analizuje oraz właściwie interpretuje kwestie prawne, 

związane z funkcjonowaniem wybranych aspektów 

bezpieczeństwa publicznego. 
P6S_UW P6S_UW 

BP_U02 
Potrafi samodzielnie identyfikować zagrożenia, szanse i 

wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa: lokalnego, 

ekonomiczno-finansowego i informacyjnego. 
P6S_UW P6S_UW 

BP_U03 
Jest w stanie właściwe dobrać i stosować odpowiednie 

narzędzia służące zapewnieniu bezpieczeństwa: 

lokalnego, ekonomiczno-finansowego i informacyjnego. 
P6S_UW P6S_UW 

BP_U04 Posiada umiejętność projektowania i przeprowadzania 

symulacji sytuacji kryzysowych. 
P6S_UK 

 

BP_U05 Wykorzystuje zdobytą wiedzę, by organizować efektywną 

pracę zespołu oraz w procesach decyzyjnych. 
P6S_UO 

 

BP_U06 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego. 
P6S_UU 

 

BP_U07 
Potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem, w tym 

z osobami nie będącymi specjalistami w dziedzinie 

bezpieczeństwa publicznego. 
P6S_UK 

 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: absolwent jest gotów do 

BP_K02 Potrafi uzupełniać wiedzę i umiejętności wykorzystywane 

w działalności zawodowej. 
P6S_KK 

 

BP_K04 
Potrafi zachować się we właściwy sposób w przypadku 

zaistnienia sytuacji kryzysowej, działając indywidualnie 

bądź kierując grupą ludzi. 
P6S_KR 

 

P6S_WG - Zakres i głębia 

P6S_WK - Kontekst/uwarunkowania skutki 

P6S_UW - Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym 

  i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_UO - Organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa 

P6S_UU - Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym  

 i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_KK - Oceny/krytyczne podejście 

P6S_KR - Rola zawodowa/niezależność i rozwój etosu  
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 Moduły 

 

W programie studiów podyplomowych można wyróżnić następujące moduły: 

MODUŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO LOKALNE 

Nauka o państwie współczesnym 20 W; 10 K 

Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego 20 W 

Ochrona osób i mienia 4 K 

Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa 

lokalnego 
6 Ćw. 

Instytucje bezpieczeństwa lokalnego 6 K 

 

MODUŁ 2: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNO-FINANSOWE 

Uwarunkowania i zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa  20 W; 10 K 

Bezpieczeństwo finansowe państwa i rynku finansowego 10 K 

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa 10 K 

Bezpieczeństwo finansowe konsumentów 10 K 

Symulacje sytuacji kryzysowych 6 Ćw. 

 

MODUŁ 3: BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego 10 W 

Prawne aspekty ochrony informacji 10 W 

Systemy ochrony i bezpieczeństwa informacji  10 K 

Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji 20 W; 10 Ćw. 

Psychologiczne aspekty procesów ochrony danych i pozyskiwania  

informacji 
8 K 

 

MODUŁ 4: SEMINARIUM 

Seminarium 10 S 

 

ŁĄCZNIE: 210 godzin 

2 SEMESTRY PO 5-7 ZJAZDÓW 

 




