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Załącznik nr 1 do Uchwały 33/2019 Rady 

Wydziału  Nauk Humanistycznych 

 i Społecznych PWSZ w Płocku 

                                                                                                                                         z dnia 12czerwca 2019r. 

 

 
 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘDLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

STUDIA I STOPNIA,PROFIL PRAKTYCZNY 

 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne zawiera się w dziedzinie nauk 

społecznych, w głównej mierze w obrębie dyscyplin naukowych: nauki o 

bezpieczeństwieoraz nauki o polityce i administracji. 

 Efekty uczenia się na kierunkuBezpieczeństwo wewnętrzne zasadniczo odnoszą się do 

obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. 

Przedmiotem zainteresowania kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w głównej mierze 

są instytucje, procesy społeczne oraz wszelkie aktywności, które wpływają pozytywnie lub 

destabilizują funkcjonowanie administracji publicznej, determinują bezpieczeństwo 

wewnętrzne państwa oraz człowieka,ujmowane zarówno w ujęciu subiektywnym jak i 

obiektywnym. 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w sposób interdyscyplinarny ujmuje 

zagadnienia funkcjonowania państwa oraz znaczenia instytucji publicznych dla 

bezpieczeństwa człowieka, żyjącego w środowisku współczesnego świata.  

W ramach kierunku dominująca perspektywa nauk o bezpieczeństwie uzupełniona 

została o podejście obecne w naukach o polityce i administracji oraz w sposób sekundarny w 

naukach o zarządzaniu i jakości, naukach o komunikowaniu a także naukach socjologicznych. 

Przyjęta optyka pozwala patrzeć na zagadnienia państwa, instytucji publicznych,  

administracji publicznej nie tylko pod kątem ich funkcji i zadań w systemie politycznym ale 

także nadaje walor praktyczności w kontekście takich zagadnień jak skuteczność i jakość 

zarządzania w administracji publicznej, komfort funkcjonowania społeczeństwa w 

współczesnym państwie, zagrożenia współczesnego państwa czy wreszcie problem 

komunikacji interpersonalnej.  
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Efekty uczenia siędla kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne będą realizowane 

na specjalnościach: 

 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

 Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni 

 

Podstawę prawną dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne: 

 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018 r. 

poz. 1668). 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 

1818). 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861). 

4. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 

r. poz. 2153).  

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018r. 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 

6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. (Dz.U. 2018. poz. 2218). 
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Efekty uczenia się dla kierunkuBezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia – profil 

praktyczny uwzględniają:  

 17efektów w zakresie wiedzy,  

 16efektów w zakresie umiejętności,  

 8efektów w zakresie kompetencji społecznych. 

  

Efekty uczenia siędla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne odwołują się do następujących 

dziedzin i dyscyplin naukowych: 

1) dziedzina nauk społecznych: 

 nauki o bezpieczeństwie, 

 nauki o polityce i administracji, 

 nauki socjologiczne, 

 nauki o komunikacji społecznej i mediach, 

 nauki o zarządzaniu i jakości; 

2) dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: 

 nauki medyczne, 



4 
 
 

 

Tabela 1. Liczbowyi procentowyudział efektów uczenia sięodnoszących się do poszczególnych dyscyplin naukowych 

 

 

Efekty 

uczenia się 

w zakresie: 

 
 

 

Ogółem  

Dziedzina 

nauk społecznych 

Dziedzina 

Nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu 

Nauki o 

bezpieczeństwie 

Nauki o polityce 

i 

administracji 

Nauki o 

komunikacji i 

mediach 

Nauki o 

zarządzaniu 

i jakości 

Nauki 

socjologiczn

e 

Nauki medyczne 

Wiedzy 

 
17 10 5 1 - 1 - 

Umiejętności 

 
16 9 2 4   1 

Kompetencji 

społecznych 

 
8 2 1 - 4 1 - 

Ogółem 

 

W 
liczbach 

41 21 8 5 4 2 1 

 

W % 

 
100% 51,21% 19,51% 10,48% 12,19% 4,87% 2,43% 
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Efekty uczenia siędla kierunku i ich relacje z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

Kierunek studiów: 

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 

Poziom kształcenia: 

 

 

Studia I stopnia 

 

Profil kształcenia: 

 

 

Praktyczny 

 

Forma studiów : 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

Umiejscowienie kierunku w dziedzinach nauki i dyscyplinach 

naukowych: 

 

Dziedzinanauk społecznych: – nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i 

administracji, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach,nauki o 

zarządzaniu i jakości 

Dziedzinanauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne 

Opis zakładanych efektów uczenia siędla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla 

poziomu 6 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz.2153) oraz charakterystyki drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6Polskiej Ramy Kwalifikacji określone  w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2218) 

 

 

 
Symbol efektu 

 

 

 

Efekty kierunkowe 

 

 
Charakterystyki 

drugiego stopnia 
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kierunkowego Po ukończeniu studiówpierwszego stopniana kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne efektów uczenia 

się dla 

kwalifikacji na 

poziomie 6 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji –

kod składnika 

opisu 

Dyscypliny naukowe 

 
 

 

 

WIEDZA: 

absolwent zna i rozumie 
 

 

BW1P_W01 
podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, zakresie badawczym, 

usytuowaniu wśród nauk społecznych oraz relacjach nauki o bezpieczeństwie 

wewnętrznym z innymi dyscyplinami wiedzy. 

P6S_WG 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_W02 
podstawową wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, ekonomicznych, organizacji i 
zarządzania, politycznych, socjologicznych, psychologicznych, prawnych i wybranych 
innych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P6S_WG 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_W03 
podstawową wiedzę na temat systemu politycznego państwa (oraz jego 
podsystemów: ekonomicznego, kulturowego, prawnego) i jego bezpieczeństwa  

 

P6S_WK 

NAUKI O POLITYCE I 

ADMINSITRACJI 

 

BW1P_W04 
Ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji państwa 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. 

P6S_WG 
NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 

 

BW1P_W05 
podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i 
społecznego. 

P6S_WG 
NAUKI O KOMUNIKACJI I 

MEDIACH 
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BW1P_W06 
podstawową wiedzę o roli organizacji społecznych, inicjatyw społecznych i 

działalności samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P6S_WG 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

BW1P_W07 ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne. P6S_WG NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_W08 
podstawową wiedzę o wybranych koncepcjach bezpieczeństwa w rozwoju 

historycznym, i ewolucji więzi społecznych ważnych dla bezpieczeństwa 

publicznego, społecznego i ekonomicznego 

P6S_WG 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_W09 
elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i 

narzędziach badawczych.  
P6S_WG 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_W10 
podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania 

instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P6S_WK 

NAUKI O POLITYCE I 

ADMISNITRACJI 

 

BW1P_W11 
podstawową wiedzę na temat ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym i 

krajowym. P6S_WK 
 

NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 

 

BW1P_W12 
podstawową wiedzę o międzynarodowym systemie bezpieczeństwa, najważniejszych 

organizacjach międzynarodowych, do których należy Polska i wpływie prawa 

tworzonego w ich ramach na bezpieczeństwo wewnętrzne. 

P6S_WG 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_W13 
podstawową wiedzę o wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego i 

sposobach przeciwdziałania im oraz ich zwalczania. 

P6S_WG 

NAUKI  O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_W14 
podstawową wiedzę na temat konfliktów społeczno-politycznych we współczesnym P6S_WK 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 



8 
 
 

świecie i ich wpływie na bezpieczeństwo wewnętrzne. 

BW1P_W15 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i praw 

pokrewnych. 

P6S_WK 
NAUKI O POLITYCE I 

ADMISNITRACJI 

 

BW1P_W16 
podstawową wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących zapobiegania 

zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa ludzi, ich 

mienia i środowiska oraz ich zwalczania 

P6S-WK 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_W17 
uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w stosunkach 

międzyludzkich 

P6S-WK 

NAUKI SOCJOLOGICZNE 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

absolwent potrafi 
 

 

BW1P_U01  
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych źródeł, dotyczące sytuacji i zjawisk będących przyczyną 

zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P6S_UW 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_U02  
dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z 

różnymi obszarami bezpieczeństwa: politycznego, militarnego, ekonomicznego, 

społecznego, kulturowego, ekologicznego, publicznego, powszechnego i in. 

P6S_UW 

NAUKI O BEZPIECZEŃŚTWIE 

 

BW1P_U03  
wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w tym posługiwać się podstawowymi 

ujęciami teoretycznymi i pojęciami z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów 

P6S_UW 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 
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związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. 

 

BW1P_U04  
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zdań 

związanych z różnymi sferami bezpieczeństwa 

P6S_UW 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_U05  
wskazać podstawowe organizacje międzynarodowe zajmujące się bezpieczeństwem, 

w tym ich najważniejsze organy i zakres działania. W tym zwłaszcza organizacje 

działające w Europie. 

P6S_UO 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_U06  
Dokonać wskazania podstawowych organów państwa, ich kompetencji i usytuowanie 

w systemie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P6S_UO 
NAUKI O POLITYCE I 

ADMINSITRACJI 

 

BW1P_U07  
rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem, prognozować ich 

przebieg oraz przewidywać skutki planowanych działań. 

P6S_UO 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_U08  
posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, 

dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki prawne i moralne 

konkretnych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa. 

P6S_UW 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_U09  
przygotować wystąpienia ustne i pisemne, w języku polskim i w języku obcym, w 

zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego z wykorzystaniem fachowej terminologii. 

P6S_UK 
NAUKI O KOMUNIKACJI I 

MEDIACH 

 

BW1P_U10  
merytorycznie argumentować własne opinie w oparciu o poglądy innych autorów 

oraz formułować wnioski 

P6S_UK 
NAUKI O KOMUNIKACJI I 

MEDIACH 

 

BW1P_U11  
interpretować i stosować przepisy prawne, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa 

wewnętrznego oraz określać zasady zapobiegania przestępczości. 

P6S_UU 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_U12  
analizować podstawowe dokumenty z zakresu zarządzania kryzysowego. P6S_UW NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 
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BW1P_U13  analizować rozwój funkcjonowania organów bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu 

historycznym i kontekście kulturowym 

P6S_UW 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

BW1P_U14  
posługiwać się normami prawnymi z zakresu praw autorskich i pokrewnych. P6U_UW NAUKI O KOMUNIKACJI I 

MEDIACH 
 

BW1P_U15  
udzielać osobom poszkodowanym pierwszą pomoc przedmedyczną. 

P6S_UO 
 

NAUKI MEDYCZNE 

BW1P_U16  Wykorzystać umiejętności językowe w zakresie bezpieczeństwa i in. nauk 

społecznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskie 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także umie posługiwać się językiem 

specjalistycznym, zawodowym 

P6S_UK 
 NAUKI O KOMUNIKACJI I 

MEDIACH 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

absolwent jest gotów do 
 

 
BW1P_K01  

samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności 

profesjonalnych, rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i dokształcania 

zawodowego. 

P6S_KK 

NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 

 
BW1P_K02  

sprawnego funkcjonowania w instytucji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego dla 

potrzeb obywateli, podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania 

kryzysowego. 

P6S_KR 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 
BW1P_K03  

postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i 

społecznych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki. 

P6S_KR 

NAUKI SOCJOLOGICZNE 
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BW1P_K04  

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO NAUKI O ZARZĄDZANIU I 

JAKOŚCI 

 
BW1P_K05  

współdziałania w zespołach składających się ze specjalistów z różnych dziedzin 

wiedzy. 

P6S_ KK 
NAUKI O ZARZĄDZANIU I 

JAKOŚCI 

 
BW1P_K06  

działania w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do elastycznego 

podejmowania wyzwań zawodowych. W sposób krytyczny przyjmuje informacje 

medialne. 

P6S_KO 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I 

JAKOŚCI 

 
BW1P_K07  

identyfikacji problemów moralnych oraz dylematów etycznych związanych z 

wykonywaną pracą na rzecz bezpieczeństwa, a także potrafi wskazać optymalne 

rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą gospodarności i kodeksem etyki zawodowej. 

P6S_KR 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I 

JAKOŚCI 

 
BW1P_K08  

uczestniczenia w przygotowaniu różnych programów na rzecz bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

P6S_KO 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

 

Objaśnienie  oznaczeń w symbolach: 

BW– efekty uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  

1– studia I stopnia 

P – profil  praktyczny 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych; 

01,02,03 i kolejne – numer efektu kształcenia
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Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 
Kategoria charakterystyki efektów uczenia się / Kategoria 

opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu / Kod składnika 

opisu: 
 

WIEDZA– ZNA I ROZUMIE: 

P6S_WG – zakres i głębia/kompletność perspektywy poznawczej i 

zależności 

P6S_ WK – kontekst/ uwarunkowania, skutki  

UMIEJĘTNOŚCI – POTRAFI: 

P6S_UW – wykorzystanie 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/planowanie i praca zespołowa 

P6S_ UU – uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych 

osób 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE– JEST GOTÓW DO: 

P6S_KK – oceny/krytyczne podejście 

P6S_KO – odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i 

działanie na rzecz interesu publicznego 

P6S_ KR – rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt efektów uczenia sięzostał zaopiniowany przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w dniu 

12czerwca2019 roku i będzie obowiązywać od roku akademickiego 2019/2020 

 
 


