
 Załącznik nr 1 do Wytycznych  
 do opracowania programów studiów  

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

                                                               
Efekty uczenia się dla kierunku i ich relacje z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Społecznych 

Kierunek studiów 

(nazwa kierunku powinna być adekwatna do zawartości 
programu studiów  

a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się) 

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną 

Poziom kształcenia 
(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite 

studia magisterskie) 

studia II stopnia 

 

Profil kształcenia 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

praktyczny 

Umiejscowienie kierunku w dziedzinach nauki i 

dyscyplinach naukowych (wraz z uzasadnieniem)* 

Dziedzina nauk społecznych: 

• nauki o polityce i administracji: 52% 
(dyscyplina wiodąca) 

• nauki o bezpieczeństwie: 21% 

• nauki prawne: 9% 
• nauki o zarządzaniu i jakości: 8% 

• ekonomia i finanse: 5% 
• nauki o komunikacji społecznej i 

mediach: 5% 
 



(1) Symbol 

 
 

(2) Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów II stopnia 
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne z 

administracją publiczną 
absolwent osiąga następujące efekty uczenia 

się 

(3) Odniesienie do 

charakterystyk 
drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 

 

(4) Wskazanie 

dyscyplin 
naukowych w 

ramach których 
będą uzyskiwane 

efekty uczenia się 

WIEDZA 

BWAPIIP_

W01 

w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu 

nauk o bezpieczeństwie, sposoby jej zastosowania 
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych oraz 

jej zastosowania praktyczne w działalności 
zawodowej; 

P7S_WG NAUKI O 

BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_

W02 

w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu 

nauk o polityce i administracji, sposoby jej 
zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych oraz jej zastosowania praktyczne w 
działalności zawodowej; 

P7S_WG NAUKI O POLITYCE I 

ADMINSITRACJI 

BWAPIIP_
W03 

w sposób pogłębiony znaczenie, miejsce w 
systemie nauk oraz tendencje rozwojowe nauk o 

polityce i administracji, ich relacje z innymi 
dyscyplinami z dziedziny nauk społecznych i 

humanistycznych a także ich zastosowania 
praktyczne w działalności zawodowej; 

P7S_WG NAUKI O POLITYCE I 
ADMINSITRACJI 

BWAPIIP_

W04 

w zakresie pogłębionym sposób funkcjonowania 

systemu politycznego państwa oraz jego 
podsystemów (ekonomicznego, kulturowego, 

prawnego) a także kluczowych instytucji oraz zna 
zastosowania tej wiedzy w działalności 

zawodowej; 

P7S_WG NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI/EKO
NOMIA I FINANSE 



BWAPIIP_

W05 

w pogłębiony zakresie istotę funkcjonowania, 

podstawy prawne, zakres kompetencji, cele oraz 
organizację pracy, instytucji publicznych i 

prywatnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
państwa, jednostki, mienia oraz obszarów oraz 

zna zastosowania tej wiedzy w działalności 
zawodowej; 

P7S_WG NAUKI O POLITYCE I 

ADMISNITRACJI 

BWAPIIP_

W06 

w pogłębionym zakresie istotę funkcjonowania 

dużych i małych grup społecznych, innych struktur 
społecznych oraz mechanizmów istotnych dla 

budowania relacji międzyludzkich w kontekście 
studiowanego kierunku; 

P7S_WG NAUKI O POLITYCE I 

ADMISNITRACJI/NAU
KI O ZARZĄDZANIU I 

JAKOŚCI 

BWAPIIP_
W07 

w pogłębionym zakresie sposoby, rodzaje, 
uwarunkowania oraz możliwości procesów 

komunikowania interpersonalnego  i społecznego 
oraz zna zastosowania tej wiedzy w działalności 

zawodowej; 

P7S_WG NAUKI O 
KOMUNIKACJI I 

MEDIACH 

BWAPIIP_
W08 

w pogłębionym zakresie funkcjonowanie, 
podstawy prawne oraz metody działania instytucji 

samorządu terytorialnego, organizacji 
społecznych, pozarządowych oraz społeczeństwa 

obywatelskiego oraz zna zastosowania tej wiedzy 
w działalności zawodowej; 

P7S_WG NAUKI PRAWNE 

BWAPIIP_

W09 

w pogłębionym zakresie wybrane koncepcje 

bezpieczeństwa państwa i teorii bezpieczeństwa, 
ich historyczne uwarunkowania a także typologie 

rodzajów bezpieczeństwa, oraz zna zastosowania 
tej wiedzy w działalności zawodowej; 

P7S_WG NAUKI O 

BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_
W10 

w pogłębionym stopniu mechanizmy i zasady 
projektowania i prowadzenia badań w zakresie 

P7S_WG NAUKI O POLITYCE I 
ADMISNITRACJI 



 nauki o polityce i administracji a  w szczególności 

o problemach badawczych, metodach, technikach i 
narzędziach badawczych; 

BWAPIIP_
W11 

zasady, mechanizmy oraz  sposób funkcjonowania 
najważniejszych instytucji krajowych i 

międzynarodowych z zakresu ochrony praw 
człowieka w prawie krajowym i 

międzynarodowym; 

P7S_WK NAUKI O POLITYCE I 
ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_
W12 

w stopniu pogłębionym rodzaje zagrożeń 
bezpieczeństwa państwa i człowieka oraz sposoby 

im przeciwdziałania i zwalczania oraz zna 
zastosowania tej wiedzy w działalności 

zawodowej; 

P7S_WG NAUKI O 
BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_
W13 

w zakresie pogłębionym przepisy prawa dotyczące 
zapobiegania, zagrożeniom bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa, bezpieczeństwu ludzi ich 
mienia i środowiska oraz ich zwalczania; 

P7S_WK NAUKI PRAWNE 

BWAPIIP_
W14 

w zakresie pogłębionym przepisy prawa dotyczące 
funkcjonowania i kompetencji instytucji 

administracji publicznej, samorządu terytorialnego 
i innych uczestników systemu politycznego; 

P7S_WK NAUKI O POLITYCE I 
ADMISNITRACJI 

BWAPIIP_

W015 

w stopniu pogłębionym zasady funkcjonowania 

międzynarodowego systemu bezpieczeństwa, 
instytucji i organizacji w nim funkcjonujących oraz 

ich wpływie na prawo obowiązujące na arenie 
krajowej oraz międzynarodowej oraz zna 

zastosowania tej wiedzy w działalności 
zawodowej; 

P7S_WG NAUKI O POLITYCE I 

ADMISNITRACJI 

BWAPIIP_

W16 

w stopniu pogłębionym historię konfliktów 

społeczno-politycznych mających miejsce w 

P7S_WG NAUKI O POLITYCE I 

ADMISNITRACJI 



współczesnym świecie i ich wpływ na sytuację 

międzynarodową oraz krajową; 

BWAPIIP_

W17 

w zakresie pogłębionym możliwości projektowania 

ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego,  
zasad tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości,  w tym form prowadzenia 
przedsiębiorczości indywidualnej; 

P7S-WK EKONOMIA I 

FINANSE 

BWAPIIP_

W18 
 

w stopniu pogłębionym zasady i normy etyczne 

obecne we współczesnym świecie (w tym etykę 
zawodową zawodów z obszaru studiowanego 

kierunku) oraz zna zastosowania tej wiedzy w 
działalności zawodowej; 

P7S-WK NAUKI O 

BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_

W19 
 

w zakresie pogłębionym podstawowe pojęcia i 

zasady z zakresu prawa autorskiego i praw 
pokrewnych a także jest przygotowany do 

praktycznego ich zastosowania; 

P7S_WK NAUKI PRAWNE 

UMIEJĘTNOŚCI 

BWAPIIP_

U01 

wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu nauk o 

bezpieczeństwie w celu formułowania i 
rozwiązywania problemów natury społecznej oraz 

kreatywnego reagowania na nieprzewidywalne 
okoliczności; 

P7S_UW NAUKI O 

BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_
U02 

wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu nauk o 
polityce i administracji w celu formułowania i 

rozwiązywania problemów natury społecznej oraz 
kreatywnego reagowania na nieprzewidywalne 

okoliczności; 

P7S_UW NAUKI O POLITYCE I 
ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_
U03 

dokonać właściwego doboru źródeł oraz krytycznej 
analizy, syntezy  oraz twórczej interpretacji i 

prezentacji uzyskanych informacji; 

P7S_UW NAUKI O POLITYCE I 
ADMINISTRACJI 



BWAPIIP_

U04 

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 

społecznych oraz analizy ich znaczenia dla 
różnego rodzaju typów bezpieczeństwa; 

P7S_UW NAUKI O 

BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_
U05 

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 
społecznych oraz analizy ich znaczenia dla 

funkcjonowania organów państwa oraz 
administracji publicznej; 

P7S_UW NAUKI O POLITYCE I 
ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_

U06 

ocenić i zastosować odpowiedni dobór właściwych 

metod, procedur i dobrych praktyk (w tym technik 
informacyjno-komunikacyjnych) do realizacji 

zadań związanych z działalnością zawodową 
związaną z studiowanym kierunkiem; 

P7S_UW NAUKI O POLITYCE I 

ADMINSITRACJI 

BWAPIIP_

U07 

formułować i testować hipotezy związane z 

prostymi problemami wdrożeniowymi z zakresu 
nauk o polityce i administracji; 

P7S_UW NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_
U08 

posługiwać się pogłębioną wiedzą teoretyczną  w 
celu diagnozowania, analizowania i prognozowania 

zjawisk i procesów społecznych w zakresie 
bezpieczeństwa państwa i człowieka; 

P7S_UW NAUKI O 
BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_

U09 

posługiwać się pogłębioną wiedzą teoretyczną  w 

celu diagnozowania, analizowania i prognozowania 
zjawisk i procesów społecznych w zakresie 

funkcjonowania organów państwa; 

P7S_UW NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_

U10 

posługiwać się normami prawnymi z zakresu praw 

autorskich i pokrewnych; 

P7S_UW NAUKI PRAWNE 

BWAPIIP_
U11 

w stopniu pogłębionym interpretować i stosować 
przepisy prawne; 

P7S_UW NAUKI PRAWNE 

BWAPIIP_
U12 

merytorycznie w sposób klarowny i spójny 
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców, przy użyciu różnych technik 

P7S_UK NAUKI O 
KOMUNIKACJI I 

MEDIACH 



komunikacyjnych na poziomie tak werbalnym jak i 

niewerbalnym;  

BWAPIIP_

U13 

 argumentować własne opinie w oparciu o poglądy 

innych autorów oraz formułować na ich podstawie 
logiczne wnioski; 

P7S_UK NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_

U14 

przygotować wystąpienia ustne oraz pisemne, w 

języku polskim oraz obcym z wykorzystaniem 
fachowej terminologii na tematy dotyczące 

szczegółowych zagadnień oraz z wykorzystaniem 
nowoczesnej technologii; 

P7S_UK NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI  

BWAPIIP_
U15 

współdziałać z innymi i podejmować wiodącą rolę  
w zespole (w tym również kierować pracą zespołu) 

w celu realizacji określonych zadań z zakresu 

studiowanego kierunku (posiada zaawansowane 
umiejętności kierownicze i organizacyjne 

pozwalające wyznaczać wspólne cele i 
egzekwować ich realizację); 

P7S_UO NAUKI O 
ZARZĄDZANIU I 

JAKOŚCI/EKONOMIA 

I FINANSE  

BWAPIIP_
U16 

analizować  badania związane ze sferą działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, umie 

wskazywać związki między przyjętą orientacją 
paradygmatyczną a problemami badawczymi, 

metodami i technikami badawczymi, a także 

potrafi je praktycznie zastosować; 

P7S_UW NAUKI O POLITYCE I 
ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_

U17 

formułować, analizować i rozwiązywać złożone i 

nietypowe problemy badawcze, dobierać właściwe 
metody i narzędzia oraz wykorzystać złożone 

umiejętności badawcze pozwalające na 
rozwiązywanie nietypowych problemów w obrębie 

nauk o polityce i administracji, a także umie je 

P7S_UW NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 



praktycznie zastosować również w 

nieprzewidywalnych warunkach; 

BWAPIIP_

U18 

w pogłębionym stopniu posługiwać się zasadami i 

normami etycznymi w podejmowanej działalności, 
dostrzega i analizuje dylematy etyczne, potrafi 

samodzielnie rozwiązywać problemy etyczne oraz 
przewidywać skutki prawne i moralne konkretnych 

działań związanych z działalnością zawodową; 

P7S_UU NAUKI O 

BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_
U19 

wykorzystać umiejętności w zakresie języka 
obcego na poziomie B2+  Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego ze szczególnym 
uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego i 

zawodowego dla studiowanego kierunku; 

P7S_UK NAUKI O POLITYCE I 
ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_
U20 

samodzielnie określać deficyty wiedzy własne oraz 
współpracowników oraz planować i realizować 

własny rozwój w kontekście wyzwań zawodowych 
a także inspirować i kierować innych na rzecz 

uczenia się przez całe życie; w sposób pogłębiony 
dokonać analizy działań własnych i innych oraz 

wskazać obszary wymagające modyfikacji w 
przyszłym działaniu; 

P7S-UU NAUKI O 
ZARZĄDZANIU I 

JAKOŚCI 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BWAPIIP_
K01 

do krytycznej oceny oraz świadomego 
wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności a 

także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i rozwoju osobistego; 

P7S_KK NAUKI O 
BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_

K02 

uznawania znaczenia wiedzy oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z rozwiązaniem 
napotkanych problemów; 

P7S_KK NAUKI O 

BEZPIECZEŃSTWIE 



BWAPIIP_

K03 

do inspirowania i organizowania działalności na 

rzecz projektowania i wypełniania działań na rzecz 
środowiska społecznego w zakresie 

bezpieczeństwa; 

P7S_KO NAUKI O 

BEZPIECZEŃSTWIE 

BWAPIIP_

K04 

do inspirowania i organizowania działalności na 

rzecz projektowania i wypełniania działań na rzecz 
środowiska społecznego w zakresie polityk 

publicznych i społeczeństwa obywatelskiego; 

P7S_KO NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_
K05 

przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej 
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

w działalności zawodowej, rozwiązywania 
problemów etycznych w tym zakresie, 

P7S_ KR  

BWAPIIP_

K06 

jest gotów do komunikowania się z otoczeniem, w 

tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej 
dziedzinie, krytycznej oceny odbieranych treści i 

obrony swoich poglądów, wypowiadania się w 
ważnych sprawach społecznych, podejmowania 

działań na rzecz budowania porozumienia między 
jednostkami i grupami społecznymi, inicjowania,  

podejmowania współpracy oraz zasięgania opinii  
innych specjalistów 

P7S_KK NAUKI O 

ZARZĄDZANIU I 
JAKOŚCI 

BWAPIIP_

K07 

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych, podejmowania złożonych i 
nietypowych wyzwań z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych i 
zawodowych w zakresie administracji publicznej  

P7S_KR NAUKI O POLITYCE I 

ADMINISTRACJI 

BWAPIIP_
K08 

jest gotów dbać o własny rozwój osobisty i 
zawodowy, dokonywać  samooceny własnych 

kompetencji zawodowych i osobistych, wyznaczać  
kierunki  własnego rozwoju i dokształcać się z 

P7S_KR NAUKI O 
ZARZĄDZANIU I 

JAKOŚCI 



uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych; jest gotów do myślenia  i działania w 
sposób przedsiębiorczy 

BWAPIIP_
K09 

jest gotów do wypełniania zobowiązań w 
środowisku społecznym oraz do inspirowania i 

organizowania działalności na rzecz środowiska;  

P7S_KO NAUKI O POLITYCE I 
ADMINISTRACJI 

 
 

Projekt efektów uczenia się  obowiązuje od semestru I roku akademickiego 2021/2022 

Projekt efektów uczenia się  został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programowo-Dydaktyczną Wydziału Nauk 

Społecznych  na posiedzeniu w dniu          21.06.2021 r. 

                                                                                                                                                                       

 

(Podpis Dziekana) 

 

 (z umieszczoną pod tabelą informacją, kiedy został zaopiniowany przez radę programowo-dydaktyczną oraz od 

którego roku akademickiego miałby obowiązywać) musi być podpisany przez dziekana. 

 

* W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny naukowej, wskazuje się 

dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. 

 

(1) 

Objaśnienia oznaczeń: 



K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się, 

W - kategoria wiedzy, 

U - kategoria umiejętności, 

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych. 

 

(2) 

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

 

(3) 

W kolumnie tej należy wykorzystać symbole używane w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji. 

 

(4) 

Wskazanie dyscyplin naukowych, w ramach których uzyskiwane są efekty uczenia się zgodnie z rozporządzeniu 

ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 

artystycznych. 

 

UWAGI I WSKAZÓWKI: 



W przypadku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera do tabeli 

należy dodać czwartą kolumnę, w której należy dokonać odniesienia do efektów uczenia się dla studiów 

prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, określonych w odrębnym rozporządzeniu ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego; również w tym przypadku należy wykorzystać symbole używane w tym 

rozporządzeniu. 

 


