
 Załącznik nr 2 do Wytycznych do opracowania programów studiów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

                                                               

Program studiów 

Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek studiów Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa kierunku studiów (nazwa kierunku powinna 

być adekwatna do zawartości programu studiów oraz 
do zakładanych efektów uczenia się) 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ               

Specjalność SYSTEM OCHRONY PAŃSTWA 

Poziom studiów (studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

studia drugiego stopnia 

Profil studiów (ogólnoakademicki, praktyczny) praktyczny 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub 
dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, 

ze wskazaniem dyscypliny wiodącej w przypadku 
przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej 

dyscypliny oraz określeniem dla każdej z tych 
dyscyplin procentowego udziału liczby punktów ECTS 

w liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia 
studiów (w zaokrągleniu do liczb całkowitych) 

(nazwę dyscypliny należy podać zgodnie z 
rozporządzeniem 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) 

 
Dziedzina nauk społecznych: 

• nauki o polityce i administracji: 52% 
• nauki o bezpieczeństwie: 21% 

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

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

5% 
 

 

 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 



Liczba semestrów koniecznych do ukończenia 

studiów 

4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na danym poziomie studiów 

120 

Łączna liczba godzin zajęć 1620 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Przewidywana liczba studentów (dla całego cyklu 

kształcenia) – dotyczy kierunku nowotworzonego  

Nie dotyczy  

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia 

i kontynuacji kształcenia przez absolwentów 

kierunku 

 

Wskazanie związku programu studiów z misją i 

strategią Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Działanie Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 
Płocku są ukierunkowane na stwarzanie szansy dla 

zdolnej młodzieży pochodzącej z miasta Płocka, 

miast i miejscowości sąsiadujących, bez względu na 
status materialny, na zdobycie wiedzy teoretycznej 

na wysokim poziomie oraz umożliwia przygotowanie 
praktyczne do wykonywania zadań zawodowych. 

Uczelnia nasza, aspirując do miana wiodącego 
lokalnego ośrodka naukowo-dydaktycznego i 

realizując założone cele, służy rozwojowi regionu 
płockiego i całego Mazowsza poprzez podnoszenie 

poziomu wykształcenia społeczeństwa, umożliwienie 
dostępu do aktualnej wiedzy i propagowanie 

obywatelskich i proeuropejskich postaw w 
społeczeństwie.  



Uczelnia  odgrywa tym samym doniosłą rolę w 
obszarze pożytku publicznego, gdyż jej studentami 

jest w większości młodzież, która ze względów 
materialnych być może nigdy nie podjęłaby studiów, 

gdyby szkoła wyższa nie znajdowała się w pobliżu 
miejsca ich zamieszkania. Udział młodzieży 

pochodzenia wiejskiego wśród studentów naszej 
MUP znacznie przewyższa średnią krajową obliczaną 

dla wszystkich uczelni polskich. W ten sposób MUP 
w Płocku, poprzez zwiększenie dostępności studiów 

wyższych wśród młodzieży ze środowisk o niższym 
statusie materialnym, włącza się również w działania 

przeciw wykluczeniu społecznemu. Zwiększenie 

zatrudnialności absolwentów i poszerzenie 
dostępności studiów wyższych wśród młodzieży jest 

w praktyce realizacją najważniejszych postulatów 
Procesu Bolońskiego. 

Program studiów na kierunku 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ jest dostosowany do 
aktualnych wymagań prawnych stawianych 

uczelniom oraz trendów krajowych i 
międzynarodowych występujących na poziomie 

studiów wyższych.  
Studia drugiego stopnia na kierunku 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 
ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ pozwalają także 

realizować założenia zawarte w wizji Uczelni 

dotyczące rozbudowy oferty i poziomu kształcenia 
na nowych kierunkach i specjalnościach 

odpowiadających na potrzeby lokalnego i 
regionalnego rynku pracy, w połączeniu z ciągłym 



doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym 
procesu kształcenia. Studia utwierdzają silną 

pozycję Uczelni na rynku lokalnym i regionalnym, co 
przełoży się na intensyfikację kontaktów z 

krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, 
samorządami lokalnymi i innymi podmiotami 

świadczącymi usługi edukacyjne czy podmiotami 
administracji publicznej i środowiska biznesowego. 

Misja Wydziału zakłada intensywną 
współpracę z interesariuszami zewnętrznymi 

poprzez realizację kształcenia na kierunkach i 
specjalnościach utworzonych w odpowiedzi na 

lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy 

oraz realizowanie konkurencyjnych programów 
studiów poprzez udział w ich tworzeniu 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,  
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, korzystanie z informacji zwrotnych 
uzyskiwanych  od Absolwentów Wydziału oraz Biura 

Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier.  
Realizując powyższe cele Wydział Nauk 

Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej służy 
rozwojowi regionu płockiego i całego Mazowsza 

poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia 
społeczeństwa, umożliwienie dostępu do aktualnej 

wiedzy i propagowanie obywatelskich i 
proeuropejskich postaw. Kształcenie na kierunku 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z 

ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ zwiększa szansę 
absolwentów Uczelni na rynku pracy, ponieważ jest 

to jedyny taki kierunek na rynku edukacyjnym 
Płocka i regionu.  



Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych 
utworzenia studiów oraz zgodności efektów uczenia 

się z tymi potrzebami (czy w procesie definiowania 
efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania i 

udoskonalenia programu studiów uwzględniono 
opinie interesariuszy, studentów, absolwentów, 

pracodawców) 

W procesie opracowania koncepcji 
kształcenia, a następnie jej doskonalenia biorą 

udział interesariusze zewnętrzni (przedstawiciele 
otoczenia społeczno-gospodarczego) i wewnętrzni 

(pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni, 
studenci oraz przedstawiciel pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi), którzy 
stanowią Radę Programowo-Dydaktyczną. Jest to 

organ doradczy i opiniodawczy, funkcjonujący w 
strukturze Wydziału. Skład Rady Programowo-

Dydaktycznej jest określony w Statucie. 
Kompetencje tego organu obejmują m.in.: Załącznik 

nr 2 do Wytycznych do opracowania programów 

studiów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
opiniowanie efektów uczenia się i programów 

studiów, analizę bazy dydaktycznej niezbędnej do 
realizacji programu studiów, opiniowanie nowych 

kierunków studiów oraz specjalności kształcenia. 
Ponadto członkowie Rady Programowo-

Dydaktycznej dokonują oceny procesu kształcenia 
zgodnie z obowiązującym w Uczelni wewnętrznym 

systemem zapewnienia jakości kształcenia. 
Doskonalenie procesu kształcenia na kierunku 

bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 
publiczną poprzedzone jest konsultacjami w zakresie 

konstrukcji programu studiów, np. sekwencji 
prowadzonych zajęć dydaktycznych, realizowanych 

treści lub wprowadzania nowych przedmiotów z 

przedstawicielami praktyki w obszarze 
bezpieczeństwa i administracji oraz pracownikami 

Uczelni i studentami.  



W celu pogłębienia współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, Uczelnia podpisała wiele 

umów, m in. z: Starostwami powiatowymi w 
powiecie płockim, Komendą Miejską Policji w Płocku, 

Komendą Powiatową Policji w Sierpcu, Strażą 
Miejską w Płocku, Urzędem Miasta w Płocku, Strażą 

Pożarną w Sierpcu, urzędami miast i gmin w 
regionie, Wojskiem Obrony Terytorialnej w Płocku, 

urzędami pracy, których zakres obejmuje również 
organizację wykładów otwartych, warsztatów i 

realizację praktyk zawodowych. 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje 
kandydata) 

Uchwała nr 16/2021 Senatu Mazowieckiej Uczelni 
Publicznej w Płocku z dnia 23 marca 2021 w 

sprawie zmiany uchwały nr 24/2020 w przedmiocie 
warunków i trybu rekrutacji na studia w 

Mazowieckiej Uczelni w Płocku w roku akademickim 
2021/2022. 

 



 

 Grupy przedmiotów wraz z zakładanymi efektami uczenia się 

Grupy 

przedmiotów 

Przedmioty Liczba 

punktów 
ECTS 

Charakter 

zajęć 
obligatory

jny/ 
fakultaty

wny 

Przynależność do 

dyscyplin 
naukowych 

(w przypadku 
przyporządkowania 

kierunku do więcej 
niż jednej 

dyscypliny 
naukowej) 

Zakładane 

efekty 
uczenia się 

Sposoby 

weryfikacji 
zakładanych 

efektów uczenia 
się osiąganych 

przez studenta 

Grupa 
przedmiotów  I 

MP - moduł 

podstawowy 

Antropologia 
kulturowa 

2 obligatoryj
ny 

nauki o polityce i 
administracji 

W03; W04; 
U04; K06 

Egzamin pisemny 

Komunikacja 
społeczna 

3 obligatoryj
ny 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

W07; U12; 
U14; K06 

Kolokwium, 
prezentacja 

referatu, dyskusja 

Logika 2 obligatoryj
ny 

nauki prawne 
(0,5)/nauki o polityce 

i administracji (0,5) 

W10; U17; 
K01 

Kolokwium, 
zadanie domowe 

Metodologia 

badań 

społecznych 

2 obligatoryj

ny 

nauki o polityce i 

administracji 

W10; U04; 

U05; U07; 

U17; K04 

Projekt, 

sprawozdanie, 

dyskusja 

Prawo 

międzynarodowe 
publiczne 

3 obligatoryj

ny 

nauki prawne W05; W15; 

U09; U11; 
K07 

Egzamin pisemny 

Prawo podatkowe 

i gospodarcze 

4 obligatoryj

ny 

nauki prawne 

(0,5)/ekonomia i 
finanse (0,5) 

W04; W05; 

W08; U11; 
K01 

Egzamin pisemny 



Socjologia 
organizacji 

3 (2 w, 1 
ćw) 

obligatoryj
ny 

nauki o polityce i 
administracji (0.7), 

nauki o zarządzaniu i 
jakości (0.3) 

W05, W07; 
W17; U06; 

U15; K07; 
K08 

Egzamin pisemny, 
projekt, 

prezentacja, 
dyskusja 

Współczesne 
doktryny 

polityczno-prawne 

3 obligatoryj
ny 

nauki prawne (0.7), 
nauki o polityce i 

administracji (0.3) 

W02; W05; 
U05; U10; 

K04 

Kolokwium, 
prezentacja 

Współczesne 
problemy 

psychologii 

3 obligatoryj
ny 

nauki o komunikacji 
społecznej i mediach 

W15; W18; 
U15; U18; 

K05; K06; 
K08 

Egzamin ustny 

Zarządzanie 

projektami 

3 obligatoryj

ny 

nauki o zarządzaniu i 

jakości 

W06; U15; 

K08 

Kolokwium, 

dyskusja 

Zjawisko szarej 

strefy w 
gospodarce 

3 obligatoryj

ny 

ekonomia i finanse W04, W12, 

W13, 
U04, U11 

K01, K03 

Zaliczenie na 

ocenę, 
prezentacja, 

referat, dyskusja 

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

3 obligatoryj
ny 

nauki o zarządzaniu i 
jakości 

W06; U15; 
K08 

Egzamin pisemny 

Grupa 

przedmiotów II 

MK - moduł 

kierunkowy 

 

Administracja 
publiczna w III RP 

2 obligatoryj
ny 

nauki o polityce i 
administracji 

W02; W08; 
W14; U05; 

U11; K01 

Egzamin pisemny 

Bezpieczeństwo 
imprez masowych 

3 obligatoryj
ny 

nauki o 
bezpieczeństwie 

W12; U04; 
U11; U15; 

K07 

Projekt, 
prezentacja 

referatu, dyskusja 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w 
doktrynach i 

programach partii 
politycznych 

2 obligatoryj

ny 

nauki o polityce i 

administracji (0,5)/ 
nauki o 

bezpieczeństwie (0,5) 

W02; W05; 

U05; U10; 
K04 

Kolokwium, 

prezentacja 

Ekstremizm 

polityczny 

2 obligatoryj

ny 

nauki o polityce i 

administracji 

W16; U08; 

U09; K01 

Prezentacja 

referatu, dyskusja 



Geografia 
bezpieczeństwa 

3 obligatoryj
ny 

nauki o 
bezpieczeństwie 

(0.5), nauki o 
polityce i 

administracji (0.5) 

W01; W04; 
W05; U04; 

U08; K01 

Egzamin pisemny, 
dyskusja 

Historia instytucji 

publicznych 

2 obligatoryj

ny 

nauki o polityce i 

administracji 

W02; W05; 

U05; U10; 

K04 

Kolokwium 

Infrastruktura 

krytyczna i 
bezpieczeństwo 

energetyczne 

1 obligatoryj

ny 

nauki o 

bezpieczeństwie 

W01; W05; 

W12; W13; 
U11; U13; 

K01; K03 

Egzamin ustny 

Modele polityki 
społecznej 

3 obligatoryj
ny 

ekonomia i finanse 
(0.3), nauki o 

polityce i 
administracji (0.7) 

W04; W06; 
W12; U02; 

U04; K03; 
K07 

Egzamin pisemny, 
dyskusja 

Negocjacje 
międzynarodowe i 

podstawy 
dyplomacji 

2 obligatoryj
ny 

nauki o polityce i 
administracji 

W15; W16; 
U06; U12; 

K06; K07 

Egzamin ustny, 
prezentacja, 

dyskusja 

Polityka 

migracyjna i 
azylowa 

2 obligatoryj

ny 

nauki o polityce i 

administracji 

W04; W06; 

U13; U14; 
K04 

Zadania domowe, 

prezentacja 
referatu, dyskusja 

Socjologia 
bezpieczeństwa 

2 obligatoryj
ny 

nauki o polityce i 
administracji 

W06; U01; 
U02; U04; 

U05; K03; 
K04 

Projekt, 
kolokwium, 

dyskusje 

Zarządzanie 

ryzykiem w 
cyberprzestrzeni 

3 obligatoryj

ny 

nauki o 

bezpieczeństwie 

W12; W13; 

U01; U06; 
K03 

Projekt, 

prezentacja 



Zarządzanie 
systemami 

bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

4 obligatoryj
ny 

nauki o 
bezpieczeństwie 

W01; W12; 
U01; U08; 

K03 

Egzamin pisemny, 
dyskusja 

Grupa 
przedmiotów 

III MS – moduł 

specjalnościowy 
 

 
 

Bezpieczeństwo w 

zagospodarowani
u przestrzennym 

3 obligatoryj

ny 

nauki o 

bezpieczeństwie 
(0.7), nauki o 

zarządzaniu i jakości 
(0.3) 

W01; W12; 

U01; U08; 
K03 

Egzamin pisemny, 

dyskusja 
 

Jednostki 

specjalne w 
wybranych 

krajach świata 

2 obligatoryj

ny 

nauki o polityce i 

administracji  

W01; U01; 

U04; K03 

Kolokwium, 

prezentacja 
referatu, dyskusja 

 

Ochrona granic 

państwowych 

1 obligatoryj

ny 

nauki o polityce i 

administracji 

W01; W05; 

W12; U05; 
U11; K07 

 

Egzamin pisemny, 

dyskusja 
 

Ochrona ludności 
i obrona cywilna 

1 obligatoryj
ny 

nauki o polityce i 
administracji 

W01; U01; 
U04; K03 

 

Kolokwium, 
prezentacja 

referatu, dyskusja 
 

Prawo policyjne 2 obligatoryj
ny 

nauki prawne W13; U05; 
U11; K01 

Egzamin pisemny 

Samorząd 
terytorialny w III 

RP i Europie 

2 obligatoryj
ny 

nauki o polityce i 
administracji 

W08; W14; 
U03; U05; 

K06 

Egzamin ustny 



Siły Zbrojne RP w 
systemie 

bezpieczeństwa 
państwa 

4 obligatoryj
ny 

nauki o polityce i 
administracji  

W01; W09; 
W12; W16; 

U08; K03 

Egzamin pisemny 

Służby, inspekcje 
i straże 

2 obligatoryj
ny 

nauki o 
bezpieczeństwie 

(0.5)/ nauki o 

zarządzaniu i jakości 
(0.5) 

W04; W05; 
W08; U05; 

U09; K01; 

K07 

Egzamin pisemny, 
prezentacja, 

dyskusja 

Grupa 
przedmiotów IV 

 
MPDW – moduł 

przedmiotów do 
wyboru 

 

Wykład 
ogólnouczelniany: 

Partnerstwo 
publiczno-prawne 

/ Organizacja i 
zarządzanie 

2 fakultatyw
ny 

nauki o zarządzaniu i 
jakości (0.5), nauki o 

polityce i 
administracji (0.5) 

- Egzamin pisemny 

Przedmiot 

fakultatywny: 
Podstawy prawa 

konstytucyjnego / 
Podstawy prawa 

pracy 

2 fakultatyw

ny 

nauki o polityce i 

administracji (0.5),  
nauki prawne (0.5) 

- Egzamin pisemny 

Seminarium 

magisterskie 

12 obligatoryj

ny (student 

dokonuje 
wyboru w 

obrębie 
proponowa

nych zajęć 
seminaryjn

ych) 

nauki o 

bezpieczeństwie 

(0,25)/nauki o 
polityce i 

administracji (0,75) 

- Ocenę z 

seminarium 

stanowić będzie 
ocena formułująca 

z referatu/lub 
prezentacji i 

dyskusji oraz 
ocena 

podsumowująca z 
projektu – pracy 

dyplomowej. 



Grupa 
przedmiotów: 

lektorat języka  
obcego 

Lektorat języka 
obcego 

6 obligatoryj
ny (student 

dokonuje 
wyboru 

spośród 
lektoratów) 

nauki o polityce i 
administracji 

(0,75)/nauki o 
bezpieczeństwie 

(0,25) 

- Ocena formułująca 
na podstawie 

kolokwium/dyskusj
i/prezentacji, zaś 

podsumowująca na 
podstawie 

kolokwium (na 
koniec I semestru) 

lub egzaminu 
językowego (na 

koniec II 
semestru). 

Grupa 

przedmiotów: 
np. praktyki 

Praktyki 

Zawodowe 

16 obligatoryj

ny 
(student 

dokonuje 
wyboru 

dotycząceg
o 

wybranych 
miejsc 

odbywania 

praktyk 
zawodowyc

h 

nauki o 

bezpieczeństwie 
(0,25)/nauki o 

polityce i 
administracji (0,75) 

- Ocenę przedmiotu 

stanowić będzie 
ocena 

podsumowująca –
ocenę projektu w 

formie 
zaplanowanych i 

zrealizowanych 
działalności 

związanych z 

funkcjonowaniem 
placówki, w której 

student odbywa 
praktykę, 

sprawozdania z 
realizacji praktyki 

zawodowej, 
przygotowania do 

poszczególnych 



zadań 
praktycznych. 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS* 

Grupy przedmiotów Przedmioty LICZBA PUNKTÓW 

ECTS, którą 
student uzyskuje 

na zajęciach 
wymagających 

bezpośredniego 
udziału nauczycieli 

akademickich 

Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje w 
ramach zajęć o 

charakterze praktycznym, 
w tym zajęć 

laboratoryjnych i 
projektowych 

 

 

Liczba punktów ECTS, 

którą student powinien 
uzyskać w ramach zajęć 

z zakresu nauk 
podstawowych, do 

których odnoszą się 
efekty uczenia się dla 

określonego kierunku, 

poziomu i profilu 

Grupa przedmiotów  

I 
MP - moduł 

podstawowy 

Antropologia 

kulturowa 

1,5 0 2 

Komunikacja 

społeczna 

2 3 3 

Logika 1,5 2 2 

Metodologia 

badań 

społecznych 

1,5 2 2 

Prawo 

międzynarodowe 
publiczne 

2 0 3 

Prawo 

podatkowe i 
gospodarcze 

2,5 0 4 



Socjologia 
organizacji 

2 1 3 

Współczesne 
doktryny 

polityczno-
prawne 

2 3 3 

Współczesne 

problemy 
psychologii 

2 0 3 

Zarządzanie 
projektami 

2 3 3 

Zarządzanie 

zasobami 
ludzkimi 

2 0 3 

Zjawisko szarej 
strefy w 

gospodarce 

2 1 3 

Grupa przedmiotów 
II 

MK - moduł 
kierunkowy 

 

Administracja 
publiczna w III 

RP 

1,5 0 2 

Bezpieczeństwo 

imprez 

masowych 

2 3 3 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w 
doktrynach i 

programach 
partii 

politycznych 

1,5 2 2 

Ekstremizm 
polityczny 

1 2 2 



Geografia 
bezpieczeństwa 

2 0 3 

Historia 
instytucji 

publicznych 

1 0 2 

Infrastruktura 
krytyczna i 

bezpieczeństwo 
energetyczne 

1 0 1 

Modele polityki 
społecznej 

2 0 3 

Negocjacje 

międzynarodowe 
i podstawy 

dyplomacji 

1,5 2 2 

Polityka 

migracyjna i 

azylowa 

1,5 2 2 

Socjologia 

bezpieczeństwa 

1,5 2 2 

Zarządzanie 

ryzykiem w 

cyberprzestrzeni 

2 3 3 

Zarządzanie 

systemami 
bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

2,5 0 4 

Grupa przedmiotów 
III MS – moduł 

specjalnościowy 
 

Bezpieczeństwo 
w 

zagospodarowan
iu 

przestrzennym 

2 3 3 



Jednostki 
specjalne w 

wybranych 
krajach świata 

2 2 2 

Ochrona granic 
państwowych 

0,5 1 1 

Ochrona 

ludności i obrona 
cywilna 

0,5 1 1 

Prawo policyjne 2 1 2 

Samorząd 
terytorialny w 

systemie 
bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

2 1 2 

Siły Zbrojne RP 

w systemie 

bezpieczeństwa 
państwa 

3 2 4 

Służby, 
inspekcje i 

straże 

1 2 2 

Grupa przedmiotów 
IV 

 
MPDW – moduł 

przedmiotów do 
wyboru 

 

Wykład 
ogólnouczelniany

:  Partnerstwo 
publiczno-

prawne / 
Organizacja i 

zarządzanie 

1,5 0 2 

Przedmiot 

fakultatywny:   
Podstawy prawa 

1,5 0 2 



konstytucyjnego 
/ Podstawy 

prawa pracy 

Seminarium 

magisterskie 

6 12 12 

Grupa przedmiotów: 
lektorat języka  

obcego 

Lektorat języka 
obcego 

3 6 6 

Grupa przedmiotów: 

np. praktyki 

Praktyki 

Zawodowe 

0 16 16 

Razem: 69 78 120 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach z 

dziedziny nauk humanistycznych i społecznych 

Nie dotyczy 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru 
grupy przedmiotów 

31,6% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej dziedziny 

(w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dziedziny) 

Nie dotyczy 



 

Tabela 1    

 

Nazwa kierunku studiów : Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną 

Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Profil praktyczny 

Nazwa wskaźnika Wartość ocenianego 

wskaźnika 

Liczba semestrów konieczna do ukończenia studiów na ocenianym kierunku na 

danym poziomie 

4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na ocenianym kierunku 

na danym poziomie 

120 

Łączna liczba godzin zajęć 1140 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia 

69 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 

przyporządkowany jest kierunek w liczbie punktów ECTS koniecznej do 
ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku kierunku 

przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 
Wskazanie dyscypliny wiodącej 

• nauki o polityce i 

administracji: 52% 
• nauki o bezpieczeństwie: 

21% 
• nauki prawne: 9% 

• nauki o zarządzaniu i 
jakości: 8% 

• ekonomia i finanse: 5% 
• nauki o komunikacji 

społecznej i mediach: 5% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student uzyskuje, realizując 
grupy zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, 

służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i 
kompetencji społecznych (dotyczy profilu praktycznego)  

65% 
 

 
 



 

Łączna liczba godzin  zajęć prowadzonych na wnioskowanym kierunku,  przez 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni składającej wniosek jako 
podstawowym miejscu pracy 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 

78 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych − w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 38 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  16 

Wymiar praktyk zawodowych  480  

liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – dotyczy stacjonarnych studiów 
pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: nie dotyczy 

 

 

Tabela 2 

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

Nazwa zajęć lub grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Współczesne doktryny 
polityczno-prawne 

 

ćwiczenia 30 
 

3 

Negocjacje 
międzynarodowe i 

podstawy dyplomacji 

 

ćwiczenia 30 2 

Socjologia organizacji 
 

ćwiczenia 15 1 



Metodologia badań 

społecznych 
ćwiczenia 30 2 

Polityka migracyjna i 

azylowa 

 

ćwiczenia 30 2 

Logika 

 
ćwiczenia 30 2 

Socjologia bezpieczeństwa 

 
ćwiczenia 30 2 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w doktrynach i 

programach partii 
politycznych 

ćwiczenia 30 2 

Zarządzanie projektami 
 

ćwiczenia 30 3 

Komunikacja społeczna 

 
ćwiczenia 30 3 

Ekstremizm polityczny ćwiczenia 15 2 

Zjawisko szarej strefy w 

gospodarce 
ćwiczenia 15 1 

Bezpieczeństwo imprez 

masowych 
 

ćwiczenia 30 3 

Zarządzanie ryzykiem w 

cyberprzestrzeni 
ćwiczenia 30 3 

Bezpieczeństwo w 

zagospodarowaniu 
przestrzennym 

ćwiczenia 30 3 

Ochrona granic 

państwowych 
ćwiczenia 30 1 

Ochrona ludności i obrona 

cywilna 
ćwiczenia 30 1 

Siły Zbrojne RP w systemie 
bezpieczeństwa państwa 

ćwiczenia 45 3 

Prawo policyjne wykład 30 2 

Służby, inspekcje i straże 
 

ćwiczenia 30 2 



Jednostki specjalne w 

wybranych krajach świata 

 

ćwiczenia 30 2 

Lektora języka obcego lektorat 60 6 

Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa 480 16 

Seminarium magisterskie Seminarium 60 12 

 Razem: 1200 
 

78 

 

 

 
 

 
Tabela 3 

 

Zajęcia lub grupy zajęć do wyboru 

Nazwa zajęć lub grupy zajęć Forma/formy zajęć 

Łączna 

liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Lektorat języka obcego (student dokonuje wyboru spośród 
lektoratów - A: Lektorat języka angielskiego; B: Lektorat języka 

niemieckiego; C: Lektorat języka rosyjskiego) 

lektorat 60 6 

Praktyka zawodowa (student dokonuje wyboru dotyczącego miejsca 

odbywania praktyk zawodowych) 
praktyka zawodowa 480 16 



Wykład ogólnouczelniany: Partnerstwo publiczno-prawne lub 

Organizacja i zarządzanie (student dokonuje wyboru spośród puli 
wykładów ogólnouczelnianych) 

wykład 30 2 

Przedmiot fakultatywny: Podstawy prawa konstytucyjnego lub 
Podstawy prawa pracy (student dokonuje wyboru spośród puli 

wykładów ogólnowydziałowych) 

wykład 30 2 

Seminarium magisterskie (student dokonuje wyboru w obrębie 
proponowanych zajęć seminaryjnych) 

seminarium 60 12 

 Razem: 660 38 
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PLAN STUDIÓW  

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Społecznych 

Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ               

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Specjalność/Specjalności: SYSTEM OCHRONY PAŃSTWA 

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS: 120 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1620 
           

 
 

 
 

 

 
 

        



    
Semestr 1 

Kod 
przedmio

tu 

Nazwa 
przedmiotu 

Rodza
j 

moduł

u 

Liczba godzin w semestrze Forma 
zaliczen

ia 

ECT
S 

Sum
a 

ECT

S 

Raze

m 

Wykła

d 

Ćwiczen

ia 

Konwersatori

um 

Seminariu

m 

GB Geografia 

bezpieczeństwa 

MK 30 30       Z/o 3 3 

WDPP Współczesne 

doktryny 
polityczno-

prawne 

MP 30   30     Z/o 3 3 

PMP Prawo 
międzynarodo

we publiczne 

MP 30 30       E 3 3 

AP Administracja 
publiczna w III 

RP 

MK 30 30       E 2 2 

NMiPD Negocjacje 
międzynarodo

we i podstawy 
dyplomacji 

MK 30   30     Z/o 2 2 

AK Antropologia 
kulturowa 

MP 30 30       E 2 2 

SO Socjologia 

organizacji 

MP 30 15 15     Z/o 2+1 3 

MBS Metodologia 

badań 
społecznych 

MP 30   30     Z/o 2 2 



HIP Historia 
instytucji 

publicznych 

MK 15 15       Z/o 2 2 

PMiA Polityka 

migracyjna i 
azylowa 

MK 30   30     Z/o 2 2 

MPS Modele polityki 

społecznej 

MK 30 30       E 3 3 

Lek Lektorat MPD

W 

30   30     Z/o 3 3 

SzB Przygotowanie 
biblioteczne 

MO --         Z - - 

BHP Bezpieczeństw
o i higiena 

pracy 

MO --         Z - - 

Razem 345 180 165 0 0     30            

Semestr 2 

Kod 
przedmio

tu 

Nazwa 
przedmiotu 

Rodza
j 

moduł
u 

Liczba godzin w semestrze Forma 
zaliczen

ia 

ECT
S 

Sum
a 

ECT
S 

Raze
m 

Wykła
d 

Ćwiczen
ia 

konwersatori
um 

Seminariu
m 

L Logika MP 30   30     Z/o 2 2 

SB Socjologia 

bezpieczeństwa 

MK 30   30     Z/o 2 2 

BWD Bezpieczeństw

o wewnętrzne 
w doktrynach i 

programach 
partii 

politycznych 

MK 30   30     Z/o 2 2 



WPP Współczesne 
problemy 

psychologii 

MP 30 30       E 3 3 

ZP Zarządzanie 
projektami 

MP 30   30     Z/o 3 3 

ZZL Zarządzanie 
zasobami 

ludzkimi 

MP 30 30       E 3 3 

KS Komunikacja 
społeczna 

MP 30   30     Z/o 3 3 

EP Ekstremizm 
polityczny 

MK 15   15     Z/o 2 2 

WO Wykład 

ogólnouczelnia
ny do wyboru 

MPD

W 

30 30       Z/o 2 2 

WO Wykład 

ogólnowydziało
wy do wyboru 

MPD

W 

30 30       Z/o 2 2 

PM Zjawisko szarej 

strefy w 
gospodarce 

MP 30 15 15    30 Z/o 2+1 3 

Lek Lektorat MPD
W 

30         Z/o 3 3 

Razem 345 135 180 0 30     30            

           

           

Semestr 3 

Kod 
przedmio

tu 

Nazwa 
przedmiotu 

Rodza
j 

Liczba godzin w semestrze Forma 
zaliczen

ia 

ECT
S 

Sum
a Raze

m 

Wykła

d 

Ćwiczen

ia 

konwersatori

um 

Seminariu

m 



moduł
u 

ECT
S 

PPiG Prawo 
podatkowe i 

gospodarcze 

MP 30 30       E 4 4 

ZSBW Zarządzanie 
systemami 

bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

MK 30 30       E 4 4 

BIM Bezpieczeństw
o imprez 

masowych 

MK 30   30     Z/o 3 3 

SZRP Siły Zbrojne RP 
w systemie 

bezpieczeństwa 
państwa 

MS 45 30 15     E/Zo 3+1 4 

BwZP Bezpieczeństw
o w 

zagospodarowa
niu 

przestrzennym 

MS 30   30     Z/o 3 3 

OGP Ochrona granic 
państwowych 

MS 30   30     Z/o 1 1 

OLiOC Ochrona 
ludności i 

obrona cywilna 

MS 30   30     Z/o 1 1 

PZ Praktyka 

zawodowa 

MPZ 120 - 120 - - Zo 4 4 

SM Seminarium 
magisterskie 

MPP
D 

30       30 Z/o 6 6 

Razem 255 90 255 0 30     30 



+ 

120            

 

 

          

Semestr 4 

Kod 
przedmio

tu 

Nazwa 
przedmiotu 

Rodza
j 

moduł
u 

Liczba godzin w semestrze Forma 
zaliczen

ia 

ECT
S 

Sum
a 

ECT
S 

Raze
m 

Wykła
d 

Ćwiczen
ia 

konwersatori
um 

Seminariu
m 

IKiBE Infrastruktura 
krytyczna i 

bezpieczeństwo 
energetyczne 

MK 15 15       E 1 1 

ZRwC Zarządzanie 

ryzykiem w 
cyberprzestrze

ni 

MK 30   30     Z/o 3 3 

PP Prawo policyjne MS 30 30       E 2 2 

SIiS Służby, 
inspekcje i 

straże 

MS 30   30     Z/o 2 2 

STwSBP Samorząd 

terytorialny w 
systemie 

bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

MS 30 30       E 2 2 

JSwWPŚ Jednostki 

specjalne w 

wybranych 
krajach świata 

MS 30   30     Z/o 2 2 



SM Seminarium 
magisterskie 

MPP
D 

30       30 Z/o 6 6 

PZ Praktyka 
zawodowa 

MPZ 360         Z/o 12 12 

Razem 195 75 90 0 30     30 

+ 

360            

           

  * Wykład ogólnouczelniany: Partnerstwo 

publiczno-prawne lub Organizacja i zarządzanie 

** Podstawy prawa konstytucyjnego lub Podstawy prawa 
pracy 

Plan studiów obowiązuje od semestru I roku akademickiego 2021/2022 

Plan studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programowo-Dydaktyczną Wydziału Nauk 

Społecznych w dniu 21.06.2021 r . 
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