
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/I5/2017 
Senatu WSPiA z dnia 7 grudnia 2017 roku 

Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny 
Obszar kształcenia: nauki społeczne 
Tytuł zawodowy absolwenta: magister 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: poziom 7 
Dziedzina nauki: dziedzina nauk społecznych 
Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie 

Oznaczenie* 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK na poziomie 6-7 

(kod składnika 
opisu) dla obszaru 
kształcenia – nauki 

społeczne 

WIEDZA 

K_W01 
 

definiuje pojęcia z obszaru nauk społecznych, 
rozróżniając dziedziny nauk: społecznych, prawnych i 
ekonomicznych a także z zakresu nauk o 
bezpieczeństwie i zna ich umiejscowienie w 
uznawanych klasyfikacjach nauk 

P7S_WG 
 

K_W02 
 

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu społecznego 
działania prawa w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz rozumie rolę jednostki i procesy 
dokonujące się w strukturach społecznych 

P7S_WG 
 

K _W03 
 

opisuje metodologiczne uwarunkowania badań nad 
bezpieczeństwem i rozumie problem ich złożoności i 
wieloaspektowości 

P7S_WG 
 

K _W04 posiada  rozszerzoną wiedzę na temat systemu organów 
ochrony prawa w państwie, identyfikuje podział zadań i 
kompetencji pomiędzy poszczególne instytucje systemu 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K _W05 ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych podstaw 
funkcjonowania publicznych instytucji i służb sektora 
bezpieczeństwa wewnętrznego w obszarze zapobiegania 
i zwalczania zagrożeń (m.in. Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej, służb specjalnych, Służby 
Celnej, Służby Więziennej) 

P7S_WG 
 

K _W06 charakteryzuje struktury niepublicznych instytucji, służb 
i inspekcji działających w obszarze porządku 
publicznego i określa ich rolę w systemie 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

P7S_WG 
 
 

K _W07 ma ugruntowaną wiedzę o procesach zmian dziejowych 
w strukturach instytucji publicznych i niepublicznych 
sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, z 
uwzględnieniem sposobów nowoczesnego zarządzania 
(system zarządzania jakością, kontroli i audytu 
wewnętrznego). Rozumie znaczenie przywództwa w 

P7S_WG 
 



zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym 

K _W08 ma pogłębioną wiedzę na temat zadań i roli  
administracji samorządowej w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa lokalnych społeczności oraz 
inspirowania w tym względzie inicjatyw obywatelskich 

P7S_WG 
 

K _W09 określa charakter zadań podmiotów sektora rynkowego 
i organizacji pozarządowych oraz ich rolę we 
wspomaganiu państwa w obszarze bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W10 ma ugruntowaną wiedzę na temat istoty bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz jego uwarunkowań w skali 
globalnej, regionalnej i lokalnej. Charakteryzuje 
instytucje międzynarodowe i dostępne mechanizmy 
współpracy zarówno w strukturach UE, NATO oraz na 
innych płaszczyznach międzynarodowych w obszarze 
zwalczania zagrożeń 

P7S_WG 
 

K_W11 wyjaśnia rodzaje więzi społecznych, charakteryzuje 
relacje interpersonalne wpływające na kształtowanie 
systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Zna metody 
służące stymulacji zachowań prospołecznych 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K _W12 charakteryzuje człowieka jako kulturowy podmiot 
problemów bezpieczeństwa oraz rozumie znaczenie 
bezpieczeństwa dla rozwoju cywilizacyjnego jednostki i 
społeczeństwa 

P7S_WG 
 

K_W13 ma pogłębioną wiedzę na temat naukowych metod 
pozyskiwania materiału badawczego do określania 
problemów i uwarunkowań bezpieczeństwa 
społecznego, zna narzędzia stymulowania procesów 
prawidłowej komunikacji społecznej 

P7S_WG 
 

K_W14 zna zasady i podstawy prawne funkcjonowania 
instytucji państwa i zakres zadań administracji 
publicznej w sytuacjach zarządzania kryzysowego, 
posiada wiedzę na temat dostępnych narzędzi 
krajowych i mechanizmów współpracy 
międzynarodowej, charakteryzuje procedury 
zarządzania kryzysowego, zasady ratownictwa, 
planowania cywilnego, ochrony ludności oraz ochrony 
infrastruktury krytycznej 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W15 posiada wiedzę na temat rozwoju krajowych i 
międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących 
ochrony praw i wolności człowieka. Zna historyczne i 
aktualne struktury instytucjonalne w kraju i na świecie 
gwarantujące ochronę praw człowieka. Posiada wiedzę 
na temat korelacji tematyki bezpieczeństwa 
wewnętrznego a ochrony praw człowieka 

P7S_WG 
P7S_WK 

 
 

K_W16 posiada wiedzę na temat zasad etyki zawodowej w 
instytucjach sektora bezpieczeństwa wewnętrznego i 
odpowiedzialności za nieetyczne zachowania 

P7S_WG 
 

K_W17 posiada ugruntowaną wiedzę na temat aktualnych 
trendów w przestępczości, o rodzajach i charakterze 

P7S_WG 
 



współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego 
w Polsce oraz prawnych instrumentów ich 
przeciwdziałania i zwalczania 

K_W18 posiada gruntowną wiedzę o zjawisku terroryzmu oraz 
formach zwalczania zagrożeń tej natury. Ma pogłębioną 
wiedzę na temat ekstremizmów i radykalizmów, źródeł 
finansowania terroryzmu oraz zagrożeń bronią 
masowego rażenia 

P7S_WG 
 

K_W19 posiada gruntowną znajomość zasad zwalczania 
przestępczości i innych patologii społecznych. Ma 
pogłębioną wiedzę w zakresie najnowszych rozwiązań 
technicznych i taktycznych współczesnej kryminalistyki 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W20 definiuje i rozróżnia formy przestępczości 
zorganizowanej,  posiada ugruntowaną wiedzę na temat 
jej uwarunkowań i przyczyn a także krajowych i 
międzynarodowych narzędzi jej zwalczania 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W21 zna przyczyny zjawisk korupcyjnych oraz innych 
najgroźniejszych współczesnych patologii oraz potrafi 
dokonać ich prawnej identyfikacji jako przestępstwa 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W22 posiada ugruntowaną wiedzę nt. współczesnych 
zagrożeń informatycznych i problemów z 
cyberprzestępczością 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

K_W23 prezentuje proces kształtowania się poglądów na temat 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego w 
korelacji ze zmieniającymi się na przestrzeni czasu 
charakterem i naturą współczesnych zagrożeń 

P7S_WG 
 

K_W24 rozumie zagadnienia obejmujące elementy różnych 
działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. 
własności przemysłowej i intelektualnej   

P7S_WK 
 

K_W25 posiada wiedzę na temat zagrożeń towarzyszącym 
przedsiębiorcom w obszarach działalności gospodarczej 
związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym 

P7S_WG 
P7S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K _U01 
 
 

potrafi określić rzeczywistość i strukturę społeczną, 
rozumie uwarunkowania interakcji międzyludzkich w 
obliczu zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
potrafi analizować procesy społeczne w kontekście 
takich zagrożeń. 

P7S_UW 
P7S_UK 

 

K _U02 
 
 

umie rozpoznawać zjawiska i zagrożenia 
bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, 
regionalnej i lokalnej. Potrafi dokonać oceny 
uwarunkowań (m.in. politycznych, ekonomicznych, 
społecznych) bezpieczeństwa w wymiarze 
międzynarodowym i krajowym oraz prognozować 
trendy takich zagrożeń 

P7S_UW 
 

K_U03 
 

potrafi w sposób klarowny, spójny i przejrzysty 
sformułować uzasadnienie do sposobu realizacji zadania 
dotyczącego bezpieczeństwa wewnętrznego, prezentuje 
własne pomysły i wątpliwości oraz dobiera właściwe 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UO 

 



narzędzia w celu realizacji określonych zadań, zwłaszcza 
w pracy w grupie  

 

K_U04 posiada pogłębioną umiejętność obserwowania, 
interpretowania i diagnozowania zagrożeń 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 

P7S_UW 

K _U05 potrafi ocenić przydatność procedur i dobrych praktyk 
do realizacji powierzonych zadań, jest zdolny do 
przewidywania skutków zaproponowanych przez siebie 
działań 

P7S_UW 
 

K _U06 
 

potrafi kształtować pozytywny wizerunek instytucji 
publicznych w społeczeństwie i posiada umiejętność 
kontaktowania się i udzielania informacji środkom 
masowego przekazu 

P7S_UW 
P7S_UK 

 
 

K _U07 
 

posiada praktyczne umiejętności do aplikowania do 
instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego (w tym służb 
mundurowych) oraz innych formacji, inspekcji i straży 
powołanych do ochrony porządku publicznego zgodnie 
z określonymi prawem procedurami naboru oraz potrafi 
zaplanować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego 

P7S_UW 
P7S_UK 
P7S_UU 

 
 

K _U08 
 

potrafi praktycznie stosować prawo obowiązujące w 
zakresie zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego, ze zrozumieniem skutków   

P7S_UK 
 

K_U09 
 

potrafi ocenić i wybrać adekwatne do określonej sytuacji 
narzędzia i środki służące wyeliminowaniu zagrożeń 
bezpieczeństwa wewnętrznego z poszanowaniem praw 
człowieka i obywatela 

P7S_UW 
P7S_UO 

 

K _U10 
 

potrafi prowadzić rozmowy i wywiad środowiskowy, 
posiada umiejętności praktyczne w zakresie technik 
prowadzenia przesłuchań. Kontroluje własne 
zachowanie i dobiera takie narzędzia autoprezentacji i 
komunikowania się, które zwiększają skuteczność jego 
działań w relacjach instytucjonalnych. Potrafi właściwie 
zareagować na zachowanie się ludzi w sytuacjach 
trudnych. 

P7S_UK 
P7S_UO 

 
 

K _U11 
 

wykazuje się sprawnością fizyczną, posiada umiejętność 
praktycznego użycia siły fizycznej jako środka 
przymusu bezpośredniego oparte o znajomość zasad i 
podstaw prawnych użycia środków przymusu 
bezpośredniego; zna również swoje słabe strony i potrafi 
doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie 

P7S_UW 
P7S_UU 

 

K _U12 posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej 
z zakresu kryminalistyki dla wykonania podstawowych 
czynności w laboratorium kryminalistycznym 

P7S_UW 
P7S_UO 

K _U13 
 

stosuje wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prawidłowo reaguje na zagrożenia życia i zdrowia 
(zasady pierwszej pomocy) 

P7S_UO 
 

K _U14 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych 
problemów bezpieczeństwa wewnętrznego 

P7S_UW 
 



K _U15 
 

posiada umiejętność przygotowywania pisemnych i 
ustnych wystąpień tematycznych i dokumentów 
analitycznych dotyczące specyfiki zagadnień 
bezpieczeństwa wewnętrznego, w języku polskim i 
obcym, w których w sposób jasny wyraża swoje opinie, 
prawidłowo wnioskuje i przytacza adekwatne 
argumenty. Posiada umiejętność zbierania, 
hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania 
informacji oraz prezentacji swojego stanowiska 

P7S_UW 
P7S_UK 

 
 

K _U16 
 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych i pisemnych w języku obcym właściwym dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

P7S_UK 
 

K _U17 
 

systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali 
umiejętności w zakresie wszystkich aspektów 
problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, 
rozumiejąc potrzebę osobistego i zawodowego rozwoju 

P7S_UO 
P7S_UU 

 
 

K _U18 
 
 

wykazuje się aktywnością i potrafi inspirować do 
rozwoju osobistego i zawodowego inne osoby, mając 
świadomość roli nauk o bezpieczeństwie dla rozwoju 
jednostki i jej prawidłowego funkcjonowania w 
środowisku społecznym 

P7S_UO 
P7S_UU 

 

K_U19 
 

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, 
potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu 
zadania oraz zorganizować własny warsztat pracy i brać 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Rozumie 
specyfikę pracy zespołowej 

P7S_UK 
P7S_UO 

 
 

K _U20 
 

posiada pogłębione kompetencje komunikacyjne w 
zespole, kontroluje w nim swoje zachowania, 
precyzyjnie przedstawia swoje stanowisko i 
argumentuje własne racje, umie wypracowywać w 
zespole konsensus i przyjmować różne role, w tym 
kierownicze 

P7S_UK 
P7S_UO 

 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K _K01 
 
 

jest przygotowany do pracy w warunkach kryzysu i 
stresu, potrafi skutecznie działać, rozstrzygać 
wątpliwości związane z wykonywaną pracą zawodową i 
podejmować samodzielne decyzje, także w warunkach 
presji czasowej 

P7S_KO 
P7S_KR 

 
 

K _K02 
 
 

jest przygotowany do pracy na kierowniczych 
stanowiskach w instytucjach administracji publicznej w 
obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
formacjach, inspekcjach, strażach i innych organach 
zajmujących się ochroną porządku publicznego 

P7S_KO 
P7S_KR 

 
 

K _K03 
 

umie stosować się do obowiązujących kodeksów 
postępowania i zasad etyki zawodowej oraz respektuje 
prawa człowieka przy realizacji zadań z zakresu szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego 

P7S_KO 
P7S_KR 

 

K _K04 priorytetyzuje zadania określone przez siebie lub 
zlecone przez inne osoby, precyzyjnie określa hierarchię 

P7S_KK 
P7S_KO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po 
podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych.  
** Objaśnienia: S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym.  

 

 

 

ważności wykonywanych zadań dla siebie i innych osób  

K _K05 
 
 

identyfikuje się ze społecznością lokalną i poczuwa się 
do odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo. Precyzyjnie 
dostosowywuje rodzaj działań w sytuacji zagrożeń 
bezpieczeństwa wewnętrznego do realiów społecznych, 
korelując zagrożenia z procesami zachodzącymi w 
społeczeństwie 

P7S_KK 
P7S_KO 

 
 

K _K06 
 
 

zachowuje się w sposób profesjonalny i etyczny, potrafi 
kształtować etos zawodowy i jest świadomy szczególnej 
roli funkcjonariuszy publicznych w odniesieniu do 
zachowania zgodnego z normami moralnymi 

P7S_KR 
 

K _K07 
 

ma poczucie misji i odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo ludzi i mienia odznacza się rozwagą i 
dojrzałością w wykonywanych zadaniach 

P7S_KO 
P7S_KR 

 

K _K08 
 

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 
etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje 
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania 
nieprawidłowości w wykonywanych przez siebie i 
innych zadaniach 

P7S_KO 
P7S_KR 

 

K _K09 
 

uczestniczy w życiu społecznym, interesuje się 
nowatorskimi rozwiązaniami służącymi poprawie 
bezpieczeństwa wewnętrznego w powiązaniu z innymi 
częściami życia społecznego, kulturalnego i 
gospodarczego 

P7S_KO 
 

K _K10 
 

potrafi myśleć i działać w sposób odpowiedzialny i 
przedsiębiorczy, sprawnie komunikuje się w kontaktach 
wewnątrz i zewnątrzorganizacyjnych 

P7S_KO 
P7S_KR 

 


