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Oznaczenie* 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia  

 

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

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia : 

Odniesienie do 
efektów kształcenia w 
obszarze kształcenia 

(symbole)**  
nauki społeczne (S)   

WIEDZA 

K_W01 
 

Zna podstawowe pojęcia psychologii oraz mechanizmy 
funkcjonowania psychicznego człowieka. Posiada wiedzę nt. 
zachowań człowieka w sytuacjach trudnych, uwarunkowań 
zachowań ludzkich i metod  efektywnej komunikacji społecznej 
oraz zasad autoprezentacji  

S1A_W05 

K_W02 
 

Posiada wiedzę z zakresu społecznego działania prawa  
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zna rolę jednostki 
w społeczeństwie oraz rozumie  procesy dokonujące się 
w strukturach społecznych. 

S1A_W01 
S1A_W04 

K _W03 
 

Zna system organów ochrony prawa  w państwie, identyfikuje 
podział władzy pomiędzy poszczególne instytucje, zna ich 
zadania i zasady funkcjonowania w odniesieniu do ochrony 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Ma wiedzę o procesach zmian 
strukturalno-zadaniowych instytucji rządowych  
i samorządowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego  
i porządku publicznego. 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W08 

K _W04 Posiada wiedzę na temat podstawowych  regulacji prawnych 
odnoszących się do problematyki bezpieczeństwa  
wewnętrznego oraz zna  zadania  
i podstawy prawne funkcjonowania służb  odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo i porządek publiczny w  państwie. 

S1A_W07 

K _W05 Zna i rozumie istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania 
w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Rozumie istotę 
bezpieczeństwa europejskiego. Zna instytucje UE i dostępne 
mechanizmy współpracy w strukturach UE w obszarze 
bezpieczeństwa wewnętrznego. 

S1A_W03 
 

K _W06 Posiada ugruntowaną wiedzę nt. aktualnych trendów  
w przestępczości oraz o rodzajach i charakterze współczesnych  
zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, zna ich 
korelacje ze zjawiskami przestępczymi w skali 
ponadnarodowej.  

 
S1A_W07 

K _W07 Zna problemy bezpieczeństwa społeczności lokalnych 
i podstawy teorii kształtowania bezpiecznych przestrzeni jako 
elementu wpływającego na bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych 

S1A_W06 
S1A_W07 



K _W08 Zna zasady funkcjonowania instytucji państwa i zakres zadań 
administracji publicznej w sytuacji zarządzania kryzysowego, 
posiada wiedzę nt. dostępnych narzędzi krajowych  
i mechanizmów współpracy międzynarodowej, definiuje 
zasady ochrony infrastruktury krytycznej. 

S1A_W07 
 

K _W09 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 nt. zasad etyki 
zawodowej i odpowiedzialności za nieetyczne zachowania. 
Posiada wiedzę nt. korelacji tematyki bezpieczeństwa 
wewnętrznego a ochrony praw człowieka. 

S1A_W07 
S1A_ W09 

K_W10 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu postępowania karnego 
i w sprawach o wykroczenia, zna podstawy prawne zwalczania 
i karania przestępstw i wykroczeń, posiada wiedzę nt. 
czynności prokuratorsko-sądowych oraz czynności policyjnych.  

S1A_W06 
S1A_W07 

 

K_W11 Posiada teoretyczną wiedzę nt. kryminologii  
i kryminalistyki. Posiada wiedzę nt. wybranych ustaw 
szczególnych odnoszących się do zjawisk tzw. przestępczości 
pospolitej i patologii społecznych. 

S1A_W06 
S1A_W07 
S1A_W08 

 

K _W12 Posiada wiedzę nt. zasad funkcjonowania gospodarki oraz 
polityki finansowej państwa, podstawowe zasady organizacji 
 i zarządzania. Zna zagadnienia bezpieczeństwa 
ekonomicznego kraju oraz korelacje miedzy gospodarką 
a bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. 

S1A_W08 
S1A_W11 

K_W13 Posiada wiedzę nt. współczesnych zagrożeń 
cyberprzestępczością, zna systemy ochrony teleinformatycznej 
państwa i podstawowe mechanizmy  ochrony przed 
zjawiskami przestępczości komputerowej. 

S1A_W02 
S1A_W08 

K_W14 Zna zasady i podstawy prawne użycia środków przymusu  
bezpośredniego i broni palnej, został wyposażony  
w  wiedzę nt. praktycznego stosowania siły fizycznej jako 
środka przymusu bezpośredniego oraz posiadł wiedzę dot. 
właściwości bojowych  broni będącej na wyposażeniu wojska, 
policji i straży granicznej. 

S1A_W07 

K_W15 Posiada wiedzę nt. zasad postępowania prowadzonego przez  
organy administracji publicznej, zmierzającego  
do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji 
administracyjnej. 

S1A_W07 

K_W16 Posiada wiedzę teoretyczną nt. wymogów do  aplikowania  
o zatrudnienie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego 
(w tym służbach mundurowych) oraz innych formacjach, 
inspekcjach i strażach powołanych do ochrony porządku 
publicznego. 

S1A_W07 

K_W17 Posiada wiedzę dotyczącą ochrony własności, osób, mienia, 
obiektów i obszarów. Rozumie zagadnienia obejmujące 
elementy różnych działów prawa, regulujące zasady 
korzystania z tzw. własności intelektualnej. Posiada wiedzę  
z zakresu problematyki jawności i tajności w państwie. 

S1A_W10 

S1A_W07 



K_W18 Posiada wiedzę o zjawisku terroryzmu i formach współpracy 
w zakresie zapobiegania i rozpoznawania zagrożeń tej natury, 
posiada wiedzę nt. zagrożeń broni masowego rażenia. Ma 
wiedzę nt. zjawiska ekstremizmu i radykalizmu w Polsce i na 
świecie. 

S1A_W03 
S1A_W04 
S1A_W07 

K_W19 Rozróżnia podstawowe formy przestępczości zorganizowanej  
i zna metody jej zwalczania, zna dostępne narzędzia  
i mechanizmy współpracy międzynarodowej służące walce  
z tym rodzajem przestępczości. 

S1A_W03 
S1A_W06 
S1A_W07 

K_W20 Ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, zna 
zasady organizacji transportu osób i mienia, w tym towarów 
niebezpiecznych. 

S1A_W07 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

K _U01 
 
 

Posiada umiejętność kontroli nad własnym zachowaniem 
i doboru takich narzędzi autoprezentacji i komunikowania się, 
które  zwiększają skuteczność własnych działań w relacjach 
prywatnych i instytucjonalnych. Potrafi właściwie zareagować 
na zachowanie się ludzi w sytuacjach trudnych. 

S1A_U06 
S1A_U10 

K _U02 
 
 

Potrafi określić rzeczywistość i strukturę społeczną, potrafi 
analizować procesy społeczne w kontekście zagrożeń 
bezpieczeństwa wewnętrznego i przewidywać trendy ich 
zmian. 

S1A_U01 
S1A_U03 
S1A_U04 

 

K_U03 
 

Potrafi jasno wyrażać swoje myśli, opinie, wnioskować  
i argumentować swoje racje w formie ustnej i pisemnej. 
Posiada umiejętność zbierania, hierarchizowania, 
przetwarzania i przekazywania informacji. 

S1A_U09 
S1A_U10 

K_U04 
 
 
 

Umie analizować 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. 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 

K _U05 
 
 
 

Prawidłowo posługuje się odpowiednimi normami  
i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu 
rozwiązania konkretnego zadania w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa wewnętrznego. 

S1A_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 

K _U06 
 

Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą teoretyczną w celu 
analizowania, interpretowania oraz zastosowania działań 
zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne.  

S1A_U05 
S1A_U08 

K _U07 
 

Potrafi ocenić przydatność procedur i dobrych praktyk  
do realizacji zadań, jest zdolny do prognozowania zagrożeń 
oraz przewidywania skutków zaproponowanych przez siebie 
działań zmierzających do ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

S1A_U05 
S1A_U07 
S1A_U08 

K _U08 
 

Potrafi prowadzić rozmowy i wywiad środowiskowy, posiada 
umiejętności praktyczne w zakresie technik prowadzenia 
przesłuchań. 

S1A_U05 



K _U09 
 

Posiada umiejętność 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. 

S1A_U06 

K_U10 
 

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

S1A_U11 

K _U11 
 

Sprawnie posługuje się narzędziami informatycznymi. Posiada 
wykształcone nawyki posługiwania się sprzętem 
komputerowym w charakterze narzędzi technicznych 
usprawniających procesy diagnozowania i rozwiązywania 
problemów decyzyjnych lub badawczych. 

S1A_U09 
S1A_U10 

K _U12 
 

Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej 
w typowych sytuacjach zagrożeń życia ludzkiego. Potrafi 
podjąć decyzję o zastosowaniu – adekwatnych  
w konkretnej sytuacji – środków ratowania życia  
i zdrowia.  Stosuje  podstawy ratownictwa przedmedycznego. 

S1A_U07 

K _U13 
 

Posiada umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią na 
strzelnicy, a także zasady i warunki strzelania szkolnego 
z pistoletu, posiada  umiejętności rozkładania  
i składania oraz przeznaczenia i opisu części i mechanizmów 
pistoletu. Potrafi zastosować podstawowe techniki interwencji 
i samoobrony właściwe do konkretnej sytuacji. 

S1A_U07 

K _U14 
 

Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej 
z zakresu kryminalistyki dla wykonania podstawowych 
czynności w laboratorium kryminalistycznym. 

S1A_U02 
S1A_U05 

K _U15 
 

Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych 
w języku polskim i obcym z zakresu szeroko rozumianej 
problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.  

S1A_U10 
 

K _U16 
 

Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych  
w języku polskim i obcym takich jak: wystąpienia tematyczne 
i dokumenty analityczne dotyczące specyfiki i trendów 
zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.  

S1A_U09 
 

K _U16 
 

Posiada praktyczne umiejętności do aplikowania do służb 
mundurowych zgodnie z określonymi prawem  procedurami 
naboru.  

S1A_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
K _K01 

 

Posiada kompetencje komunikacyjne w zespole,  kontroluje 
w nim swoje zachowania, precyzyjnie przedstawia swoje 
stanowisko i argumentuje własne racje, umie wypracowywać 
w zespole konsensus. 

S1A_K02 
S1A_K04 
S1A_K07 

K _K02 
 
 

Ma świadomość znaczenia zachowania 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. 

S1A_K04 

 
K _K03 

Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania oraz 
zorganizować własny warsztat pracy. Rozumie specyfikę pracy 

S1A_K02 



 
 

* 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.  
Cyfra 1 lub 2 określa poziom kształcenia (1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia; 2 – w przypadku kierunku prawo 
również studia jednolite magisterskie).  
A (bezpośrednio przed podkreślnikiem) – profil ogólnoakademicki.  
Jedna z liter W, U lub K oznacza kategorie efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 

 
 

 zespołowej,  

K _K04 
 
 

Potrafi priorytetyzować zadania określone przez siebie lub 
zlecone przez inne osoby,  potrafi określać hierarchię ważności 
wykonywanych zadań. 

S1A_K03 
S1A_K07 

K_K05 
 

Systematycznie uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności 
w zakresie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.  

S1A_K01 
S1A_K06 

K _K06 
 

Ma poczucie misji i odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi 
i mienia. 

S1A_K04 
S1A_K05 

K _K07 
 
 

Identyfikuje się ze społecznością lokalną i poczuwa się  
do odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo. 
Umie dostosować rodzaj działań w sytuacji zagrożeń 
bezpieczeństwa wewnętrznego do realiów społecznych, 
potrafi dokonać analizy korelacji zagrożeń z procesami 
zachodzącymi w społeczeństwie. 

S1A_K03 
S1A_K05 

K _K08 
 
 

Jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji 
publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 
formacjach, inspekcjach, strażach i innych organach 
zajmujących się ochroną porządku publicznego. Jest 
przygotowany do pracy na szczeblach wykonawczych  
i niższych szczeblach kierowniczych, potrafi kierować małym 
zespołem ludzkim. 

S1A_K02 
S1A_K04 


