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Opis efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
WS-PO-BW, WS-POZ-BW

Poziom kształcenia

Pierwszy stopień

Profil kształcenia

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne, niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta

Licencjat

Obszar/-y kształcenia

Obszar nauk społecznych; Obszar nauk humanistycznych (pomocniczo)

Dziedzina nauki i dyscyplina
naukowa

Dziedzina nauk społecznych (86%) – nauki o polityce, socjologia, nauki o
bezpieczeństwie, nauki o obronności; Dziedzina nauk ekonomicznych (4%) –
ekonomia; Dziedzina nauk prawnych (5%) – prawo; Dziedzina nauk
humanistycznych (5%) – historia, filozofia

Różnice względem innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych w
UKSW
L. punktów ECTS konieczna dla 180
uzyskania tytułu zawodowego
Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

Symbol

Efekt kształcenia
dla absolwenta

Odniesienie
do e. k.
w obszarze
kształc. w
zakresie n.
społ. i hum.

Wiedza
BW1_W01

Ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą
podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa
wewnętrznego

S1A_W01
S1A_W02

BW1_W02

Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki
o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz
o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach
z innymi dyscyplinami naukowymi

S1A_W01
H1A_W01

BW1_W03

Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych,
prawnych, ekonomicznych , psychologicznych
i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na
rzeczywistość społeczną

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W08
H1A_W04

BW1_W04

Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych
S1A_W03
(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) S1A_W09
S1A_W11

BW1_W05

Ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania państwa,
jego ustroju, zasad funkcjonowania instytucji państwa
oraz zakresu zadań administracji publicznej w ujęciu
porównawczym

S1A_W02
S1A_W07

BW1_W06

Posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad
współpracy międzynarodowej, procesów integracji
i dezintegracji

S1A_W03
S1A_W08

BW1_W07

Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych,

S1A_W07

etycznych i zawodowych

S1A_W10

BW1_W08

Ma wiedzę na temat procesów komunikowania
społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

S1A_W05

BW1_W09

Posiada wiedzę o roli człowieka w życiu społecznym
oraz o koncepcjach ochrony praw człowieka

S1A_W05
S1A_W07

BW1_W10

Ma wiedzę o zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa,
szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz
o systemach bezpieczeństwa, w tym szczególnie
o systemach bezpieczeństwa wewnętrznego i
zewnętrznego państwa

S1A_W07
S1A_W08

BW1_W11

Posiada wiedzę na temat zagrożeń międzynarodowych
oraz form ich zwalczania ze szczególnym
uwzględnieniem systemu bezpieczeństwa Unii
Europejskiej

S1A_W07
S1A_W08

BW1_W12

Posiada podstawową wiedzę w zakresie kryminologii
i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości

S1A_W07
S1A_W09

BW1_W13

Ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie
nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich
przydatności do badań nad bezpieczeństwem

S1A_W06

BW1_W14

Posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad S1A_W10
redagowania tekstów
Umiejętności

BW1_U01

Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne
w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa

BW1_U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną
S1A_U02
z zakresu bezpieczeństwa i powiązanych z nim dyscyplin
oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk
związanych z bezpieczeństwem w wymiarze
personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym
i globalnym

BW1_U03

Potrafi analizować procesy społeczne w kontekście
miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej

S1A_U03

BW1_U04

Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz
oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń

S1A_U03

BW1_U05

Posiada umiejętność rozumienia zasad organizacji
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w
sytuacjach kryzysowych oraz zasad realizacji zadań
przez te podmioty

S1A_U03

BW1_U06

Potrafi określić role: państwa, jego instytucji oraz
polityki w życiu społecznym

S1A_U03

BW1_U07

Potrafi korzystać z aktów prawnych

S1A_U05

BW1_U08

Potrafi sporządzać analizy i prognozy

S1A_U04
S1A_U08

BW1_U09

Potrafi dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie
dla określonych sytuacji strategie działania

S1A_U06
S1A_U07

BW1_U10

Potrafi podejmować etyczne rozstrzygnięcia w celu
rozwiązania konkretnych zadań

S1A_U05

BW1_U11

Student posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
a w szczególności potrafi: porozumiewać się płynnie
i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów
i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym

S1A-U09
S1A_U10
S1A_U11

S1A_U01

w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na
tematy ogólne oraz związane ze studiowaną
specjalnością; na podstawie wyszukanych informacji,
napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na
wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną
dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na
piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania
podając argumenty za i przeciw; samodzielnie
przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając
swój pogląd na dany temat (w tym także na tematy
związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając
argumenty za i przeciw. Potrafi bronić swoich tez
podczas dyskusji. Ponadto student rozumie potrzebę
ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności
językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać
w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze
zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne
Kompetencje społeczne
BW1_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
się i rozwoju zawodowego

S1A_K01
S1A_K06

BW1_K02

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa
w grupach, organizacjach i instytucjach w szczególności
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

S1A_K02
S1A_K05

BW1_K03

Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami
ludzkimi

S1A_K02

BW1_K04

Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób
profesjonalny oraz zgodnego z etyką zawodową

S1A_K04

BW1_K05

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
i przedsiębiorczy

S1A_K07

BW1_K06

Potrafi planować i organizować pracę

S1A_K03

BW1_K07

Potrafi w konstruowaniu przekazów wykorzystywać
wiedzę z zakresu komunikowania społecznego

S1A_K04

