
Uchwała Nr 18/2014 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 27 marca 2014 roku 

w sprawie utworzenia kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale 

Zarządzania i Administracji    

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

  

§ 1 

1. Na Wydziale Zarządzania i Administracji tworzy się od roku akademickiego 2014/2015 kierunek 

studiów pierwszego stopnia o nazwie bezpieczeństwo narodowe pod warunkiem uzyskania 

decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia 

studiów na tym kierunku. 

2. Na Wydziale Zarządzania i Administracji określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów 

bezpieczeństwo narodowe na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

stanowiące załącznik do uchwały.  

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Załącznik do uchwały Senatu  nr   18  /2014 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

Kierunek kształcenia bezpieczeństwo narodowe należy do obszaru nauk społecznych,  dziedzina nauk 

społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie.  

 

Objaśnienie oznaczeń: 

BN (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia 

1A-studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K - kategoria kompetencji społecznych 

S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

 

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

Bezpieczeństwo narodowe 

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  

Bezpieczeństwo narodowe absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia  

w obszarze 

kształcenia nauk 

społecznych 

WIEDZA 

BN1A_W01 Posiada wiedzę na temat organizacji i struktury wspólnot regionalnych i 

lokalnych oraz znaczenia zachowania w nich bezpieczeństwa. Zna 

zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 

S1A_W01 

S1A_W11 

BN1A _W02 Posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce i administracji oraz prawie 

i ich rolach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze 

polskim i europejskim; a także zna zasady funkcjonowania systemu 

politycznego oraz organizacji i instytucji społeczno-politycznych w 

sferze bezpieczeństwa w wymiarze społecznym, ekonomicznym, 

militarnym, politycznym. 

S1A_W02 

S1A_W10 

BN1A _W03 Zna i rozumie kierunki oraz procesy zmian w koncepcjach 

bezpieczeństwa narodowego i ich konsekwencji dla struktur instytucji 

publicznych i społecznych. 

S1A_W04 

S1A_W07 

S1A_W09 

BN1A _W04 Dysponuje wiedzą na temat podejmowania decyzji oraz rozumie 

mechanizmy zarządzania w sferze bezpieczeństwa. 

S1A_W07 

BN1A _W05 Ma wiedzę dotyczącą roli instytucji i organizacji, związanych ze sferą 

bezpieczeństwa publicznego. 

S1A_W01 

S1A_W08 

BN1A _W06 Posiada wiedzę na temat zjawisk i procesów, generujących wyzwania i 

zagrożenia w sferze bezpieczeństwa – szczególnie na poziomie 

regionalnym. 

S1A_W06 

S1A_W07 



BN1A _W07 Zna głównych uczestników globalnego systemu bezpieczeństwa, ich 

role, zadania, interesy (państwa, Unia Europejska, NATO, poza-

europejskie organizacje regionalne, ONZ). 

S1A_W03 

S1A_W07 

BN1A _W08 Charakteryzuje procesy wewnętrzne oraz mechanizmy działania 

podstawowych modeli systemów bezpieczeństwa w różnych krajach, 

potrafi opisywać ich relacje z otoczeniem międzynarodowym. 

S1A_W02 

S1A_W07 

S1A_W09 

BN1A _W09 Zna i rozumie mechanizmy oraz reguły strategii komunikowania oraz 

zachowania się jednostek i zespołów ludzkich w sytuacjach zagrożenia. 

S1A_W04 

S1A_W05 

BN1A _W10 Dostrzega i wyjaśnia role kultury, religii, etyki w procesach przemian 

współczesnej cywilizacji. 

S1A_W05 

S1A_W07 

BN1A _W11 Zna teoretyczne podstawy i metodologie badań bezpieczeństwa (aparat 

pojęciowy, metody analizy, kolejność stosowania metod, strukturę 

badan, zasadę systemowości, zasadę wzajemnych powiązań i zależności) 

S1A_W01 

S1A_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN1A _U01 Potrafi analizować i wyjaśniać oraz przewidywać zachowania człowieka 

i grup społecznych w sferze bezpieczeństwa narodowego. 

S1A_U01 

S1A_U08 

BN1A _U02 Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot 

lokalnych i organizacji politycznych, ze szczególnym naciskiem na 

aspekt bezpieczeństwa. 

S1A_U02 

BN1A _U03 Umie określić rolę państwa i bezpieczeństwa w życiu społeczeństwa. 

Potrafi wyjaśnić kompetencje poszczególnych instytucji państwowych w 

obszarze bezpieczeństwa publicznego. 

S1A_U01 

BN1A _U04 Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym. Zna 

zasady komunikacji interpersonalnej.  

S1A_U06 

BN1A _U05 Potrafi analizować zjawiska w sferze bezpieczeństwa z wykorzystaniem 

odpowiednich metod i technik badawczych. 

S1A_U06 

S1A_U10 

BN1A _U06 Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania odnośnie instytucji 

społeczno-politycznych oraz zagrożenia dla porządku społecznego, 

prawnego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk 

wpływających na bezpieczeństwo narodowe oraz zagrożeń istniejącego 

porządku prawnego, społecznego i politycznego.  

S1A_U04 

S1A_U08 

S1A_U10 

BN1A _U07 Umie analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji 

oraz dostrzegać ich konsekwencje dla bezpieczeństwa publicznego. 

S1A_U06 

S1A_U07 

S1A_U08 

BN1A _U08 Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego, szczególnie z 

punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Umie wykorzystywać taki 

przekaz w działalności zawodowej. Potrafi przygotować pracę pisemną 

w języku polskim i obcym przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł. 

S1A_U06 

S1A_U09 

S1A_U11 

BN1A _U09 Umie wskazać rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym 

zakresie odpowiednie rozwiązania. 

S1A_U07 

BN1A _U10 Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji bezpieczeństwa narodowego oraz 

ocenić poziom zagrożenia ekonomicznego, politycznego, społecznego, 

militarnego. 

S1A_U03 

S1A_U04 

BN1A _U11 Potrafi wykorzystywać normy prawne obowiązujące w sferze 

bezpieczeństwa narodowego. 

S1A_U05 

BN1A _U12 Posiada umiejętność oceny funkcjonowania systemu bezpieczeństwa S1A_U03 



narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozpoznawania charakteru 

relacji występujących pomiędzy jego elementami składowymi na 

wszystkich poziomach jego organizacji. 

S1A_U05 

S1A_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN1A _K01 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, w 

tym w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie 

w sferze bezpieczeństwa publicznego. 

S1A_K01 

BN1A _K02 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu 

nauk o bezpieczeństwie. 

S1A_K03 

BN1A _K03 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, 

w tym organach administracji publicznej i w służbach oraz w 

podmiotach komercyjnych realizujących zdania z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego. 

S1A_K04 

BN1A _K04 Ma świadomość zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w 

pracy zawodowej oraz działalności publicznej. Potrafi działać i myśleć 

w sposób przedsiębiorczy. 

S1A_K06 

S1A_K07 

BN1A _K05 Posiada potrzebę dalszego autorozwoju – doskonalenia, uzupełniania i 

poszerzania wiedzy. 

S1A_K05 

BN1A _K06 Jest przekonany o potrzebie właściwego postepowania w sytuacjach 

zagrożenia jednostkowego i grupowego 

S1A_K03 

S1A_K04 

BN1A _K07 Jest zdolny do samodzielnego budowania systemu własnych poglądów i 

formułowania krytycznych ocen. 

S1A_K04 

S1A_K02 

 

 

 

 

 


