
Załącznik do uchwały Senatu nr       48 /2016 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU  

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

studia pierwszego stopnia – profil praktyczny 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

 

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

społecznych, dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie (dyscyplina wiodąca), nauki o obronności, nauki  

o polityce, socjologia. 

 

Objaśnienie  oznaczeń: 

BN (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

P – profil praktyczny 

1 – studia pierwszego stopnia 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

S1P – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym 

 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 

Symbole efektów 

kształcenia na 

kierunku 

 

Po ukończeniu studiów na kierunku absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla obszaru nauk 

społecznych 

Wiedza 

BN1P_W01 ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych w tym nauk o 

bezpieczeństwie oraz ich wzajemnych relacjach 

S1P_W01 

BN1P_W02 ma podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach  państwa, 

wpływających na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa 

narodowego 

S1P_W02 

BN1P_ W03 ma podstawową wiedzę o sposobie zarządzania w instytucjach 

państwa mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe RP 

S1P_W03 

BN1P_W04 zna rodzaje i zagrożenia bezpieczeństwa państwa opisywane przez 

nauki społeczne i nauki o bezpieczeństwie oraz ich skutki 

występujące w praktyce społecznej 

S1P_W04 

BN1P_W05 ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako 

podmiocie bezpieczeństwa narodowego działającym w systemie 

bezpieczeństwa państwa 

S1P_W05 

BN1P_W06 ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach 

pozyskiwania danych, odpowiednich dla nauk społecznych w tym 

nauk o bezpieczeństwie, właściwych dla bezpieczeństwa 

narodowego, pozwalających opisywać struktury i instytucje 

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze 

szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji 

społecznych lub gospodarczych 

S1P_W06 

BN1P_W07 ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych i 

funkcjonalnych) instytucji rządowych i pozarządowych mających 

wpływ na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem 

społeczeństwa obywatelskiego 

S1P_W07 



BN1P_W08 ma wiedzę o procesach zmian (prawnych, organizacyjnych i 

funkcjonalnych) w obrębie instytucji systemu bezpieczeństwa 

narodowego 

S1P_W08 

BN1P_W09 ma wiedzę o poglądach na temat międzynarodowych stosunków 

politycznych i wojskowych oraz zarządzania bezpieczeństwem 

państwa 

S1P_W09 

BN1P_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności 

intelektualnej i prawa autorskiego 

S1P_W10 

BN1P_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości oraz zasady bezpieczeństwa gospodarczego 

S1P_W11 

Umiejętności 

BN1P_U01 potrafi prawidłowo opisać i interpretować zjawiska towarzyszące 

bezpieczeństwu narodowemu RP oraz relacje pomiędzy teorią i 

praktyką bezpieczeństwa państwa 

S1P_U01 

BN1P_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i 

praktycznego analizowania procesów i zjawisk  specyficznych dla 

bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności: zarządzania 

kryzysowego i zarządzania instytucjami publicznymi 

S1P_U02 

BN1P_U03 posiada umiejętności właściwego analizowania przyczyn i przebiegu 

konkretnych procesów i zjawisk stanowiących zagrożenia 

bezpieczeństwa ogólnego i jednostkowego 

S1P_U03 

BN1P_U04 potrafi przewidywać praktyczne skutki procesów i zjawisk w 

obszarze systemu bezpieczeństwa narodowego 

S1P_U04 

BN1P_U05 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz 

wybranymi normami i regułami prawnymi i zawodowymi, w celu 

rozwiązania konkretnego zadania z zakresu bezpieczeństwa 

narodowego RP 

S1P_U05 

BN1P_U06 umie samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w czasie praktyk zawodowych oraz w 

późniejszej pracy zawodowej na stanowiskach w Centrach 

Zarządzania Kryzysowego oraz w pozostałych instytucjach 

bezpieczeństwa publicznego 

S1P_U06 

BN1P_U07 potrafi analizować proponowane rozwiązania konkretnych 

problemów oraz proponować odpowiednie rozstrzygnięcia 

dotyczące właściwego wykorzystania sił w ramach zarządzania 

kryzysowego oraz zarządzania bezpieczeństwem publicznym 

S1P_U07 

BN1P_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

bezpieczeństwa (społecznych, politycznych, prawnych i 

ekonomicznych) na poziomie bezpieczeństwa państwa i struktur na 

szczeblu lokalnym 

S1P_U08 

BN1P_U09 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień 

ustnych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, 

oraz literatury przedmiotu właściwych dla dyscypliny nauk o 

bezpieczeństwie 

S1P_U09  

S1P_U10 

BN1P_U10 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, 

zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S1P_U11 

Kompetencje społeczne 

BN1P_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1P_K01 

BN1P_K02 jest otwarty na współdziałanie w różnorodnych zespołach, 

przyjmując w nich różne role w ramach zarządzania kryzysowego, 

bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. 

S1P_K02 



BN1P_K03 jest świadomy priorytetów służących realizacji określonych zadań 

własnych, swoich podwładnych oraz osób współdziałających w 

grupie w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa ludności 

S1P_K03 

BN1P_K04 jest świadomy istnienia dylematów związanych z realizacją zadań na 

zajmowanym stanowisku służbowym, prawidłowo je identyfikuje i 

aktywnie rozstrzyga 

S1P_K04 

BN1P_K05 samodzielnie przygotowuje inicjatywy społeczne, polityczne, 

gospodarcze, obywatelskie, uwzględniając aspekty prawne, 

ekonomiczne i polityczne 

S1P_K05 

BN1P_K06 aktywnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności S1P_K06 

BN1P_K07 uświadamia sobie i docenia wagę samodzielnego myślenia oraz jest 

skłonny do podejmowania wyzwań 

S1P_K07 

 

 


