
 

 

 

  

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia drugiego stopnia 
 

 
Kod efektu 

uczenia się dla 
kierunku 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW  

UCZENIA SIĘ 

Odniesienie  

do charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 

dla kwalifikacji  

na poziomie 7 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent 

WIEDZA (K_W) 

K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, 

szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk, 

rozumie ich znaczenie praktyczne. 

P7S_WG 

 

 

K_W02 Zna pojęcia, strukturę, funkcje filozofii bezpieczeństwa; rozumie 

zmieniający się historycznie przedmiot i zakres refleksji filozoficznej nad 

bezpieczeństwem i jego zastosowanie praktyczne. 

P7S_WG 

 

K_W03 Rozumie założenia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego RP, strategii 

NATO i UE; rozumie praktyczne funkcje i zadania systemów 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz faktyczne zasady 

kierowania i zarządzania systemami bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa; ma praktyczną wiedzę z zakresu polityki bezpieczeństwa. UE. 

P7S_WG 

 

 

K_W04 Rozumie praktyczną rolę komunikacji społecznej oraz znaczenie 

wizerunku instytucji w społeczeństwie. 

P7S_WK 

 

K_W05 Rozumie faktyczne uwarunkowania interakcji międzyludzkich oraz wpływ 

osobowości i sytuacji na zachowania społeczne; zna techniki wpływania 

na ludzi; rozumie problemy psychologiczne współczesnego człowieka. 

P7S_WK 

 

 

K_W06 Zna dzieje organów policyjnych i systemu bezpieczeństwa wewnętrznego 

na ziemiach polskich; rozumie faktyczną rolę i miejsce instytucji 

policyjnych w systemie prawno-politycznym i w rozwoju społecznym 

Polski 

P7S_WK 

 

 

K_W07 Zna prawne i organizacyjne aspekty ochrony ludności, mienia i dóbr 

kultury oraz faktyczne zasady kierowania działaniami na rzecz ochrony 

ludności. 

P7S_WK 

 

K_W08 Rozumie istotę, faktyczną rolę i zna typologię strategii oraz zarządzania 

strategicznego; zna praktyczne koncepcje i cechy zarządzania 

strategicznego. 

P7S_WG 

 

K_W09 Ma praktyczną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń 

terrorystycznych; rozumie rolę i faktyczne zadania podmiotów systemu 

bezpieczeństwa oraz praktyczne znaczenie współpracy międzynarodowej 

w działaniach antyterrorystycznych. 

P7S_WG/K 

 



 

K_W10 Ma praktyczną wiedzę o genezie zapobiegania przestępczości; zna 

europejskie, rządowe, narodowe i regionalne strategie zapobiegania 

przestępczości i ich faktyczne funkcjonowanie 

P7S_WG 

 

K_W11 Rozumie ideę społeczeństwa obywatelskiego i jego rzeczywiste 

funkcjonowanie; rozumie potencjał, rolę i faktyczny sposób 

funkcjonowania organizacji pozarządowych w bezpieczeństwie 

wewnętrznym państwa 

P7S_WK 

 

K_W12 Ma wiedzę na temat zagrożeń środowiska bezpieczeństwa państwa; zna 

zadania, kompetencje i faktyczną rolę administracji publicznej w 

przypadkach zaistnienia zagrożeń i ryzyka ich powstania. 

P7S_WG 

 

K_W13 Rozumie w pogłębiony sposób bezpieczeństwo jako wieloaspektowy 

obszar badawczy; zna metodologiczne uwarunkowania badań nad 

bezpieczeństwem i ich praktyczne zastosowanie. 

P7S_WG 

 

K_W14 Rozumie pojęcia z zakresu nadzoru i kontroli w administracji publicznej 

oraz faktyczny sposób działania nadzoru i kontroli; rozumie podstawy 

prawne i cele audytu wewnętrznego; rozumie faktyczne zasady kontroli i 

audytu w Unii Europejskiej; zna problematykę zarządzania ryzykiem i jego 

zastosowanie praktyczne. 

P7S_WG 

 

K_W15 Rozumie pojęcia z zakresu zarządzania jakością; zna modele i systemy 

zarządzania jakością oraz ich wzajemne relacje, i   ich zastosowanie 

praktyczne. 

P7S_WG 

 

K_W16 Ma praktyczną wiedzę z zakresu prawa; rozumie prawne aspekty 

bezpieczeństwa; ma praktyczną wiedzę z zakresu państwa prawa i 

przywództwa politycznego. 

P7S_WK 

 

K_W17 Rozumie geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej; rozumie praktyczne znaczenie współpracy 

międzynarodowej w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

P7S_WK 

 

 

K_W18 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 

narodowego (państwa), a w tym ochrony i obrony; rozumie praktyczne 

problemy wybranych rodzajów (sektorów) bezpieczeństwa w wymiarze 

narodowym i międzynarodowym. 

P7S_WG 

 

 

K_W19 Ma pogłębioną, praktyczną wiedzę z zakresu problematyki konfliktu 

(genezy i rozwiązywania konfliktów); zna dzieje konfliktów zbrojnych i 

potrafi wiedzę historyczną zastosować do współczesnych analiz. 

P7S_WK 

 

K_W20 Zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości. 

P7S_WK 

 

K_W21 Zna kluczowe zagadnienia dotyczące obronności państwa, w tym 

bezpieczeństwa militarnego. 
P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI (K_U) 

K_U01 Potrafi porównać kierunki filozoficzne ze względu na poruszaną w nich 

tematykę z zakresu bezpieczeństwa. 

P7S_UW 

 

K_U02 Potrafi analizować funkcje i faktyczne zadania systemów bezpieczeństwa; 

potrafi identyfikować współzależności między konkretnymi elementami 

sytemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a także w ramach Unii 

Europejskiej. 

P7S_UW 

 



 

K_U03 Ma umiejętności praktycznego porozumiewania się w kontaktach 

wewnątrz organizacyjnych oraz kreowania wizerunku instytucji; potrafi 

sprawnie kontaktować się ze środkami masowego przekazu. 

P7S_UW 

 

K_U04 Potrafi analizować faktyczne uwarunkowania interakcji międzyludzkich 

oraz czynniki rozwoju osobowości; potrafi identyfikować psychologiczne 

problemy współczesnego człowieka. 

P7S_UW 

 

K_U05 Potrafi analizować dzieje systemów bezpieczeństwa wewnętrznego na 

ziemiach polskich oraz formułować praktyczne sądy na temat 

historycznych i współczesnych organów i instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo. 

P7S_UW 

 

K_U06 Potrafi identyfikować i analizować faktyczne zagrożenia z zakresu 

ochrony ludności i obrony cywilnej, praktycznie stosować przepisy prawa 

oraz podejmować zadania w tym zakresie. 

P7S_UW 

 

K_U07 Potrafi porównać i wybrać najbardziej efektywną i praktyczną metodę 

zarządzania systemami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; potrafi 

dokonać analizy strategicznej. 

P7S_UW 

K_U08 Potrafi identyfikować i analizować faktyczne zagrożenia terrorystyczne, 

rozpoznawać źródła finansowania terroryzmu; potrafi określać 

praktyczne zadania podmiotów bezpieczeństwa w działaniach 

antyterrorystycznych w wymiarze międzynarodowym i narodowym. 

P7S_UW 

 

K_U09 Potrafi definiować i analizować międzynarodowe i narodowe strategie 

zapobiegania przestępczości oraz określać ich faktyczne efekty. 

P7S_UW 

 

K_U10 Potrafi definiować i analizować faktyczny potencjał organizacji 

pozarządowych i rzeczywistą jakość ich współpracy z administracją 

publiczną i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne 

państwa. 

P7S_UW 

 

K_U11 Umie wykorzystać wiedzę poprzez poprawne formułowanie i 

rozwiązywanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa narodowego (w 

tym ochrony i obrony). Potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą 

wybranych rodzajów (sektorów) bezpieczeństwa w wymiarze 

narodowym i międzynarodowym. 

P7S_UW 

 

K_U12 Potrafi opisać i opracować źródła w procesie badań nad 

bezpieczeństwem; potrafi korzystać z modeli i metod badań nad 

bezpieczeństwem i wykorzystać je w praktyce. 

P7S_UW 

 

K_U13 Potrafi analizować systemy i rodzaje kontroli ze względu na ich 

praktyczne zastosowanie; potrafi opracować plan audytu wewnętrznego; 

potrafi korzystać praktycznie z analiz z zakresu zarządzania ryzykiem. 

P7S_UW 

 

K_U14 Potrafi praktycznie stosować metody i techniki zarządzania jakością. P7S_UW 

 

K_U15 Potrafi praktycznie posługiwać się aktami prawnymi; potrafi dokonać 

analizy funkcjonowania organów demokratycznego państwa i dokonać 

rzeczywistej oceny przywództwa politycznego. 

P7S_UW 

 

K_U16 Potrafi analizować i interpretować geostrategiczne uwarunkowania 

bezpieczeństwa państwa; potrafi analizować i interpretować zjawiska i 

P7S_UW 

 



 

procesy związane z międzynarodową sferą bezpieczeństwa i wyciągać z 

nich praktyczne wnioski 

K_U17 Potrafi analizować przyczyny konfliktów i oceniać metody rozwiązywania 

konfliktów; potrafi analizować i porównać konflikty zbrojne, oraz 

wyprowadzać z tych analiz praktyczne wnioski. 

P7S_UW 

 

K_U18 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac 

pisemnych w języku polskim i języku obcym właściwym dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z wykorzystaniem 

podstawowych pojęć teoretycznych właściwych dla nauk o 

bezpieczeństwie. 

P7S_UW 

 

K_U19 Potrafi właściwie interpretować zagadnienia dotyczące obronności 

państwa, w tym bezpieczeństwa militarnego. 

P7S_UK 

 

K_U20 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, z uwzględnieniem umiejętności 

nabytych podczas praktyki zawodowej. 

P7S_UU 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K) 

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; 

potrafi inspirować proces uczenia się innych. 

P7S_KK 

 

K_K02 Potrafi współdziałać w grupie w celu realizacji zadania; bierze 

odpowiedzialność za powierzone zadania. 

P7S_KR 

 

K_K03 Potrafi poprawnie określić priorytety służące realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P7S_KK 

 

K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny; 

podejmuje refleksję na tematy etyczne; przestrzega zasady etyki 

zawodowej. 

P7S_KR 

 

K_K05 Umie aktywnie i w sposób odpowiedzialny uczestniczyć w projektach 

związanych z różnymi obszarami bezpieczeństwa. 

P7S_KR 

 

K_K06 Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w wymiarze 

interdyscyplinarnym; efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie 

ocenia stopień jej zaawansowania. 

P7S_KR 

K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przemyślany. P7S_KO 

 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie 
Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne 

absolwent 

WIEDZA (K_W) 

KSP_W01 Ma praktyczną wiedzę z zakresu systemu bezpieczeństwa publicznego; 

zna faktyczne zasady współdziałania Policji w ramach Europolu i 

Interpolu. 

P7S_WG 

 

KSP_W02 Zna teorię dowodzenia w Policji i jej zastosowanie w praktyce. P7S_WG 

 



 

KSP_W03 Ma praktyczną wiedzę na temat postępowania policjanta w sytuacjach 

kryzysowych oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego. 

P7S_WG 

 

KSP_W04 Zna dzieje policji; ma wiedzę z zakresu etyki policjanta pozwalającą na 

rozwiązanie dylematów pojawiających się w pracy policjanta. 

P7S_WG 

 

KSP_W05 Ma praktyczną wiedzę z zakresu metodyki wykrywania i ścigania 

przestępstw i wykroczeń. 

P7S_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI (K_U) 

KSP_U01 Potrafi analizować systemy bezpieczeństwa publicznego; potrafi ocenić 

faktyczne sposoby współpracy Policji w ramach Europolu i Interpolu. 

P7S_UW 

 

KSP_U02 Potrafi oceniać sposób dowodzenia w Policji. P7S_UW 

 

KSP_U03 Potrafi postępować w sytuacjach kryzysowych; potrafi użyć środków 

przymusu bezpośredniego. 

P7S_UW 

 

KSP_U04 Potrafi dokonać oceny roli policji w dziejach; potrafi analizować dylematy 

etyczne pojawiające się w zawodzie policjanta. 

P7S_UW 

 

KSP_U05 Potrafi korzystać praktycznie z metodyki wykrywania i ścigania 

przestępstw i wykroczeń. 

P7S_UO 

 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie 
Zarządzanie kryzysowe  

absolwent 

WIEDZA (K_W) 

KZK_W01 Rozumie system zarządzania kryzysowego w Polsce i wybranych 

państwach oraz zasady organizacji i realizacji zadań przez podmioty 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

P7S_WG 

 

KZK_W02 Zna systemy logistyczne wspierające zarządzanie kryzysowe. P7S_WG 

 

KZK_W03 Ma pogłębioną wiedzę na temat różnych typów zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa. 

P7S_WG 

 

KZK_W04 Rozumie podejmowane działania przez poszczególnych uczestników 

procesu zarządzania kryzysowego. 

P7S_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI (K_U) 

KZK_U01 Potrafi analizować system zarządzania kryzysowego w Polsce i wybranych 

państwach; potrafi ocenić działania podmiotów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo; potrafi sporządzić plan zarządzania kryzysowego. 

P7S_UW 

 

KZK_U02 Potrafi analizować i oceniać systemy logistyczne wspierające zarządzanie 

kryzysowe. 

P7S_UW 

 

KZK_U03 Rozróżnia typy zagrożeń dla środowiska bezpieczeństwa państwa. P7S_UW 

 



 

KZK_U04 Potrafi zaplanować podejmowane działania przez poszczególnych 

uczestników procesu zarządzania kryzysowego. 

P7S_UW 

 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie 
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa  

absolwent 

WIEDZA (K_W) 

KBE_W01 Posiada pogłębioną wiedzę na temat ekonomicznych funkcji państwa 

pełnionych w warunkach postępującej globalizacji. 

P7S_WG 

 

KBE_W02 Posiada pogłębioną wiedzę na temat istoty i głównych zagrożeń w sferze 

bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego pod kątem 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P7S_WG 

 

KBE_W03 Zna i rozumie w pogłębiony sposób zjawiska i procesy wpływające na 

bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. 

P7S_WG 

 

KBE_W04 Ma pogłębioną wiedzę na temat potencjalnych możliwości 

przeciwdziałania głównym zagrożeniom w sferze bezpieczeństwa 

ekonomicznego i finansowego dotyczących bezpieczeństwa gospodarki 

narodowej. 

P7S_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI (K_U) 

KBE_U01 Potrafi poprawnie identyfikować główne zagrożenia dla funkcjonowania 

systemu gospodarczego i finansowego państwa. 

P7S_UW 

 

KBE_U02 Potrafi formułować własne opinie i sądy na temat zagrożeń 

ekonomicznych i ekologicznych współczesnego świata, polityki 

energetycznej, ekonomicznej, ekologicznej i żywnościowej 

poszczególnych państw i regionów świata. 

P7S_UW 

 

KBE_U03 Poprawnie przeprowadza analizę czynników powodujących 

występowanie kryzysów gospodarczych, finansowych, energetycznych, 

czy demograficznych. 

P7S_UW 

 

KBE_U04 Wyciąga odpowiedne wnioski z wynikających sytuacji i wydarzeń w 

zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego. 

P7S_UW 

 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie 
Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji  

absolwent 

WIEDZA (K_W) 

KLiBTiK_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z logistyki i bezpieczeństwa transportu i 

komunikacji. 

P7S_WG 

KLiBTiK_W02 Posiada wiedzę z prawa ubezpieczeniowego oraz procesów likwidacji 

szkód; zna zasady zarządzania logistycznego w transporcie i komunikacji 

P7S_WG 

KLiBTiK_W03 Ma wiedzę na temat infrastruktury transportu. Ma wiedzę o transporcie 

Unii Europejskiej. 

P7S_WG 

KLiBTiK_W04 Zna zagadnienia dotyczące ergonomii i bezpieczeństwa w transporcie i 

komunikacji. 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI (K_U) 

KLiBTiK_U01 Potrafi poprawnie analizować, oceniać i interpretować zagadnienia 

dotyczące logistyki i bezpieczeństwa transportu i komunikacji. 

P7S_UW 



 

KLiBTiK_U02 Potrafi posługiwać się wiedzą z prawa ubezpieczeniowego oraz procesów 

likwidacji szkód; potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania 

logistycznego w transporcie i komunikacji. 

P7S_UW 

KLiBTiK_U03 Potrafi dokonać diagnozy infrastruktury transportu; potrafi analizować i 

oceniać różnorodne procesy związane z transportem w Unii Europejskiej. 

P7S_UW 

KLiBTiK_U04 Potrafi stosować zasady bezpiecznego transportu i komunikacji P7S_UW 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie 
Kryminologia i kryminalistyka  

absolwent 

WIEDZA (K_W) 

KKiK_W01 Zna i rozumie pojęcie kryminologii, kryminalistyki, związane z tym 

terminy, teorie, metody i narzędzia pracy. 

P7S_WG 

KKiK_W02 Zna zjawisko współczesnej przestępczości, jej determinanty, zna i 

rozumie kryminogenny potencjał wybranych zjawisk społecznych. 

P7S_WG 

KKiK_W03 Zna i rozumie profilowanie kryminalistyczne i kryminalne, jego znaczenie 

w pracy kryminalistycznej, metody, techniki i narzędzia pracy. 

P7S_WG 

KKiK_W04 Zna i rozumie zasady prowadzenia czynności operacyjno-

rozpoznawczych, ich znaczenie w pracy kryminalistycznej, metody, 

techniki i narzędzia oraz znaczenie ekspertyzy kryminalistycznej. 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI (K_U) 

KKiK_U01 Potrafi prowadzić działania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym 

przy wykorzystaniu znajomości terminów, teorii, metod i narzędzi pracy z 

zakresu kryminologii i kryminalistyki. 

P7S_UW 

 

KKiK_U02 Potrafi dostrzec, scharakteryzować i poddać analizie zjawisko 

współczesnej przestępczości, dostrzec i ocenić potencjał kryminogenny 

wybranych zjawisk społecznych, a także potrafi dobrać odpowiednie 

narzędzia pracy w celu zapobiegania lub zwalczania przestępczości i 

zjawisk kryminogennych. 

P7S_UW 

 

KKiK_U03 Potrafi wykorzystać metody, techniki i narzędzia pracy z zakresu 

profilowania kryminalistycznego i kryminalnego w działaniach na rzecz 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P7S_UW 

 

KKiK_U04 Potrafi prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz działania z 

zakresu ekspertyzy kryminalistycznej oraz wykorzystywać je w 

działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P7S_UW 

 

  

 


