
Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/79 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 

z  dnia 22 marca 2019 r.    

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO WENĘTRZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA  

PROFIL PRAKTYCZNY W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W RADOMIU  

(studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

Obszar kształcenia: nauki społeczne  

Przyporządkowanie efektów uczenia się do dziedzin i dyscyplin nauki: 

 Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie wewnętrznym, nauki 

o polityce 

 Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: nauki o zarządzaniu 

 Dziedzina: nauki prawne; dyscyplina: prawo 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U 

z 2018 r. poz. 2153); 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 (Dz.U. z 2018 r poz. 2218); 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 

roku w sprawie studiów 

 

Symbol 

efektu   

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

bezpieczeństwo wewnętrzne  

odpowiadające kwalifikacji na poziomie 

6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (profil 

praktyczny) 

Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku studiów 

bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent: 

Odniesienie do 

charakterystyk                 

I stopnia PRK-

poziom 6 

 

 

Odniesienie do 

charakterystyk 

II stopnia PRK-

poziom 6  

WIEDZA 

BWI_W01 
Zna terminologię używaną w naukach 

społecznych oraz w naukach 

o bezpieczeństwie, a także okoliczności 

P6U_W 
 

P6S_WG 



powstania  oraz zasady jej używania w 

obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

i na gruncie pracy zawodowej związanej 

z kierunkiem studiów. 

BWI_W02 

Ma elementarną wiedzę o miejscu nauki 

o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz 

o jej przedmiotowych i metodologicznych 

powiązaniach z innymi dyscyplinami 

naukowymi w kontekście ich przydatności 

dla nauki o bezpieczeństwie oraz 

w środowisku funkcjonowania służb 

porządku publicznego. 

P6U_W 

 

 

P6S_WG 

 

 

BWI _W03 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad 

osiągania oraz zachowania właściwego 

poziomu bezpieczeństwa państwa w 

kontekście działalności zawodowej w 

obszarze związanym z kierunkiem 

studiów. 

P6U_W 

 

P6S_WG 

BWI _W04 

Określa oraz identyfikuje istotę, cechy 

oraz płaszczyzny zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa w kontekście 

podmiotowym, przedmiotowym, 

przestrzennym oraz czasowym.  

P6U_W 

 

P6S_WK 

P6S_WG 

BWI _W05 

Rozumie relacje między działaniami 

zmierzającymi do utrzymania właściwego 

poziomu bezpieczeństwa państwa w 

kontekście rodzaju jego zagrożenia 

i potrafi je odnosić do konkretnego 

środowiska społecznego. 

P6U_W 

 

P6S_WK 

P6S_WG 

BWI _W06 

Posiada wiedzę dotyczącą prawnych 

aspektów zachowania bezpieczeństwa 

państwa oraz struktury organów 

odpowiedzialnych za utrzymanie 

właściwego poziomu bezpieczeństwa 

państwa w kontekście  realizacji własnych 

celów zawodowych.   

P6U_W 

 

 

P6S_WG 

 

BWI _W07 

Zna zadania i kompetencje 

poszczególnych organów administracji 

publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa 

wewnętrznego funkcjonujących na 

lokalnym rynku pracy. 

P6U_W 

 

P6S_WG 



BWI _W08 

Posiada wiedzę dotyczącą teorii 

i organizacji zarządzania w kontekście 

zarządzania bezpieczeństwem odnosząc ją 

do zmieniających się wymagań rynku 

pracy. 

P6U_W 

 

P6S_WK 

 

BWI _W09 

Zna zależności między bezpieczeństwem 

państwa a wpływem otoczenia 

międzynarodowego. P6U_W 

  

P6S_WG 

P6S_WK 

BWI _W10 

Zna zależności między systemem 

politycznym państwa a metodami 

osiągania bezpieczeństwa państwa. 

 

P6U_W 

 

P6S_WG 

P6S_WK 

BWI _W11 Zna wpływ systemu gospodarczego i jego 

stabilności na bezpieczeństwo państwa 

odnosząc ją również do lokalnego rynku 

pracy. 

P6U_W P6S_WK 

BWI _W12 Posiada wiedzę dotyczącą zależności 

między stopniem rozwoju infrastruktury 

a poziomem bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Dostrzega te zależności 

również w swoim środowisku lokalnym. 

P6U_W P6S_WK 

P6S_WG 

BWI _W13 Ma podstawową wiedzę na temat wpływu 

nowych technologii oraz gromadzenia 

i przepływu informacji na bezpieczeństwo 

państwa i jego elementy składowe. 

 

P6U_W 

 

P6S_WK 

 

BWI _W14 Ma podstawową wiedzę dotyczącą 

zjawiska terroryzmu, jego rodzajów, 

przyczyn i wpływu na bezpieczeństwo 

państwa oraz własnego środowiska 

społeczno-ekonomicznego i jego 

elementów składowych. 

 

P6U_W 

 

P6S_WK 

P6S_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

BWI_U01 

Potrafi analizować powiązania zjawisk                

z różnymi obszarami bezpieczeństwa 

politycznego, militarnego, 

ekonomicznego, społecznego, 

P6U_U 
 

P6S_UW 



kulturowego, ekologicznego, publicznego, 

powszechnego odnosząc się do typowych 

zjawisk we własnym środowisku. 

 

BWI_U02 

Potrafi porządkować i wyjaśniać relacje 

zachodzące pomiędzy procesami, 

podmiotami i strukturami determinującymi 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

i bezpieczeństwo państwa. Dostrzega te 

relacje w swoim środowisku lokalnym.  

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

BWI_U03 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę 

i rozwijać swoje umiejętności, korzystając 

z różnych źródeł, w tym nowoczesnych 

technologii, umiejscawiając je 

w kontekście  realizacji własnych celów 

zawodowych.   

P6U_U 

 

P6S_UU 

BWI_U04 

Potrafi identyfikować zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz formułować sposoby 

praktycznego reagowania w sytuacjach 

kryzysowych dokonując ich identyfikacji 

w praktyce. 

P6U_U P6S_UW 

BWI_U05 

Potrafi diagnozować i prognozować 

procesy i zjawiska w zakresie 

bezpieczeństwa oraz generować i wdrażać 

rozwiązania konkretnych problemów 

w zakresie bezpieczeństwa, w tym 

uwzględniać umiejętności nabyte podczas 

praktyki zawodowej. 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

BWI_U06 

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny 

wypowiadać się (w języku polskim 

i obcym) na tematy dotyczące wybranych 

dziedzin i zagadnień bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa, z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych, korzystając 

zarówno z dorobku nauk 

o bezpieczeństwie, czy innych dyscyplin 

naukowych oraz doświadczenia nabytego 

podczas praktyk zawodowych. 

P6U_U 

 

P6S_UW 

P6S_UK 

BWI_U07 

Ma umiejętność komunikacji 

interpersonalnej, potrafi używać języka 

specjalistycznego i porozumiewać się 

w sposób precyzyjny i spójny 

w środowisku służb i instytucji 

powiązanych z zachowaniem 

 

P6U_U 

 

P6S_UK 

 



bezpieczeństwa państwa.  

BWI_U09 

Potrafi działać pod presją i w deficycie 

czasu. W sytuacjach takich potrafi, 

używając właściwej argumentacji, 

uzasadniać swoje decyzje i proponowane 

rozwiązania, nadając im charakter 

wdrożeniowy. 

 

P6U_U 

 

P6S_UK 

P6S_UO 

 

BWI_U10 

Potrafi w praktyce wykorzystać swoją 

wiedzę w celu analizowania, 

interpretowania oraz prognozowania 

strategii działań w stanach zagrożenia 

bezpieczeństwa. 

 

 

P6U_U 

 

P6S_UW 

P6S_UO 

BWI_U11 

Potrafi wskazywać rozwiązania 

w konkretnych stanach zagrożenia 

bezpieczeństwa i uzasadniać wybrane 

rozwiązanie.  

 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

BWI_U12 

Potrafi wskazywać i inicjować działania 

we własnym środowisku  zmierzające do 

zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. 

 

P6U_U 

 

P6S_UW 

P6S_UO 

BWI_U13 

Potrafi pracować w zespole, umie 

przyjmować i wyznaczać zadania, ma 

podstawowe umiejętności organizacyjne, 

pozwalające na realizację celów 

związanych z planowaniem 

i podejmowaniem skutecznych działań na 

przyjmowanym - potencjalnym stanowisku 

pracy. 

 

P6U_U 

 

P6S_UU 

P6S_UO 

BWI_U14 Potrafi posługiwać się zasadami i normami 

etycznymi w podejmowanej działalności, 

dostrzega i analizuje dylematy etyczne, 

przewiduje skutki konkretnych działań 

w kontekście własnego środowiska pracy. 

 

 

P6U_U 

 

P6S_UW 

P6S_UO 

BWI_U15 Potrafi dokonać analizy własnych działań, 

w kontekście  realizacji własnych celów 

zawodowych i wskazać ewentualne 

obszary wymagające modyfikacji 

w przyszłym działaniu. 

P6U_U P6S_UO 

P6S_UU 



BWI_U16 Potrafi w praktyce – w odniesieniu do 

własnego stanowiska pracy, bądź 

perspektywy funkcjonowania 

w środowisku zawodowym zastosować 

zasady ergonomii i normy BHP. 

 

P6U_U 

 

P6S_UO 

BWI_U17 Potrafi posługiwać się językiem obcym na 

poziomie B2 zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego 

Rady Europy również we 

własnym  środowisku  pracy zawodowej. 

 

 

P6U_U 

 

 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BWI_K01 

Potrafi właściwie określić poziom nabytej 

wiedzy i umiejętności w zakresie nauk 

o bezpieczeństwie, zarządzaniu, prawie 

i administracji. Przejawia świadomość 

konieczności stałego samodoskonalenia 

w trafnie wyznaczanych przez siebie 

kierunkach kształcenia i doskonalenia 

zawodowego, krytycznie oceniając zasoby 

posiadanej wiedzy, umiejętnie 

wykorzystując treści z niej płynące. 

P6U_K 

 

 

P6S_KK 

 

BWI_K02 

Jest przygotowany do uczestnictwa 

w projektach i organizacjach społecznych 

w zakresie współczesnych aspektów 

bezpieczeństwa oraz pracy 

w organizacjach realizujących zadania 

z zakresu szeroko pojętego 

bezpieczeństwa państwa, odnosząc się do 

opinii ekspertów. 

P6U_K 

 

 

P6S_KO 

P6S_KR 

BWI_K03 

Wykazuje aktywność w realizacji 

indywidualnych i zespołowych działań 

związanych z zachowaniem właściwego 

poziomu bezpieczeństwa. Myśli i działa 

w sposób planowy wybierając trafne 

rozwiązania, również w kontekście do 

własnego środowiska lokalnego 

P6U_K 

 

P6S_KO 

 

BWI_K04 

Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na 

tematy społeczne i zawodowe z 

zachowaniem zasad etycznych. Jest 

otwarty na poglądy innych.  

P6U_K 

 

P6S_KR 

BWI_K05 Jest świadomy wiedzy i nabytych 

umiejętności w zakresie zarządzania 
  



bezpieczeństwem, wymaganych na 

odpowiednich stanowiskach w 

administracji publicznej, służbach 

mundurowych i organizacjach 

pozarządowych, działając na rzecz interesu 

publicznego. 

 

P6U_K 

 

 

P6S_KR 

P6S_KO 

BWI_K06 

Ma świadomość brania odpowiedzialności 

za kształtowanie społeczeństwa 

proobronnego i nieobojętnego na sprawy 

wagi państwowej we własnym środowisku 

społeczno-ekonomicznym.  

P6U_K 

 

P6S_KO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


