
Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/79 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 

z  dnia 22 marca 2019 r.   

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO WENĘTRZNE STUDIA DRUGIEGO 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 

7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (profil 

praktyczny) 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 

na kierunku studiów bezpieczeństwo 

wewnętrzne absolwent: 

Odniesienie do 

charakterystyk                 

I stopnia PRK-

poziom 7 

 

Odniesienie do 

charakterystyk 

II stopnia PRK-

poziom 7  

WIEDZA 

BWII_W01 
Posiada pogłębioną wiedzę o różnych 

rodzajach bezpieczeństwa, w różnych 

dyscyplinach naukowych; zna 

P7U_W 
 

P7S_WG 



i interpretuje relacje z innymi naukami 

społecznymi oraz na gruncie pracy 

zawodowej związanej z kierunkiem 

studiów. 

 

 

BWII_W02 

Ma rozszerzoną wiedzę o problemach 

ochrony ludności, obrony cywilnej oraz 

podejmowanych działaniach w zakresie 

przeciwdziałania różnym formom 

przestępczości i potrafi ją odnosić do 

konkretnego środowiska społecznego. 

P7U_W 

 

 

P7S_WG 

 

BWII _W03 

Ma pogłębioną wiedzę o kulturowych, 

prawnych, politycznych i ekonomicznych 

procesach na poziomie państwa i struktur 

międzynarodowych wraz z ich wpływem 

na bezpieczeństwo wewnętrzne 

państwai środowiska lokalnego. 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

 

BWII _W04 

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat 

istoty, cech oraz płaszczyzn zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa w kontekście 

podmiotowym, przedmiotowym, 

przestrzennym oraz czasowym w obszarze 

związanym z kierunkiem studiów. 

P7U_W 

 

 

P7S_WG 

BWII _W05 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 

przedsięwzięć państwowych 

i pozarządowych działalności zawodowej 

w obszarze związanym z kierunkiem 

studiów na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

państwa. Określa relacje między 

strukturami i instytucjami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 

państwa. 

P7U_W 

 

 

 

P7S_WG 

BWII _W06 

Ma poszerzoną wiedzę na temat 

współczesnych formy terroryzmu, 

wyjaśnia jego wpływ na bezpieczeństwo 

wewnętrzne państwa oraz wykazuje się 

wiedzą na temat przedsięwzięć 

antyterrorystycznych w obszarze własnej 

działalności zawodowej. 

P7U_W 

 

 

P7S_WG 

BWII _W07 

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu 

zagadnień filozoficznych, społecznych 

i psychologicznych w obszarze związanym 

z kierunkiem studiów wpływających na 

P7U_W 

 

P7S_WG 



bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.  

BWII _W08 

Identyfikuje i charakteryzuje zadania 

państwa w zakresie kierowania 

obronnością, zarządzania kryzysowego 

i ochrony infrastruktury krytycznej 

i potrafi je odnosić do konkretnego 

środowiska społecznego. 

P7U_W 

 

P7S_WG 

BWII _W09 

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu form 

międzynarodowej współpracy politycznej, 

gospodarczej i militarnej oraz ich wpływu 

na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 

i środowiska lokalnego. 

P7U_W 

 

P7S_WG 

 

BWII _W10 

Objaśnia prawne regulacje bezpieczeństwa 

wewnętrznego na poziomie państwa 

i struktur międzynarodowych oraz 

w obszarze realizacji własnych celów 

zawodowych.   

P7U_W 

 

P7S_WK 

BWII _W11 

Zna problemy i metody zwalczania 

przestępczości zorganizowanej, 

gospodarczej i w cyberprzestrzeni 

odnosząc ją również do problemów 

środowiska lokalnego. 

P7U_W 

 

P7S_WG 

BWII _W12 

Zna metodologię badań w obszarze 

bezpieczeństwa wewnętrznego, 

identyfikuje i charakteryzuje metody, 

narzędzia i techniki pozyskiwania danych 

i ich zabezpieczenia w obszarze 

związanym z kierunkiem studiów. 

P7U_W 

 

 

P7S_WG 

 

BWII _W13 

Zna podstawowe pojęcia i zasady ochrony 

własności intelektualnej i prawa 

autorskiego, kontroli i audytu oraz 

zarządzania jakością w instytucjach 

zajmujących się bezpieczeństwem 

wewnętrznym i potencjalnej działalności 

zawodowej w obszarze związanym 

z kierunkiem studiów. 

P7U_W 

 

P7S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

BWII_U01 Prawidłowo interpretuje zjawiska 

społeczne, ekonomiczne, polityczne, 
P7U_U  



prawne i kulturowe, mające wpływ na 

bezpieczeństwo państwa. Analizuje 

zależności między nimi oraz ocenia 

zagrożenia bezpieczeństwa płynące z tych 

obszarów w skali państwowej, 

międzynarodowej i własnego środowiska. 

 

P7S_UW 

BWII_U02 

Posługuje się normami i regułami 

(prawnymi, zawodowymi, moralnymi) 

w celu rozwiązania problemów z zakresu 

bezpieczeństwa działalności zawodowej 

w obszarze związanym z kierunkiem 

studiów. 

P7U_U 

 

 

P7S_UW 

 

BWII_U03 

Umie zastosować w praktyce metody, 

narzędzia i techniki pozyskiwania 

ważnych informacji w obszarze realizacji 

własnych celów zawodowych.   

P7U_U 

 

P7S_UW 

 

BWII_U04 

Ma świadomość wagi kluczowych 

informacji dla bezpieczeństwa państwa 

i podejmowania wszelkich przedsięwzięć 

niezbędnych do ich ochrony w obszarze 

związanym z kierunkiem studiów. 

P7U_U 
P7S_UW 

 

BWII_U05 

Potrafi dokonywać analizy dokumentacji, 

interpretowania ich treści oraz oceny ich 

wpływu na stan bezpieczeństwa osób, ich 

mienia odnosząc się również do 

problemów środowiska lokalnego. 

P7U_U 

 

P7S_UW 

BWII_U06 

Wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę 

do rozwiązywania problemów 

praktycznych z zakresu bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa i własnego 

środowiska. 

P7U_U 

 

P7S_UW 

BWII_U07 

Posiada umiejętność pracy w warunkach 

deficytu czasu i stresu. Potrafi 

komunikować się i kierować zespołem 

ludzkim w sytuacjach kryzysowych 

działalności zawodowej w obszarze 

związanym z kierunkiem studiów. 

P7U_U 

 

P7S_UO 

P7S_UK 

P7S_UU 

BWII_U08 
Zna zasady przeprowadzenia kontroli 

w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych publicznych i organizacji 

  



społecznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć związanych 

z bezpieczeństwem państwa w ranach 

własnej działalności zawodowej 

P7U_U P7S_UO 

 

BWII_U09 

Posiada umiejętności praktyczne związane 

z kierunkiem studiów wymagane 

w zespołach ratowniczych i reagowania 

kryzysowego. Potrafi skonstruować plan 

działań odpowiadający potrzebom 

w odniesieniu do prognozowanych 

zagrożeń i prognozowanych stanowisk 

służbowych. 

 

P7U_U 

P7S_UO 

P7S_UU 

BWII_U10 

Rozwiązuje problemy dotyczące strategii 

bezpieczeństwa państwa, przewiduje 

konsekwencje ich realizowania przez 

właściwe podmioty i własne środowisko. 

 

P7U_U 

 

P7S_UW 

BWI_U11 

Analizuje i formułuje własne opinie na 

temat różnych rodzajów przestępczości 

oraz przedstawia propozycje odnośnie 

sposobu walki z nimiw obszarze realizacji 

własnych celów zawodowych.   

 

P7U_U 

 

P7S_UW 

P7S_UK 

BWII_U12 

Wykorzystuje praktycznie wiedzę 

i umiejętności w zakresie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

zmierzającej do poprawy poziomu 

bezpieczeństwa w obszarze związanym 

z kierunkiem studiów. 

 

P7U_U 

 

P7S_UW 

 

BWII_U13 

Umie wykorzystać zdobytą wiedzę 

i umiejętności podczas praktyk 

studenckich do opracowywania 

sprawozdań, meldunków i analiz 

uwzględniając opinie ekspertów. 

 

P7U_U 

 

P7S_UW 

P7S_UK 

BWII_U14 

Potrafi w praktyce realizować procedury 

organizacyjne, techniczne, prawne i inne, 

związane z funkcjonowaniem systemu 

bezpieczeństwa państwa, w szczególności 

wystąpienia sytuacji kryzysowej we 

własnym środowisku lokalnym. 

 

P7U_U 

 

P7S_UW 

P7S_UK 

BWII_U15 Posiada umiejętność przygotowania na 

wysokim poziomie spójnych 

i merytorycznych wystąpień w języku 

polskim i obcym właściwych dla poziomu 

 

P7U_U 

 

P7S_UK 



B2+ zgodnie z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego również 

we własnym  środowisku  pracy 

zawodowej. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BWII_K01 

Wyraża gotowość i widzi potrzebę 

doskonalenia swoich umiejętności 

i systematycznego uzupełnia wiedzy. 

Potrafi inspirować oraz organizować 

proces doskonalenia się innych - 

krytycznie oceniając zasoby posiadanej 

wiedzy, umiejętnie wykorzystując treści 

z niej płynące. 

 

P7U_U 

 

P7S_KK 

 

BWII_K02 

Określa priorytety służące realizacji 

określonych zadań w sektorze 

bezpieczeństwa wewnętrznego, 

w szczególności we własnym środowisku 

lokalnym, umiejętnie je motywując.  

 

P7U_U 

 

P7S_KO 

 

BWII_K03 
Inicjuje i moderuje pracę w grupie, 

przyjmując w niej różne role realizacji 

własnych celów zawodowych.   

 

P7U_U 

 

P7S_KR 

BWII_K04 

Podejmuje inicjatywę w zakresie 

przygotowania projektów społecznych 

i uwzględnia ich różne aspekty w obszarze 

kształtowania bezpieczeństwa lokalnego, 

związanym z kierunkiem studiów. 

 

P7U_U 

 

P7S_KO 

BWII_K05 

Ma świadomość znaczenia 

profesjonalizmu i etyki w realizacji 

własnych celów zawodowych, 

w szczególności w sytuacji wystąpienia 

kryzysowych w państwie. 

 

P7U_U 

 

P7S_KR 

BWII_K06 

Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie 

kształtowania poziomu bezpieczeństwa 

państwa i realizacji własnych celów 

zawodowych.   

 

P7U_U 

 

P7S_KO 

 

 

 


