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EFEKTY KSZTAŁCENIA
KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
STUDIA II STOPNIA
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Kierunkowe efekty kształcenia

WIEDZA
Posiada poszerzoną wiedzę na temat charakteru
bezpieczeństwa
narodowego
oraz
jego
ogólnych
i szczegółowych powiązań z naukami społecznymi.
Posiada rozbudowaną wiedzę o rodzajach struktur
i instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz jego miejscu,
roli i przeznaczeniu w obszarze nauk społecznych.
Zna system pojęciowy i terminologię w zakresie
bezpieczeństwa narodowego oraz w obszarze nauk
społecznych.
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą ram instytucjonalno –
przedmiotowych oraz relacji i powiązań zachodzących
pomiędzy nimi w sferze realizacji zadań w zakresie
bezpieczeństwa narodowego oraz o możliwych zmianach ich
struktur organizacyjnych.
Dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą militarnych,
niemilitarnych,
asymetrycznych,
konwencjonalnych
i niekonwencjonalnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa
wpływających na struktury i instytucje bezpieczeństwa
państwa.
Posiada
pogłębioną
wiedzę
dotyczącą
kategorii
bezpieczeństwa oraz powiązań, relacji i prawidłowości
zachodzących w ramach bezpieczeństwa narodowego, które
wpływają na jego kształt i poziom.
Dysponuje pogłębioną wiedzą o podmiotach tworzących
bezpieczeństwo narodowe oraz obszarach ich aktywności
w ramach bezpieczeństwa.
Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu metod, technik
i narzędzi badawczych oraz sposobów przetwarzania
wykorzystania i ochrony informacji mających wpływ na
bezpieczeństwa państwa.
Posiada wiedzę w zakresie pozyskiwania danych
niezbędnych do tworzenia i dostosowywania struktur
systemu bezpieczeństwa do wymogów współczesnego
świata.
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą norm, zasad i reguł
prawnych,
organizacyjnych,
zawodowych,
moralnych
i etycznych
występujących w strukturach systemu
bezpieczeństwa państwa.
Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie metod i narzędzi
pozyskiwania i ochrony informacji właściwych dla
bezpieczeństwa narodowego oraz zasad, mechanizmów
i powiązań, które go kształtują.
Posiada pogłębioną wiedzę o uregulowaniach prawnych

Odniesienie do
efektów
obszarowych
S2A_W01

S2A_W01,02

S2A_W01,02

S2A_W02,05

S2A_W02,03

S2A_W04

S2A_W05

S2A_W06

S2A_W06

S2A_W03,07

S2A_W06,11

S2A_W02,07

1

`
K_W13

K_W14

K_W15

K_W16
K_W17

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10
K_U11
K_U12

i normach w zakresie bezpieczeństwa obowiązujących
w systemie bezpieczeństwa państwa.
Dysponuje pogłębioną wiedzą o źródłach, naturze
i przewidywanych zmianach w systemie norm, zasad
i reguł wpływających na zakres i sposoby działania
elementów systemu bezpieczeństwa państwa.
Rozporządza poszerzoną wiedzą z zakresu historycznych
uwarunkowań i ewolucyjnych zmian struktur instytucji
i organów związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz
o procesach zachodzących w strukturach bezpieczeństwa
państwa i rządzących tymi zmianami prawidłowościach.
Ma pogłębioną wiedzę o poglądach i opiniach na temat
struktur bezpieczeństwa narodowego, więziach zachodzący
pomiędzy nimi oraz historycznych uwarunkowaniach
związanych z ich tworzeniem.
Zna i rozumie przepisy w zakresie ochrony informacji
niejawnych dotyczących bezpieczeństwa państwa.
Zna zasady tworzenia i rozwoju struktur bezpieczeństwa
państwa oraz rolę podmiotu (człowieka) i jego zadania w tym
procesie.
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada
umiejętności
prawidłowego
wyjaśniania
i interpretacji zjawisk zachodzących w dziedzinie
bezpieczeństwa oraz relacje między tymi zjawiskami.
Potrafi, z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i metod
analitycznych, dokonywać analizy i opisu przyczyn
i zjawisk z zakresu bezpieczeństwa oraz formułować własne
opinie na temat jego stanu i rozwoju.
Potrafi
dokonywać
kompleksowej
analizy
przyczyn
i problemów mających wpływ na poziom bezpieczeństwa
państwa i wyciągać na podstawie symptomów i przesłanek
racjonalne wnioski.
Potrafi we właściwy sposób, z wykorzystaniem metod,
technik i narzędzi charakterystycznych dla nauk społecznych,
przybliżać, wyjaśniać i modelować procesy i zjawiska mające
wpływ na bezpieczeństwo państwa.
Posiada umiejętności posługiwania się zespołem norm, reguł
prawnych i etycznych do rozwiązywania progresywnych
problemów bezpieczeństwa państwa.
Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązywania
sytuacji problemowych wraz z merytorycznym określeniem
skuteczności i przydatności tej wiedzy.
Potrafi
samodzielnie
przygotowywać
i
proponować
rozwiązanie
konkretnego
problemu
z
zakresu
bezpieczeństwa
narodowego
stosując
procedurę
podejmowania decyzji w tym zakresie.
Umie ze zrozumieniem prowadzić kompleksową, opartą na
wiedzy, z wykorzystaniem metod badawczych, analizę
zjawisk z zakresu bezpieczeństwa narodowego wraz
z poszerzoną oceną wybranych zjawisk z obszaru
bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego.
Potrafi, w sposób syntetyczny, przedstawiać wynik analizy
zjawisk z zakresu bezpieczeństwa oraz proponować
optymalne rozwiązanie.
Ma umiejętność kierowania grupą poprzez podejmowanie
i kierowanie podjętych decyzji do wykonawców.
Umie
wykorzystywać
w
toku
studiów
tradycyjne
i nowoczesne formy informacji wraz z jej zobrazowaniem.
Posiada umiejętność stosowania pojęć z zakresu nauk
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Sylwetka
absolwenta

społecznych, w szczególności kategorie i system pojęciowy z
zakresu bezpieczeństwa, do przygotowania scenariuszy
rozwoju warunków bezpieczeństwa.
Posiada umiejętność określania wzajemnych relacji
pomiędzy systemami normatywnymi, funkcjonującymi
w społeczeństwach współczesnego świata.
Posiada
pogłębioną
umiejętność
pozyskiwania,
selekcjonowania, interpretowania merytorycznie właściwych
treści w języku polskim i obcym do opisu zjawisk społecznych
z zakresu bezpieczeństwa.
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac
w języku polskim i obcym z wykorzystaniem prawidłowej
komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nowoczesnych
technik informatycznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Komunikuje się z innymi osobami w grupie i w pracy
zawodowej z wykorzystaniem tradycyjnych i cyfrowych
narzędzi i technik informacyjno- komunikacyjnych.
Rozumie
potrzebę
doskonalenia
swojej
wiedzy
i kompetencji w zakresie wieloaspektowych nauk
społecznych w tym głownie z zakresu bezpieczeństwa.
Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, przyjmując
i kierując wykonanie różnych zadań innym.
Jest tolerancyjny wobec poglądów wygłaszanych przez
innych, dążąc do poszukiwania rozwiązań kompromisowych.
Prawidłowo identyfikuje i składa propozycje zmian
dostosowawczych
w
zakresie
problematyki
nauk
społecznych, głównie nauk o bezpieczeństwie, aktualnych
i perspektywicznych.
Potrafi
organizować
merytorycznie
przygotowany
i wygodny warsztat do synchronizacji współpracy tradycyjnej
i zdalnej w grupie.
Rozwija, poprzez studia, zmysł analityczny i krytyczny.
Potrafi przygotowywać, indywidualnie i w zespole, różne
projekty przekładając wiedzę teoretyczną nabytą podczas
studiów na rozwiązania praktyczne.
Uzupełniając zdobytą wiedzę, potrafi poszerzać horyzonty
myślowe
i
doskonalić
umiejętności
związane
z bezpieczeństwem państwa.
Potrafi myśleć, podejmować decyzje i działać na podstawie
analiz, ocen i interpretacji zjawisk i zdarzeń wpływających na
bezpieczeństwo państwa.
Potrafi działać w sposób twórczy i kreatywny.
Potrafi
organizować
działania
grupy
oparte
na przyjętych zasadach etycznych.
Potrafi myśleć i w sposób kompetentny i przedsiębiorczy
przygotowywać i uzasadniać scenariusze i warianty rozwoju
warunków bezpieczeństwa.
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Absolwenci studiów II stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe nabywają
szerokiej wiedzy z obszaru nauk społecznych w zakresie współczesnych zagrożeń
bezpieczeństwa, mechanizmów i relacji zachodzących w ramach bezpieczeństwa oraz
rodzajów struktur i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.
Dysponują umiejętnościami interpretacji zjawisk społecznych w zakresie nauk
o bezpieczeństwie, stosowania nowoczesnych technologii (nowych mediów) do
wspomagania procesu zarządzania bezpieczeństwem i obronnością oraz zarządzania
kryzysowego,
prowadzenia badań społecznych, interpretacji danych pozyskanych
w wyniku prowadzonych badań, analizy procesów zachodzących w różnego rodzaju
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strukturach związanych z obszarem bezpieczeństwa, analizy przyczyn i przebiegu
procesów i zjawisk społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Posiadają wiedzę i umiejętności
posługiwania się podstawami teoretycznymi w celu analizowania, diagnozowania
i prognozowania rozwoju sytuacji bezpieczeństwa oraz sytuacji kryzysowych. Potrafią
analizować strategię działań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz
zarządzania kryzysowego, posługując się narzuconymi normami prawnymi i regułami
oraz przepisami o ochronie informacji niejawnych. Do osiągnięcia zakładanego celu
i rozstrzygania dylematów moralnych, etycznych, filozoficznych, merytorycznych potrafią
wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności.
Cechują się kompetencjami społecznymi przewidzianymi do aktywnego
i przedsiębiorczego uczestnictwa w grupach, organizacjach, instytucjach realizujących
zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym kompetencjami przywódczymi,
przyjmując i wyznaczając wykonawstwo zadań.
Absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują tytuł magistra ze
specjalnościami:
- Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością;
- Zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej.
Absolwenci po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo
Uzyskiwane
narodowe posiadają teoretyczne przygotowanie do udziału w zarządzaniu
kwalifikacje
bezpieczeństwem i obronnością, zarządzaniu kryzysowym oraz pracy na stanowiskach
oraz uprawnie
w różnych obszarach działalności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.
nia zawodowe
Potrafią efektywnie posługiwać się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.
Mogą być zatrudnieni w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego
w zakresie uzyskanej specjalności w organach samorządowych, rządowych, administracji
państwowej,
organizacjach
społecznych
oraz
instytucjach
i
organizacjach
międzynarodowych.
Dostęp
do dalszych
studiów

Absolwenci mogą podejmować studia podyplomowe oraz studia III stopnia.

Jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału
właściwa merytorycznie dla tych studiów

Instytut Bezpieczeństwa
i Edukacji Obywatelskiej
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