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Zgodność programu studiów z misją i strategią Uczelni oraz potrzebami społeczno-gospodarczymi  

 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne wpisuje się w misję i strategię rozwoju Collegium Witelona Uczelnia Pań-

stwowa, oferując kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy. Uczelnia, we współpracy ze środowiskiem lokal-

nym, służy rozwojowi regionu poprzez działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową.  

 

Program studiów, zgodny z celami strategicznymi i operacyjnymi Uczelni, zapewnia nowoczesne podejście do 

procesu kształcenia. Zawiera praktyczne rozwiązania pozwalające na kształcenie studentów zgodnie z potrze-

bami rynku pracy, zacieśnienie współpracy z pracodawcami i wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności 

praktyczne i kompetencje społeczne odpowiadające zmieniającym się potrzebom otoczenia społeczno - gospo-

darczego. Opracowany program studiów oraz założone efekty uczenia się są wynikiem analizy rynku pracy, 

ewaluacji dotychczasowych programów i konsultacji z interesariuszami: zewnętrznymi (instytucjami będącym i 

potencjalnymi pracodawcami absolwentów) i wewnętrznymi (studentami, absolwentami i nauczycielami akade-

mickimi, zatrudnionymi dodatkowo poza obszarem szkolnictwa wyższego).  

 

Uczelnia podpisała szereg porozumień z podmiotami ze środowiska lokalnego, takimi jak, np.: Policją, Strażą 

Graniczną, Państwową Strażą Pożarną i Wojskiem Polskim. Powyższe porozumienia  dotyczą m.in. realizacji 

praktyk zawodowych, doskonalenia jakości kształcenia i procesu dydaktycznego oraz organizacji wspólnych 

przedsięwzięć (np. konferencji naukowych, warsztatów).  

 

 

Sylwetka absolwenta 

 

W wyniku kształcenia na poziomie studiów I stopnia – profil praktyczny, absolwent kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne rozumie i zna podmiotowe i przedmiotowe zakresy kompetencji organów administracji państwa  

i samorządu, a także służb mundurowych. Zna podstawowe uregulowania prawne oraz posługuje się przepisami 

prawa w pracy zawodowej i życiu osobistym. Rozumie i rozpoznaje główne mechanizmy zachowań człowieka  

w sytuacjach trudnych, rozumie przejawy patologii społecznych, bezpieczeństwa społecznego, oraz zna i stosuje 

w praktyce sposoby zapobiegania im. 

 

Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie czynności administrowania i zarządzania, głównie  

w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych uzyskał kompetencje spo-

łeczne, a także następujące predyspozycje, m.in.: rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie oraz uzupeł-

niania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.  

 

Absolwent posiada ponadto pogłębione wiadomości w zakresie: struktur, zadań i działalności grup dyspozycyj-

nych oraz administrowania, zarządzania i wykonywania innych czynności w jednostkach administracji publicznej. 

Rozumie istotę bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, dostrzega wpływ fragmentaryzacji 

etnicznej na bezpieczeństwo państwa, zna procedury postępowania w przypadku zagrożeń, zarządzania w sytu-

acjach kryzysowych i ataków terrorystycznych oraz uczestnictwa jednostek administracji publicznej w zwalczaniu 

skutków tych zdarzeń. Posiada również umiejętności prowadzenia badań oraz tworzenia projektów w obrębie 

bezpieczeństwa wewnętrznego i ich realizacji przez administrację publiczną, a także służby, inspekcje i straże w 

systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 

  



PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH 

 

Wydział: Nauk Społecznych i Humanistycznych 

Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom studiów: pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Profil studiów: praktyczny 

Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany 
kierunek: 

przyporządkowano dziedzinie:  nauk społecznych,  
dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie, nauki o 
polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, 
nauki prawne. 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny: 

 

a) W tabeli poniżej, należy wpisać nazwę dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad po-

łowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla tej dyscy-

pliny w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

 

Nazwa dyscypliny wiodącej 
Punkty ECTS 

Liczba % udziału 

Nauki o bezpieczeństwie 119 66 

 

b) W tabeli poniżej, należy wpisać nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału 

liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukoń-

czenia studiów na kierunku. 

 

Lp. Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

Liczba % udziału 

1. Nauki o polityce i administracji 30 17 

2. Nauki o zarządzaniu i jakości 18 10 

3. Nauki prawne 13 7 

 

   

  



OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

Nazwa kierunku studiów: 
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom studiów: 
 

studia pierwszego stopnia 

Profil studiów: 
 

praktyczny 

 
 

Symbole kie-
runkowych 

efektów ucze-
nia się 

 

Opis kierunkowych efektów uczenia się 

 
Odniesienie do charakte-

rystyk PRK 
 

WIEDZA 

K1BW_W01 charakter nauk społecznych i ich relacje do innych nauk P6S_WG 

K1BW_W02 

w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z za-
kresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o 
bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji, nauk o zarzą-
dzaniu i jakości, nauk prawnych i socjologicznych.  

P6S_WG 

K1BW_W03 
określone teorie i metody badawcze determinujące wyjaśnienie zło-
żonych zależności z zakresu nauk o bezpieczeństwie, wynikających z 
ich interdyscyplinarnego charakteru  

P6S_WG 

K1BW_W04 

uwarunkowania (w tym m.in.: społeczne, instytucjonalne, funkcjonal-
ne, prawne, gospodarcze, polityczne i administracyjne) występujące 
w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym systemu bezpieczeństwa w 
skali międzynarodowej, państwowej, regionalnej i lokalnej  

P6S_WG 

K1BW_W05 

wybrane zagadnienia z dziedziny nauk społecznych, w tym nauk o 
bezpieczeństwie, a także nauk o polityce i administracji, nauk o za-
rządzaniu i jakości, nauk prawnych i socjologicznych, warunkujące 
holistyczną identyfikację aspektów bezpieczeństwa 

P6S_WG 

K1BW_W06 
wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu nauk o bezpieczeń-
stwie 

P6S_WG 

K1BW_W07 

wzajemne relacje (m.in..: kulturowe, polityczne, prawne, gospodarcze 
i obywatelskie) i powiązania procesów społecznych warunkujące 
pojawienie się, narastanie, rozprzestrzeniane, identyfikację i elimina-
cję rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń  

P6S_WG 

K1BW_W08 

możliwości praktycznego zastosowania zdobytej interdyscyplinarnej 
wiedzy związanej z bezpieczeństwem, a także właściwej dla zakresu 
badawczego nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i 
jakości, nauk prawnych i socjologicznych, również w trakcie prowa-
dzenia działalności zawodowej i podczas praktyk zawodowych 

P6S_WG 



K1BW_W09 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym m.in. o 
charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturowym  

P6S_WK 

K1BW_W10 
podstawowe uwarunkowania, w tym m.in. prawne, polityczne, eko-
nomiczne, etyczne i społeczne, związane z działalnością zawodową 
z zakresu bezpieczeństwa 

P6S_WK 

K1BW_W11 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu nauk prawnych, w tym prawa 
autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej  

P6S_WK 

K1BW_W12 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębior-
czości, w tym związanej z bezpieczeństwem 

P6S_WK 

 
K1BW_W13 w zaawansowanym stopniu  specyfikę środowiska zawodowego, w 

którym odbywa praktykę 

P6S_WG 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K1BW_U01 
poprzez praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu bezpieczeń-
stwa 

P6S_UW 

K1BW_U02 
wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów, w tym np. związane z umiejętnością obrony w 
sytuacji zagrożenia 

P6S_UW  
 

K1BW_U03 

właściwie dobierać źródła i pochodzące z nich informacje przy anali-
zie i prognozowaniu potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń bezpie-
czeństwa (w tym m.in. prawnych,  politycznych, kulturowych, spo-
łecznych i ekonomicznych) w aspekcie międzynarodowym, państwo-
wym, regionalnym i lokalnym 

P6S_UW 

K1BW_U04 

dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy uzyskanych informacji 
z zakresu nauk społecznych, w tym m.in.: nauk o bezpieczeństwie, 
polityce i administracji, zarządzaniu i jakości, nauk prawnych oraz 
socjologicznych.  

P6S_UW 

K1BW_U05 
prawidłowo posługiwać się normami i regułami (m.in. prawnymi, za-
wodowymi i moralnymi) w celu rozwiązania określonego zadania z 
zakresu bezpieczeństwa 

P6S_UW 

K1BW_U06 
dokonywać identyfikacji i opisu zjawisk społecznych dzięki właści-
wemu doborowi i zastosowaniu metod i narzędzi, w tym informacyjno 
– komunikacyjnych, a następnie formułować własne opinie 

P6S_UW 

K1BW_U07 
wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania 
problemów z obszaru bezpieczeństwa  

P6S_UW 
 

K1BW_U08 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Sys-
temu Opisu Kształcenia Językowego, w tym terminologią właściwą 
dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

P6S_UK 



K1BW_U09 

komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu 
nauk społecznych, w szczególności nauk o bezpieczeństwie, a także 
nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk 
prawnych i socjologicznych 

P6S_UK 
 

K1BW_U10 
brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie i sta-
nowiska z zakresu nauk społecznych  

P6S_UK  
 

K1BW_U11 

dyskutować o problemach występujących w środowisku bezpieczeń-

stwa, formułując prawidłowe spostrzeżenia i wnioski o charakterze 

predyktywnym 

P6S_UK  
 

K1BW_U12 
przygotowywać indywidualne lub zespołowe wypowiedzi ustne i pi-
semne z zakresu nauk społecznych 

P6S_UK  
P6S_UO 

K1BW_U13 
planować i organizować pracę indywidualną oraz w grupie, także o 
charakterze interdyscyplinarnym, w tym podczas praktyk zawodo-
wych 

P6S_UO  
 

K1BW_U14 

współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych zwią-
zanych z bezpieczeństwem oraz m.in. z zakresem przedmiotowym 
nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk 
prawnych i socjologicznych. 

P6S_UO  
 

K1BW_U15 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 
życie 

P6S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1BW_K01 

krytycznej oceny posiadanej interdyscyplinarnej wiedzy i odbieranych 
treści z zakresu nauk społecznych, uznając jej znaczenie w rozwią-
zywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu bezpie-
czeństwa 

P6S_KK 

K1BW_K02 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku problemów z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu i uwzględnienia otrzymanych  informacji w 
dalszym postępowaniu 

P6S_KK 

K1BW_K03 
wypełniania zobowiązań społecznych, w tym inicjowania i współorga-
nizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i interesu 
publicznego 

P6S_KO 

K1BW_K04 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO 

K1BW_K05 
odpowiedzialnego wykonywania zawodu w poszanowaniu jego misji, 
tradycji i dorobku, a także dbania o posiadanie sprawności fizycznej 
umożliwiającej jego właściwe wykonywanie 

P6S_KR 



K1BW_K06 przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych P6S_KR 

 
Legenda: 

1. Opis zakładanych efektów uczenia się dla: kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6 – 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegro-

wanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6 – 

7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. Z 2018 

r., poz. 2218) w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 – 8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia  

1 – studia I stopnia 

BW – kierunek studiów 

P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6  

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych  

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres  

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst  

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy  

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się  

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy  

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się  

KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście  

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność  

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa  
 
 

  



TABELA SPÓJNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 
 

Nazwa kierunku studiów: 
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom studiów: 
 

studia pierwszego stopnia 

Profil studiów: 
 

praktyczny 

 
 

Symbole kie-
runkowych 

efektów ucze-
nia się 

 

Opis kierunkowych efektów uczenia się 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
zgodna z programem stu-

diów 

WIEDZA 

K1BW_W01 charakter nauk społecznych i ich relacje do innych nauk 

1. Najnowsza historia Polski  
2. Podstawy socjologii 
3. Podstawy psychologii 
4. Komunikacja społeczna 
5. Podstawy ekonomii 
6. Nowoczesna technologie 

bezpieczeństwa osobiste-
go i instytucjonalnego 

7. Dokumentowanie zabez-
pieczenia  komputerowych 
nośników danych 

K1BW_W02 

w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z 
zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce i administracji, nauk o 
zarządzaniu i jakości, nauk prawnych i socjologicznych.  

1. Podstawy psychologii 
2. Konstytucyjny system 

organów państwa 
3. Międzynarodowe stosunki 

polityczne 
4. Współczesne systemy 

polityczne 
5. Podstawy zarządzania 

kryzysowego w bezpie-
czeństwie wewnętrznym 

6. Zwalczanie przestępczo-
ści 

7. Bezpieczeństwo w komu-
nikacji powszechnej  
i transporcie 

8. Kryminalistyka 
9. Seminarium dyplomowe 
10. Zwalczanie terroryzmu 
11. Wojna hybrydowa 
12. Zarządzanie ryzykiem 
13. Nowoczesna technologie 

bezpieczeństwa osobiste-
go i instytucjonalnego 

14. Dokumentowanie zabez-
pieczenia  komputerowych 



nośników danych 

K1BW_W03 
określone teorie i metody badawcze determinujące wyjaśnienie 
złożonych zależności z zakresu nauk o bezpieczeństwie, wynika-
jących z ich interdyscyplinarnego charakteru  

1. Mediacje i negocjacje  
2. Podstawy metodologii 

badań w naukach spo-
łecznych 

3. Zwalczanie przestępczo-
ści 

4. Seminarium dyplomowe 
5. Bezpieczeństwo społecz-

ności lokalnych 
6. Współpraca organów ad-

ministracji w sytuacjach 
kryzysowych 

K1BW_W04 

uwarunkowania (w tym m.in.: społeczne, instytucjonalne, funkcjo-
nalne, prawne, gospodarcze, polityczne i administracyjne) wystę-
pujące w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym systemu bez-
pieczeństwa w skali międzynarodowej, państwowej, regionalnej i 
lokalnej  

1. System bezpieczeństwa 
państwa 

2. Międzynarodowe stosunki 
polityczne 

3. Mniejszości narodowe  
i etniczne a bezpieczeń-
stwo państwa 

4. Współczesne systemy 
polityczne 

5. Konflikty etniczne w Euro-
pie 

6. Podstawy prawa karnego 
7. Bezpieczeństwo w cyber-

przestrzeni 
8. Zwalczanie terroryzmu 
9. Służby, inspekcje i straże 

w bezpieczeństwie 
10. Siły Zbrojne  w systemie 

bezpieczeństwa państwa 
11. Polityka społeczna w sys-

temie bezpieczeństwa 
państw 

K1BW_W05 

wybrane zagadnienia z dziedziny nauk społecznych, w tym nauk 
o bezpieczeństwie, a także nauk o polityce i administracji, nauk o 
zarządzaniu i jakości, nauk prawnych i socjologicznych, warunku-
jące holistyczną identyfikację aspektów bezpieczeństwa 

1. Podstawy ekonomii 
2. Mniejszości narodowe  

i etniczne a bezpieczeń-
stwo państwa 

3. Edukacja  dla Bezpieczeń-
stwa 

4. Podstawy metodologii 
badań w naukach spo-
łecznych 

5. Seminarium dyplomowe 
6. Podstawy zarządzania 

kryzysowego w bezpie-
czeństwie wewnętrznym  

7. Polityka społeczna w sys-
temie bezpieczeństwa 
państwa 

K1BW_W06 
wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu nauk o bezpieczeń-
stwie 

1. Bezpieczeństwo w komu-
nikacji powszechnej  
i transporcie 

2. Bezpieczeństwo w cyber-
przestrzeni 

3. Kryminalistyka 
4. Teoria i praktyka strzelań 
5. Systemy obrony terytorial-



nej 
6. Seminarium dyplomowe 
7. Bezpieczeństwo społecz-

ności lokalnych 
8. Ochrona osób, mienia, 

obiektów i obszarów 
9. Monitorowanie  

i modelowanie środowiska 
bezpieczeństwa 

10. Służby, inspekcje i straże 
w bezpieczeństwie 

11. Siły Zbrojne  w systemie 
bezpieczeństwa państwa 

12. Wojna hybrydowa 
13. Zarządzanie ryzykiem 
14. Mniejszości narodowe w 

Siłach Zbrojnych RP 
15. Bezpieczeństwo kulturowe 

K1BW_W07 

wzajemne relacje (m.in..: kulturowe, polityczne, prawne, gospo-
darcze i obywatelskie) i powiązania procesów społecznych wa-
runkujące pojawienie się, narastanie, rozprzestrzeniane, identyfi-
kację i eliminację rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń  

1. System bezpieczeństwa 
państwa 

2. Konflikty etniczne w Euro-
pie 

3. Rozpoznanie  
i prognozowanie zagrożeń 

4. Współczesne zagrożenia 
bezpieczeństwa 

5. Obrona Cywilna 
6. Systemy obrony terytorial-

nej 
7. Mniejszości narodowe w 

Siłach Zbrojnych RP 

8. Bezpieczeństwo kulturowe 

K1BW_W08 

możliwości praktycznego zastosowania zdobytej interdyscyplinar-
nej wiedzy związanej z bezpieczeństwem, a także właściwej dla 
zakresu badawczego nauk o polityce i administracji, nauk o za-
rządzaniu i jakości, nauk prawnych i socjologicznych, również w 
trakcie prowadzenia działalności zawodowej i podczas praktyk 
zawodowych 

1. Wprowadzenie do praktyki 
zawodowej 

2. Technologia informacyjna 
3. Język obcy 
4. Mediacje i negocjacje  
5. Komunikacja społeczna 
6. Techniki interwencji 
7. Rozpoznanie  

i prognozowanie zagrożeń 
8. Współczesne zagrożenia 

bezpieczeństwa 
9. Obrona Cywilna 
10. Teoria i praktyka strzelań 
11. Etyka służb publicznych 
12. Podstawy systemów auto-

nomicznego dozoru 
13.  Ochrona osób, mienia, 

obiektów i obszarów 
14. Współpraca organów ad-

ministracji w sytuacjach 
kryzysowych 

15. Warsztaty poprawności 
językowej w pismach 
urzędowych 

16. Polityka społeczna w sys-
temie bezpieczeństwa 
państwa 

17. Nowoczesna technologie 
bezpieczeństwa osobiste-
go i instytucjonalnego 

18. Dokumentowanie zabez-
pieczenia  komputerowych 



nośników danych 

K1BW_W09 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym m.in. o 
charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturo-
wym  

1. Najnowsza historia Polski  
2. Podstawy socjologii 
3. Edukacja  dla bezpieczeń-

stwa 

K1BW_W10 
podstawowe uwarunkowania, w tym m.in. prawne, polityczne, 
ekonomiczne, etyczne i społeczne, związane z działalnością 
zawodową z zakresu bezpieczeństwa 

1. Tworzenie i stosowanie 
prawa 

2. Podstawy zarządzania 
3. Etyka służb publicznych 

K1BW_W11 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu nauk prawnych, w tym 
prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej  

1. Ochrona osób, mienia, 
obiektów i obszarów 

2. Tworzenie i stosowanie 
prawa 

3. Konstytucyjny system 
organów państwa 

4. Podstawy prawa cywilne-
go 

5. Podstawy prawa karnego  
6. Ochrona własności inte-

lektualnej 

K1BW_W12 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsię-
biorczości, w tym związanej z bezpieczeństwem 

1. Podstawy ekonomii 
2. Podstawy zarządzania 

 
K1BW_W13 w zaawansowanym stopniu  specyfikę środowiska zawodowego, 

w którym odbywa praktykę 
Praktyka zawodowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

K1BW_U01 
poprzez praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy formułować 
i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu bezpie-
czeństwa 

1. Wprowadzenie do praktyki 
zawodowej 

2. Mediacje i negocjacje  
3. Podstawy psychologii 
4. Rozpoznanie  

i prognozowanie zagrożeń 
5. Współczesne zagrożenia 

bezpieczeństwa 
6. Systemy obrony terytorial-

nej 
7. Bezpieczeństwo społecz-

ności lokalnych 
8. Podstawy zarządzania 

kryzysowego w bezpie-
czeństwie wewnętrznym 

9. Zarządzanie ryzykiem 
10. Mniejszości narodowe w 

Siłach Zbrojnych RP 
11. Bezpieczeństwo kulturowe 
12. Polityka społeczna w sys-

temie bezpieczeństwa 
państwa 

13. Nowoczesna technologie 
bezpieczeństwa osobiste-
go i instytucjonalnego 

14. Dokumentowanie zabez-
pieczenia  komputerowych 



nośników danych 

K1BW_U02 
wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związa-
nej z kierunkiem studiów, w tym np. związane z umiejętnością 
obrony w sytuacji zagrożenia 

1. Mediacje i negocjacje  
2. Techniki interwencji 
3. Edukacja  dla Bezpie-

czeństwa 
4. Rozpoznanie  

i prognozowanie zagrożeń 
5. Współczesne zagrożenia 

bezpieczeństwa 
6. Obrona Cywilna 
7. Bezpieczeństwo w komu-

nikacji powszechnej  
i transporcie 

8. Bezpieczeństwo w cyber-
przestrzeni 

9. Kryminalistyka 
10. Teoria i praktyka strzelań 
11. Systemy obrony terytorial-

nej 
12. Bezpieczeństwo społecz-

ności lokalnych 
13. Podstawy systemów auto-

nomicznego dozoru 
14. Podstawy zarządzania 

kryzysowego w bezpie-
czeństwie wewnętrznym 

15. Ochrona osób, mienia, 
obiektów i obszarów 

16. Monitorowanie  
i modelowanie środowiska 
bezpieczeństwa 

17. Współpraca organów ad-
ministracji w sytuacjach 
kryzysowych 

18. Służby, inspekcje i straże 
w bezpieczeństwie 

19. Siły Zbrojne  w systemie 
bezpieczeństwa państwa 

20. Wojna hybrydowa 
21. Zarządzanie ryzykiem 

K1BW_U03 

właściwie dobierać źródła i pochodzące z nich informacje przy 
analizie i prognozowaniu potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń 
bezpieczeństwa (w tym m.in. prawnych,  politycznych, kulturo-
wych, społecznych i ekonomicznych) w aspekcie międzynarodo-
wym, państwowym, regionalnym i lokalnym 

1. Tworzenie i stosowanie 
prawa 

2. System bezpieczeństwa 
państwa 

3. Podstawy ekonomii 
4. Międzynarodowe stosunki 

polityczne 
5. Współczesne systemy 

polityczne 
6. Konflikty etniczne w Euro-

pie 
7. Rozpoznanie  

i prognozowanie zagrożeń 
8. Współczesne zagrożenia 

bezpieczeństwa 
9. Obrona Cywilna 
10. Podstawy metodologii 

badań w naukach spo-
łecznych 

11. Podstawy prawa karnego  
12. Bezpieczeństwo w komu-

nikacji powszechnej  
i transporcie 



13. Kryminalistyka 
14. Teoria i praktyka strzelań 
15. Seminarium dyplomowe 
16. Bezpieczeństwo społecz-

ności lokalnych 
17. Monitorowanie  

i modelowanie środowiska 
bezpieczeństwa 

18. Zwalczanie terroryzmu 
19. Służby, inspekcje i straże  

w bezpieczeństwie 
20. Bezpieczeństwo kulturowe 
21. Polityka społeczna w sys-

temie bezpieczeństwa 
państwa 

22. Nowoczesna technologie 
bezpieczeństwa osobiste-
go i instytucjonalnego 

23. Dokumentowanie zabez-
pieczenia  komputerowych 
nośników danych 

K1BW_U04 

dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy uzyskanych infor-
macji z zakresu nauk społecznych, w tym m.in.: nauk o bezpie-
czeństwie, polityce i administracji, zarządzaniu i jakości, nauk 
prawnych oraz socjologicznych.  

1. Ochrona własności intelek-
tualnej 

2. Podstawy socjologii 
3. Tworzenie i stosowanie 

prawa 
4. System bezpieczeństwa 

państwa 
5. Konflikty etniczne w Euro-

pie 
6. Polityka społeczna w sys-

temie bezpieczeństwa 
państwa 

K1BW_U05  
prawidłowo posługiwać się normami i regułami (m.in. prawnymi, 
zawodowymi i moralnymi) w celu rozwiązania określonego zada-
nia z zakresu bezpieczeństwa 

1. Ochrona własności intelek-
tualnej 

2. Konstytucyjny system 
organów państwa 

3. Mniejszości narodowe  
i etniczne a bezpieczeń-
stwo państwa 

4. Podstawy metodologii 
badań w naukach spo-
łecznych 

5. Podstawy prawa cywilne-
go 

6. Podstawy prawa karnego 
7. Etyka służb publicznych 
8. Systemy obrony teryto-

rialnej 
9. Seminarium dyplomowe 
10. Podstawy zarządzania 

kryzysowego w bezpie-
czeństwie wewnętrznym 

11. Zwalczanie terroryzmu 
12. Siły Zbrojne  w systemie 

bezpieczeństwa państwa 

K1BW_U06  

dokonywać identyfikacji i opisu zjawisk społecznych dzięki wła-
ściwemu doborowi i zastosowaniu metod i narzędzi, w tym infor-
macyjno – komunikacyjnych, a następnie formułować własne 
opinie 

1. Podstawy zarządzania 
2. Zwalczanie przestępczo-

ści 
3. Etyka służb publicznych 
4. Seminarium dyplomowe 
5. Zwalczanie terroryzmu 
6. Siły Zbrojne  w systemie 

bezpieczeństwa państwa 



7. Wojna hybrydowa 

K1BW_U07  
wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywa-
nia problemów z obszaru bezpieczeństwa  

1. System bezpieczeństwa 
państwa 

2. Bezpieczeństwo w komu-
nikacji powszechnej  
i transporcie 

3. Bezpieczeństwo w cyber-
przestrzeni 

4. Współpraca organów ad-

ministracji w sytuacjach 

kryzysowych 

5. Zarządzanie ryzykiem 
6. Bezpieczeństwo kulturowe 
7. Nowoczesne technologie 

bezpieczeństwa osobiste-
go i instytucjonalnego 

8. Dokumentowanie zabez-
pieczenia  komputerowych 
nośników danych 

K1BW_U08  
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym terminologią 
właściwą dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

1. Język obcy 

K1BW_U09  

komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakre-
su nauk społecznych, w szczególności nauk o bezpieczeństwie, a 
także nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, 
nauk prawnych i socjologicznych 

1. Najnowsza historia Polski  
2. Tworzenie i stosowanie 

prawa 
3. Komunikacja społeczna 
4. Podstawy ekonomii 
5. Kryminalistyka 
6. Warsztaty poprawności 

językowej w pismach 
urzędowych 

K1BW_U10  
brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie i 
stanowiska z zakresu nauk społecznych  

1. Najnowsza historia Polski  
2. Podstawy socjologii 
3. Komunikacja społeczna 

K1BW_U11 
 

dyskutować o problemach występujących w środowisku bezpie-

czeństwa, formułując prawidłowe spostrzeżenia i wnioski o cha-

rakterze predyktywnym 

1. Tworzenie i stosowanie 
prawa 

2. Kryminalistyka 
3. Bezpieczeństwo w cyber-

przestrzeni 
4. Rozpoznanie i prognozo-

wanie zagrożeń 
5. Bezpieczeństwo społecz-

ności lokalnych  

K1BW_U12 
przygotowywać indywidualne lub zespołowe wypowiedzi ustne i 
pisemne z zakresu nauk społecznych 

1. Komunikacja społeczna 
2. Mniejszości narodowe  

i etniczne a bezpieczeń-
stwo państwa 

3. Współczesne systemy 
polityczne 

4. Seminarium dyplomowe 
5. Mniejszości narodowe w 

Siłach Zbrojnych RP 
6. Warsztaty poprawności 



językowej w pismach 
urzędowych 

K1BW_U13 
planować i organizować pracę indywidualną oraz w grupie, także 
o charakterze interdyscyplinarnym, w tym podczas praktyk zawo-
dowych 

1. Wprowadzenie do praktyki 
zawodowej 

2. Technologia informacyjna 
3. Seminarium dyplomowe 
4. Ochrona osób, mienia, 

obiektów i obszarów 
5. Współpraca organów ad-

ministracji w sytuacjach 
kryzysowych 

6. Międzynarodowe stosunki 
polityczne 

7. Mniejszości narodowe  
i etniczne a bezpieczeń-
stwo państwa  

8. Współczesne systemy 
polityczne 

9. Konflikty etniczne w Euro-
pie 

10. Mniejszości narodowe w 
Siłach Zbrojnych RP 

K1BW_U14 

współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych 
związanych z bezpieczeństwem oraz m.in. z zakresem przedmio-
towym nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jako-
ści, nauk prawnych i socjologicznych. 

1. Wprowadzenie do praktyki 
zawodowej 

2. Podstawy zarządzania 
3. Ochrona osób, mienia, 

obiektów i obszarów 
4. Międzynarodowe stosunki 

polityczne 

K1BW_U15 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez 
całe życie 

1. Język obcy 
2. Seminarium dyplomowe 
3. Ochrona własności intelek-

tualnej 
4. Warsztaty poprawności 

językowej w pismach 
urzędowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K1BW_K01 

krytycznej oceny posiadanej interdyscyplinarnej wiedzy i odbiera-
nych treści z zakresu nauk społecznych, uznając jej znaczenie w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu 
bezpieczeństwa 

1. Najnowsza historia Polski 
2. Technologia informacyjna 
3. Konstytucyjny system 

organów państwa 
4. Podstawy ekonomii 
5. Międzynarodowe stosunki 

polityczne 
6. Mniejszości narodowe  

i etniczne a bezpieczeń-
stwo państwa 

7. Współczesne systemy 
polityczne 

8. Konflikty etniczne w Euro-
pie 

9. Współczesne zagrożenia 
bezpieczeństwa 

10. Podstawy metodologii 
badań w naukach spo-
łecznych 



11. Podstawy prawa cywilne-
go 

12. Seminarium dyplomowe 
13. Służby, inspekcje i straże  

w bezpieczeństwie 
14. Mniejszości narodowe w 

Siłach Zbrojnych RP 
15. Bezpieczeństwo kulturowe 

K1BW_K02 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku problemów z samo-
dzielnym rozwiązaniem problemu i uwzględnienia otrzymanych  
informacji w dalszym postępowaniu 

1. Wprowadzenie do praktyki 
zawodowej 

2. Język obcy 
3. Tworzenie i stosowanie 

prawa 
4. Komunikacja społeczna 
5. Techniki interwencji 
6. Edukacja  dla bezpieczeń-

stwa 
7. Bezpieczeństwo w cyber-

przestrzeni 
8. Kryminalistyka 
9. Seminarium dyplomowe 
10. Podstawy systemów auto-

nomicznego dozoru 
11. Monitorowanie  

i modelowanie środowiska 
bezpieczeństwa 

12. Zwalczanie terroryzmu 
13. Warsztaty poprawności 

językowej w pismach 
urzędowych 

14. Nowoczesne technologie 
bezpieczeństwa osobiste-
go i instytucjonalnego 

15. Dokumentowanie zabez-
pieczenia  komputerowych 
nośników danych 

K1BW_K03 
wypełniania zobowiązań społecznych, w tym inicjowania i współ-
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i 
interesu publicznego 

1. Ochrona własności inte-
lektualnej 

2. Podstawy socjologii 
3. Mediacje i negocjacje  
4. Podstawy psychologii 
5. System bezpieczeństwa 

państwa 
6. Rozpoznanie  

i prognozowanie zagrożeń 
7. Obrona Cywilna 
8. Podstawy prawa karnego  
9. Bezpieczeństwo w komu-

nikacji powszechnej  
i transporcie 

16. Bezpieczeństwo w cyber-
przestrzeni 

10. Systemy obrony terytorial-
nej 

11. Bezpieczeństwo społecz-
ności lokalnych 

12. Podstawy zarządzania 
kryzysowego w bezpie-
czeństwie wewnętrznym 

13. Ochrona osób, mienia, 
obiektów i obszarów 

14. Współpraca organów ad-
ministracji w sytuacjach 
kryzysowych 

15. Służby, inspekcje i straże  



w bezpieczeństwie 
16. Siły Zbrojne  w systemie 

bezpieczeństwa państwa 
17. Wojna hybrydowa 
18. Polityka społeczna w sys-

temie bezpieczeństwa 
państwa 

K1BW_K04 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

1. Podstawy zarządzania 
2. Podstawy ekonomii 
3. Nowoczesne technologie 

bezpieczeństwa osobiste-
go i instytucjonalnego 

4. Dokumentowanie zabez-
pieczenia  komputerowych 
nośników danych 

K1BW_K05 
odpowiedzialnego wykonywania zawodu w poszanowaniu jego 
misji, tradycji i dorobku, a także dbania o posiadanie sprawności 
fizycznej umożliwiającej jego właściwe wykonywanie 

1. Wprowadzenie do praktyki 
zawodowej 

2. Wychowanie fizyczne 
Podstawy ekonomii 

3. Rozpoznanie  
i prognozowanie zagrożeń 

4. Zwalczanie przestępczo-
ści 

5. Kryminalistyka 
6. Teoria i praktyka strzelań 
7. Etyka służb publicznych 
8. Bezpieczeństwo społecz-

ności lokalnych 
9. Ochrona osób, mienia, 

obiektów i obszarów 
10. Zarządzanie ryzykiem 

K1BW_K06 
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od in-
nych 

1. Ochrona własności inte-
lektualnej 

2. Etyka służb publicznych 
3. Seminarium dyplomowe 

 

  



ZAJĘCIA I ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil studiów: praktyczny 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

 

 
Zajęcia kształcenia ogólnego: 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Zakładane efekty uczenia 

się 
Formy i metody 

kształcenia 

Sposoby weryfikacji  
i oceniania efektów  

uczenia się 

 
Treści programowe 

Wprowadzenie do 
praktyki zawodowej 

K1BW_W08,  
K1BW_U01,  
K1BW_U13,  
K1BW_U14,  
K1BW_K02,  
K1BW_K05 

Zajęcia prowadzone w 
formie stacjonarnej lub 
zdalnej. 

Metody uczenia (do 
wyboru):wykład infor-
macyjny (konwencjo-
nalny), wykład proble-
mowy, wykład konwer-
satoryjny, opis, meto-
da problemowa, sytu-
acyjna, burza mózgów, 
warsztatowa (ćwicze-
niowa, seminaryjna) 
oparta na wykorzysta-
niu różnych źródeł 
wiedzy, metoda pro-
jektu, studium przy-
padku, dyskusja, gry 
symulacyjne, zajęcia 
zdalne 

Narzędzia (środki) 
dydaktyczne(do wybo-
ru): prezentacje multi-

Forma zaliczenia przed-
miotu (do wyboru): 

 Pisemny test wiedzy, 
egzamin, kolokwium; 

 Ustny test wiedzy, 
egzamin, kolokwium; 

 Przygotowanie refera-
tu, projektu; prezenta-
cji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta; 

Kryteria oceny podsumo-
wującej: 

 średnia ocen formują-
cych 

 
Ocena podsumowująca: 

 średnia ocen ze 
wszystkich form zajęć. 

Regulamin praktyk zawodowych.  Program praktyk 
zawodowych:  
Cele praktyki zawodowej. Efekty uczenia się.  Metody i 
sposoby weryfikacji praktyki zawodowej. Harmonogram 
praktyk. Obowiązki studenta podczas realizacji praktyki 
zawodowej. Zasady zaliczania praktyki w ramach pracy 
zarobkowej lub innych form aktywności.  

Najnowsza historia 
Polski 

K1BW_W01,  
K1BW_W09,  
K1BW_U09, 
K1BW_U10,  
K1BW_K01,  
KBW_K02 

Historia, historycy i polityka historyczna państwa. Histo-
ria państwa i narodu, podziały historii, historie z kształtu-
jącym ją przymiotnikiem.  Sprawa polska na arenie 
międzynarodowej XVIII-XXI wiek. Przyczyny upadku i 
odrodzenia państwa po I i II wojnie światowej. Literatura  
i źródło historyczne. Doświadczenia historyczne, historia 
magistra vita est, a bieżąca polityka wewnętrzna i mię-
dzynarodowa. Granice i tożsamość narodowa - uwarun-
kowania historyczne. Rewolucje w historii najnowszej 
Polski. Wybrane problemy historii najnowszej / okres 
międzywojenny, przed i po 1989 r. 

Ochrona własności 
intelektualnej 

K1BW_W11, 
K1BW_U04,  

Pojęcie własności intelektualnej, źródła prawa własności 
intelektualnej, prawa autorskie, dozwolony użytek, pla-



K1BW_U05,  
K1BW_U15, 
K1BW_K03,  
K1BW_K06 

medialne, film, fotogra-
fie, materiały archiwal-
ne, teksty źródłowe, 
dokumenty, roczniki 
statystyczne, mapy, 
Internet, rzutniki mul-
timedialne, zajęcia 
zdalne 

giat, odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie 
praw autorskich, prawo Internetu, prawa własności 
przemysłowej. 

Technologia infor-
macyjna 

K1BW_W08,  
K1BW_U13,  
K1BW_K01 

Podstawy technik informacyjnych i użytkowania kompu-
terów, Internet a prawo – prawo autorskie, licencje i ich 
rodzaje, odpowiedzialność prawna za przestępstwa 
komputerowe, edycja dokumentów, automatyzacja pro-
cesu przetwarzania danych przy wykorzystaniu arkusza 
kalkulacyjnego Excel, prezentacje multimedialne w 
Power Point. 

Język obcy – do wyboru* 
1) język angielski 
2) język niemiecki 
3) język francuski 

K1BW_W08,  
K1BW_U08,  
K1BW_U15,  
K1BW_K02 

Nawiązywanie kontaktu; przedstawienie siebie w kon-

tekście zawodowymi prywatnym; treści dotyczące stu-

diów - struktura, wydziały, przedmioty, oferta i program 

kursu; kariera zawodowa - rozmowa kwalifikacyjna, 

zatrudnienie, awans, wymówienie; sprawozdanie z prak-

tyki zawodowej; korespondencja - listy oficjalne i służ-

bowe; formułowanie zaproszeń pisemnych i ustnych; 

Instytucje i działania charytatywne; problemy społeczne; 

wyrażanie uczuć i opinii, redagowanie notatek; Savoir-

vivre-sposoby zachowania w życiu codziennym i pod-

czas oficjalnych spotkań. 

Wychowanie fizyczne K1BW_K05 

Zasady korzystania z obiektów, przyrządów i środowisk 
związanych z uprawianiem różnych dyscyplin sportu; 
motywy oraz efekty aktywności ruchowej; zajęcia aero-
bowe; trening siłowy; gry zespołowe. 

 

 
Zajęcia kształcenia podstawowego: 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Zakładane efekty uczenia 

się 
Formy i metody kształce-

nia 

Sposoby weryfikacji  
i oceniania efektów  

uczenia się 

 
Treści programowe 

Podstawy socjologii 

K1BW_W01,  
K1BW_W09,  
K1BW_U04,  
K1BW_U09,  
K1BW_U10,  
K1BW_K03 

Zajęcia prowadzone w 
formie stacjonarnej lub 
zdalnej. 

Metody uczenia (do wybo-

Forma zaliczenia 
przedmiotu (do wybo-
ru): 

 Pisemny test wie-

Socjologia, a inne dziedziny nauki; procesy społeczne; 
jednostka a grupa; społeczeństwo obywatelskie; głów-
ne kierunki socjologii; podstawowe metody badań 
socjologicznych. 



Mediacje i negocjacje  

K1BW_W03,  
K1BW_W08,  
K1BW_U01,  
K1BW_U02,  
K1BW_K03 

ru):wykład informacyjny 
(konwencjonalny), wykład 
problemowy, wykład kon-
wersatoryjny, opis, metoda 
problemowa, sytuacyjna, 
burza mózgów, warsztato-
wa (ćwiczeniowa, semina-
ryjna) oparta na wykorzy-
staniu różnych źródeł wie-
dzy, metoda projektu, stu-
dium przypadku, dyskusja, 
gry symulacyjne, zajęcia 
zdalne 
 
Narzędzia (środki) dydak-
tyczne(do wyboru): prezen-
tacje multimedialne, film, 
fotografie, materiały archi-
walne, teksty źródłowe, 
dokumenty, roczniki staty-
styczne, mapy, Internet, 
rzutniki multimedialne, 
zajęcia zdalne 

dzy, egzamin, kolo-
kwium; 

 Ustny test wiedzy, 
egzamin, kolo-
kwium; 

 Przygotowanie 
referatu, projektu; 
prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta; 

Kryteria oceny podsu-
mowującej: 

 średnia ocen formu-
jących 

 
Ocena podsumowują-
ca: 

 średnia ocen ze 
wszystkich form za-
jęć. 

Pojęcie negocjacji i mediacji oraz arbitrażu w sytuacji 
pokojowej, kryzysu  
i   konfliktu; konflikt i kooperacja; negocjacje  
i mediacje jako proces komunikacji; kulturowe  
i etyczne uwarunkowania negocjacji i mediacji; media-
cje i negocjacje, jako sposób rozwiązywania proble-
mów w organizacji. 

Podstawy psychologii 

K1BW_W01,  
K1BW_W02,  
K1BW_U01,  
K1BW_K03 

Psychologia, a inne dziedziny nauki; procesy poznaw-
cze; modele procesu motywacyjnego; inteligencja 
człowieka; temperament i osobowość; główne kierunki 
psychologii klasycznej i współczesnej; podstawowe 
metody badania psychologicznego. 

Tworzenie i stosowanie prawa 

K1BW_W10,  
K1BW_W11,  
K1BW_U03,  
K1BW_U04,  
K1BW_U09, 
K1BW_U11  
K1BW_K02 

Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej; rodzaje 
aktów normatywnych; prawo przedmiotowe i prawo 
podmiotowe; prawo publiczne i prawo prywatne; gałę-
zie prawa; prawo stanowione, a inne systemy norm 
społecznych; proces prawotwórczy; formy działalności 
prawotwórczej; budowa aktu normatywnego; system 
prawa; charakterystyka systemu prawa; prawo stano-
wione,  
a zwyczajowe; inny system norm społecznych; rodzaje 
norm prawnych i przepisów prawnych ; luki w prawie; 
sposoby usuwania luk z obowiązującego prawa 

System bezpieczeństwa pań-
stwa 

K1BW_W04,  
K1BW_W07,  
K1BW_U03,  
K1BW_U04,  
K1BW_U07,  
K1BW_K03 

Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, jego determi-
nanty, zagrożenia oraz elementy i rodzaje bezpieczeń-
stwa wewnętrznego; pojęcie systemu bezpieczeństwa 
wewnętrznego, narodowegoi międzynarodowego; 
podstawy prawne systemu bezpieczeństwa wewnętrz-
nego Polski; bezpieczeństwo publiczne, powszechne  
i ustrojowe jako części systemu bezpieczeństwa we-
wnętrznego; organizacja systemu bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

Konstytucyjny system orga-
nów państwa 

K1BW_W02,  
K1BW_W11,  
K1BW_U05,  
K1BW_K01 

Konstytucja jako ustawa zasadnicza; podstawowe 
zasady ustroju; konstytucyjny system źródeł prawa; 
trójpodział władzy; NIK; KRRiT; konstytucyjne organy 
finansów publicznych; zasady konstytucyjne samorzą-
du terytorialnego. 

Komunikacja społeczna 

K1BW_W01,  
K1BW_W08,  
K1BW_U09, 
 K1BW_U10,  
K1BW_U12,  

Istota i współczesne uwarunkowania procesów komu-
nikacyjnych; media w komunikacji społecznej (dzienni-
karskie źródła informacji, dziennikarstwo internetowe, 
medioznawstwo, marketing i reklama, prawo prasowe, 
kreowanie wizerunku medialnego, rzecznictwo praso-



K1BW_K02 we); komunikacja społeczna w systemie zarządzania 
bezpieczeństwem. 

Podstawy ekonomii 

K1BW_W01,  
K1BW_W05,  
K1BW_W12,  
K1BW_U03, 
K1BW_U09,  
K1BW_K01,  
K1BW_K04 

Podstawowe problemy ekonomii; gospodarka rynko-
wa; produkt narodowy; pieniądz i jego funkcje; rynek 
pracy; istota i znaczenie ekonomii w skali makro i 
mikro. 

Podstawy zarządzania 

K1BW_W10,  
K1BW_W12,  
K1BW_U06,  
K1BW_U14,  
K1BW_K04 

Podstawowe elementy zarządzania; typy struktur or-
ganizacyjnych; zachowania organizacyjne jednostki i 
organizacji; organizacja, elementy składowe; zarzą-
dzanie potencjałem ludzkim; planowanie i przywódz-
two w zarządzaniu; style zarządzania. 

Międzynarodowe stosunki 
polityczne 

K1BW_W02,  
K1BW_W04,  
K1BW_U03,  
K1BW_U13,  
K1BW_U14,  
K1BW_K01 

Pojęcie stosunków międzynarodowych – ich geneza , 
rozwój i cechy szczególne środowiska międzynarodo-
wego; nauka o stosunkach międzynarodowych; polityka 
zagraniczna państwa  - pojęcie, wyznaczniki, potrzeby i 
interesy oraz cele, metody i środki realizacji polityki 
zagranicznej; instrumenty w polityce międzynarodowej; 
proces globalizacji w stosunkach międzynarodowych; 
problemy globalne współczesnego świata; siła i jej rola  
w stosunkach międzynarodowych;  problemy zbrojeń i 
ich kontroli oraz rozbrojenia; regiony i regionalizm w 
stosunkach międzynarodowych; Europa jako region w 
stosunkach międzynarodowych. 

Mniejszości narodowe  
i etniczne a bezpieczeństwo 
państwa 

K1BW_W04,  
K1BW_W05,  
K1BW_U05,  
K1BW_U12,  
K1BW_U13,  
K1BW_K01 

Mniejszość narodowa a mniejszość etniczna – założe-
nia definicyjne; ochrona prawna mniejszości narodo-
wych i etnicznych w polskim i międzynarodowym pra-
wie;  podziały etniczne w społeczeństwie  I., II. i III 
Rzeczypospolitej; charakterystyka mniejszości naro-
dowych i etnicznych współczesnej Polski; „zagrożenie 
etniczne” bezpieczeństwa państwa polskiego – ujęcie 
retrospektywne i współczesne; mniejszości narodowe i 
etniczne w wojsku polskim. 

Współczesne systemy poli-
tyczne 

K1BW_W02,  
K1BW_W04,  
K1BW_U03,  
K1BW_U12,  
K1BW_U13,  
K1BW_K01 

Pojęcie i elementy składowe systemu politycznego; 
klasyfikacje systemów politycznych ze względu na: typ 
reżimu politycznego, zasady organizacji aparatu pań-
stwowego, strukturę terytorialną państwa; zasady 
konstytucyjno – prawne państw demokratycznych; 
partie polityczne, grupy interesu, organy państwowe, 
system partyjny i wyborczy jako integralne elementy 
systemu politycznego; system parlamentarno – gabi-



netowy na przykładzie Wielkiej Brytanii; system prezy-
dencki na przykładzie Stanów Zjednoczonych i semi-
prezydencki na przykładzie Francji; system parlamen-
tarno – komitetowy na przykładzie Szwajcarii. 

Podstawy zarządzania w 
bezpieczeństwie wewnętrz-
nym 

K1BW_W02,  
K1BW_W05,  
K1BW_U01,  
K1BW_U02, 
K1BW_U05,  
K1BW_K03 

Teorie zarządzania (główne pojęcia i terminy, fazy 
zarządzania itp.). 
Struktura systemu bezpieczeństwa narodowego (pod-
system kierowania i podsystemy wykonawcze). 
Rola i zadania organów tworzących podsystem kiero-
wania bezpieczeństwem narodowym RP (Prezydent 
RP, RM, Parlament, elementy zarządzania kryzyso-
wego). 
Prawne i instytucjonalne aspekty kierowania bezpie-
czeństwem państwa. 
Rola podsystemów wykonawczych (operacyjne, 
wsparcia). 
Metody zarządzania organizacjami i instytucjami od-
powiedzialnymi za bezpieczeństwo. 
Podsystemy systemu bezpieczeństwa narodowego – 
analizy szczegółowe. 

Techniki interwencji 
K1BW_W08,  
K1BW_U02,  
K1BW_K02 

Postawy i sposoby poruszania, się w walce, tj.: 

 techniki wyprowadzania uderzeń  
i kopnięć oraz sposoby ich blokowania 

 pady i przewroty w walce wręcz 

 uwalnianie z chwytów, obchwytów  
i duszeń 

 obrona przed atakiem nożem i innymi nie-
bezpiecznymi przedmiotami 

 techniki transportowe i obezwładniające 

 obrona przed zagrożeniem bronią palną. 

Konflikty etniczne w Europie 

K1BW_W04,  
K1BW_W07,  
K1BW_U03,  
K1BW_U04,  
K1BW_U13,  
K1BW_K01 

Etniczność – geneza, zakres i istota pojęcia; tożsa-
mość narodowa (etniczna); naród, narodowość, grupa 
etniczna; mniejszość narodowa i etniczna – założenia 
definicyjne; rodzaje mniejszości; nacjonalizm  - kryteria 
definicyjne i rodzaje nacjonalizmu; konflikt etniczny – 
definicja, przyczyny, okoliczności oraz rodzaje;  kate-
goria zbrodni etnicznej i jej rodzaje; prawo narodów do 
samostanowienia; wybrane przykłady konfliktów i ich 
związki z bezpieczeństwem europejskim. 
 

Warsztaty poprawności języ-
kowej w pismach urzędowych 

K1BW_W08 
K1BW_U09 
K1BW_U12 

Wymogi formalne, językowe oraz metodologia sporzą-
dzania podań w szeroko rozumianym  postępowaniu 
administracyjnym; elementy składowe, językowe  tre-



K1BW_U15 
K1BW_K02 

ści decyzji administracyjnej i postanowienia w ogólnym 
postępowaniu administracyjnym; wymogi formalne i 
językowe odwołania i zażalenia oraz metodologia ich 
sporządzania; prawidłowe sporządzanie pełnomocnic-
twa procesowego, zawiadomień. podań i wniosków 

Edukacja  dla bezpieczeństwa 

K1BW_W05,  
K1BW_W09,  
K1BW_U02,  
K1BW_K02 

Istota i zakres edukacji dla bezpieczeń-
stwa/obronności; podmioty w procesie edukacji dla 
bezpieczeństwa; świadomość obywatelska, narodowa, 
bezpieczeństwa – generalnie z kształtującym ją przy-
miotnikiem jako produkt oddziaływań wychowawczych. 

 
Zajęcia kształcenia kierunkowego: 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Zakładane efekty 

uczenia się 
Formy i metody kształcenia 

Sposoby weryfi-
kacji  

i oceniania efek-
tów  

uczenia się 

 
Treści programowe 

Rozpoznanie  
i prognozowanie zagrożeń 

K1BW_W07, 
K1BW_W08, 
K1BW_U01,  
K1BW_U02,   
K1BW_U03, 
K1BW_K03,  
K1BW_K05 

Zajęcia prowadzone w formie 
stacjonarnej lub zdalnej. 

Metody uczenia (do wybo-
ru):wykład informacyjny (kon-
wencjonalny), wykład problemo-
wy, wykład konwersatoryjny, 
opis, metoda problemowa, sytu-
acyjna, burza mózgów, warszta-
towa (ćwiczeniowa, seminaryjna) 
oparta na wykorzystaniu różnych 
źródeł wiedzy, metoda projektu, 
studium przypadku, dyskusja, gry 
symulacyjne, zajęcia zdalne 
 
Narzędzia (środki) dydaktycz-
ne(do wyboru): prezentacje mul-
timedialne, film, fotografie, mate-
riały archiwalne, teksty źródłowe, 
dokumenty, roczniki statystycz-
ne, mapy, Internet, rzutniki mul-
timedialne, zajęcia zdalne 

Forma zaliczenia 
przedmiotu (do 
wyboru): 

 Pisemny test 
wiedzy, egza-
min, kolo-
kwium; 

 Ustny test 
wiedzy, egza-
min, kolo-
kwium; 

 Przygotowanie 
referatu, projek-
tu; prezentacji; 

 Obserwacja i 
ocena postaw 
studenta; 

Kryteria oceny 
podsumowującej: 

Teoretyczne podstawy prognozowania; rodzaje pro-
gnozowania i prognoz; proces prognozowania; jakość 
prognoz; wiarygodność przewidywań i prognoz; pro-
gnozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w 
procesie analizy ryzyka; podstawowe założenia badań 
zagrożeń bezpieczeństwa i ich skutków; źródła wiedzy 
na potrzeby prognozowania zagrożeń; koncepcja 
systemu prognozowania zagrożeń na potrzeby kiero-
wania bezpieczeństwem Narodowym RP. 

Obrona Cywilna 

K1BW_W07, 
K1BW_W08,  
K1BW_U02,  
K1BW_U03,  
K1BW_K03 

Istota, podstawy prawne OC; uwarunkowania globali-
zacyjne i społeczne; struktura, zadania i proces kształ-
towania; jednostka, grupa społeczna i naród w proce-
sie kształtowania OC; administracja państwowa  
i samorządowa oraz organizacja, a OC.  

Podstawy metodologii badań w 
naukach społecznych 

K1BW_W03, 
K1BW_W05,  
K1BW_U03, 
K1BW_U05,  
K1BW_K01 

Podstawy nauk społecznych; metody naukowe, w tym 
metody badawcze w bezpieczeństwie; definiowanie 
pojęć i dobór wskaźników w badaniach; problem i cel 
naukowy; empiryczna weryfikacja hipotez; ekspery-
ment; badania sondażowe; analiza danych ilościowych 
i  jakościowych; istota interdyscyplinarności w metodo-
logii badań bezpieczeństwa. 

Podstawy prawa cywilnego 
K1BW_W11,  
K1BW_U05,  

Ogólna systematyka prawa cywilnego; źródła prawa 
cywilnego; zasady prawa cywilnego; część ogólna 



K1BW_K01  średnia ocen 
formujących 

 
Ocena podsumo-
wująca: 

 średnia ocen 
ze wszystkich 
form zajęć. 

prawa cywilnego; prawo rzeczowe; istota zobowiąza-
nia; prawo umów, deliktów,  spadkowe,  rodzinne; 
ochrona dóbr osobistych. 

Zwalczanie przestępczości 

K1BW_W02, 
K1BW_W03,  
K1BW_U06, 
K1BW_K05 

Istota i uwarunkowania współczesnej przestępczości; 
patologie społeczne a przestępczość; przestępczość 
zorganizowana; przestępczość nieletnich; instytucje w 
procesie zwalczania przestępczości; CBA; CBŚP; 
proces kształtowania świadomości prawnej.  

Podstawy prawa karnego  

K1BW_W04, 
K1BW_W11,  
K1BW_U03,  
K1BW_U05,  
K1BW_K03 

Źródła prawa karnego; podstawy odpowiedzialności 
karnej; wina i jej rodzaje; przestępstwo a wykroczenie; 
formy popełnienia przestępstw; odpowiedzialność 
nieletnich sprawców; kary i ich orzekanie; środki kar-
ne; probacja; środki zabezpieczające; systematyka 
przestępstw i  wykroczeń. 

Bezpieczeństwo w komunikacji 
powszechnej  
i transporcie 

K1BW_W02, 
K1BW_W06,  
K1BW_U02,  
K1BW_U03, 
K1BW_U07,  
K1BW_K03 

Bezpieczeństwo komunikacji powszechnej i transportu 
drogowego, transportu powietrznego, transportu kole-
jowego, transportu wodnego; przewóz towarów nie-
bezpiecznych i specjalnych; instytucje kształtujące 
bezpieczeństwo  
w komunikacji powszechnej. 

Bezpieczeństwo w cyberprze-
strzeni 

K1BW_W04, 
K1BW_W06,  
K1BW_U02, 
K1BW_U07,  
K1BW_K02,  
K1BW_K03 

Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego; sposoby 
jego kształtowania; instytucje w procesach cyberbez-
pieczeństwa; polityka bezpieczeństwa cybernetyczne-
go państwa. 

Kryminalistyka 

K1BW_W02, 
K1BW_W06,  
K1BW_U02,  
K1BW_U03,  
K1BW_U09, 
K1BW_U11  
K1BW_K02,  
K1BW_K05 

Kryminalistyka i jej kategorie; przestępstwo (dynamika, 
wykrywalność); czynności operacyjno-rozpoznawcze; 
ekspertyzy kryminalistyczne; zasady sporządzenia 
opinii dla potrzeb sądowego postępowania; przesłu-
chanie podejrzanego; podstęp; tortury; przesłuchanie 
świadka; szczególne formy przesłuchania (konfronta-
cja, przesłuchanie dziecka, a także osoby: w pode-
szłym wieku, zaburzonej psychicznie, w ciężkim stanie 
zdrowia).Pomyłki sądowe 

Teoria i praktyka strzelań 

K1BW_W06, 
K1BW_W08,  
K1BW_U02,  
K1BW_U03,  
K1BW_K05 

Podstawowe wiadomości z budowy broni strzeleckiej, 
teoria i techniki strzelań, zasady i procedury bezpie-
czeństwa obchodzenia się z bronią.  

Etyka służb publicznych 
K1BW_W08, 
K1BW_W10,  
K1BW_U05,  

Etyka – istota, podstawy i współczesne uwarunkowa-
nia; etyka i moralność w grupach dyspozycyjnych; 
etyka zawodowa funkcjonariusza w służbie publicznej; 



K1BW_U06,  
K1BW_K05,  
K1BW_K06 

podstawowe pojęcia z zakresu etyki; obowiązki moral-
ne pracownika grup dyspozycyjnych  w świetle uwa-
runkowań etyki urzędniczej; etyka a pragmatyki służ-
bowe obowiązujące w administracji publicznej; konflikt 
interesów w działalności funkcjonariusza; problem 
korupcji w służbie publicznej; rola kodeksów etycznych 
służb publicznych; pozostałe patologie  
w służbach mundurowych administracji publicznej. 

Nowoczesna technologie bez-
pieczeństwa osobistego i insty-
tucjonalnego 

K1BW_W01 
K1BW_W02 
K1BW_W08 
K1BW_U01 
K1BW_U03 
K1BW_U07 
K1BW_K02 
K1BW_K04 

Wiedza w zakresie bezpieczeństwa poruszania się w 
cyberprzestrzeni oraz umiejętności praktycznych w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa: 

 w zakresie działania osobistych sieci kompu-
terowych, korzystania z social mediów, ban-
kowości internetowej, 

 procedur postępowania przy wstępowaniu in-
cydentów w cyberprzestrzeni, systemów bez-
pieczeństwa informatycznego, polityk bezpie-
czeństwa organizacji, firm, przedsiębiorstw 
itp.  

Ponadto studenci nabędą wiedzę i umiejętności doty-
czących bezpiecznego użytkowania urządzeń służą-
cych do korzystania z cyberprzestrzeni w aspekcie 
zagrożeń militarnych i terrorystycznych. 
 

Siły Zbrojne  w systemie bez-
pieczeństwa państwa 

K1BW_W04, 
K1BW_W06,  
K1BW_U02,  
K1BW_U05, 
K1BW_U06,  
K1BW_K03 

Siły Zbrojne RP - historyczne i współczesne uwarun-
kowania struktury i zadań; ekonomiczne i kulturowe 
aspekty funkcjonowania SZ RP; SZ RP  
w systemie obronnym państwa – zadania  
i infrastruktura; organizacja, skład i system dowodze-
nia SZ RP; wybrane aspekty strategii  
i sztuki wojennej SZ RP; wychowanie i szkolenie w SZ 
RP; SZ RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa i w misjach pokojowych 

Seminarium dyplomowe 

K1BW_W02, 
K1BW_W03, 
K1BW_W05, 
K1BW_W06,  
K1BW_U03,  
K1BW_U05, 
K1BW_U06,  
K1BW_U12,  
K1BW_U13,  
K1BW_U15,  

Rola seminarium dyplomowego i promotora w tworze-
niu pracy dyplomowej; specyfika badań; etapy procesu 
badawczego; konstrukcja pracy dyplomowej jako cało-
ści i jej poszczególnych elementów; edycja pracy dy-
plomowej – struktura tekstu, forma, styl, język, pisow-
nia nazw obcych i skrótów, sporządzanie tabel i wy-
kresów, tworzenie bibliografii i przypisów; wybór pro-
blematyki  
i formułowanie tematu pracy dyplomowej; sposoby 
zbierania materiałów źródłowych; dobór i analiza litera-



K1BW_K01,  
K1BW_K02,  
K1BW_K06 

tury z zakresu podjętej tematyki; aspekty etyczne i 
prawne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej; 
cel badań; przedmiot badań; problemy i hipotezy; 
metody badań; techniki badań; narzędzia badań; dobór 
próby badawczej; techniczne aspekty pracy promocyj-
nej.  

Bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych 

K1BW_W03, 
K1BW_W06,  
K1BW_U01,  
K1BW_U02,  
K1BW_U03, 
K1BW_K03,  
K1BW_K05 

Ocena ryzyka zagrożeń dla bezpieczeństwa społecz-
ności; zagrożenia bezpieczeństwa społeczność lokal-
nej w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym; 
czynniki determinujące stan bezpieczeństwa społecz-
ności lokalnej; zagrożenia bezpieczeństwa społeczne-
go. 

Podstawy systemów autono-
micznego dozoru 

K1BW_W08, 
K1BW_U02,  
K1BW_K02 
 

Zagadnienia związane z: 

 Regulacjami prawnymi w zakresie użytkowa-
nia bezzałogowych statków powietrznych,  

 Budowę i zasady działania dronów, 

 Bezpieczeństwo związane z wykorzystaniem 
dronów, 

 Praktyczną obsługą dronów 

Współpraca organów admini-
stracji w sytuacjach kryzyso-
wych 

K1BW_W03, 
K1BW_W08,  
K1BW_U02,  
K1BW_U07, 
K1BW_U13,  
K1BW_K03,  
K1BW_K04 

Omówienie współpracy organów administracji w sytu-
acjach kryzysowych uwzględniając przy tym działal-
ność  mającą na celu zapobieganiu wystąpienia sytua-
cji kryzysowych, przygotowaniu do przejęcia nad nimi 
kontroli w ramach zorganizowanych działań, reagowa-
niu w przypadku ich wystąpienia oraz odbudowę krót-
ko i długoterminową. 

Zarządzanie ryzykiem 

K1BW_W02, 
K1BW_W06, 
K1BW_U01, 
K1BW_U02, 
K1BW_U07, 
K1BW_K05 
 
 

Rodzaje ryzyka: Podstawowe pojęcia i zasady procesu 
zarządzania ryzykiem, Terminologia wykorzystywana 
w procesie zarządzania ryzykiem, Etapy procesu za-
rządzania ryzykiem. 
Wykrycie zagrożeń: Wstępna analiza zagrożeń, Meto-
da „Co, jeżeli", Metoda „Logiczny diagram", „Analizy 
zmian". 
Ocena ryzyka: Etapy oceny poziomu ryzyka, Zależ-
ność poziomu ryzyka od częstości wystąpienia zagro-
żenia oraz potencjalnych skutków jego wystąpienia, 
Analiza korzyści i strat.  
Sterowanie ryzykiem: Sposoby sterowania ryzykiem, 
Rodzaje środków profilaktycznych, Podjęcie decyzji, 
Zasady podejmowania decyzji. 
Wdrożenie decyzji i kontrola realizacji zadania, Zasady 
wdrażania decyzji. 



Ochrona osób, mienia, obiek-
tów i obszarów 

K1BW_W06, 
K1BW_W08,  
K1BW_U02,  
K1BW_U13, 
K1BW_U14,  
K1BW_K03,  
K1BW_K05 

Przedmiot zawiera: Ustawa o ochronie osób i mienia; 
planowanie działań ochronnych organizacja i taktyka w 
ochronie osób i mienia; konwojowanie; ochrona osób; 
zasady współpracy z Policją i innymi służbami publicz-
nymi. 

 

Zajęcia kształcenia specjalnościowego – do wyboru  

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Zakładane efekty 

uczenia się 
Formy i metody kształcenia 

Sposoby weryfikacji  
i oceniania efektów  

uczenia się 

 
Treści programowe 

Służby, inspekcje i straże  
w bezpieczeństwie 

K1BW_W04, 
K1BW_W06,  
K1BW_U02,  
K1BW_U03,  
K1BW_K01,  
K1BW_K03 

Zajęcia prowadzone w formie 
stacjonarnej lub zdalnej. 

Metody uczenia (do wybo-
ru):wykład informacyjny (kon-
wencjonalny), wykład proble-
mowy, wykład konwersatoryjny, 
opis, metoda problemowa, sytu-
acyjna, burza mózgów, warszta-
towa (ćwiczeniowa, seminaryj-
na) oparta na wykorzystaniu 
różnych źródeł wiedzy, metoda 
projektu, studium przypadku, 
dyskusja, gry symulacyjne, zaję-
cia zdalne 
 
Narzędzia (środki) dydaktycz-
ne(do wyboru): prezentacje 
multimedialne, film, fotografie, 
materiały archiwalne, teksty 
źródłowe, dokumenty, roczniki 
statystyczne, mapy, Internet, 
rzutniki multimedialne, zajęcia 
zdalne 

Forma zaliczenia Mo-
dułu (do wyboru): 

 Pisemny test wie-
dzy, egzamin, kolo-
kwium; 

 Ustny test wiedzy, 
egzamin, kolokwium; 

 Przygotowanie refe-
ratu, projektu, pre-
zentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta; 

Kryteria oceny podsu-
mowującej: 

 średnia ocen formu-
jących 

 
Ocena podsumowują-
ca: 

 średnia ocen ze 
wszystkich form za-
jęć. 

Zadania służb i instytucji w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnętrznego; działalność insty-
tucji i służb  
w obszarze ratownictwa; współpraca podmiotów 
podczas sytuacji kryzysowych. 

Systemy obrony terytorialnej 

K1BW_W06, 
K1BW_W07,  
K1BW_U01,  
K1BW_U02,  
K1BW_U05,  
K1BW_K03 

Wojska Obrony Terytorialnej w systemie bezpie-
czeństwa - podstawy prawne, stan i struktura;  
WOT w sztuce wojennej; WOT w systemie  i  
strategii obronności i w systemie mobilizacyjnym 
państwa; charakterystyka stanów gotowości 
obronnej. 

Mniejszości narodowe w siłach 
zbrojnych RP 

K1BW_W06, 
K1BW_W07,  
K1BW_U01,  
K1BW_U12,  
K1BW_U13,  
K1BW_U14,  
K1BW_K01 

Fragmentaryzacja narodowościowa i wyznaniowa 
II RP, wzajemne relacje na linii władza państwowa 
vs. grupy mniejszościowe, Siły Zbrojne II RP, 
żołnierze o niepolskiej narodowości w przedwrze-
śniowych SZ, wojna obronna 1939, mniejszości w 
polskim wojsku w trakcie II wojny światowej, 
mniejszości w nowej rzeczywistości – Wojsko 
Polskie po 1945 r.    

Bezpieczeństwo kulturowe 

K1BW_W06, 
K1BW_W07,  
K1BW_U01,  
K1BW_U03,  
K1BW_U07,  
K1BW_U13,  
K1BW_U14,  
K1BW_K01 

Kultura, tożsamość  kulturowa, warunki niezbędne 
do jej pielęgnowania i utrwalania, działania po-
dejmowane przez państwo w celu ochrony dzie-
dzictwa narodowego w sytuacji otwarcia się na 
świat, polityka kulturalna państwa  

Wojna hybrydowa K1BW_W02, Istota współczesnej sztuki wojennej; wojna hybry-



K1BW_W06,  
K1BW_U02,  
K1BW_U06,  
K1BW_K03 

dowa – ujęcie teoretyczne: zakres, uczestnicy, 
założenia, przebieg i skutki.  

Zwalczanie terroryzmu 

K1BW_W02, 
K1BW_W04,  
K1BW_U03,  
K1BW_U05, 
K1BW_U06  
K1BW_K02 

Terroryzm – zjawisko XXI wieku, istota i uwarun-
kowania, związki z procesami globalizacyjnymi; 
postawy i zachowania wobec terroryzmu; instytu-
cje bezpieczeństwa w procesie zwalczania terro-
ryzmu; współpraca międzynarodowa państw i 
instytucji.  

Dokumentowanie zabezpiecze-
nia  komputerowych nośników 
danych 

K1BW_W01 
K1BW_W02 
K1BW_W08 
K1BW_U01 
K1BW_U03 
K1BW_U07 
K1BW_K02 
K1BW_K04 

Wiedza praktyczna w zakresie wykonywania 
czynności procesowo-kryminalistycznych w trak-
cie zabezpieczania materiału dowodowego w 
badaniach komputerowych nośników danych. Jest 
to podstawowa wiedza w zakresie tzw. informatyki 
śledczej. Zajęcia praktyczne mają za zadanie 
przybliżyć specyfikę zabezpieczania cyfrowych 
dowodów, wykonywania badań przez biegłych, 
kształtowanie przez biegłych opinii w oparciu o 
kompletny materiał oraz obrony wyników badań 
przed sądem. 

Monitorowanie  
i modelowanie środowiska bez-
pieczeństwa 

K1BW_W06,  
K1BW_U02,  
K1BW_U03,  
K1BW_K02 

Istota i uwarunkowania współczesnego środowi-
ska bezpieczeństwa; interdyscyplinarny charakter 
bezpieczeństwa publicznego; rola Sił Zbrojnych 
RP,  systemu ochrony ludności i Obrony Cywilnej, 
systemu Zarządzania Kryzysowego, Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Systemu 
Ratownictwa Medycznego w procesie monitoro-
wania i kształtowania środowiska bezpieczeństwa; 
nauka i badania naukowe w procesie modelowa-
nia środowiska bezpieczeństwa. 

Polityka społeczna w systemie 
bezpieczeństwa państwa 

K1BW_W04, 
K1BW_W05,  
K1BW_W08, 
K1BW_U01, 
K1BW_U03,  
K1BW_U04, 
K1BW_K03 

Tematyka podejmowanych działań, których celem 
jest rozwiązywanie problemów społecznych w 
tym: bezpieczeństwa socjalnego, ładu społeczne-
go oraz funkcjonowania rodzin. Organizacja życia 
publicznego w tym problemów społecznych. In-
terwencja kryzysowa. Identyfikacja problemów 
społecznych. Ryzyko społeczne. 

Współczesne zagrożenia bez-
pieczeństwa 

K1BW_W07, 
K1BW_W08,  
K1BW_U01,  
K1BW_U02,   
K1BW_U03, 

Uwarunkowania bezpieczeństwa aspekty histo-
ryczne i współczesne; istota zagrożeń i ich rodza-
je; zagrożenia społeczne, ekonomiczne, militarne, 
polityczne; procesy globalizacji, integracji i dezin-
tegracji a procesy bezpieczeństwa państwa, naro-



K1BW_K01 du i jednostki. 

 

 

 

 

Praktyki zawodowe – wymiar, forma i zasady odbywania: 

 

Wymiar praktyk: Realizowane są trzy praktyki zawodowe w wymiarze po 240 godzin w semestrze semestr II, IV, V /10 
punktów ECTS w każdym semestrze/.  Łącznie 720 godzin (6 miesięcy) /30 punktów ECTS/. 

Forma odbywania praktyk: Praktyki zawodowe realizowane są poprzez skierowanie studenta z Uczelni. Istnieje możliwość odbywa-
nia praktyk w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeżeli charakter wykonanej przez studenta pra-
cy umożliwili pozytywną weryfikację efektów uczenia się, zawartych w programie studiów. Uczelnia or-
ganizuje praktyki zawodowe w instytucjach, z którymi podpisała porozumienia lub umowy. W przypadku 
gdy brak jest porozumienia lub umowy, podpisywana jest „Umowa o studencką praktykę zawodową” 
pomiędzy Collegium Witelona, a daną instytucją, w której ma odbyć się praktyka. 

Zasady odbywania praktyk: Zgodnie z programem studiów, studenci zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów praktyki zawodo-
wej. Zasady i formę odbywania praktyk zawodowych określone zostały w Regulaminie studiów Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa oraz Zarządzeniu Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk 
zawodowych w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Celem praktyk zawodowych jest umożliwienie 
studentom uzyskanie doświadczenia zawodowego, tym samym zwiększenia swojej atrakcyjności na 
rynku pracy. Odbycie praktyk daje studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową, a podmio-
tom oferującym praktyki - możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu. Praktyki mają 
charakter praktyk obligatoryjnych i odbywają się zgodnie z planem studiów. Praktyki realizowane są w 
służbach mundurowych, organach administracji rządowej i samorządowej i innych podmiotach wykonu-
jących zadania z zakresu bezpieczeństwa. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjo-
nowania instytucji, a także bierze udział w realizacji zadań wyznaczonych przez ten podmiot. Kontrola 
odbywania praktyk zawodowych realizowana jest przez opiekunów praktyk z Uczelni w formie wizyty u 
wybranych podmiotów, a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę i 
podmiot, w którym odbywa praktykę. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta 
dokumentów zgodnych z regulaminem praktyk zawodowych w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 
 

 

 

  



WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW 

 

Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom studiów: pierwszego stopnia 

Profil studiów: praktyczny 

 

 

Wskaźniki dotyczące programu studiów 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów ECTS/ 

Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na ocenianym 

kierunku na danym poziomie 

6 semestrów / 180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 

studia stacjonarne 

2277 godz. 

 

studia niestacjonarne 

1682 godz. 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowa-

dzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób pro-

wadzących zajęcia 

studia stacjonarne 

91 ECTS 

 

studia niestacjonarne 

67 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym umiejętno-

ści praktyczne 

116 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedzi-

ny nauk humanistycznych lub nauk społecznych - w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki 

humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 65 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  30 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych  720 godz. 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magi-

sterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 

60 godz. 

Razem: 

 

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne 

Nazwa zajęć/  

grupy zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 
Liczba punktów ECTS 

Wprowadzenie do prak-

tyki zawodowej 

warsztaty 
15/12 1 

Ochrona własności 

intelektualnej 

warsztaty 
10/6 1 

Technologia informa-

cyjna 

warsztaty 
14/8 1 

Język obcy – do wybo-

ru* 

1) język angielski 
2) język niemiecki 
3) język francuski 

ćwiczenia 120/64 9 

Podstawy socjologii warsztaty 12/8 0,5 

Mediacje i negocjacje  warsztaty 16/10 1 



Podstawy psychologii warsztaty 12/8 1 

Tworzenie i stosowanie 

prawa 
warsztaty 14/8 1 

System bezpieczeństwa 

państwa 
warsztaty 20/12 3 

Konstytucyjny system 

organów państwowa 
warsztaty 14/8 1 

Komunikacja społeczna warsztaty 12/8 0,5 

Podstawy ekonomii warsztaty 12/8 0,5 

Podstawy zarządzania warsztaty 16/10 1 

Międzynarodowe sto-

sunki polityczne 
warsztaty 16/10 1 

Mniejszości narodowe i 

etniczne a bezpieczeń-

stwo państwa 

warsztaty 18/12 2 

Współczesne systemy 

polityczne 
warsztaty 18/12 3 

Podstawy zarządzania 

kryzysowego w bezpie-

czeństwie wewnętrz-

nym 

warsztaty 18/14 3 

Techniki interwencji warsztaty 18/10 1 

Konflikty etniczne w 

Europie 
warsztaty 18/12 3 

Warsztaty poprawności 

językowej w pismach 

urzędowych 

warsztaty 10/6 1 

Edukacja  dla bezpie-

czeństwa 
warsztaty 18/12 2 

Rozpoznanie i progno-

zowanie zagrożeń, 
warsztaty 20/10 3 

Obrona Cywilna warsztaty 16/10 2 

Podstawy metodologii 

badań w naukach spo-

łecznych 

warsztaty 16/8 1 

Podstawy prawa cywil-

nego 
warsztaty 12/8 1 

Zwalczanie przestęp-

czości 
warsztaty 12/10 1 

Podstawy prawa karne-

go 
warsztaty 16/10 1 

Bezpieczeństwo w 

komunikacji powszech-

nej i transporcie 

warsztaty 22/14 3 

Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni 
warsztaty 18/10 2 

Kryminalistyka warsztaty 18/12 3 

Teoria i praktyka strze-

lań 
warsztaty 16/12 0,5 

Etyka służb publicznych warsztaty 10/4 1 

Nowoczesne technolo-

gie bezpieczeństwa 

osobistego i instytucjo-

nalnego 

warsztaty 20/10 2 

Siły Zbrojne  w syste-

mie bezpieczeństwa 

państwa 

 18/12 3 



Seminarium dyplomowe seminarium 60/48 6    

Bezpieczeństwo spo-

łeczności lokalnych 
warsztaty 18/12 3 

Podstawy systemów 

autonomicznego dozoru 
warsztaty 20/14 1 

Współpraca organów 

administracji w sytua-

cjach kryzysowych 

warsztaty 30/16 3 

Zarządzanie ryzykiem warsztaty 18 /12  3 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów i obszarów 
warsztaty 18/10 2 

Służby, inspekcje i 

straże w bezpieczeń-

stwie  

warsztaty 22/16 2 

Systemy obrony teryto-

rialnej 
warsztaty 22/16 2 

Mniejszości w Siłach 

Zbrojnych RP  
warsztaty 22/16 2 

Bezpieczeństwo kultu-

rowe 
warsztaty 22/16 2 

Wojna hybrydowa  warsztaty 20/14 2 

Zwalczanie terroryzmu  20/14 2 

Dokumentowanie za-

bezpieczenia kompute-

rowych nośników da-

nych  

warsztaty 20/14 2 

Monitorowanie i mode-

lowanie środowiska 

bezpieczeństwa 

warsztaty 20/14 2 

Polityka społeczna w 

systemie bezpieczeń-

stwa państwa 

warsztaty 20/14 2 

Współczesne zagroże-

nia bezpieczeństwa 
warsztaty 20/14 2 

Razem: 903/574 86 

 

 

Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach obcych 

Nazwa progra-

mu/zajęć/grupy zajęć 

Forma realiza-

cji 
Semestr 

Forma stu-

diów 

Język wy-

kładowy 

Liczba studentów 

(w tym niebędących 

obywatelami polski-

mi) 

Język obcy – do wybo-

ru* 

1) język angielski 
2)   język niemiecki 
3) język francuski 

ćwiczenia 
III, IV, V, 

VI 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Język: an-

gielski, nie-

miecki, 

francuski 

Liczba studentów 

będzie znana po prze-

prowadzeniu zapisów 

na zajęcia. 

 

Zajęcia lub grupy zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, nie więcej niż 50% liczby punktów ECTS  

 

Nazwa zajęć/  

grup zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 
Liczba punktów ECTS 

Najnowsza historia Polski  wykład 20/12 2 

Ochrona własności inte-

lektualnej 
wykład 14/8 1 

Podstawy socjologii wykład 10/8 0,5 



Mediacje i negocjacje  wykład 16/12 1 

Podstawy psychologii wykład 12/10 1 

Tworzenie i stosowanie 

prawa 
wykład 24/16 2 

System bezpieczeństwa 

państwa 
wykład 16/12 1 

Konstytucyjny system 

organów państwa 
wykład 14/10 1 

Komunikacja społeczna wykład 10/8 0,5 

Podstawy ekonomii wykład 10/6 0,5 

Podstawy zarządzania wykład 10/8 1 

Międzynarodowe stosunki 

polityczne 
wykład 14/8 1 

Mniejszości narodowe i 

etniczne a bezpieczeń-

stwo państwa 

wykład 18/12 2 

Współczesne systemy 

polityczne 
wykład 16/12 2 

Podstawy zarządzania 

kryzysowego w bezpie-

czeństwie wewnętrznym 

wykład 16/12 2 

Konflikty etniczne w Euro-

pie 
wykład 18/12 2 

Edukacja  dla bezpieczeń-

stwa 
wykład 16/10 1 

Rozpoznanie i prognozo-

wanie zagrożeń, 
wykład 18/8 1 

Obrona Cywilna wykład 14/8 1 

Podstawy metodologii 

badań w naukach spo-

łecznych 

wykład 14/6 1 

Podstawy prawa cywilne-

go 
wykład 10/8 0,5 

Zwalczanie przestępczości wykład 12/8 1 

Podstawy prawa karnego wykład 16/12 1 

Bezpieczeństwo w komu-

nikacji powszechnej i 

transporcie 

wykład 18/12 2 

Bezpieczeństwo w cyber-

przestrzeni 
wykład 16/8 1 

Kryminalistyka wykład 16/10 1 

Teoria i praktyka strzelań wykład 8/4 0,5 

Etyka służb publicznych wykład 20/12 2 

Nowoczesne technologie 

bezpieczeństwa osobiste-

go i instytucjonalnego 

wykład 10/8 0,5 

Siły Zbrojne  w systemie 

bezpieczeństwa państwa 
wykład 14/10 1 

Bezpieczeństwo społecz-

ności lokalnych 
wykład 14/10 1 

Współpraca organów 

administracji w sytuacjach 

kryzysowych 

wykład 20/14 2 

Zarządzanie ryzykiem wykład 14/ 1 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów i obszarów 
wykład 18/10 1 

Służby, inspekcje i straże wykład 20/12 2 



w bezpieczeństwie  

Systemy obrony terytorial-

nej 
wykład 20/12 2 

Mniejszości w Siłach 

Zbrojnych RP  
wykład 20/12 2 

Bezpieczeństwo kulturowe wykład 20/12 2 

Wojna hybrydowa /  wykład 16/10 2 

Zwalczanie terroryzmu wykład 16/10 2 

Dokumentowanie zabez-

pieczenia komputerowych 

nośników danych 

wykład 16/10 2 

Monitorowanie i modelo-

wanie środowiska bezpie-

czeństwa 

wykład 16/10 2 

Polityka społeczna w 

systemie bezpieczeństwa 

państwa 

wykład 16/10 2 

Współczesne zagrożenia 

bezpieczeństwa 
wykład 16/10 2 

Razem: 594/388 54 

 

 

Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach  

Semestr 
Dopuszczalny deficyt punktów 

po semestrze 

I. 12 

II. 24 

III. 24 

IV. 24 

V. 24 

VI. 0 

 

 


