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

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzony jest zgodnie z misją i strategią Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 

Zakłada kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry, wyposażonej w wiedzę i umiejętności pożądane na rynku pracy, potrafiącej 

myśleć w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, zdolnej do podejmowania wyzwań zawodowych w instytucjach dyspozycyjnych i 

organach władzy i administracji państwowej. Cele te osiągane są przez całościową koncepcję i programy kształcenia oraz działania 

ukierunkowane na zapewnienie jakości kształcenia.  

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne stał się bardzo ważny w strategii Uczelni oraz Wydziału. Po pierwsze – jest to kierunek, 

który odpowiada aktualnym potrzebom rynku i może cieszyć się dużym zainteresowaniem kandydatów. Ponadto, jest o tyle 

specyficzny, że splata się w nim dorobek naukowy z kilku dyscyplin naukowych, tj.: nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości 

oraz nauki o polityce i administracji. Działalność Collegium Witelona Uczenia Państwowa obejmuje dokonania w zakresie każdej 

z wymienionych dyscyplin naukowych, co niewątpliwie wzbogaca proces kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.  

 

 

Sylwetka absolwenta 

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia, jest dostarczenie 

studentom pogłębianej, usystematyzowanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, a także przygotowanie absolwentów do 

pracy zawodowej w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz 

samodzielnego wykonywania pracy w strukturach administracji publicznej: rządowej, samorządowej, formacjach mundurowych, 

służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w instytucjach państwowych, m.in. w organach ochrony prawnej, 

prywatnych agencjach ochrony, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej. Ponadto, nabyte 

umiejętności pozwalają na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych 

zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy.  

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

wykazuje się pogłębioną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa oraz dyscyplin naukowych powiązanych z naukami o bezpieczeństwie, 

w szczególności nauk prawnych, o polityce i administracji oraz zarządzania i jakości. 

Rozumie istotę funkcjonowania instytucji kształtujących środowisko bezpieczeństwa na różnych szczeblach funkcjonowania 

państwa. Posiada umiejętności analityczne, potrafi kształtować mechanizmy zachowań człowieka w sytuacjach trudnych, potrafi 

wykorzystywać posiadaną wiedzę, dostępne środki, narzędzia i metody do monitorowania, przewidywania, zapobiegania i 

reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do podejmowania studiów podyplomowych 

oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zna i rozumie zasady funkcjonowania władz, instytucji publicznych i 

społecznych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, potrafi monitorować procesy społeczne mające wpływ na 

zapewnienie bezpieczeństwa i rozpoznaje mechanizmy zachowań w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, rozumie i zna zasady 

działań interwencyjnych i założenia projektowania i planowania systemów obronnych. 

Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie analizy procesów i zjawisk społecznych, politycznych i prawnych 

wywołujących stany zagrożenia bezpieczeństwa, posługiwania się normami i regułami prawnymi, zawodowymi w obszarach 

związanych z bezpieczeństwem jednostki i państwa, monitorowania, przewidywania i interpretacji zjawisk wywołujących 

zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz uczestnictwa w akcjach ratowniczych, zespołach reagowania kryzysowego oraz wdrażania 

procedur w sytuacjach kryzysowych. Dysponuje nadto umiejętnościami sporządzania i oceny dokumentacji oraz przetwarzania i 

udostępniania informacji, wykorzystania nowoczesnych technologii, a także pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów i 

sprawnej komunikacji, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz zna sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. 

Absolwent posiada kompetencje społeczne w zakresie odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w instytucjach właściwych w 

sprawach bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w jednostkach administracji państwowej, 

ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa oraz w mediach, uwzględniając 

przy tym zmieniające się potrzeby społeczne. Jednocześnie dba o rozwój dorobku zawodu i podtrzymywanie jego etosu, oraz 

przestrzega i broni zasad etyki zawodowej, jak również wskazuje i definiuje szerokie spektrum priorytetów służących realizacji 

zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i 

porządku, a także krytycznie ocenia odbierane treści, myśli innowacyjnie, bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania oraz 

aktywnie działać, wykorzystując wiedzę teoretyczną w pracy zawodowej. 
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PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH 

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 

Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne  

Poziom studiów: studia drugiego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 PRK 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Profil studiów: praktyczny  

Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany 

kierunek: 

nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o 

polityce i administracji; nauki prawne. 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: Magister  

 

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 połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla tej dyscypliny w ogólnej liczbie punktów 

ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

 

 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

Liczba % udziału 

Nauki o bezpieczeństwie 100 83 

 

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 ukończenia studiów na kierunku. 

 

Lp. 

 

Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

Liczba % udziału 

1. Nauki o zarządzaniu i jakości 9 8 

2. Nauki o polityce i administracji 7 6 

4. Nauki prawne 4 3 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

                                                                                                       Obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

Nazwa kierunków studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom studiów Studia drugiego stopnia 

Profil studiów praktyczny 

 

Tabela odniesień efektów uczenia się do PRK 

 

 

Symbole 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Opis kierunkowych efektów uczenia się Odniesienie do 

charakterystyk 

PRK 

(poziom 7) 

WIEDZA (zna i rozumie) 

K2BW_W01 

w pogłębionym stopniu - charakter nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacje i 

współzależności z naukami prawnymi, naukami o zarządzaniu i jakości, naukami o 

polityce i administracji, historią, psychologią wspomagającymi nauki o bezpieczeństwie 

P7S_WG 

K2BW _W02 

w pogłębionym stopniu - znaczenie nauk o bezpieczeństwie i komplementarnych wobec 

nich nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji, 

historii w funkcjonowaniu państwa, w tym uwarunkowania instytucjonalne, systemowe, 

polityczne, prawne systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz 

zastosowanie praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

P7S_WG 

K2BW _W03 

w pogłębionym stopniu - zasady projektowania, planowania i kierowania instytucjami i 

systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, uwarunkowania tworzenia strategii 

bezpieczeństwa oraz zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu nauk o 

bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i 

administracji w działalności zawodowej 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2BW _W04 

w pogłębionym stopniu - systemy, procesy, uwarunkowania działalności w zakresie 

bezpieczeństwa społecznego, politycznego, ekonomicznego, gospodarczego, 

narodowościowego oraz struktury i instytucje odpowiedzialne za jego zagwarantowanie 

a także zastosowanie praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2BW_W05 

w pogłębionym stopniu - rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa i procesy 

warunkujące pojawienie się, narastanie, rozprzestrzeniane, rozpoznanie i eliminację 

rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń oraz zastosowanie praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej 

P7S_WG  

P7S_WK 

K2BW_W06 
w pogłębionym stopniu - działanie systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa 

oraz uwarunkowania, kompetencje i metodykę postępowania w warunkach 

kryzysowych a także zastosowanie praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

P7S_WG  

P7S_WK 

K2BW_W07 
w pogłębionym stopniu - organizację, funkcjonowanie i uwarunkowania działalności 

państwa w obszarze budowania i utrzymania bezpieczeństwa ochronnego i obronnego 

oraz zastosowanie praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

P7S_WG  

P7S_WK 

K2BW_W08 w pogłębionym stopniu - metody i narzędzia badawcze w zakresie nauk o P7S_WG 
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bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i 

administracji, w tym techniki pozyskiwania danych potrzebnych do analizy procesów i 

struktur w obszarze bezpieczeństwa 

K2BW_W09 

w pogłębionym stopniu - zasady ochrony informacji niejawnej i wrażliwej utrzymanie 

bezpieczeństwa informacyjnego oraz zastosowanie praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej 

P7S_WG  

P7S_WK 

K2BW_W10 

w pogłębionym stopniu - zasady i uwarunkowania działań psychologicznych, 

komunikacji społecznej oraz taktyk i technik szczególnie w kontekście różnych 

zagrożeń, zorientowane na zastosowanie praktyczne tej wiedzy w działalności 

zawodowej 

P7S_WG  

P7S_WK 

K2BW_W11 

w pogłębionym stopniu - zasady i sposoby oraz o metody i środki rozpoznawania, 

wykrywania i udowadnia prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, w tym 

przestępstw i ich sprawców a także zastosowanie praktyczne tej wiedzy w działalności 

zawodowej 

P7S_WG  

P7S_WK 

K2BW_W12 

w pogłębionym stopniu - organizację, funkcjonowanie i uwarunkowania działalności 

związanej z zarządzaniem i ochroną infrastruktury krytycznej, osób, bezpieczeństwem 

imprez masowych i zgromadzeń, zasady posługiwania się taktyką i technikami 

interwencji, bronią a także zastosowanie praktyczne tej wiedzy w działalności 

zawodowej 

P7S_WG  

P7S_WK 

K2BW_W13 w pogłębionym stopniu - uwarunkowania działalności, specyfikę, zakres czynności oraz 

strukturę środowiska zawodowego, w którym odbywa praktykę zawodową 

P7S_WG  

P7S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI (potrafi) 

K2BW_U01 

wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego 

analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk w obszarze nauk o 

bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i 

administracji, historii, a także potrafi formułować własne opinie 

P7S_UW 

K2BW_U02 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w obszarze nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, 

nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji, historii wykorzystując 

metody i narzędzia, do krytycznej analizy systemu organizacji, funkcjonowania i 

działalności państwa w obszarze bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie, a 

także zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

P7S_UW 

K2BW_U03 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych 

problemów przeciwstawiania się zagrożeniom polityczno-militarnym przy 

wykorzystaniu wojskowych i cywilnych zasobów państwa, zorganizowanych w system 

obronności, międzynarodowe organizacje, a także zastosować praktyczne umiejętności 

w działalności zawodowej 

P7S_UW 

K2BW_U04 

wykorzystywać posiadaną wiedzę, dostępne środki, narzędzia i metody do 

monitorowania, przewidywania, wykrywania, zapobiegania i reagowania na zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz badania i gromadzenia wiedzy na temat zagrożeń, przestępstwa, a 

także zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

P7S_UW 

K2BW_U05 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, specjalistyczną terminologią, a także zastosować praktyczne 

umiejętności w działalności zawodowej 

P7S_UK 

K2BW_U06 

wykorzystać posiadaną wiedzę do obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i 

analizowania ich powiązań z różnymi obszarami działalności oraz wykorzystywać i 

integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, psychologii w celu analizy problemów 

i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania, a także zastosować praktyczne 

P7S_UW 

P7S_UK 
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umiejętności w działalności zawodowej 

 

K2BW_U07 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania problemów 

jednostek i grupy społecznych oraz podejmowania działań diagnostycznych, 

profilaktycznych i pomocowych w tym techniki efektywnego komunikowania się 

i negocjacji także zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

P7S_UW 

K2BW_U08 

samodzielnie planować własne uczenie się, organizować swoją pracę, rozwiązywać 

problemy, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informatycznych a także zastosować praktyczne nabyte 

umiejętności do tworzenia, rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystując wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o 

zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji 

P7S_UU 

K2BW_U09 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do właściwego doboru źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywania oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i 

prezentacji tych informacji oraz komunikowania się tematy specjalistyczne z 

odbiorcami i prowadzenia debaty a także zastosować praktyczne umiejętności z zakresu 

nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o 

polityce i administracji w działalności zawodowej 

P7S_UW  

P7S_UK 

K2BW_U10 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do ochrony informacji przed nieuprawnionym 

ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, a także zastosować 

praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

P7S_UW 

P7S_UK 

K2BW_U11 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do zapobiegania sytuacjom kryzysowym, 

przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 

reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków 

oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej, także zastosować praktyczne 

umiejętności w działalności zawodowej 

P7S_UW 

K2BW_U12 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do krytycznej analizy charakteru oddziaływań 

kulturowych, religijnych, etnicznych, społecznych, migracyjnych na bezpieczeństwo 

państwa oraz dokonywać oceny zachowań pozostających w sprzeczności z wartościami 

i zasadami akceptowanymi przez społeczeństwo, a także zastosować praktyczne 

umiejętności w działalności zawodowej 

P7S_UW 

K2BW_U13 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do wykonywania zadań typowych dla działalności 

zawodowej oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i 

podejmować wiodącą rolę w zespołach, komunikować się na tematy specjalistyczne, a 

także zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU 

K2BW_U14 

wykorzystywać zasady, sposoby oraz techniczne metody i środki rozpoznawania, a 

także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych oraz 

udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami, także 

zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

P7S_UW 

 

K2BW_U15 

wykorzystywać umiejętności, techniki, metody, systemy do wykrywania i zapobiegania 

przestępstwom oraz do organizacji bezpiecznej imprezy masowej i zgromadzeń 

publicznych, posługiwania się bronią a także zastosować praktyczne umiejętności w 

działalności zawodowej 

P7S_UW 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (jest gotów do) 
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K2BW_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P7S_KK 

K2BW_K02 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

P7S_KK 

K2BW_K03 
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego 
P7S_KO 

K2BW_K04 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego P7S_KO 

K2BW _K05 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się 

potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu 

zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad 

P7S_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 Zintegrowanym 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  

2 – studia II stopnia 

BW – kierunek studiów 

P7S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7  

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 
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TABELA SPÓJNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Nazwa kierunków studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom studiów Studia drugiego stopnia 

Profil studiów praktyczny 

 

Tabela odniesień efektów uczenia się do PRK 

 

Symbole 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Opis kierunkowych efektów uczenia się Nazwa Grupy zajęć/ zajęcia 

zgodne z programem 

studiów 

WIEDZA (zna i rozumie) 

K2BW_W01 

w pogłębionym stopniu - charakter nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacje i 

współzależności z naukami prawnymi, naukami o zarządzaniu i jakości, 

naukami o polityce i administracji, historią, psychologią wspomagającymi 

nauki o bezpieczeństwie 

Język obcy; 

Wojny i konflikty zbrojne - 

historia i współczesność; 

Prawo bezpieczeństwa 

państwa; 

Geopolityczne aspekty 

bezpieczeństwa; 

Zarządzanie kryzysowe; 

Proces karny; 

System polityczny RP; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

Stosunki narodowościowe w 

Europie; 

Kryminologia; 

Psychologia bezpieczeństwa; 

Gry decyzyjne w systemie 

zarządzania kryzysowego; 

Zarządzanie systemem 

bezpieczeństwa państwa; 

Nauka o wojnie i pokoju 

K2BW _W02 

w pogłębionym stopniu - znaczenie nauk o bezpieczeństwie i 

komplementarnych wobec nich nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości 

oraz nauk o polityce i administracji w funkcjonowaniu państwa, w tym 

uwarunkowania instytucjonalne, systemowe, polityczne, prawne systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz zastosowanie praktyczne 

tej wiedzy w działalności zawodowej 

Teoria i polityka 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Prawo bezpieczeństwa 

państwa; 

Wojny i konflikty zbrojne - 

historia i współczesność; 

Zarządzanie kryzysowe; 

Strategie bezpieczeństwa; 
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Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz 

instytucjonalnym; 

Proces karny; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

System polityczny RP; 

Stosunki narodowościowe w 

Europie; 

Kryminologia; 

Organizacje międzynarodowe 

w systemie bezpieczeństwa; 

Gry decyzyjne w systemie 

zarządzania kryzysowego; 

Stany nadzwyczajne w 

państwie; 

Instytucje bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Zarządzanie systemem 

bezpieczeństwa państwa; 

Nauka o wojnie i pokoju 

K2BW _W03 

w pogłębionym stopniu - zasady projektowania, planowania i kierowania 

instytucjami i systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, 

uwarunkowania tworzenia strategii bezpieczeństwa oraz zastosowanie 

praktyczne wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o 

zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji w działalności 

zawodowej 

Strategie bezpieczeństwa; 

System mobilizacyjny 

państwa; 

System obronny państwa - 

istota i kierowanie; 

Systemy bezpieczeństwa 

wybranych państw 

 

K2BW _W04 

w pogłębionym stopniu - systemy, procesy, uwarunkowania działalności w 

zakresie bezpieczeństwa społecznego, politycznego, ekonomicznego, 

gospodarczego, narodowościowego oraz struktury i instytucje odpowiedzialne 

za jego zagwarantowanie, a także zastosowanie praktyczne tej wiedzy                       

w działalności zawodowej 

Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz 

instytucjonalnym; 

Geopolityczne aspekty 

bezpieczeństwa; 

Bezpieczeństwo społeczne; 

Stosunki narodowościowe w 

Europie; 

Organizacje międzynarodowe 

w systemie bezpieczeństwa; 

Zarządzanie systemem 

bezpieczeństwa państwa; 

Systemy bezpieczeństwa 

wybranych państw; 

Strategie zapobiegania 

patologiom społecznym 

K2BW_W05 

w pogłębionym stopniu - rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa i procesy 

warunkujące pojawienie się, narastanie, rozprzestrzeniane, rozpoznanie  i 

eliminację rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń oraz zastosowanie 

praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz 

instytucjonalnym; 

Geopolityczne aspekty 

bezpieczeństwa; 

Zarządzanie kryzysowe; 

Bezpieczeństwo społeczne; 

Militarne i pozamilitarne 
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zagrożenia państwa; 

Stosunki narodowościowe w 

Europie; 

System obronny państwa - 

istota i kierowanie; 

Kryminologia; 

Podstawy informatyki śledczej 

z wykorzystaniem 

oprogramowania 

narzędziowego; 

Gry decyzyjne w systemie 

zarządzania kryzysowego; 

Stany nadzwyczajne w 

państwie; 

Zarządzanie systemem 

bezpieczeństwa państwa; 

Strategie zapobiegania 

patologiom społecznym 

K2BW_W06 

w pogłębionym stopniu - działanie systemu zarządzania kryzysowego                      

i ratownictwa oraz uwarunkowania, kompetencje i metodykę postępowania w 

warunkach kryzysowych, a także zastosowanie praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej 

Zarządzanie kryzysowe; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

Gry decyzyjne w systemie 

zarządzania kryzysowego 

K2BW_W07 

w pogłębionym stopniu - organizację, funkcjonowanie i uwarunkowania 

działalności państwa w obszarze budowania i utrzymania bezpieczeństwa 

ochronnego i obronnego oraz zastosowanie praktyczne tej wiedzy                           

w działalności zawodowej 

Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz 

instytucjonalnym; 

System mobilizacyjny 

państwa; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

System obronny państwa - 

istota i kierowanie; 

Instytucje bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

K2BW_W08 

w pogłębionym stopniu - metody i narzędzia badawcze w zakresie nauk o 

bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o 

polityce i administracji, w tym techniki pozyskiwania danych potrzebnych do 

analizy procesów i struktur w obszarze bezpieczeństwa 

Metodologia badań 

bezpieczeństwa; 

Seminarium dyplomowe 

 

K2BW_W09 

w pogłębionym stopniu - zasady ochrony informacji niejawnej i wrażliwej 

utrzymanie bezpieczeństwa informacyjnego oraz zastosowanie praktyczne tej 

wiedzy w działalności zawodowej 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych 

 

K2BW_W10 

w pogłębionym stopniu - zasady i uwarunkowania działań psychologicznych, 

komunikacji społecznej oraz taktyk i technik szczególnie w kontekście 

różnych zagrożeń, zorientowane na zastosowanie praktyczne tej wiedzy  w 

działalności zawodowej 

Psychologia bezpieczeństwa; 

Media w zarządzaniu 

kryzysowym 

K2BW_W11 

w pogłębionym stopniu - zasady i sposoby oraz o metody i środki 

rozpoznawania, wykrywania i udowadnia prawnie określonych, ujemnych 

zjawisk społecznych, w tym przestępstw i ich sprawców, a także zastosowanie 

praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

Systemy autonomicznego 

dozoru; 

Kryminologia; 

Podstawy informatyki śledczej 

z wykorzystaniem 

oprogramowania 

narzędziowego 

K2BW_W12 

w pogłębionym stopniu - organizację, funkcjonowanie i uwarunkowania 

działalności związanej z zarządzaniem i ochroną infrastruktury krytycznej, 

osób, bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń, zasady posługiwania 

Systemy autonomicznego 

dozoru; 

Zarządzanie infrastrukturą 
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się taktyką i technikami interwencji, bronią, a także zastosowanie praktyczne 

tej wiedzy w działalności zawodowej 

krytyczną; 

Taktyka i technika 

interwencji; 

Szkolenie strzeleckie; 

Bezpieczeństwo imprez 

masowych i zgromadzeń 

publicznych 

K2BW_W13 

w pogłębionym stopniu - uwarunkowania działalności, specyfikę, zakres 

czynności oraz strukturę środowiska zawodowego, w którym odbywa praktykę 

zawodową 

Wprowadzenie do praktyki 

zawodowej, 

Praktyka zawodowa 

UMIEJĘTNOŚCI (potrafi) 

K2BW_U01 

wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i 

praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk w 

obszarze nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i 

jakości, nauk o polityce i administracji, historii, a także potrafi formułować 

własne opinie 

Teoria i polityka 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Metodologia badań 

bezpieczeństwa; 

Wojny i konflikty zbrojne - 

historia i współczesność; 

Prawo bezpieczeństwa 

państwa; 

Zarządzanie kryzysowe; 

Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz 

instytucjonalnym; 

Geopolityczne aspekty 

bezpieczeństwa; 

Proces karny; 

System polityczny RP; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

Kryminologia; 

Stosunki narodowościowe w 

Europie; 

Podstawy informatyki śledczej 

z wykorzystaniem 

oprogramowania 

narzędziowego; 

Gry decyzyjne w systemie 

zarządzania kryzysowego; 

Stany nadzwyczajne w 

państwie; 

Zarządzanie systemem 

bezpieczeństwa państwa; 

Nauka o wojnie i pokoju 

K2BW_U02 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w obszarze nauk o bezpieczeństwie, nauk 

prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji, 

wykorzystując metody i narzędzia, do krytycznej analizy systemu organizacji, 

funkcjonowania i działalności państwa w obszarze bezpieczeństwa oraz 

formułować własne opinie, a także zastosować praktyczne umiejętności w 

działalności zawodowej 

Teoria i polityka 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Metodologia badań 

bezpieczeństwa; 

Prawo bezpieczeństwa 

państwa; 

Wojny i konflikty zbrojne - 

historia i współczesność; 

System mobilizacyjny 
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państwa; 

Zarządzanie kryzysowe; 

Proces karny; 

System polityczny RP; 

Stosunki narodowościowe w 

Europie; 

System obronny państwa - 

istota i kierowanie; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

Organizacje międzynarodowe 

w systemie bezpieczeństwa; 

Gry decyzyjne w systemie 

zarządzania kryzysowego; 

Stany nadzwyczajne w 

państwie; 

Instytucje bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Zarządzanie systemem 

bezpieczeństwa państwa; 

Nauka o wojnie i pokoju; 

Systemy bezpieczeństwa 

wybranych państw 

K2BW_U03 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania 

złożonych problemów przeciwstawiania się zagrożeniom polityczno-

militarnym przy wykorzystaniu wojskowych i cywilnych zasobów państwa, 

zorganizowanych w system obronności, międzynarodowe organizacje, a także 

zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

Strategie bezpieczeństwa; 

Geopolityczne aspekty 

bezpieczeństwa; 

System mobilizacyjny 

państwa; 

Militarne i pozamilitarne 

zagrożenia państwa; 

System obronny państwa - 

istota i kierowanie; 

Organizacje międzynarodowe 

w systemie bezpieczeństwa; 

Instytucje bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Zarządzanie systemem 

bezpieczeństwa państwa; 

Systemy bezpieczeństwa 

wybranych państw 

K2BW_U04 

wykorzystywać posiadaną wiedzę, dostępne środki, narzędzia i metody do 

monitorowania, przewidywania, wykrywania, zapobiegania i reagowania na 

zagrożenia bezpieczeństwa oraz badania i gromadzenia wiedzy na temat 

zagrożeń, przestępstwa, a także zastosować praktyczne umiejętności w 

działalności zawodowej 

Geopolityczne aspekty 

bezpieczeństwa; 

Zarządzanie kryzysowe; 

Bezpieczeństwo społeczne; 

Systemy autonomicznego 

dozoru; 

Militarne i pozamilitarne 

zagrożenia państwa; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

Stosunki narodowościowe w 

Europie; 

Kryminologia; 

Bezpieczeństwo imprez 

masowych i zgromadzeń 

publicznych; 
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Gry decyzyjne w systemie 

zarządzania kryzysowego; 

Zarządzanie systemem 

bezpieczeństwa państwa; 

Strategie zapobiegania 

patologiom społecznym 

K2BW_U05 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego, specjalistyczną terminologią, a także 

zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

Język obcy 

 

K2BW_U06 

wykorzystać posiadaną wiedzę do obserwacji i interpretacji zjawisk 

społecznych i analizowania ich powiązań z różnymi obszarami działalności 

oraz wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, 

psychologii w celu analizy problemów i poszukiwania sposobów ich 

rozwiązywania, a także zastosować praktyczne umiejętności w działalności 

zawodowej 

Proces karny; 

Psychologia bezpieczeństwa 

 

 

K2BW_U07 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania 

problemów jednostek i grupy społecznych oraz podejmowania działań 

diagnostycznych, profilaktycznych i pomocowych w tym techniki 

efektywnego komunikowania się i negocjacji także zastosować praktyczne 

umiejętności w działalności zawodowej 

Psychologia bezpieczeństwa; 

Media w zarządzaniu 

kryzysowym 

 

K2BW_U08 

samodzielnie planować własne uczenie się, organizować swoją pracę, 

rozwiązywać problemy, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, a także 

zastosować praktyczne nabyte umiejętności do tworzenia, rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk o 

bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o 

polityce i administracji 

Wprowadzenie do praktyki 

zawodowej; 

Teoria i polityka 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Metodologia badań 

bezpieczeństwa; 

Prawo bezpieczeństwa 

państwa; 

Strategie bezpieczeństwa; 

Geopolityczne aspekty 

bezpieczeństwa; 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych; 

Bezpieczeństwo społeczne; 

System mobilizacyjny 

państwa; 

Militarne i pozamilitarne 

zagrożenia państwa; 

System polityczny RP; 

System obronny państwa - 

istota i kierowanie; 

Kryminologia; 

Organizacje międzynarodowe 

w systemie bezpieczeństwa; 

Seminarium dyplomowe 

Stany nadzwyczajne w 

państwie; 

Instytucje bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Systemy bezpieczeństwa 

wybranych państw; 

Media w zarządzaniu 

kryzysowym; 

Strategie zapobiegania 

patologiom społecznym; 
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Praktyka zawodowa 

K2BW_U09 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do właściwego doboru źródeł i informacji z 

nich pochodzących, dokonywania oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej 

interpretacji i prezentacji tych informacji oraz komunikowania się tematy 

specjalistyczne z odbiorcami i prowadzenia debaty a także zastosować 

praktyczne umiejętności z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, 

nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji w działalności 

zawodowej 

Teoria i polityka 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Metodologia badań 

bezpieczeństwa; 

Prawo bezpieczeństwa 

państwa; 

Strategie bezpieczeństwa; 

Geopolityczne aspekty 

bezpieczeństwa; 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych; 

Bezpieczeństwo społeczne; 

System mobilizacyjny 

państwa; 

Militarne i pozamilitarne 

zagrożenia państwa; 

System polityczny RP; 

System obronny państwa - 

istota i kierowanie; 

Kryminologia; 

Organizacje międzynarodowe 

w systemie bezpieczeństwa; 

Seminarium dyplomowe; 

Stany nadzwyczajne w 

państwie; 

Instytucje bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Systemy bezpieczeństwa 

wybranych państw; 

Media w zarządzaniu 

kryzysowym; 

Strategie zapobiegania 

patologiom społecznym; 

Praktyka zawodowa 

K2BW_U10 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do ochrony informacji przed 

nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania a 

także zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych 

 

K2BW_U11 

 wykorzystywać posiadaną wiedzę do zapobiegania sytuacjom kryzysowym, 

przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 

działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu 

ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej, także 

zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

Zarządzanie kryzysowe; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

Gry decyzyjne w systemie 

zarządzania kryzysowego 

K2BW_U12 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do krytycznej analizy charakteru 

oddziaływań kulturowych, religijnych, etnicznych, społecznych, migracyjnych 

na bezpieczeństwo państwa oraz dokonywać oceny zachowań pozostających w 

sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi przez społeczeństwo, a 

także zastosować praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

Bezpieczeństwo społeczne; 

Stosunki narodowościowe w 

Europie; 

Kryminologia; 

Strategie zapobiegania 

patologiom społecznym 

K2BW_U13 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do wykonywania zadań typowych dla 

działalności zawodowej oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach, komunikować się na 

tematy specjalistyczne a także zastosować praktyczne umiejętności w 

działalności zawodowej 

Praktyka zawodowa 
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K2BW_U14 

wykorzystywać zasady, sposoby oraz techniczne metody i środki 

rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk 

społecznych oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami       

a zdarzeniami, także zastosować praktyczne umiejętności w działalności 

zawodowej 

Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz 

instytucjonalnym; 

Podstawy informatyki śledczej 

z wykorzystaniem 

oprogramowania 

narzędziowego 

K2BW_U15 

wykorzystywać umiejętności, techniki, metody, systemy do wykrywania i 

zapobiegania przestępstwom oraz do organizacji bezpiecznej imprezy masowej 

i zgromadzeń publicznych, posługiwania się bronią, a także zastosować 

praktyczne umiejętności w działalności zawodowej 

Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz 

instytucjonalnym; 

Systemy autonomicznego 

dozoru; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

Taktyka i technika 

interwencji; 

Szkolenie strzeleckie; 

Podstawy informatyki śledczej 

z wykorzystaniem 

oprogramowania 

narzędziowego; 

Bezpieczeństwo imprez 

masowych i zgromadzeń 

publicznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (jest gotów do) 

K2BW_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

Język obcy; 

Metodologia badań 

bezpieczeństwa; 

Wojny i konflikty zbrojne - 

historia i współczesność; 

Prawo bezpieczeństwa 

państwa; 

Strategie bezpieczeństwa; 

Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz 

instytucjonalnym; 

Geopolityczne aspekty 

bezpieczeństwa; 

Bezpieczeństwo społeczne; 

System mobilizacyjny 

państwa; 

Militarne i pozamilitarne 

zagrożenia państwa; 

System obronny państwa - 

istota i kierowanie; 

Taktyka i technika 

interwencji; 

Szkolenie strzeleckie; 

Podstawy informatyki śledczej 

z wykorzystaniem 

oprogramowania 

narzędziowego; 
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Psychologia bezpieczeństwa; 

Seminarium dyplomowe 

Stany nadzwyczajne w 

państwie; 

Nauka o wojnie i pokoju 

K2BW_K02 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

Teoria i polityka 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych; 

Systemy autonomicznego 

dozoru; 

Proces karny; 

System polityczny RP; 

Zarządzanie infrastrukturą 

krytyczną; 

Instytucje bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

Zarządzanie systemem 

bezpieczeństwa państwa 

K2BW_K03 
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego 

Zarządzanie kryzysowe; 

Bezpieczeństwo społeczne; 

Gry decyzyjne w systemie 

zarządzania kryzysowego; 

Strategie zapobiegania 

patologiom społecznym 

K2BW_K04 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

Stosunki narodowościowe w 

Europie; 

Kryminologia; 

Organizacje międzynarodowe 

w systemie bezpieczeństwa; 

Bezpieczeństwo imprez 

masowych i zgromadzeń 

publicznych; 

Systemy bezpieczeństwa 

wybranych państw; 

Media w zarządzaniu 

kryzysowym 

K2BW _K05 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, 

podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki 

zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

Wprowadzenie do praktyki 

zawodowej; 

Praktyka zawodowa 
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ZAJĘCIA I ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Nazwa kierunków studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom studiów Studia drugiego stopnia 

Profil studiów praktyczny 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

 

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 

 

K2BW_W13 

K2BW_U08  

K2BW_K05 

 

Zajęcia 

prowadzone                     

w formie 

stacjonarnej lub 

zdalnej. 

Metody uczenia 

(do wyboru): 

wykład 

informacyjny 

(konwencjonalny), 

wykład 

problemowy, 

wykład 

konwersatoryjny, 

opis, metoda 

problemowa, 

sytuacyjna, burza 

mózgów, 

warsztatowa            

(ćwiczeniowa, 

seminaryjna) oparta 

na wykorzystaniu 

różnych źródeł 

wiedzy, metoda 

projektu, studium 

przypadku, 

dyskusja, gry 

symulacyjne, 

zajęcia zdalne 

Narzędzia (środki) 

dydaktyczne (do 

wyboru): 

prezentacje 

multimedialne, 

Forma zaliczenia 

przedmiotu  

(do wyboru): 

 Pisemny test 

wiedzy, 

egzamin, 

kolokwium; 

 Ustny test 

wiedzy, 

egzamin, 

kolokwium; 

 Przygotowanie 

referatu, 

projektu; 

prezentacji; 

 Obserwacja i 

ocena postaw 

studenta; 

Kryteria oceny 

podsumowującej: 

 średnia ocen 

formujących 

Przedmiot zawiera: Cele praktyk 

zawodowych. Organizacja i zasady 

odbywania praktyk. Prawa i obowiązki 

studenta. Zasady zaliczania praktyki 

zawodowej.  

Język obcy – do wyboru 

1) język angielski 

2) język niemiecki 

3) język francuski 

K2BW_W01 

K2BW_U05  

K2BW_K01 

Przedmiot zawiera: Nawiązywanie 

kontaktu, przedstawienie siebie w 

kontekście zawodowym                          

i prywatnym. Treści dotyczące studiów 

-struktura, wydziały, przedmioty, oferta 

i program kursu. Kariera zawodowa - 

rozmowa kwalifikacyjna, zatrudnienie, 

awans, wymówienie, sprawozdanie z 

praktyki zawodowej. Korespondencja - 

listy oficjalne i służbowe. 

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 

podczas oficjalnych spotkań. 
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film, fotografie, 

materiały 

archiwalne, teksty 

źródłowe, 

dokumenty, 

roczniki 

statystyczne, mapy, 

Internet, rzutniki 

multimedialne, 

zajęcia zdalne 

 

 

Zajęcia kształcenia podstawowego: 

 

Nazwa 

zajęć/grupy 

zajęć 

Zakładane 

efekty uczenia 

się 

Formy i metody 

kształcenia 

Sposoby 

weryfikacji  

i oceniania 

efektów  

uczenia się 

 

Treści programowe 

Teoria i polityka 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

 

K2BW_W02 

 K2BW_U01 

K2BW_U02 

 K2BW_U08  

K2BW_U09  

K2BW_K02 

Zajęcia prowadzone                     

w formie stacjonarnej 

lub zdalnej. 

Metody uczenia (do 

wyboru): wykład 

informacyjny 

(konwencjonalny), 

wykład problemowy, 

wykład 

konwersatoryjny, opis, 

metoda problemowa, 

sytuacyjna, burza 

mózgów, warsztatowa            

(ćwiczeniowa, 

seminaryjna) oparta na 

wykorzystaniu różnych 

źródeł wiedzy, metoda 

projektu, studium 

przypadku, dyskusja, 

gry symulacyjne, 

zajęcia zdalne 

Narzędzia (środki) 

dydaktyczne (do 

wyboru): prezentacje 

multimedialne, film, 

fotografie, materiały 

archiwalne, teksty 

źródłowe, dokumenty, 

roczniki statystyczne, 

mapy, Internet, 

rzutniki multimedialne, 

zajęcia zdalne 

 

Forma zaliczenia 

przedmiotu  

(do wyboru): 

 Pisemny test 

wiedzy, 

egzamin, 

kolokwium; 

 Ustny test 

wiedzy, 

egzamin, 

kolokwium; 

 Przygotowanie 

referatu, 

projektu; 

prezentacji; 

 Obserwacja i 

ocena postaw 

studenta; 

Kryteria oceny 

podsumowującej: 

 średnia ocen 

formujących 

Przedmiot zawiera: Geneza i 

uwarunkowania współczesnej filozofii, 

teorii i polityki bezpieczeństwa.  

Perspektywa socjalizacji społeczeństw w 

świecie trzech fal cywilizacyjnych, kapitał 

społeczny – społeczeństwa wiedzy, 

otwartego, obywatelskiego, 

transformacyjno-informacyjnego. Teorie i 

relacje bezpieczeństwa globalnego, 

międzynarodowego, regionalnego, 

narodowego, wewnętrznego, lokalnego. 

Systemy bezpieczeństwa zbiorowego – 

podstawy ich trwałości                i 

przyczyny rozpadu. Bezpieczeństwo w 

świecie współzależności geopolitycznych, 

militarnych, społecznych, ekonomicznych, 

kulturowych oraz zjawisk 

transgranicznych i transnarodowych.  

Metodologia 

badań 

bezpieczeństwa 

 

K2BW_W08 

K2BW_U01 

K2BW_U02 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_K01 

Przedmiot zawiera: Metodologia jako 

nauka opisowa                   i normatywna. 

Teoria w nauce, źródła naukowe. 

Interdyscyplinarność procesów badań nad 

bezpieczeństwem.  Określenie pojęć tj. 

metodologia, proces i procedura badań, 

problem społeczny – problem badawczy, 

wskaźniki w badaniach społecznych, 

hipotezy badawcze, przedmiot badań, 

metody i techniki badań, narzędzia 

badawcze – egzemplifikacje. 

Bezpieczeństwo w metodologii naukowej.  

Klasyfikacja nauki, prawda i etyka w nauce. 

Pisarstwo naukowe – techniczna strona 

pisarstwa, przypisy, szata graficzna. 

Wojny i konflikty 

zbrojne - historia 

i współczesność 

K2BW_W01 

K2BW_W02  

K2BW_U01  

K2BW_U02  

 Przedmiot zawiera: Pojęcie wojny, 

konfliktu i kryzysu. Historyczne i 

współczesne uwarunkowania wojen i 

konfliktów militarnych. Współczesne 
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K2BW_U01  wojny i konflikty, teorie i 

czynniki.  Wybrane wojny i konflikty 

militarne, analiza przyczynowo- skutkowa. 

Wojna, konflikt i kryzys w strategii 

bezpieczeństwa państwa. Europa i Polska 

wobec współczesnego konfliktu.  

Prawo 

bezpieczeństwa 

państwa 

K2BW_W01  

K2BW_W02  

K2BW_U01  

K2BW_U02  

K2BW_U08  

K2BW_U09  

K2BW_K01 

Przedmiot zawiera: Prawo w tworzeniu 

bezpieczeństwa państwa. Konstytucyjne 

uprawnienia Sejmu, Senatu, Prezydenta i 

organów administracji państwowej. 

Ochrona prawna podstawowych sfer 

działalności państwa (gospodarka, finanse, 

energetyka, ochrona dziedzictwa 

kulturowego, ekologia i bezpieczeństwo 

socjalne). Uwarunkowania prawne i skutki 

wprowadzenia stanu wojny, stanu 

wyjątkowego i klęski żywiołowej. 

 

 

Zajęcia kształcenia kierunkowego: 

 

Nazwa 

zajęć/grupy 

zajęć 

Zakładane 

efekty 

uczenia się 

Formy i metody 

kształcenia 

Sposoby 

weryfikacji  

i oceniania 

efektów  

uczenia się 

 

Treści programowe 

Strategie 

bezpieczeństwa 

K2BW_W02 

K2BW_W03 

K2BW_U03 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW _K01 

 

Zajęcia 

prowadzone                     

w formie 

stacjonarnej lub 

zdalnej. 

Metody uczenia 

(do wyboru): 

wykład 

informacyjny 

(konwencjonalny), 

wykład 

problemowy, 

wykład 

konwersatoryjny, 

opis, metoda 

problemowa, 

sytuacyjna, burza 

mózgów, 

warsztatowa            

(ćwiczeniowa, 

seminaryjna) 

oparta na 

wykorzystaniu 

różnych źródeł 

wiedzy, metoda 

projektu, studium 

przypadku, 

dyskusja, gry 

symulacyjne, 

zajęcia zdalne 

Forma zaliczenia 

przedmiotu  

(do wyboru): 

 Pisemny test 

wiedzy, 

egzamin, 

kolokwium; 

 Ustny test 

wiedzy, 

egzamin, 

kolokwium; 

 Przygotowanie 

referatu, 

projektu; 

prezentacji; 

 Obserwacja i 

ocena postaw 

studenta; 

Kryteria oceny 

podsumowującej: 

 średnia ocen 

formujących 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zawiera: Zasady oraz proces 

formułowania 

 strategii bezpieczeństwa narodowego. 

Determinizm i ekonomia we współczesnej SB 

państwa. Strategie militarne i sektorowe w 

systemie obronnym państwa. Kooperatywny 

wymiar współczesnych strategii 

bezpieczeństwa. System kierowania / 

zarządzania obroną narodową państwa / decyzje 

i planowanie strategiczne w polityce i strategii 

bezpieczeństwa państwa. Strategiczne 

środowisko bezpieczeństwa - istota i ewolucja. 

Ogólne założenia kierunków ewolucji 

bezpieczeństwa w przestrzeni transatlantyckiej - 

wizje i prognozy.  

Bezpieczeństwo 

w 

cyberprzestrzeni 

w ujęciu 

indywidualnym 

oraz 

instytucjonalnym 

 

K2BW_W02 

K2BW_W04 

K2BW_W05 

K2BW_W07 

K2BW_U01 

K2BW_U14 

K2BW_U15 

K2BW_K01 

 

Przedmiot zawiera: Uwarunkowania przepisów 

administracyjnych oraz elementów rozwiązań 

indywidualnych w zależności od specyfiki 

systemów informatycznych i stopnia zagrożeń.  

Rozpoznawanie zagrożeń oraz możliwość 

reakcji w typowych zagrożeniach 

antyterrorystycznych i militarnych. Specyfika 

budowania systemów bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni, zasad tworzenia polityk 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki 

organizacji lub instytucji. Procedury oraz 

instrukcje działań wywołanych przez zaistnienie 

incydentu w systemie informatycznym, akty 

prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa 

w Polsce oraz zasady współpracy 
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Narzędzia (środki) 

dydaktyczne (do 

wyboru): 

prezentacje 

multimedialne, 

film, fotografie, 

materiały 

archiwalne, teksty 

źródłowe, 

dokumenty, 

roczniki 

statystyczne, mapy, 

Internet, rzutniki 

multimedialne, 

zajęcia zdalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

międzynarodowej. 

Geopolityczne 

aspekty 

bezpieczeństwa 

K2BW_W01 

K2BW_W04 

K2BW_W05 

K2BW_U01 

K2BW_U03 

K2BW_U04 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_K01 

Przedmiot zawiera: Teoria geopolityki. 

Terminologia geopolityczna. Powstanie i 

rozwój geopolityki. Cechy myślenia 

geopolitycznego, geopolityka a geografia 

polityczna. Myśl geopolityczna na świecie. 

Wprowadzenie do technik i narzędzi 

prognozowania sytuacji geopolitycznej. 

Zarządzanie 

kryzysowe 

K2BW_W01 

K2BW_W02 

K2BW_W05 

K2BW_W06 

K2BW_U01 

K2BW_U02 

K2BW_U04 

K2BW_U11 

K2BW_K03 

 

Przedmiot zawiera: Istota zarządzania 

kryzysowego.  Kryzys społeczny, a kryzys 

organizacji – ujęcie teoretyczne. Zarządzanie w 

sytuacjach kryzysowych – uwarunkowania, 

organizacja, procesy. Raport o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa, infrastruktura krytyczna. 

Realizacja zobowiązań sojuszniczych w ramach 

zadań zarządzania kryzysowego. Planowanie w 

sytuacjach kryzysowych. Instrumenty 

motywowania i komunikowania w sytuacjach 

kryzysowych. Zarządzanie potencjałem ludzkim 

i zachowania organizacyjne w czasie kryzysu. 

Przywództwo i style kierowania w ZK. Media w 

ZK. 

Ochrona danych 

osobowych i 

informacji 

niejawnych 

K2BW_W09 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_U10 

K2BW_K02 

 

Przedmiot zawiera: Istota informacji niejawnej i 

danych prawnie chronionych. RODO w 

systemie bezpieczeństwa jednostki i organizacji. 

Podstawy prawne. Państwo, organizacja i 

jednostka w procesie ochrony danych 

osobowych. Kategorie klauzul tajności. 

Organizacja ochrony informacji niejawnych. 

Dostęp do informacji niejawnych. Zasady 

sporządzania i oznaczania materiałów 

niejawnych. Prawo do ochrony danych 

osobowych w świetle prawa europejskiego i 

prawa krajowego. Instytucja Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych                  

i jego kompetencje. Odpowiedzialność za 

naruszenie przepisów o ochronie danych 

osobowych (karna i służbowa). 

Bezpieczeństwo 

społeczne 

K2BW_W04 

K2BW_W05 

K2BW_U04 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_U12 

K2BW_K01 

K2BW_K03 

Przedmiot zawiera: Bezpieczeństwo społeczne 

jako obszar bezpieczeństwa narodowego. 

Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w 

Polsce. Pojęcie, typologia i determinanty 

zagrożeń społecznych. Charakterystyka 

wybranych zagrożeń. Demografia (w tym) 

migracje w jako determinanty bezpieczeństwa 

społecznego. Polityka społeczna państwa 

(modele polityki społecznej). Bezpieczeństwo 

społeczne mniejszości narodowych. 

System 

mobilizacyjny 

państwa 

 

K2BW_W03 

K2BW_W07 

K2BW_U02 

K2BW_U03 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

Przedmiot zawiera: Historyczne i współczesne 

uwarunkowania kształtowania systemu 

mobilizacyjnego państwa. Uwarunkowania 

obronne. Istota, interdyscyplinarność. Zasoby 

ludzkie w systemie mobilizacyjnym państwa. 

Infrastruktura w systemie mobilizacyjnym 
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K2BW_K01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

państwa. Potencjał obronno-ekonomiczny 

państwa a system mobilizacyjny państwa. 

Instytucje w procesie kreowana systemu 

mobilizacyjnego państwa, świadomość obronna 

jednostki i organizacji.  

Systemy 

autonomicznego 

dozoru 

K2BW_W11 

K2BW_W12 

K2BW_U04 

K2BW_U15 

K2BW_K02 

Przedmiot zawiera: Technologia dronów. 

Zasady lotu. Manewrowanie lotem: ruchy statku 

powietrznego. Kontroler lotu. Kamera i sprzęt 

FPV. Bezpieczny i odpowiedzialny lot. 

Zastosowania w świecie rzeczywistym. 

Rozszerzanie możliwości drona. 

Proces karny K2BW_W01 

K2BW_W02 

K2BW_U01 

K2BW _U02 

K2BW_U06 

K2BW_K02 

 

Przedmiot zawiera: Podstawy procesu karnego. 

Cele, zasady i przesłanki. Podmioty uprawnione 

do prowadzenia procesu karnego 

przygotowawczego. Uprawnienia i obowiązki 

organów prowadzących postępowanie karne 

przygotowawczego. Uprawnienia i obowiązki 

organów prowadzących postępowanie karne 

sądowe. Strony postępowania 

przygotowawczego uprawnienia i obowiązki 

stron. Postępowanie przed sądem. Postępowanie 

wykonawcze. Przygotowanie do symulacji 

rozprawy karnej. 

Militarne i 

pozamilitarne 

zagrożenia 

państwa 

K2BW_W05 

K2BW_U03 

K2BW_U04 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_K01 

 

Przedmiot zawiera: Zagrożenia BP w świetle fal 

cywilizacyjnych.  Państwo w warunkach 

procesów i patologii globalizacji. Patologie 

struktur państwa a bezpieczeństwo. Cynizmy 

kardynalne, a bezpieczeństwo państwa i 

obywateli. Militarne i pozamilitarne 

uwarunkowania zagrożeń bezpieczeństwa. 

Polityka zagraniczna państwa i łady 

międzynarodowe w procesie bezpieczeństwa. 

Ekonomiczne aspekty zagrożeń współczesnego 

bezpieczeństwa, współzależność i rozłączność 

pojęć, potencjał obronno-ekonomiczny państwa. 

Świadomość obywatelska i kultura polityczna a 

zagrożenia bezpieczeństwa. Autokracja, racja 

stanu, populizm a zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i jednostki.  

System 

polityczny RP 

K2BW_W01 

K2BW_W02 

K2BW_U01 

K2BW_U02 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_K02 

 

Przedmiot zawiera: Pojęcie i elementy składowe 

systemu politycznego. System polityczny PRL. 

Transformacja ustrojowa w Polsce. Partie 

polityczne i system partyjny. System wyborczy 

w Polsce po 1989r. Parlament, Rada Ministrów 

i administracja rządowa. Pozycja ustrojowa                   

i kompetencje Prezydenta RP. Sądy i trybunały. 

Samorząd terytorialny. 

Zarządzanie 

infrastrukturą 

krytyczną 

K2BW_W01 

K2BW_W02 

K2BW_W06 

K2BW_W07 

K2BW_W12 

K2BW_U01 

K2BW_U02 

K2BW_U04 

K2BW_U11 

Przedmiot zawiera: Pojęcia podstawowe. 

Zasady określania obiektów infrastruktury 

krytycznej. Znaczenie obiektów i systemów 

infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa 

państwa. Zagrożenia systemów i obiektów 

infrastruktury krytycznej. Regulacje prawne 

dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej. 

Dokumenty Unii Europejskiej. Cel i zasady 

tworzenia Narodowego Programu Ochrony 
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K2BW_U15 

K2BW_K02 

 

Infrastruktury Krytycznej. Kryteria 

wyznaczania obiektów infrastruktury 

krytycznej. Współpraca z instytucjami UE i 

NATO w zakresie ochrony IK i EIK. Ogólne 

zasady ochrony obiektów. Planowanie ochrony 

obiektów infrastruktury krytycznej. 

 

 

Stosunki 

narodowościowe 

w Europie 

 

K2BW_W01 

K2BW_W02 

K2BW_W04 

K2BW_W05 

K2BW_U01 

K2BW_U02 

K2BW_U04 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_U12 

K2BW_K04 

Przedmiot zawiera: Historyczne i współczesne 

uwarunkowania powstawania mniejszości 

narodowych i etnicznych. Mniejszość narodowa 

a mniejszość etniczna – założenia definicyjne. 

Ochrona prawna mniejszości narodowych i 

etnicznych w polskim i międzynarodowym 

prawie. Podziały etniczne w społeczeństwie I., 

II. i III Rzeczypospolitej. Charakterystyka 

mniejszości narodowych i etnicznych 

współczesnej Polski.  Zagrożenie etniczne 

bezpieczeństwa państwa polskiego – ujęcie 

retrospektywne i współczesne. 

System obronny 

państwa - istota i 

kierowanie 

K2BW_W03 

K2BW_W05 

K2BW_W07 

K2BW_U02 

K2BW_U03 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_K01 

Przedmiot zawiera: pojęcie stanu 

nadzwyczajnego oraz typy i cechy 

podstawowych rodzajów stanów 

nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu 

wyjątkowego oraz stanu klęski żywiołowej; 

rozwiązania instytucjonalne dotyczące stanów 

nadzwyczajnych w Polsce oraz w wybranych 

państwach; praktykę działania państwa w 

warunkach stanu nadzwyczajnego na 

przykładzie wybranych państw 

demokratycznych i niedemokratycznych. 

Taktyka i 

technika 

interwencji 

K2BW_W12 

K2BW_U15 

K2BW_K01 

Przedmiot zawiera: Taktyka i techniki 

interwencji. Techniki podstawowe. Techniki 

transportowe. Techniki obezwładniające. 

Techniki zakładania kajdanek.  

Kryminologia K2BW_W01 

K2BW_W02 

K2BW_W05 

K2BW_W011 

K2BW_U01 

K2BW_U04 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_U12 

K2BW_K04 

 

Przedmiot zawiera: Kryminologia jako nauka, 

jej związek z innymi dziedzinami nauki. 

Podstawy teorii kryminologicznych. 

Płaszczyzny badawcze kryminologii. 

Kryminologia – typy, podstawy etiologii 

kryminalnej – badanie czynników 

przyczynowych przestępczości, fenomenologia 

kryminalna, struktura i dynamika 

przestępczości, sposoby popełniania 

przestępstw, profilaktyka kryminalna. 

Narzędzia do badania i opisu zjawiska 

przestępczości, badanie procesów 

kryminalizacji i dekryminalizacji, badanie 

funkcjonowania określonych dziedzin wymiaru 

sprawiedliwości oraz struktur formalnej i 

nieformalnej kontroli społecznej.  

Szkolenie 

strzeleckie 

K2BW_W12 

K2BW_U15 

K2BW_K01 

 

Przedmiot zawiera: Podstawowe wiadomości o 

broni i amunicji.  Bezpieczeństwo użytkowania 

broni palnej.  Zasady i sposoby strzelania. 

Teoria strzału. Opis i charakterystyka 

poszczególnych rodzajów broni. Podstawy 

celnego strzelania. Zasady bezpiecznego 

posługiwania się bronią. Strzelanie z broni 
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palnej. 

Organizacje 

międzynarodowe 

w systemie 

bezpieczeństwa 

K2BW_W02 

K2BW_W03 

K2BW_U02 

K2BW_U03 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_K04 

Przedmiot zawiera: Modele i systemy 

bezpieczeństwa międzynarodowego: Zbiorowe, 

Sojusznicze, Kooperatywne, Regionalne, 

Równowaga sił, Rząd światowy. Instytucje 

bezpieczeństwa międzynarodowego: ONZ, 

KBWE i OBWE. Układy sojusznicze w 

perspektywie historycznej i współczesnej. 

Bezpieczeństwo w kontekście regionalnym: 

Europa, Obszar dawnego ZSRR, Afryka, Azja, 

Ameryka Płn. i Płd.  

Podstawy 

informatyki 

śledczej z 

wykorzystaniem 

oprogramowania 

narzędziowego 

K2BW_W05 

K2BW_W11 

K2BW_U01 

K2BW_U14 

K2BW_U15 

K2BW_K01 

Przedmiot zawiera: Podejście do analizy 

kryminalistycznej w zależności od typu 

incydentu oraz rodzaju zabezpieczonego 

materiału dowodowego. Przegląd 

oprogramowania oraz sprzętu 

kryminalistycznego pod kątem wykonywania 

czynności kryminalistycznych w obrębie badań 

informatycznych.    

Psychologia 

bezpieczeństwa 

K2BW _W01 

K2BW_W10 

K2BW _W01 

K2BW_U06 

K2BW_U07 

K2BW_K01 

Przedmiot zawiera: Wprowadzanie do 

zagadnień psychologii bezpieczeństwa, obszary 

i cechy psychologicznej refleksji nad 

bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo jako pojęcie 

psychologiczne. Psychologiczne koncepcje w 

granicach nauki o bezpieczeństwie. Pojęcie 

zagrożenia i typologia zagrożeń. 

Dynamika procesów i zachowań grupowych w 

ujęciu teorii psychologicznych. 

Psychospołeczne teorie zachowań zbiorowych - 

psychologia tłumu w różnych wariantach 

teoretycznych, mechanizm psychozy tłumu, 

błędy konformizmu, zbiorowe zachowania 

paranoiczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. 

Bezpieczeństwo 

imprez 

masowych i 

zgromadzeń 

publicznych 

K2BW_W12 

K2BW_U04 

K2BW_U15 

K2BW_K04 

 

Przedmiot zawiera: Zasady postępowania do 

zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. 

Warunki bezpieczeństwa imprez masowych. 

Zasady i tryb wydawania zezwoleń, 

gromadzenia i przetwarzania informacji, 

odpowiedzialności organizatorów za szkody 

wyrządzone w związku ze zorganizowaniem 

imprez masowych. Organizowanie, odbywanie i 

rozwiązywanie zgromadzeń, Postępowanie 

uproszczone w sprawach zgromadzeń, 

Postępowanie w sprawach zgromadzeń 

organizowanych cyklicznie, Zgromadzenia 

spontaniczne,  

Seminarium 

dyplomowe 

K2BW_W08 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_K01 

 

Przedmiot zawiera:  

Sem. 2.  

Omówienie zasad organizacji badań 

społecznych: praktyczna przydatność metod, 

techniki i narzędzi badawczych; formułowanie 

problematyki badawczej i hipotez roboczych 

(problem główny - hipoteza główna, problemy 

szczegółowe - hipotezy szczegółowe) oraz 

sposobów ich weryfikacji. Model konstrukcyjny 
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(układ treści, plan pracy) pracy magisterskiej; 

ustalanie czynności w procesie formułowania i 

rozwiązywania problemów badawczych; zasady 

konstrukcji typowych dla nauk społecznych 

narzędzi badawczych (kwestionariusz ankiety, 

kwestionariusz wywiadu, testy socjometryczne               

i in.), stosowanie technik pomiaru. Ustalanie 

tematu pracy, doboru metod, technik i narzędzi 

badawczych; formułowania tez, problemów, 

przedmiotu i celu badań, analiza literatury 

przedmiotu.  

Sem. 3. 

Przedstawienie koncepcji pracy: plan pracy, 

zebrana literatura przedmiotu, redakcja 

rozdziału teoretycznego pracy – strona 

edytorska pracy: redagowanie i składanie tekstu, 

układ i struktura pracy, spis treści, bibliografia. 

Prace nad konstrukcją narzędzi badawczych, 

redagowanie rozdziału metodologicznego, 

prowadzanie badań. 

Sem. 4. 

Uporządkowanie i analiza materiału 

badawczego, redagowanie rozdziału 

empirycznego, weryfikacja hipotez, wniosków i 

uogólnień końcowych. 

 

 

Grupa zajęć 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 

Gry decyzyjne w 

systemie 

zarządzania 

kryzysowego 

K2BW_W01 

K2BW_W02 

K2BW_W05 

 K2BW_W06 

K2BW_U01 

K2BW_U02  

K2BW_U04  

K2BW_U11 

 K2BW_K03 

Zajęcia prowadzone                     

w formie stacjonarnej 

lub zdalnej. 

Metody uczenia (do 

wyboru): wykład 

informacyjny 

(konwencjonalny), 

wykład problemowy, 

wykład 

konwersatoryjny, opis, 

metoda problemowa, 

sytuacyjna, burza 

mózgów, warsztatowa            

(ćwiczeniowa, 

seminaryjna) oparta na 

wykorzystaniu różnych 

źródeł wiedzy, metoda 

projektu, studium 

przypadku, dyskusja, 

gry symulacyjne, 

zajęcia zdalne 

Narzędzia (środki) 

Forma zaliczenia 

przedmiotu  

(do wyboru): 

 Pisemny test 

wiedzy, 

egzamin, 

kolokwium; 

 Ustny test 

wiedzy, 

egzamin, 

kolokwium; 

 Przygotowanie 

referatu, 

projektu; 

prezentacji; 

 Obserwacja i 

ocena postaw 

studenta; 

Kryteria oceny 

podsumowującej: 

średnia ocen 

Przedmiot zawiera: Planowanie 

w systemie zarządzania kryzysowego. 

Proces podejmowania decyzji podczas 

sytuacji kryzysowej. Istota gier 

decyzyjnych w kontekście zarządzania. 

Przykładowe podstawowe zadania 

uczestników gry decyzyjnej – członków 

powiatowego zespołu zarządzania 

kryzysowego.  

Cele, etapy gry decyzyjnej i jej przebieg 

(harmonogram gry) – wariant: 

Opracowanie zadań i obowiązków 

uczestników zarządzania kryzysowego 

w formie siatki bezpieczeństwa powiatu. 

Wypracowanie decyzji starosty do akcji 

przeciwpowodziowej. Działanie 

powiatowego systemu zarządzania 

kryzysowego w sytuacji powodzi 

i skażenia środowiska. 

Stany 

nadzwyczajne w 

państwie 

K2BW_W02 

K2BW_W05 

K2BW_U02  

Przedmiot zawiera: Pojęcie stanu 

nadzwyczajnego oraz typy i cechy 

podstawowych rodzajów stanów 
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K2BW_U03 

K2BW_U08  

K2BW_U09 

 K2BW_K02 

dydaktyczne (do 

wyboru): prezentacje 

multimedialne, film, 

fotografie, materiały 

archiwalne, teksty 

źródłowe, dokumenty, 

roczniki statystyczne, 

mapy, Internet, 

rzutniki multimedialne, 

zajęcia zdalne 

 

formujących nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu 

wyjątkowego oraz stanu klęski 

żywiołowej; rozwiązania instytucjonalne 

dotyczące stanów nadzwyczajnych w 

Polsce oraz w wybranych państwach; 

praktykę działania państwa w warunkach 

stanu nadzwyczajnego. 

 

Instytucje 

bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

K2BW_W02  

K2BW_W07  

K2BW_U02  

K2BW_U03  

K2BW_U08 

K2BW_U09  

K2BW_K02 

Przedmiot zawiera: Instytucje 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zadania 

Instytucji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Instytucje Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

w okresie pokoju, kryzysu, konfliktu                   

i wojny. Instytucje Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego a patologie społeczne. 

Kultura i świadomość polityczna a 

Instytucji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Instytucje Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

w systemie edukacji dla bezpieczeństwa 

wewnętrznego. 

Zarządzanie 

systemem 

bezpieczeństwa 

państwa 

K2BW_W01  

K2BW_W02  

K2BW_W04  

K2BW_W05 

K2BW_U01  

K2BW_U02  

K2BW_U03  

K2BW_U04  

K2BW_K02 

 

Przedmiot zawiera: Struktura systemu 

bezpieczeństwa narodowego (podsystem 

kierowania i podsystemy wykonawcze). 

Rola i zadania organów tworzących 

podsystem kierowania bezpieczeństwem 

narodowym RP (Prezydent RP, RM, 

Parlament, elementy zarządzania 

kryzysowego). Prawne i instytucjonalne 

aspekty kierowania bezpieczeństwem 

państwa.  Trzy poziomy zarządzania 

państwem: poziom strategiczny, poziom 

taktyczny, poziom operacyjny. 

Nauka o wojnie i 

pokoju 

K2BW_W01  

K2BW_W02  

K2BW_U01  

K2BW_U02  

K2BW_K01 

Przedmiot zawiera: Zagadnienia wojny, 

bezpieczeństwa i pokoju w poglądach 

wybranych myślicieli. Polemologia – 

nauka o wojnie. Nowe wojny i ich 

badanie.   Irenologia – nauka o pokoju.  

Istota badań nad pokojem. Operacje 

pokojowe i stabilizacyjne. Wpływ 

informacji na kreowanie rzeczywistości w 

czasie wojny i pokoju.  

Systemy 

bezpieczeństwa 

wybranych państw 

K2BW_W03  

K2BW_W04  

K2BW_U02  

K2BW_U03  

K2BW_U08 

 K2BW_U09  

K2BW_K04 

 

Przedmiot zawiera: Pojęcie systemu 

politycznego. Demokracja i 

demokratyczny system rządów. 

Wyznaczniki klasyfikacji systemów 

politycznych 

System bezpieczeństwa państwa w 

rozwiązaniach ustrojowych. Systemy 

bezpieczeństwa wybranych państw 

(System bezpieczeństwa narodowego w 

rozwiązaniach legislacyjnych i 

organizacyjnych, bezpieczeństwo 

militarne i kierowanie obronnością, 

organizacja i funkcjonowanie systemu 

zarządzania kryzysowego): Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki, 
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Republika Francuska, Federacja Rosyjska, 

Republika Federalna Niemiec, Cesarstwo 

Japonii, Konfederacja Szwajcarska.  

Media w 

zarządzaniu 

kryzysowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2BW_W10 

K2BW_U07 

K2BW_U08 

K2BW_U09 

K2BW_K04 

Przedmiot zawiera: Media relations jako 

forma komunikowania społecznego i 

marketingowego. Zasady współpracy z 

mediami, narzędzia relacji z mediami. 

Organizacja konferencji prasowej jako 

najważniejszej formy media relations. 

Określanie jej głównych celów. Symulacja 

konferencji prasowych. Postępowanie 

mediów w sytuacji kryzysowej i 

zagrożenia bezpieczeństwa masowego. 

Podstawowe błędy wobec mediów w 

sytuacji kryzysowej. Reagowanie na 

nierzetelne i/lub nieprawdziwe informacje. 

Nowe media w zarządzaniu kryzysowym. 

Sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa 

masowego – scenariusz i realizacja 

strategii medialnych. 

Strategie 

zapobiegania 

patologiom 

społecznym 

K2BW_W04 

K2BW_W05 

K2BW_U04  

K2BW_U08  

K2BW_U09  

 K2BW _U12 

K2BW_K03 

 

Przedmiot zawiera: Rodzaje strategii, 

profilaktyki i prewencji – przegląd 

koncepcji i poglądów, istota oraz związek 

z wychowaniem i bezpieczeństwem. 

Interwencja kryzysowa – istota 

problematyki w kontekście działalności i 

skutecznego rozwiązywania problemów. 

Działania w środowisku – budowanie 

lokalnych strategii profilaktycznych. 

Standardy budowania programów 

profilaktycznych – zasady konstruowania 

(ramy prawne, organizacyjne i finansowe) 

oraz ich realizacji. Przegląd programów 

profilaktycznych. Strategie służb 

mundurowych oraz innych instytucji (np. 

Inspekcja pracy, Szkoły,) – omówienie 

działań podejmowanych w środowisku 

lokalnym.  

 

Praktyki zawodowe – wymiar, forma i zasady odbywania: 

 

Wymiar praktyk: Realizowane są trzy praktyki zawodowe w wymiarze po 120 godzin 

„zegarowych” (60 min.) w semestrze semestr II, III, IV/ 5 punktów ECTS w 

każdym semestrze/. Łącznie 360 godzin (3 miesiące) / 15 punktów ECTS/.   

Forma odbywania praktyk: Praktyki zawodowe realizowane są poprzez skierowanie studenta z Uczelni. 

Istnieje możliwość odbywania praktyk w wybranym przez studenta zakładzie 

pracy, jeżeli charakter wykonanej przez studenta pracy umożliwili pozytywną 

weryfikację efektów uczenia się, zawartych w programie studiów. 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 zawodowej. 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 
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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 podmiotom 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 wykonujących zadania z 

zakresu bezpieczeństwa. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami 

funkcjonowania 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. 
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WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW 

Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Poziom studiów: studia drugiego 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 
4 semestry /120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 

studia stacjonarne 

1535 godz. 

  studia niestacjonarne 

994 godz. 

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

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Studia stacjonarne  

 61 ECTS 

Studia niestacjonarne  

 40 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym umiejętności 

praktyczne 
78 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny 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 39 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  15 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych  360 godz.* 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
- 

Razem: 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów ECTS/ 

Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na ocenianym kierunku na 

danym poziomie 
4 semestry /120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć studia stacjonarne 

1535 godz. 
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  studia niestacjonarne 

994 godz. 

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

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

Studia stacjonarne  

 61 ECTS 

Studia niestacjonarne  

 40 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym umiejętności 

praktyczne 
78 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny 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 39 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  15 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych  360 godz.* 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
- 

Razem: 

*Wskazana wartość obejmuje tzw. godziny „zegarowe” (60 min.). 

 

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 praktyki zawodowej 

warsztaty  

15/12 

 

1 

Język obcy 
ćwiczenia 60/36 

 
4 

Teoria i polityka bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

warsztaty 
22/14 3 

Metodologia badań bezpieczeństwa 
warsztaty 22/12 

 
2 

Wojny i konflikty zbrojne - historia i 

współczesność 

warsztaty 
22/14 2 

Prawo bezpieczeństwa państwa 
warsztaty  

12/10 
1 

Strategie bezpieczeństwa 
warsztaty 

24/12 3 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz instytucjonalnym 

warsztaty  

26/16 
3 

Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa 
warsztaty  

20/10 
1 
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Zarządzanie kryzysowe 
warsztaty  

26/12 
3 

Ochrona danych osobowych i informacji 

niejawnych 

warsztaty 
16/10 1 

Bezpieczeństwo społeczne*** 
warsztaty  

20/10 
1 

System mobilizacyjny państwa 
warsztaty  

18/10 
1 

Systemy autonomicznego dozoru 
warsztaty  

24/10 
1 

Proces karny 
warsztaty  

16/10 
1 

Militarne i pozamilitarne zagrożenia państwa  
Warsztaty 

 
20/10 1 

System polityczny RP 
warsztaty  

24/14 
3 

Zarządzanie infrastrukturą krytyczną 
warsztaty  

20/10 
1 

Stosunki narodowościowe w Europie 
warsztaty 20/10 

 
1 

System obronny państwa - istota  

i kierowanie 

warsztaty 
20/12 3 

Taktyka i technika interwencji 
warsztaty  

24/10 
2 

Kryminologia 
warsztaty 20/10 

 
1 

Szkolenie strzeleckie 
warsztaty  

24/14 
1 

Organizacje międzynarodowe w systemie 

bezpieczeństwa 

warsztaty 
20/10 1 

Podstawy informatyki śledczej z 

wykorzystaniem oprogramowania 

narzędziowego 

warsztaty 

24/10 1 

Psychologia bezpieczeństwa 
warsztaty 

20/10 1 

Bezpieczeństwo imprez masowych i 

zgromadzeń publicznych 

warsztaty 
26/12 3 

Seminarium dyplomowe  
seminarium 66/42 

 
12 

Grupa zajęć kształcenia specjalnościowego do 

wyboru 

warsztaty 
80/40 4 

Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa 
360/360 

 
15 

Razem: 1111/772 78 

 

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

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma realizacji Semestr Forma studiów 
Język 

wykładowy 

Liczba studentów 

(w tym niebędących 

obywatelami polskimi) 

Język obcy  

 

ćwiczenia II, III stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Język: 

angielski, 

niemiecki, 

- 
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francuski 

 

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/ 

grupy zajęć 
Forma/formy zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

 

Teoria i polityka bezpieczeństwa 

wewnętrznego 
wykład 18/10 2 

Metodologia badań bezpieczeństwa 
wykład  

16/10 
1 

Wojny i konflikty zbrojne - historia i 

współczesność 

wykład 
18/10 3 

Prawo bezpieczeństwa państwa 
wykład  

10/6 
1 

Strategie bezpieczeństwa 
wykład  

18/10 
2 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu 

indywidualnym oraz instytucjonalnym 

wykład  

18/10 
1 

Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa 
wykład  

16/8 
1 

Zarządzanie kryzysowe 
wykład  

16/10 
2 

Ochrona danych osobowych i informacji 

niejawnych 

wykład 
12/8 1 

Bezpieczeństwo społeczne 
wykład  

16/8 
1 

System mobilizacyjny państwa 
wykład  

16/8 
1 

Proces karny 
wykład  

12/8 
1 

Militarne i pozamilitarne zagrożenia państwa 

  

wykład 
16/8 1 

System polityczny RP 
wykład  

20/10 
2 

Zarządzanie infrastrukturą krytyczną 
wykład  

16/8 
1 

Stosunki narodowościowe w Europie 
wykład  

16/8 
1 

System obronny państwa - istota i kierowanie 
Wykład 

 
18/10 1 

Kryminologia 
wykład 16/8 

 
1 

Szkolenie strzeleckie 
wykład  

12/8 
1 

Organizacje międzynarodowe w systemie 

bezpieczeństwa 

wykład 
16/6 1 

Podstawy informatyki śledczej z 

wykorzystaniem oprogramowania 

narzędziowego 

wykład 

10/8 1 

Psychologia bezpieczeństwa 
wykład  

16/8 
1 
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Bezpieczeństwo imprez masowych i 

zgromadzeń publicznych 

wykład 
18/10 2 

Seminarium dyplomowe  
seminarium 66/42 

 
12 

Grupa zajęć kształcenia specjalnościowego do 

wyboru 

warsztaty 
20/40 4 

Razem: 

 
490/264 46 

 

Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach 

 

Semestr 
Dopuszczalny deficyt punktów 

po semestrze 

I 12 ECTS 

II 24 ECTS 

III 24 ECTS 

IV 0 ECTS 

 

 


