
Efekty kształcenia - studia pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”: 

Symbol 

KEK 

Opis efektów kształcenia 

WIEDZA   

Odniesienie 

do KRK 
przedmioty 

K_W01 

zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz 

terminologię używaną w naukach o 

bezpieczeństwie oraz w zakresie pokrewnych 

dyscyplin w obszarze nauk społecznych 

S1P_W01 

Podstawy zarządzania 

Podstawy psychologii 

Nauka o administracji 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Nauka o państwie i polityce 

Socjologia i metody badań 

socjologicznych 

Prawo administracyjne 

Podstawy prawoznawstwa 

Ochrona praw człowieka 

Podstawy prawa karnego i 

prawa wykroczeń 

Zwalczanie przestępczości, 

kryminologia i kryminalistyka 

Bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i 

transporcie/bezpieczeństwo 

imprez masowych 

Zarządzanie kryzysowe 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów i przestrzeni 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych 

Zwalczanie terroryzmu 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

Policja i służby specjalne 

Procedura karna 

Polityka kryminalna i prawo 

karne wykonawcze 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ustrój administracji 

publicznej 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Seminarium dyplomowe 

K_W02 

ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i 

psychologii oraz metodologii nauk społecznych, 

jako dyscyplin dziedziny nauk społecznych o 

kluczowym znaczeniu dla właściwego zrozumienia 

struktur, instytucji, zjawisk i procesów 

społecznych, w tym mających znaczenie dla 

bezpieczeństwa 

S1P_W01, 

S1P_W02, 

S1P_W04, 

S1P_W05, 

S1P_W08, 

S1P_W09 

H1P_W02 

 

Podstawy psychologii 

Negocjacje i mediacje 

Socjologia i metody badań 

socjologicznych 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Metodyka pisania prac 

dyplomowych 

 

K_W03 

ma wiedzę w zakresie teorii, polityki i strategii 

bezpieczeństwa oraz systemu bezpieczeństwa 

narodowego 

S1P_W02, 

S1P_W03, 

S1P_W04 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo państwa 

Współpraca transgraniczna 



K_W04 

zna problematykę bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, w szczególności jako obszaru 

podlegającego jednostkom oraz organom 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego 

S1P_W02, 

S1P_W04 

Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo państwa 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 

System bezpieczeństwa międz. 

ONZ 

Policja i służby specjalne 

Współpraca transgraniczna 

Praktyka kierunkowa 

K_W05 

ma wiedzę o różnych rodzajach struktur, stosunków 

i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych 

i prawnych, które determinują naturę 

bezpieczeństwa w skali lokalnej, regionalnej, 

krajowej, europejskiej  i międzynarodowej 

S1P_W02, 

S1P_W04 

H1P_W05 

 

Nauka o administracji  

Historia administracji 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Nauka o państwie i polityce 

Organizacja i zarządzanie w 

administracji publicznej 

Prawo administracyjne 

Zarządzanie projektami 

Ochrona praw człowieka 

Podstawy prawa karnego i 

prawa wykroczeń 

Zwalczanie przestępczości, 

kryminologia i kryminalistyka 

Zarządzanie kryzysowe 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów i przestrzeni 

Zwalczanie terroryzmu 

Podstawy prawa 

międzynarodowego 

publicznego 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

Instytucje i źródła prawa UE 

System bezpieczeństwa międz. 

ONZ 

Zasady ustroju politycznego 

państwa 

Policja i służby specjalne 

Procedura karna 

Polityka kryminalna i prawo 

karne wykonawcze 

Współpraca transgraniczna 

Międzynarodowe prawo karne 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

K_W06 

ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych 

uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa w 

wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym 

S1P_W02, 

S1P_W03 

S1P_W09 

H1P_W07 

 

Nauka o administracji 

Historia administracji 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo państwa 

Ochrona praw człowieka 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów i przestrzeni 

System bezpieczeństwa międz. 



ONZ 

K_W07 

zna wybrane koncepcje teorii organizacji i 

zarządzania w odniesieniu do powstawania, 

funkcjonowania, przekształcania i rozwoju 

organizacji, w tym z uwzględnieniem wpływu 

społeczno-gospodarczego otoczenia organizacji i 

wykorzystaniem przez nią technologii 

informacyjnych 

S1P_W02, 

S1P_W03, 

S1P_W08 

Podstawy zarządzania 

Organizacja i zarządzanie w 

administracji publicznej 

Zarządzanie projektami 

Praktyka kierunkowa  

Technologie informacyjne 

K_W08 

ma podstawową wiedzę na temat zarządzania 

bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach 

kryzysowych 

S1P_W03, 

S1P_W05, 

S1P_W07 

Zarządzanie kryzysowe 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów i przestrzeni 

Gospodarka wodna i ochrona 

przeciwpowodziowa 

Organizacja ochrony 

środowiska 

Dowodzenie 

Bezpieczeństwo infrastruktury 

krytycznej 

Praktyka kierunkowa 

K_W09 

posiada podstawową wiedzę o normach i regułach 

prawnych, administracyjnych, organizacyjnych i 

etycznych odnoszących się do struktur i instytucji 

bezpieczeństwa 

S1P_W07, 

S1P_W08, 

S1P_W09 

H1P_W06 

 

Nauka o administracji 

Historia administracji 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Nauka o państwie i polityce 

Prawo administracyjne 

Ochrona praw człowieka 

Podstawy prawa karnego i 

prawa wykroczeń 

Zwalczanie przestępczości, 

kryminologia i kryminalistyka 

Etyka w biznesie i sferze 

publicznej 

Gospodarka wodna i ochrona 

przeciwpowodziowa 

Organizacja ochrony 

środowiska 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

System bezpieczeństwa międz. 

ONZ 

Zasady ustroju politycznego 

państwa 

Procedura karna 

Polityka kryminalna i prawo 

karne wykonawcze 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

Praktyka specjalnościowa 

K_W10 

ma podstawową wiedzę o administracji, w tym o 

sposobie funkcjonowania w sferze administracji 

instytucji prawa materialnego oraz procesowego 

S1P_W07, 

S1P_W08, 

S1P_W10, 

S1P_W09 

Nauka o administracji 

Historia administracji 

Organizacja i zarządzanie w 

administracji publicznej 

Prawo administracyjne 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 



K_W11 

ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania 

człowieka w wymiarze indywidualnym i 

zbiorowym, w tym w aspekcie indywidualnej 

przedsiębiorczości 

S1P_W05, 

S1P_W11 

H1P_W08 

 

Podstawy zarządzania 

Podstawy psychologii 

Organizacja i zarządzanie w 

administracji publicznej 

Socjologia i metody badań 

socjologicznych 

Etyka w biznesie i sferze 

publicznej 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ustrój administracji 

publicznej 

Dowodzenie 

Podstawy 

detektywistyki/systemy 

bezpieczeństwa 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

K_W12 

identyfikuje relacje i struktury ponadnarodowe i 

międzykulturowe na płaszczyźnie stosunków 

międzynarodowych 

S1P_W03, 

S1P_W05 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo państwa 

Ochrona praw człowieka 

System bezpieczeństwa międz. 

ONZ 

Instytucje i źródła prawa UE 

Międzynarodowe prawo karne 

K_W13 

identyfikuje i opisuje na poziomie podstawowym 

uczestników procesów bezpieczeństwa oraz 

rozpoznaje relacje i więzi między nimi 

S1P_W04, 

S1P_W09 

Nauka o administracji 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Prawo administracyjne 

Bezpieczeństwo państwa 

Ochrona praw człowieka 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów i przestrzeni 

Podstawy prawa karnego i 

prawa wykroczeń 

Bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i 

transporcie/bezpieczeństwo 

imprez masowych 

Zarządzanie kryzysowe 

Zwalczanie terroryzmu 

Gospodarka wodna i ochrona 

przeciwpowodziowa 

Organizacja ochrony 

środowiska 

Policja i służby specjalne 

Procedura karna 

Polityka kryminalna i prawo 

karne wykonawcze 

Współpraca transgraniczna 

Dowodzenie 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

Podstawy detektywistyki 

Praktyka kierunkowa i 



specjalnościowa 

K_W14 

zna i rozumie zasady prawa własności 

intelektualnej, pozyskiwania i ochrony danych, 

właściwe dla studiowania bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

S1P_W06, 

S1P_W10 

H1P_W10 

 

Ochrona własności 

intelektualnej 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych 

K_W15 

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań w naukach społecznych z 

uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie 

S1P_W06 

Socjologia i metody badań 

socjologicznych 

metodyka pisania prac 

dyplomowych 

Seminarium dyplomowe 

K_W16 

ma wiedzę w zakresie wybranych subdyscyplin 

nauk o bezpieczeństwie lub obronności, nauk 

prawnych lub ekonomicznych 

S1P_W07, 

S1P_W08, 

S1P_W09, 

S1P_W11 

Podstawy zarządzania 

Nauka o administracji 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo państwa 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Nauka o państwie i polityce 

Organizacja i zarządzanie w 

administracji publicznej 

Prawo administracyjne 

Ochrona praw człowieka 

Podstawy prawoznawstwa 

Podstawy prawa karnego i 

prawa wykroczeń 

Zwalczanie przestępczości, 

kryminologia i kryminalistyka 

Bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i 

transporcie/bezpieczeństwo 

imprez masowych 

Zarządzanie kryzysowe 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów i przestrzeni 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych 

Zwalczanie terroryzmu 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

Procedura karna 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ustrój administracji 

publicznej 

Polityka kryminalna i prawo 

karne wykonawcze 

Dowodzenie 

Podstawy 

detektywistyki/systemy 

bezpieczeństwa 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

K_W17 

ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ergonomii oraz pierwszej pomocy 

przedmedycznej i ochrony przeciwpożarowej 

S2P_W07 

H1P_W09 

 

BHP 

Praktyka kierunkowa 



K_W18 

ma wiedzę w zakresie wybranej specjalności 

studiów, ukierunkowanej na wybrany obszar 

problematyki i bezpieczeństwa wewnętrznego 

S1P_W02, 

S1P_W04 

Gospodarka wodna i ochrona 

przeciwpowodziowa 

Organizacja ochrony 

środowiska 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

System bezpieczeństwa 

międzynarodowego ONZ 

Policja i służby specjalne 

Procedura karna 

Polityka kryminalna i prawo 

karne wykonawcze 

Dowodzenie 

Współpraca transgraniczna 

Międzynarodowe prawo karne 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

Bezpieczeństwo infrastruktury 

krytycznej  

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Seminarium dyplomowe 

Praktyka specjalnościowa 

Symbol 

KEK 

Opis efektów kształcenia 

UMIEJĘTNOŚCI 

Odniesienie 

do KRK 
przedmioty 

K_U01 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji 

stosunków i zjawisk społecznych, prawnych, 

politycznych, ekonomicznych i kulturowych w 

naukach o bezpieczeństwie oraz w zakresie 

pokrewnych dyscyplin nauk społecznych 

S1P_U01, 

S1P_U02 

H1P_U01 

Podstawy zarządzania 

Podstawy psychologii 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Instytucje i źródła prawa UE 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Nauka o administracji 

Nauka o państwie i polityce 

Negocjacje i mediacje 

Organizacja i zarządzania w 

administracji publicznej 

Socjologia i metody badan 

socjologicznych 

Prawo administracyjne 

Bezpieczeństwo państwa 

Podstawy prawoznawstwa 

Ochrona praw człowieka 

Zwalczanie przestępczości, 

kryminologia i kryminalistyka 

Bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i 

transporcie/bezpieczeństwo 

imprez masowych 

Zarządzanie kryzysowe 

Technologie informacyjne 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów, przestrzeni 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych 

Zwalczenia terroryzmu 

Podstawy prawa 

międzynarodowego 



publicznego 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

System bezpieczeństwa 

międzynarodowego ONZ 

Procedura karna 

Polityka kryminalna i prawo 

karne wykonawcze 

Dowodzenie 

Międzynarodowe prawo karne 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ ustrój administracji 

publicznej 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Seminarium dyplomowe 

Praktyka kierunkowa 

K_U02 

potrafi prawidłowo interpretować oraz analizować 

zjawiska i procesy społeczne, korzystając z 

dorobku socjologii i psychologii oraz metodologii 

nauk społecznych 

S1P_U01, 

S1P_U02, 

S1P_U03 

Podstawy psychologii 

Negocjacje i mediacje 

Socjologia i metody badan 

socjologicznych 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Metodyka pisania prac 

dyplomowych 

 

K_U03 

potrafi porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące 

między procesami, podmiotami i strukturami 

determinującymi bezpieczeństwo wewnętrzne, 

narodowe i międzynarodowe 

S1P_U02, 

S1P_U03, 

S1P_U08 

Historia administracji 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Nauka o administracji 

Nauka o państwie i polityce 

Prawo administracyjne 

Ochrona praw człowieka 

Zarządzanie kryzysowe 

Podstawy prawa 

międzynarodowego 

publicznego 

Instytucje i źródła prawa UE 

Organizacja ochrony 

środowiska 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

System bezpieczeństwa 

międzynarodowego ONZ 

Procedura karna 

Polityka kryminalna i prawo 

karne wykonawcze 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ustrój administracji 

publicznej 

Dowodzenie 

Międzynarodowe prawo karne 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 



 

K_U04 

cechuje go postawa ukierunkowana na 

wykorzystywanie wiedzy teoretycznej z zakresu 

nauk o polityce, nauk prawnych i 

administracyjnych oraz nauk o zarządzaniu w 

analizie i interpretacji problemów w obszarze 

bezpieczeństwa 

S1P_U03, 

S1P_U07, 

S1P_U08, 

S1P_U09, 

S1P_U10 

H1P_U13 

Podstawy zarządzania 

Historia administracji 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Nauka o administracji 

Nauka o państwie i polityce 

Organizacja i zarządzania w 

administracji publicznej 

Zwalczanie przestępczości, 

kryminologia i kryminalistyka 

Prawo administracyjne 

Podstawy prawoznawstwa 

Zarządzanie projektami 

Podstawy prawa karnego i 

prawa wykroczeń 

Ochrona praw człowieka 

Bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i 

transporcie/bezpieczeństwo 

imprez masowych 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ustrój administracji 

publicznej 

Zarządzanie kryzysowe 

Dowodzenie 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

K_U05 

przyswaja i prawidłowo posługuje się zasadami i 

normami etycznymi w podejmowanej działalności, 

dostrzega i analizuje dylematy etyczne 

S1P_U05, 

S1P_U06 

H1P_U07 

Ochrona własności 

intelektualnej 

Etyka w biznesie i sferze 

publicznej 

Praktyka kierunkowa 

 

K_U06 

potrafi identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa 

oraz formułować sposoby reagowania w sytuacjach 

kryzysowych 

S1P_U02, 

S1P_U04 

Wychowanie fizyczne z 

samoobroną 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo państwa 

Bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i 

transporcie/bezpieczeństwo 

imprez masowych 

Zarządzanie kryzysowe 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów, przestrzeni 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych 

Zwalczenia terroryzmu 

Gospodarka wodna i ochrona 

przeciwpowodziowa 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

Dowodzenie 

Bezpieczeństwo infrastruktury 



krytycznej 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

K_U07 

potrafi diagnozować i prognozować procesy i 

zjawiska w zakresie bezpieczeństwa oraz 

generować rozwiązania konkretnych problemów w 

zakresie bezpieczeństwa 

S1P_U04, 

S1P_U07 

Wychowanie fizyczne z 

samoobroną 

Język obcy 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo państwa 

Zwalczanie przestępczości, 

kryminologia i kryminalistyka 

Bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i 

transporcie/bezpieczeństwo 

imprez masowych 

Podstawy 

detektywistyki/systemy 

bezpieczeństwa 

Zarządzanie kryzysowe 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów, przestrzeni 

Zwalczenia terroryzmu 

Gospodarka wodna i ochrona 

przeciwpowodziowa 

Bezpieczeństwo infrastruktury 

krytycznej 

Organizacja ochrony 

środowiska 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

K_U08 

posiada podstawową umiejętność przygotowania 

prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku 

polskim oraz języku obcym właściwym dla nauk o 

bezpieczeństwie z uwzględnieniem terminologii 

właściwej dla nauk o bezpieczeństwie 

S1P_U09, 

S1P_U10 

H1P_U12 

Wszystkie przedmioty, w tym 

szczególnie: 

Technologie informacyjne 

Język obcy 

Seminarium dyplomowe 

K_U09 

potrafi sformułować pytania badawcze, wykazuje 

umiejętność selekcji i wykorzystywania źródeł 

badawczych oraz znajomość podstaw metodologii 

pracy naukowej w zakresie nauk społecznych 

S1P_U09, 

S1P_U10 

Socjologia i metody badan 

socjologicznych 

Metodyka pisania prac 

dyplomowych 

Seminarium dyplomowe 

K_U10 

posiada kompetencje w zakresie znajomości 

języków obcych z uwzględnieniem specyfiki 

kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

H1P_U14 Język obcy 

K_U11 

posiada umiejętność identyfikowania i 

diagnozowania procesów i zjawisk w zakresie 

bezpieczeństwa w powiązaniu z wybraną 

specjalnością studiów 

S1P_U02, 

S1P_U04, 

S1P_U07 

Gospodarka wodna i ochrona 

przeciwpowodziowa 

Organizacja ochrony 

środowiska 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

Policja i służby specjalne 

Procedura karna 

Polityka kryminalna i prawo 



karne wykonawcze 

Współpraca transgraniczna 

Międzynarodowe prawo karne 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

Bezpieczeństwo infrastruktury 

krytycznej 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Seminarium dyplomowe 

Praktyka specjalnościowa 

K_U12 

potrafi stosować elementarne zasady BHP i 

ergonomii oraz zastosować podstawowe metody i 

techniki pierwszej pomocy przedmedycznej 

S1P_U05, 

S1P_U06, 

S1P_U07 

BHP 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

Symbol 

KEK 

Opis efektów kształcenia 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Odniesienie 

do KRK 
przedmioty 

K_K01 

potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy 

kierując się koniecznością stałego i samodzielnego 

uaktualniania wiedzy 

S1P_K01, 

S1P_K06 

H1P_K01 

Wszystkie przedmioty 

Seminarium dyplomowe 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

K_K02 

ma świadomość znaczenia nauk o bezpieczeństwie, 

nauk o polityce oraz nauk o prawie i administracji 

dla kształtowania postaw i więzi społecznych, w 

tym służących bezpieczeństwu 

S1A_K02 

Historia administracji 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Nauka o administracji 

Nauka o państwie i polityce 

Prawo administracyjne 

Podstawy prawoznawstwa 

Ochrona praw człowieka 

Podstawy prawa karnego i 

prawa wykroczeń 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów, przestrzeni 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych 

Zwalczenia terroryzmu 

Gospodarka wodna i ochrona 

przeciwpowodziowa 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 

System bezpieczeństwa 

międzynarodowego ONZ 

Policja i służby specjalne 

Procedura karna 

Polityka kryminalna i prawo 

karne wykonawcze 

Dowodzenie 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ ustrój administracji 

publicznej 

Współpraca transgraniczna 

Międzynarodowe prawo karne 

Techniki śledcze i kontrola 

przestępczości 

 



K_K03 

potrafi współdziałać w grupie, bierze 

odpowiedzialność za powierzone zadania, jest 

przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 

organizacjach i instytucjach prowadzących 

działalność na rzecz bezpieczeństwa 

S12_K02, 

S1P_K03, 

S1P_K05 

S1P_K07,  

H1P_K02 

Wychowanie fizyczne z 

samoobroną 

Podstawy zarządzania 

Podstawy psychologii 

Negocjacje i mediacje 

Organizacja i zarządzania w 

administracji publicznej 

Socjologia i metody badan 

socjologicznych 

Zarządzanie projektami 

Zarządzanie kryzysowe 

Zwalczenia terroryzmu 

Podstawy prawa 

międzynarodowego 

publicznego 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ustrój administracji 

publicznej 

Dowodzenie 

Podstawy 

detektywistyki/systemy 

bezpieczeństwa 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

 

 

K_K04 

potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w 

świetle dostępnych informacji, obserwowanych 

zjawisk i na podstawie nowych sytuacji 

S1P_K04, 

S1P_K06 

Historia administracji 

Ochrona własności 

intelektualnej 

Organizacja ochrony 

środowiska 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ustrój administracji 

publicznej 

Podstawy 

detektywistyki/systemy 

bezpieczeństwa 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Seminarium dyplomowe 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

K_K05 

jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy 

społeczne i zawodowe z zachowaniem zasad 

etycznych, jest otwarty na poglądy innych 

S1P_K06, 

S1P_K01 

H1P_K04 

Negocjacje i mediacje 

Etyka w biznesie i sferze 

publicznej 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ustrój administracji 

publicznej 

Diagnostyka resocjalizacyjna 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

K_K06 

jest przygotowany do uczestnictwa w projektach i 

organizacjach społecznych w zakresie 

współczesnych aspektów bezpieczeństwa 

S1P_K05, 

S1P_K02 

Zarządzanie projektami 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów, przestrzeni 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

 

 



K_K07 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 

życiu społecznym i politycznym na poziomie 

lokalnym, regionalnym 

S1P_K02, 

S1P_K05, 

S1P_K07, 

H1P_K02 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Nauka o państwie i polityce 

Negocjacje i mediacje 

Socjologia i metody badan 

socjologicznych 

Zasady ustroju politycznego 

państwa/ ustrój administracji 

publicznej 

Ustrój samorządu 

terytorialnego 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

K_K08 

jest świadomy wiedzy i umiejętności w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania 

kryzysowego wymaganych na odpowiednich 

stanowiskach w administracji publicznej, 

organizacjach gospodarczych i pozarządowych i 

innych organizacjach 

S1P_K02, 

S1P_K04, 

S1P_K05, 

S1P_K07 

Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo publiczne 

Instytucje i źródła prawa UE 

Konstytucyjny system organów 

państwowych 

Nauka o administracji 

Prawo administracyjne 

Bezpieczeństwo państwa 

Zarządzanie kryzysowe 

Ochrona danych osobowych i 

informacji niejawnych 

Podstawy prawa 

międzynarodowego 

publicznego 

Gospodarka wodna i ochrona 

przeciwpowodziowa 

Organizacja systemów 

ratownictwa 

Bezpieczeństwo infrastruktury 

krytycznej 

Praktyka kierunkowa i 

specjalnościowa 

 

 


