
Załącznik nr 1 do uchwały RWAiNS z dnia 22 czerwca 2018 r. w 
sprawie przyjęcia programu studiów i planu studiów na kierunku 

bezpieczeństwo wewnętrzne dla studiów pierwszego – profil 
praktyczny 

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
(bezpieczeństwo państwa – z wykładu na konwersatorium z 27 na 18 godz.), do modułu podstawowego 

przeniesiono zasady ustroju politycznego państwa/legislacja administracyjna, do modułu kierunkowego 

wprowadzono: podstawy detektywistyki 18 godz. konwersatorium, w module specjalnościowym zamiast 

instrumenty zarządzania przestrzenią wprowadzono bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej) 

 

PROGRAM   KSZTAŁCENIA na kierunku studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

Studia pierwszego stopnia – profil praktyczny 

Obowiązuje od 01.10.2018 roku, zatwierdzony przez Senat 22 czerwca 2018 

 

Podstawa opracowania programu: 

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

opracowano w dostosowaniu do wymagań Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

- z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Dz.U. 2016 poz. 1596 

- z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 Dz.U. 2016 

poz. 1594 
- z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 

naukowych i artystycznych, Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065; 

 

1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów: 

- Nazwa kierunku studiów – BEZPIECZENSTWO WEWNĘTRZNE 

- Poziom kształcenia - I stopień 

- Profil kształcenia -  praktyczny 

- Forma studiów -  stacjonarne i niestacjonarne 

- Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta - licencjat 

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi 

kształcenia -  181 pkt. ECTS 

Liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów – minimum 100 pkt ECTS 

(60% ze 166 pkt. ECTS, (180 pkt. ECTS – 14 pkt. ECTS za praktykę), 40% ECTS można 

uzyskać w ramach kształcenia na odległość, szczegółowy wykaz zawierają sylabusy, 

prowadzący przedmiot decyduje o e-learningu 

Liczba punktów, które student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouczelnianych – 17 pkt 

ECTS 

Liczba punktów ECTS przypisana efektom kształcenia z obszaru nauk społecznych wynosi  - 

165 pkt. ECTS , co stanowi 93,89 % wszystkich punktów ECTS. 

Liczba punktów ECTS przypisana efektom kształcenia z obszaru nauk humanistycznych 

wynosi - 11 pkt. ECTS (historia gospodarcza, etyka w biznesie i sferze publicznej, negocjacje 

i mediacje, co stanowi 6,11% wszystkich punktów ECTS). 

Liczba punktów ECTS przypisana efektom kształcenia, które student musi uzyskać w ramach 

zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, konwersatoria, praktyki, lektoraty, seminarium) 

– 100 pkt. ECTS, co stanowi 55, 56% wszystkich punktów ECTS. 

Liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego – 6 pkt ECTS. 



Liczba punktów, które student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania fizycznego – 2 

pkt. ECTS. 

Liczba punktów, które student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych – 14 pkt ECTS 

(po IV sem. – 7 pkt, po V sem. – 7 pkt.). 

Program studiów przewiduje odbywania praktyk studenckich w wymiarze 3 miesięcy (12 

tygodni, tydzień to 30 godzin) – 360 godzin (6 tygodni – 180 godz. na  IV sem.  i 6 tygodni – 

180 godz. na V sem.) – 7 pkt. ECTS (wymiar odbywania praktyk określa plan studiów, 

zasady i formę odbywania praktyk określa regulamin praktyk) 

Wybór modułów zajęć ( moduł kierunkowy do wyboru: bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i transporcie/ bezpieczeństwo imprez masowych i zasady ustroju politycznego 

państwa/ustrój administracji publicznej, moduł specjalnościowy, praktyka specjalnościowa, 

język obcy)  dotyczy 64 punktów ECTS, co stanowi 35,56% wszystkich punktów ECTS 

Kierunek studiów wpisuje się w realizuję założeń strategii uczelni wynikających z położenia 

geograficznego i jej misji twórczej w poszanowaniu zasad humanizmu, demokracji i tolerancji.  

Misją Wydziału Administracji i Nauk Społecznych jest zapewnienie dobrze przygotowanych 

absolwentów dla potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez profesjonalną ofertę 

edukacyjną oraz realizacja badań naukowych obejmujących problemy administracyjne, społeczne i 

ekonomiczne wynikające z przygranicznego, nadmorskiego depresyjnego położenia subregionu 

elbląskiego. Celem strategicznym jest tworzenie optymalnych warunków kształcenia i badań 

naukowych, współpraca z władzami lokalnymi regionalnymi oraz wpisanie się na stałe w kulturowy, 

edukacyjny i społeczny krajobraz miasta i subregionu elbląskiego. 

 

 

2. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

 

Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE należy do obszaru kształcenia w zakresie 

nauk społecznych z elementami nauk humanistycznych. Program i efekty kształcenia dla kierunku 

odwołują się w sposób bezpośredni do następujących dziedzin i dyscyplin naukowych: 

-dziedzina nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce i 

psychologia), 

- dziedzina nauk prawnych (nauki o administracji oraz prawo) 

- dziedzina nauk humanistycznych (historia, filozofia (z etyką), nauki o zarządzaniu.  

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 

Uwagi ogólne: 

Zdefiniowane efekty kształcenia odnoszą się do obszaru nauk społecznych i częściowo nauk 

humanistycznych, w dziedzinie nauk społecznych, prawnych i humanistycznych, przede wszystkim w 

dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności, ale też nauki o polityce, psychologii, nauki 

o administracji, prawo. Efekty kształcenia zdefiniowano w sposób możliwe ogólny, co pozwoli na 

bardziej elastycznie dostosowywać program nauczania oraz ograniczyć liczbę monitorowanych 

efektów.  

Przedmioty pozwalają zrealizować wszystkie wymagane efekty określone w Rozporządzeniu z dnia 2 

listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 

252, poz. 1520) w zakresie nauk społecznych.  

Zdefiniowane efekty kształcenia  

Zdefiniowano następującą liczbę efektów kształcenia: 

- 18 efektów w obszarze wiedzy; 

- 12 efektów w obszarze umiejętności; 

- 8 efektów w obszarze kompetencji społecznych.   

Kwalifikacje absolwentów studiów I stopnia - program zapewnia zdobycie podstawowej 

WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH w obszarze 

nauk społecznych i częściowo nauk humanistycznych  z ukierunkowaniem na dziedzinę nauk 

społecznych i dyscyplinę nauki o bezpieczeństwie, ale też  dziedzinę nauk prawnych i 



humanistycznych,  częściowo w dyscyplinie  nauki o obronności, ale też nauki o polityce, psychologii, 

nauki o administracji, prawo, historia i filozofia (z elementami etyki). Absolwent potrafi też 

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz inspirować i organizować proces uczenia 

się w sposób samodzielny. Kwalifikacje absolwenta zdeterminowane są przedmiotami podstawowymi 

i kierunkowymi, stanowiącymi rdzeń kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, wokół których 

skoncentrowane jest nauczanie.  

Absolwent studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE wykazuje się wiedzą z 

dziedziny nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce, 

psychologia),  prawnych (nauki o administracji i prawo) i dziedzinie nauk humanistycznych (historia,  

filozofia (etyka), tworzącą podbudowę dla rozumienia struktur, instytucji, zjawisk i procesów 

społecznych oraz istoty i znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również znajomością 

problematyki politologicznej i prawnej w zakresie podziału władzy w państwie, struktury i ustroju 

państwa oraz zadań i zasad funkcjonowania organów państwa oraz jednostek administracji publicznej 

w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiada także  umiejętność interpretowania 

oraz analizowania zjawisk i procesów społecznych, przy wykorzystaniu dorobku socjologii i 

psychologii, umiejętność analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i 

obronnością w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem aparatu 

pojęciowego nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, a także nauk prawnych. Dysponuje wiedzą i 

umiejętnościami w zakresie nauk o zarządzaniu, które służą optymalizacji gospodarowania 

dostępnymi zasobami oraz przydatnymi w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Ma świadomość profesjonalnych i społecznych zadań absolwenta studiów z obszaru 

nauk społecznych, z uwzględnieniem zasad aksjologicznych i etyki funkcjonariuszy służb 

państwowych oraz reguł komunikacji społecznej. Cechuje go wrażliwość społeczna, chęć 

zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego w poczuciu odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo innych. 

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z 

otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i 

aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Absolwent może kontynuować kształcenie na poziomie 

studiów II stopnia (magisterskie) na kierunkach i uczelniach wg zasad określanych przez uczelnie 

prowadzące te kierunki. Może również uczestniczyć w różnych formach kształcenia i doskonalenia 

zawodowego w ramach systemu LLL (Life Long Learning). 

Objaśnienie oznaczeń: 

S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, 

H – obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 

1 –   studia pierwszego stopnia,  

P_ (podkreślnik po literze) – profil praktyczny,   

_W – (podkreślnik przed literą) -  kategoria wiedzy,  

_U –  (podkreślnik przed literą) -  kategoria umiejętności,  

_K –  (podkreślnik przed literą) -  kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, …. – numer efektu kształcenia, 

K  –  kierunkowy efekt kształcenia. 

 

Osoba kończąca 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 

S1P_W03, 

S1P_W05 
Teoria, polityka i strategia 

bezpieczeństwa 



międzynarodowych 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 

 

 

 

Program studiów - opis 
 

Wynikającym z planu studiów i programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta 

przypisuje się punkty ECTS. 

Studia I-go stopnia obejmują 6 semestrów. 

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany 

uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS.  

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 

średnio 25–30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia 

organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę. 

Punkty ECTS przypisuje się za: 

a) zaliczenie każdego z zajęć przewidzianych w planie studiów, przy czym liczba punktów 

ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez 

studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych 

zaliczeniem zajęć, wymienionych w części tabelarycznej - plan studiów; 

b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej. 

Na studiach stacjonarnych I stopnia program kształcenia obejmuje łącznie 5400 godzin 

(plus 360 godzin praktyki), z których – na studiach stacjonarnych -  minimum 1800 (plus 360 

godzin praktyki) odbywa się w formie zorganizowanych zajęć dydaktycznych w uczelni: 

wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria. Na studiach niestacjonarnych, ww. formy 

zorganizowanych zajęć obejmują min. 60% godzin przewidzianych dla studiów 

stacjonarnych, przy nie zmienionych efektach kształcenia. Pozostała liczba godzin przypada 

na samokształcenie studenta oraz na praktykę. Na studiach niestacjonarnych program 

obejmuje minimum 1080 godzin oraz 360 godzin praktyki. 

Opis poszczególnych modułów (przedmiotów) kształcenia zawarty jest w sylabusach 

(wzór w załączniku) sporządzonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne. 

Dla modułu (przedmiotu) sporządza się jeden sylabus, niezależnie od podziału zajęć na różne 

formy. Nauczycielem koordynującym opracowanie sylabusa jest nauczyciel prowadzący 

wykład. 

Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, z zaznaczeniem 

modułów lub przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta, zawiera załączony plan 

studiów - w postaci tabelarycznej. Student wybiera w module kształcenia kierunkowego dwa 

przedmioty (bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie/bezpieczeństwo 

imprez masowych i zasady ustroju politycznego państwa/ustrój administracji publicznej),  

moduł specjalnościowy oraz język obcy. Wymienione w planie studiów moduły (przedmioty) 

student odbywa w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim (z wyjątkiem 

praktyki). Nauczyciel może wykorzystywać w realizacji zajęć metodę kształcenia na 



odległość (e-learning), realizując w ten sposób nie więcej niż 40 % godzin zajęć 

przewidzianych w planie studiów.  
 


