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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 53/21  

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 z dnia 22 grudnia 2021 r. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

PROFIL PRAKTYCZNY 

6 POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 

 

Przyporządkowanie do  dyscyplin: 

Dziedzina:    nauk społecznych 

Dyscyplina wiodąca*:              nauki o bezpieczeństwie 

Dyscyplina dodatkowa:                     nauki o polityce i administracji 

   

 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

Efekty uczenia się dla kierunku 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 

o profilu praktycznym absolwent osiąga 

następujące efekty uczenia się: 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

uniwersalnej 

pierwszego 

stopnia 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

drugiego stopnia 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w obszarze 

kształcenia 

w zakresie 

kompetencji 

inżynierskich** 

WIEDZA 

K_W01 

Ma zaawansowaną wiedzę 

dotyczącą nauk o bezpieczeństwie, 

ich charakterystyki i obszaru 

badawczego oraz relacji z innymi 

dyscyplinami z dziedziny nauk 

społecznych. 

P6U_W P6S_WG  

K_W02 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat 

zagadnień społecznych, 

ekonomicznych, z dziedziny 

organizacji i zarządzania, 

politycznych, socjologicznych, 

psychologicznych, prawnych 

i wybranych innych, tworzących 

fundament dla rozumienia sensu 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P6U_W P6S_WG  

K_W03 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat 

bezpieczeństwa państwa, jego 

systemowych uwarunkowań, a co 

za tym idzie zarówno jego systemu 

politycznego, jak i podsystemów, 

P6U_W P6S_WK  
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m.in.: ekonomicznego, 

społecznego, prawnego. 

K_W04 

Ma zaawansowaną wiedzę o 

znaczeniu, funkcji, celach 

i organizacji instytucji państwa, 

inicjatyw społecznych i samorządu 

terytorialnego odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo wewnętrzne. 

P6U_W P6S_WG  

K_W05 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat 

komunikacji społecznej oraz 

interpersonalnej. 

P6U_W P6S_WG  

K_W06 

Ma zaawansowaną wiedzę 

o czynnikach wpływających na 

bezpieczeństwo wewnętrzne, 

zagrożeniach bezpieczeństwa 

wewnętrznego, sposobach 

przeciwdziałania im oraz ich 

zwalczania. 

P6U_W P6S_WG  

K_W07 

Ma zaawansowaną wiedzę 

o wybranych historycznych 

koncepcjach bezpieczeństwa oraz 

rozwoju więzi społecznych 

ważnych dla bezpieczeństwa 

publicznego, społecznego 

i ekonomicznego. 

P6U_W P6S_WG  

K_W08 

Ma zaawansowaną wiedzę 

o planowaniu i prowadzeniu badań 

w obszarze bezpieczeństwa 

wewnętrznego, a w szczególności 

o problemach, metodach, 

technikach i narzędziach 

badawczych.  

P6U_W P6S_WG  

K_W09 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat 

podstaw prawnych, organizacji 

i zakresu działania instytucji 

tworzących państwowy aparat 

bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P6U_W P6S_WK  

K_W10 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat 

ochrony praw człowieka w prawie 

międzynarodowym i krajowym. 

P6U_W P6S_WK  

K_W11 

Ma zaawansowaną wiedzę 

o międzynarodowym systemie 

bezpieczeństwa i najważniejszych 

organizacjach międzynarodowych, 

do których należy Polska i ich 

P6U_W P6S_WG  
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wpływie na bezpieczeństwo 

państwa. 

K_W12 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat 

współczesnych konfliktów 

społeczno-politycznych i ich 

wpływie na bezpieczeństwo 

wewnętrzne. 

P6U_W P6S_WK  

K_W13 

Ma zaawansowaną wiedzę w 

zakresie pojęć i zasad z dziedziny 

ochrony prawa autorskiego i praw 

pokrewnych. 

P6U_W P6S_WK  

K_W14 

Ma uporządkowaną wiedzę na 

temat reguł i norm etycznych 

obowiązujących w świecie 

społecznym. 

P6U_W P6S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Potrafi, korzystając z różnych 

źródeł wyszukiwać, analizować, 

oceniać, selekcjonować 

i wykorzystywać w praktyce 

informacje, dotyczące sytuacji 

i zjawisk mających związek 

z zagrożeniami bezpieczeństwa 

wewnętrznego. 

P6U_U P6S_UW  

K_U02 

Potrafi dokonać obserwacji 

i interpretacji zjawisk społecznych, 

badać ich powiązania z różnymi 

obszarami bezpieczeństwa m.in. 

politycznego, militarnego, 

ekonomicznego, społecznego, 

kulturowego, ekologicznego, 

publicznego. 

P6U_U P6S_UW  

K_U03 

Potrafi posługiwać się ujęciami 

teoretycznymi i pojęciami z zakresu 

nauk o bezpieczeństwie oraz 

powiązanych z nimi dyscyplin 

w celu analizowania 

i interpretowania problemów 

związanych z bezpieczeństwem 

wewnętrznym. 

P6U_U P6S_UW  

K_U04 

Potrafi ocenić przydatność 

typowych metod, procedur 

i dobrych praktyk do realizacji 

zadań związanych z różnymi 

sferami bezpieczeństwa. 

P6U_U P6S_UW  

K_U05 

Potrafi wskazać organizacje 

międzynarodowe zajmujące się 

bezpieczeństwem, w tym ich 

najważniejsze cele, zakres działania 

oraz główne organy. 

P6U_U P6S_UO  
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K_U06 

Potrafi wskazać organy państwa, 

ich kompetencje i usytuować je w 

systemie władz publicznych oraz 

systemie bezpieczeństwa 

wewnętrznego. 

P6U_U P6S_UO  

K_U07 

Potrafi rozwiązywać konkretne 

problemy związane 

z bezpieczeństwem, prognozować 

ich przebieg oraz przewidywać 

skutki planowanych działań. 

P6U_U P6S_UO  

K_U08 

Potrafi posługiwać się regułami 

i normami etycznymi 

w podejmowanej działalności, 

dostrzega i analizuje dylematy 

moralne, przewiduje skutki 

etyczno-prawne konkretnych 

działań służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa. 

P6U_U P6S_UW  

K_U09 

Potrafi merytorycznie 

argumentować własne opinie 

w oparciu o poglądy innych 

autorów oraz formułować wnioski. 

P6U_U P6S_UK  

K_U10 

Potrafi interpretować i stosować 

przepisy prawne w obszarze 

bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

określać zasady przeciwdziałania 

przestępczości. 

P6U_U P6S_UU  

K_U11 

Potrafi analizować rozwój 

funkcjonowania organów 

bezpieczeństwa wewnętrznego 

w ujęciu historycznym i kontekście 

kulturowym. 

P6U_U P6S_UW  

K_U12 

Potrafi posługiwać się normami 

prawnymi z zakresu praw 

autorskich i pokrewnych. 

P6U_U P6U_UW  

K_U13 

Potrafi udzielać osobom 

poszkodowanym pierwszą pomoc 

przedmedyczną. 

P6U_U P6S_UO  

K_U14 

Potrafi wykorzystać umiejętności 

językowe w zakresie 

bezpieczeństwa i in. nauk 

społecznych, zgodne 

z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, a także umie 

posługiwać się językiem 

specjalistycznym, zawodowym. 

P6U_U P6S_UK  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Jest gotów do samodzielnego 

zdobywania i doskonalenia wiedzy 
P6U_K P6S_KK  
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oraz umiejętności profesjonalnych, 

rozumie potrzebę nieustannego 

uczenia się i dokształcania 

zawodowego. 

K_K02 

Jest gotów do profesjonalnej pracy 

w instytucjach publicznych, w tym 

także z obszaru bezpieczeństwa 

wewnętrznego dla realizowania 

potrzeb obywateli, podmiotów 

gospodarczych. 

P6U_K P6S_KR  

K_K03 

Jest gotów do postępowania 

etycznego w ramach wyznaczonych 

stanowisk organizacyjnych 

i społecznych, poszukuje 

optymalnych rozwiązań, postępuje 

zgodnie z zasadami etyki oraz jest 

przygotowany do identyfikacji 

problemów i dylematów moralnych 

związanych z wykonywaną pracą 

na rzecz bezpieczeństwa; potrafi 

także wskazywać optymalne 

rozwiązania, zgodne z prawem, 

zasadą gospodarności i kodeksem 

etyki zawodowej. 

P6U_K P6S_KR  

K_K04 

Jest gotów do myślenia 

i operatywnej aktywności zgodnej 

z zasadami przedsiębiorczości. 

P6U_K P6S_KO  

K_K05 

Jest gotów do współdziałania 

w zespołach składających się ze 

specjalistów z różnych dziedzin 

wiedzy oraz działania w sposób 

innowacyjny, będąc 

przygotowanym do elastycznego 

podejmowania wyzwań 

zawodowych. 

P6U_K P6S_KK  

K_K06 

Jest gotów do uczestniczenia 

w projektowaniu i realizowaniu 

programów na rzecz 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

P6U_K P6S_KO  

 

 
 

 

Legenda: 

* – jeśli kierunek przyporządkowany jest do więcej niż  jednej dyscypliny należy wymienić wszystkie 

**  –  dot. kierunków inżynierskich 
 

Objaśnienia oznaczeń dla  efektów uczenia się  

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu uczenia się 
P6/7 - poziom PRK  

S - kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego 
W (po podkreślniku) - wiedza (G - zakres i głębia; K - kontekst) 
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U (po podkreślniku):  umiejętności (W - wykorzystanie wiedzy; K - komunikowanie się; O - organizacja pracy; 

U - uczenie się) 
K (po podkreślniku): kompetencje społeczne (K - krytyczne podejście; O - odpowiedzialność; R - rola zawodowa) 

Przykładowy zapis:  

K_W01  – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy o numerze 1 

P6U_W  – efekt kształcenia w odniesieniu do charakterystyki uniwersalnej (pierwszego stopnia) w ramach 

wiedzy 

P6S_WK  – poziom 6 PRK, kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza - kontekst,  

 


