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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 1/22 

 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku 

 z dnia 09 lutego 2022 r. 

 

PUZ we Włocławku 

Instytut Nauk Społecznych i Technicznych 

Zakład Administracji 

 

OPIS PROCESU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

CYKL KSZTAŁCENIA:  2022/2023 – 2024/2025 

SPECJALNOŚCI (SPECJALIZACJE): 

1) PRACA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH 

2) ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 

 

1. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne należy do dziedziny nauk społecznych, 

dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplin: nauki o polityce i 

administracji oraz nauki prawne. 

2. Kierunek jest realizowany w Zakładzie Administracji. 

3. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowany jest w ramach studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia. 

4. Studia trwają 3 lata, 6 semestrów. W celu  uzyskania tytułu zawodowego licencjata 

student powinien zdobyć co najmniej 180 punktów ECTS (minimum po 30 punktów 

ECTS w każdym semestrze). 

5. W procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy (głównie: pracodawców i studentów), jak 

również doświadczenia i wzorce międzynarodowe np. wnioski z analizy zgodności 

efektów uczenia się  z potrzebami rynku; monitoring karier zawodowych absolwentów.  

Opinie interesariuszy zewnętrznych w obszarze programu studiów pierwszego stopnia 

zostały uzyskane podczas spotkań Rad Ekspertów. W trakcie prac nad programem 
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studiów uwzględniono zarówno sugestie i wskazówki interesariuszy, jak również uwagi 

wykładowców Zakładu Administracji. 

6. Odniesienie do misji i strategii Uczelni  

Zgodnie z Uchwałą Nr 43/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z 

dnia 16 grudnia 2020 roku przyjęto „Strategię rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku na lata 2021-2024, z której wynika m.in. misja Uczelni, wskazująca jako 

powinność PUZ we Włocławku kształcenie praktyczne na wysokim poziomie dające 

absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub jej 

rozwoju.  

Strategia Uczelni określa także cele strategiczne i operacyjne, z których wynika m.in. 

dążenie do doskonalenia jakości kształcenia oraz realizacji programu studiów przy ścisłej 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednym z podstawowych założeń 

jest kształtowanie młodych ludzi z potencjałem na rynku pracy oraz mających aspiracje 

intelektualne i zawodowe. Realizacja kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wpisuje się 

w misję Uczelni oraz strategię jej rozwoju.  

Kształcenie realizowane będzie według nowoczesnych standardów edukacyjnych przy 

udziale profesjonalistów i wysokiej klasy fachowców (teoretyków i praktyków) oraz  

z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań technologicznych. Proponowany program 

studiów ma na celu wykształcenie kompetencji specjalisty w zakresie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, posiadającego umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami 

charakterystycznymi dla współczesnego świata, który dodatkowo charakteryzować się 

będzie mobilnością i wysoką elastycznością na rynku pracy. 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotuje absolwenta otwartego na nowe 

doświadczenia, kreatywnego i skutecznego w realizacji wyzwań intelektualnych oraz 

zawodowych. Będzie on również wykazywał się gotowością do aktywnego, świadomego 

uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.  

7. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z Ramowym systemem weryfikacji 

efektów uczenia się, stanowią Załącznik nr 6. 

8. Sylwetka absolwenta  

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia 

przeznaczone dla kandydatów zainteresowanych funkcjonowaniem państwa, wspólnot 

oraz jednostek w rzeczywistości społecznej, która współcześnie poddawana jest 

dynamicznym procesom, generującym różnorodnego rodzaju zagrożenia.  
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Absolwent proponowanego kierunku posiada kompetencje do projektowania  

i realizowania działań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia umożliwiają 

zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie 

funkcjonowania instytucji publicznych oraz z sektora prywatnego.  

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dysponuje interdyscyplinarną wiedzą 

dotyczącą funkcjonowania państwa, jego kluczowych zadań oraz zmian jakie występują 

w rzeczywistości społecznej, a które stanowić mogą potencjalne zagrożenia dla 

bezpieczeństwa tak jednostek, jak i państwa. Posiada umiejętność dostrzegania oraz 

samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu 

studiowanego kierunku. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest 

przygotowany do pracy zawodowej na regionalnym rynku pracy. 

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne z zakresu 

nauk społecznych, dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o polityce i 

administracji. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej 

wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z obszaru nauk społecznych, w optymalnym 

stopniu odpowiadających wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku.  

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymuje dyplom ukończenia studiów 

pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty 

kierunkowe, kształcenia ogólnego oraz specjalnościowe umożliwiające absolwentowi 

sprawne poruszanie się w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu politycznego 

i systemu bezpieczeństwa oraz administracji publicznej. Program studiów łączy 

specjalistyczne przygotowanie przyszłych praktyków w zakresie bezpieczeństwa oraz 

umożliwia kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia, na takich kierunkach 

jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, administracja. 

Absolwent kierunku studiów pierwszego stopnia realizując jedną z dwóch specjalności 

posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne: 

a) W ramach specjalności PRACA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH studenci 

zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu specyfiki pracy w służbach mundurowych, 

prawa policyjnego, zwalczania przestępczości, czy też  zachowania w sytuacjach 

zagrożenia. 

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w służbach mundurowych, 

takich jak policja, czy też straż miejska. Ponadto mogą podjąć pracę w jednostkach 
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administracji rządowej oraz samorządowej, jak również w instytucjach z sektora 

prywatnego.  

b) Absolwent specjalności ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM to osoba, która 

jest przygotowana do pracy w jednostkach administracji rządowej oraz 

samorządowej, jak również w pionie administracyjnym instytucji prywatnych, a także 

jako analityk w obszarze bezpieczeństwa. Wyposażona jest  

w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, 

zarządzania kryzysowego i zarządzania projektami w obszarze bezpieczeństwa.  

9.  Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskuje poziom biegłości językowej 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  

10. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

wynosi 92  punkty ECTS, co stanowi 51 % wszystkich punktów ECTS. 

11. Liczba punktów ECTS, która jest przypisana do zajęć o charakterze praktycznym wynosi 

112 punktów ECTS, co stanowi 62% wszystkich punktów ECTS. 

12. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując moduły 

kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów 

wynosi: 17 punktów ECTS (w tym co najmniej 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedzin 

nauk humanistycznych i nauk społecznych). 

• Lektorat języka obcego: 7 punktów ECTS 

• Ochrona własności intelektualnej: 1 punkt ECTS 

• Technologia informacyjna: 2 punkty ECTS 

• Podstawy socjologii/psychologii: 1 punkt ECTS  

• Podstawy etyki/filozofii: 1 punkt ECTS 

• Proseminarium: 1 punkt ECTS 

• Skuteczne komunikowanie: 1 punkt ECTS 

• Zarządzanie stresem: 1 punkt ECTS 

• Zarządzanie karierą zawodową: 1 punkt ECTS 

• Techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu: 1 punkt ECTS 

13. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach przedmiotów podlegających  

wyborowi – 87,5 punktów ECTS, co stanowi 48,6 % łącznej liczby punktów ECTS.  

Przedmioty podlegając wyborowi to:  

• przedmioty specjalnościowe (12 punktów ECTS), 
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• seminarium dyplomowe (8 punktów ECTS),  

• moduł „Przedmioty do wyboru” (9 punkty ECTS),  

• przedmioty do wyboru w module kształcenia ogólnego (6,5 punktu ECTS),  

• lektorat języka obcego (7 punktów ECTS), 

• praktyki zawodowe (40 punktów ECTS). 

13. Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przyporządkowany jest do 

dziedziny: dziedzina nauk społecznych oraz dyscyplin naukowych: nauki o 

bezpieczeństwie - dyscyplina wiodąca oraz dyscyplin: nauki o polityce i administracji 

oraz nauki prawne 

Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

Dyscyplina wiodąca  – nauki o bezpieczeństwie  128 71 

Pozostałe dyscypliny – nauki o polityce i administracji 25 14 

Pozostałe dyscypliny - nauki prawne 20 11 

Pozostałe dyscypliny – językoznawstwo  7 4 

 

14. Opis metod kształcenia 

Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne stosowane będą różnorodne metody kształcenia 

(zarówno w formie tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem narzędzi platformy Moodle): 

wykłady (interaktywne, informacyjne, z elementami konwersatorium, z prezentacjami 

multimedialnymi), zajęcia problemowe, zajęcia projektowe, zajęcia ćwiczeniowe (ze 

szczególnym naciskiem na analizowanie przypadków), zajęcia laboratoryjne, warsztaty, 

projekty, seminaria, itp. 

15. W zakresie wymagań, jakie stawiane są pracom dyplomowym, stosuje się postanowienia 

odpowiednich regulacji dotyczących zarządzania jakością kształcenia. 

16. Informacja o praktykach 

Praktyki zawodowe – ich celem jest umożliwienie wykorzystania przez studentów naby-

tej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu w zakładzie pracy, w którym istnieje 

możliwość zrealizowania efektów uczenia się. Celem praktyki zawodowej jest 

wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych.  
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Zaliczenie praktyk odbywa się po uprzednim przedłożeniu dzienniczka praktyk  

z pozytywną oceną opiekuna, wyznaczonego przez podmiot, u którego student odbył 

praktykę.  

Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane 

będą w IV, V i VI semestrze w wymiarze 960 godzin, za które student otrzymuje łącznie 

40 punktów ECTS. 

Praktyki zawodowe będą się odbywać w siedzibie podmiotu o profilu odpowiednim dla 

zrealizowania kierunkowych efektów uczenia się. Podczas praktyk student nabędzie 

wiedzę i umiejętności, dotyczące m.in. funkcjonowania danego podmiotu, 

podejmowanych decyzji, czy realizowanych zamierzeń strategicznych.  

Podczas praktyk zawodowych student nabędzie umiejętności praktyczne, pozyska też 

kompetencje społeczne oraz będzie wykonywał zadania w środowisku dedykowanym dla 

kierunku i specjalności, czyli w siedzibie konkretnego podmiotu umożliwiającego 

zrealizowanie odpowiednich efektów uczenia się. 

Szczegółowa dokumentacja, a także informacje na temat zasad odbywania i Regulamin 

praktyk zawodowych zajęć praktycznych i staży w Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku znajdują się na uczelnianej stronie internetowej. Nadzór nad aktualnością 

powyższych danych sprawuje pracownik Działu Nauczania odpowiedzialny za praktyki 

zawodowe. 

17. W roku akademickim 2022/2023 na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne planowane 

jest przyjęcie 60 studentów studiów stacjonarnych.  

18. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne jest realizowany w PUZ w ramach profilu 

praktycznego. Kadra dydaktyczna legitymuje się doświadczeniem zawodowym, 

praktycznym, zdobytym poza uczelnią wyższą.  

19. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w pro-

gramie studiów są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności 

zawodowej i w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych 

czynności praktycznych przez studentów.  


