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Koncepcja kształcenia 

Ogólna charakterystyka studiów  
 

Wydział prowadzący kierunek studiów  Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Kierunek studiów  Bezpieczeństwo narodowe  

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia  ogólnoakademicki  

Umiejscowienie kierunku w obszarze 

(obszarach) kształcenia  
 

Obszar nauk społecznych, dziedzina: nauk 

społecznych, nauk ekonomicznych, nauk prawnych 

w ramach dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, 

nauki o obronności, nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej, pedagogika, socjologia, 

psychologia, nauki o zarządzaniu, ekonomia, nauki 

o administracji, prawo 

Forma studiów  studia niestacjonarne  

Liczba semestrów  6 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów  

180 ECTS 

Łączna liczba godzin dydaktycznych  
 

1271+ 180 godzin praktyki  

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta  

licencjat  

Specjalność  
 

Zarządzanie kryzysowe 

 Bezpieczeństwo obszarów przygranicznych   

 

Koncepcja kształcenia na studiach I stopnia zakłada, że absolwent: 

 będzie wyposażony w wiedzę z zakresu nauk społecznych, z naciskiem położonym 

szczególnie na nauki o bezpieczeństwie i obronności, i nauki polityczne. 

 osiągnie niezbędną na kierunku zdolność samodzielnego i twórczego myślenia.  

 będzie wyposażony w wiedzę ściśle związaną z bezpieczeństwem uwzględniającym 

zastosowanie jego procedur oraz zasad prawnych, a także zarządzaniem kryzysowym 

o różnorakim jego zasięgu (lokalnym, krajowym, międzynarodowym).  

 będzie wyposażony w umiejętności komunikacyjne, dotyczące współpracy 

zespołowej, uwzględniające zasady etyki. 

 będzie przygotowany do analizy, prognozowania i rozwiązywania zagadnień 

stanowiących problem określonej grupy osób (np. w ramach organizacji lub w 

wymiarze lokalnym).  

 otrzymuje przygotowanie pozwalające na podjęcie studiów uzupełniających 

magisterskich.  

 

Absolwent porusza się swobodnie w europejskiej przestrzeni społecznej znając język 

obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 

Europy. Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi uzupełniać i 

doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób aktywny, 

rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie. 
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Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe może pracować na stanowiskach 

wymagających ugruntowanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i kreatywnego jej 

wykorzystania w perspektywie czekających zadań, a także swobodnego prowadzenia dialogu 

zmierzającego do kształtowania polityki i budowania środowiska bezpieczeństwa.  

Treści podstawowe 

Język obcy 

Technologia informacyjna  

Filozofia  

Historia Polski XX i XXI wieku 

Geografia ogólna 

Ekonomia 

Wstęp do nauki o państwie i polityce 

Wstęp do prawa 

Administracja publiczna 

Podstawy organizacji i zarządzania 

Kierowanie zespołem 

Współczesne systemy polityczne 

System polityczny RP 

 

Treści kierunkowe 

Wstęp do nauki o bezpieczeństwie 

System bezpieczeństwa narodowego 

Polityka bezpieczeństwa 

Prawo karne 

Prawo administracyjne 

Prawne podstawy bezpieczeństwa 

Zarządzanie kryzysowe 

Strategia bezpieczeństwa 

Logistyka w sytuacjach kryzysowych 

Oblicza współczesnego terroryzmu  

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Główne problemy współczesnego świata 

Kulturowy wymiar bezpieczeństwa narodowego 

Międzynarodowe stosunki wojskowe 

 

Inne wymagania 

Ochrona własności intelektualnej  

Samoobrona i techniki interwencyjne 

Przedmiot do wyboru ( ad. 8) 

Przedmiot do wyboru ( ad. 9) 

Efektywne wejście na rynek pracy 

BHP i ergonomia  

ad. 8 - Psychologia konfliktów / Psychologia zagrożeń 

ad. 9 - Mniejszości narodowe / Tendencje demograficzne 

           i migracyjne 
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Na studiach I stopnia oferowane jest kształcenie w ramach specjalności o różnym charakterze 

(do wyboru).  

 

 

Specjalności 
 

 

Bezpieczeństwo obszarów przygranicznych  

Absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności Bezpieczeństwo obszarów 

przygranicznych są przygotowani do analizowania i stosowania zasad prawnych oraz 

procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, 

narodowej i lokalnej, z uwzględnieniem funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa 

(bezpieczeństwa obszarów przygranicznych), gromadzenia i przetwarzania oraz udostępniania 

informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Prezentują umiejętności 

posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 

bezpieczeństwa obszarów przygranicznych niezbędnym do wykonywania zadań na 

poszczególnych szczeblach bezpieczeństwa. Potrafią sprostać wyzwaniom stawianym przez 

procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, podejmować się zadań 

skupionych na bezpieczeństwie obszarów przygranicznych związanych z zarządzaniem 

ludźmi, zarządzaniem projektami (w tym projektami unijnymi) w zakresie porządku 

prawnego UE oraz zarządzania programami logistycznymi.  

Mogą pracować m.in. w Urzędach Miast i Gmin, Wydziałach Zarządzania Kryzysowego i 

Ochrony Ludności, Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Komendach Państwowej Straży 

Pożarnej, Jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, 

Komendach Policji (Wojewódzkie, Miejskie, Powiatowe), Oddziałach Prewencji, Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego Oddziałach Straży Granicznej, Centrach Szkolenia Straży 

Granicznej, Ośrodkach Szkoleniowych Straży Granicznej, Ośrodkach Szkoleniowych Policji, 

Ośrodkach Szkoleniowych Służby Więziennej, Jednostkach Służby Celnej, Jednostkach 

Straży Miejskiej, Administracji Wojskowej, Służbie Ochrony Kolei, Służbie Ochrony Osób i 

Mienia, Wydziałach Bezpieczeństwa Publicznego i Wydziałach Spraw Obronnych i Ochrony 

Ludności Urzędu Wojewódzkiego.  

 

 

Przedmioty specjalnościowe 
Seminarium dyplomowe 

Przedmiot do wyboru (ad. 1) 

Przedmiot do wyboru (ad. 2) 

Psychologia zachowań ludzkich 

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych 

Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa 

Przedmiot do wyboru (ad. 3) 

Przedmiot do wyboru (ad. 4)  

Polityka granic w UE  

Przedmiot do wyboru (ad. 5)  

Pierwsza pomoc przedmedyczna 
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Przedmiot do wyboru (ad. 6) 

Przedmiot do wyboru (ad. 7)   

Wykład fakultatywny 

 

ad. 1 -  Wstęp do socjologii obszarów przygranicznych / Socjologia konfliktów i zagrożeń 

ad. 2 - Bezpieczeństwo struktur obszarów przygranicznych / Bezpieczeństwo społeczeństw 

lokalnych 

ad. 3 - Zwalczanie terroryzmu / Zwalczanie przestępczości zorganizowanej 

ad. 4 - Negocjacje i komunikowanie społeczne / Współpraca z mediami i podstawy komunikacji 

społecznej 

ad. 5 - Podstawy kryminalistyki / Podstawy kryminologii 

ad. 6 - Wybrane problemy bezpieczeństwa obszarów przygranicznych / Współpraca 

transgraniczna 

ad. 7 - Ochrona informacji niejawnych /Ochrona osób, mienia i obszarów 

 

 
Zarządzanie kryzysowe  

Specjalność Zarządzanie kryzysowe ukierunkowana została na przekazanie gruntownej 

wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa 

wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i przygotowanie 

absolwenta do pracy w strukturach administracji publicznej, w roli doradcy, eksperta, 

inspektora w instytucjach realizujących zadania obronne, organizacjach oraz służbach 

zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, w firmach zapewniających ochronę osób i 

mienia oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, 

umiejętności i kompetencje z zakresu bezpieczeństwa narodowego i zarządzania 

kryzysowego, znają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania; rozumieją i stosują 

zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, 

regionalnej, narodowej i lokalnej; znają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa; 

umieją rozwiązywać problemy zawodowe; potrafią przetwarzać oraz udostępniać informacje 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; umieją uczestniczyć w pracach zespołowych; 

prezentują umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego; potrafią sprostać wyzwaniom 

stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy.  

Mogą pracować m.in. w Urzędach Miasta i Gminy, jednostkach specjalistycznych, w tym 

Wydziałach Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Jednostkach Państwowej Straży 

Pożarnej, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, Komendach Policji i Wydziałach 

Prewencji, Szkołach Policji, Ośrodkach szkoleniowych Służb Więziennych, Jednostkach 

Straży Miejskiej, Administracji Wojskowej - Wojskowej Komendzie Uzupełnień, 

Wojewódzkim Sztabie Wojskowym, Wydziałach Bezpieczeństwa Publicznego i Wydziałach 

Spraw Obronnych i Ochrony Ludności Urzędu Wojewódzkiego, Zarządach Wojewódzkich 

PCK, Zarządach Powiatowych PCK, Oddziałach PCK.  
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Przedmioty specjalnościowe 

Seminarium dyplomowe 

Przedmiot do wyboru (ad. 1) 

Przedmiot do wyboru (ad. 2) 

Terroryzm i przestępczość zorganizowana  

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych 

Polityka  bezpieczeństwa państwa 

Przedmiot do wyboru (ad. 3) 

Przedmiot do wyboru (ad. 4)  

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni 

Przedmiot do wyboru (ad. 5)  

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Przedmiot do wyboru (ad. 6) 

Przedmiot do wyboru (ad. 7)   

Wykład fakultatywny 

 ad. 1 -  Zagrożenia przestępczością i patologiami społecznymi/ Socjologia konfliktów i 

zagrożeń 

ad. 2 - System zarządzania w sytuacjach kryzysowych/ Zarządzanie ryzykiem 

ad. 3 - Zwalczanie terroryzmu / Zwalczanie przestępczości zorganizowanej 

ad. 4 - Negocjacje w sytuacjach kryzysowych / Współpraca z mediami i podstawy 

komunikacji społecznej 

ad. 5 - Podstawy kryminalistyki / Podstawy kryminologii 

ad. 6 - Formacje obrony cywilnej /Zasady prowadzenia ewakuacji  

ad. 7 - Ochrona informacji niejawnych /Ochrona osób, mienia i obszarów 

ad. 8 - Psychologia konfliktów / Psychologia zagrożeń 

ad. 9 - Zarządzanie logistyką  w sytuacjach kryzysowych/  Zarządzanie kryzysowe w 

sytuacjach zagrożeń 
 

  Wybór specjalności następuje na drugim roku studiów, stąd prowadzenie studiów w 

określonej specjalności uzależnione jest od stopnia zainteresowania nimi ze strony studentów. 

Wybór specjalności oznacza rozszerzenie zakresu nauczania z przedmiotów wiodących dla 

danej specjalności i ukierunkowanie praktyki zawodowej. Program studiów przewiduje 

obowiązkową praktykę. 

 

Zasady, warunki i tryb rekrutacji  

 
Uczelnia przyjmuje kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia w ramach 

ogólnego limitu przyjęć ustalonego w Uchwale Senatu na dany rok akademicki. O przyjęciu 

na studia I stopnia w roku ak. 205/16 decyduje otrzymana liczba punktów za średnią ocen z 

egzaminu maturalnego (stara matura) lub liczba punków za średni procent punktów na 

świadectwie dojrzałości (nowa matura) oraz limit miejsc, wpłata wpisowego w wyznaczonym 

terminie, złożenie kompletu dokumentów (w szczególności świadectwo dojrzałości, 

świadectwo ukończenia szkoły średniej) zgodnie z zapisami Uchwały Senatu WSIiE TWP w 

sprawie zatwierdzenia zasad, warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego 

stopnia w WSIiE TWP. Rekrutacja jest prowadzona w terminach ustalonych w Uchwale 
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Senatu na dany rok akademicki. Wybór specjalności na studiowanym kierunku następuje w 

drugiej połowie pierwszego roku studiów. 

 

 

Struktura programu kształcenia  

 
Studia I stopnia trwają 6 semestrów (3 lata). Pozwalają osiągnąć 180 pkt ECTS. 

Łączny wymiar godzin zajęć na studiach w formie niestacjonarnej wynosi 1271 godz., w tym: 

- bezpieczeństwo obszarów przygranicznych   - 421 godz. wykładów, 155 godz. warsztatów , 

635 godz. ćwiczeń , 60 godz. seminarium, 180 godz. praktyki. 

- zarządzanie kryzysowe - 416 godz. wykładów, 155 godz. warsztatów, 640 godz. ćwiczeń,  

60 godz. seminarium, 180 godz. praktyki. 

 

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Program studiów uwzględnia następujące moduły 

kształcenia: 
 

 

 

 

Nazwa przedmiotu/  

modułu zajęć  

Formy zajęć 

 
 
 

Wykłady 

 
 

 

Seminaria 

 

Laboratoria 

komputerowe 

 

 

Ćwiczenia 

 

 

Warsztaty 

 

RAZEM 

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

Moduł I –  

treści podstawowe  

 

140 11     255 24 45 4 440 39 

Moduł II –  

treści kierunkowe  

 

130 15     190 31 10 2 330 48 

Moduł IV  

inne wymagania   

 

66 6       35 3 101 9 

Moduł VI –  

praktyki  

 

        180 8 180 8 

Moduł III –  

specjalność do wyboru  

Bezpieczeństwo 

obszarów 

przygranicznych  

85 12 60 15   195 38 65 11 400 76 

Zarządzanie kryzysowe 80 12 60 15   195 38 65 11 400 76 

 

 

Przedmioty przyporządkowane modułom i przypisane punkty ECTS, przedmioty do wyboru 

oraz zasady i formy odbywania praktyk zostały szczegółowo opisane w programie 

kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Efekty kształcenia 
 

E f e k t y  k s z t a ł c e n i a  d l a  k i e r u n k u 

i  i c h  r e l a c j e  z  e f e k t a m i  k s z t a ł c e n i a  d l a  o b s z a r ó w   k s z t a ł c e n i a 

 
 Kierunek studiów:  
 

 

  Bezpieczeństwo narodowe 

 Poziom kształcenia:  
(studia pierwszego stopnia)  

 

Studia pierwszego stopnia 
 

 

 Profil kształcenia:  
(ogólnoakademicki) 

 

Profil ogólnoakademicki 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarze 

kształcenia (wraz z uzasadnieniem) : 
 

 

 

Obszar wiedzy:  
Obszar nauk społecznych  

Dziedzina nauki:  

Dziedzina nauk społecznych 

Dziedzina nauk ekonomicznych 

Dziedzina nauk prawnych 

Dyscypliny naukowe:  

Nauki o bezpieczeństwie 

Nauki o obronności 

Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 

Pedagogika 

Socjologia 

Psychologia 

Nauki o zarządzaniu 

Ekonomia 

Nauki o administracji 

Prawo 
 

 

SYMBOL 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów 

Bezpieczeństwo narodowe absolwent: 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia 

w obszarach 

nauk społecznych 

 

WIEDZA 

 

 K_W01  
 

Posiada podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk 

społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie 
 

 

S1A_W01 
 

 

 K_W02  
 

Zna zasady systemu bezpieczeństwa państwa, uwarunkowania 

polityczno-prawne oraz zależności społeczno-ekonomiczne  
 

 

S1A_W02 
 

 

 K_W03  
 

Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe na różnych poziomach 

jego organizacji  
 

 

S1A_W03 
 

 

 K_W04  
 

Ma elementarną wiedzę o relacjach nauk o bezpieczeństwie z innymi 

dyscyplinami naukowymi  
 

 

S1A_W04 
 

 

 K_W05  
 

Posiada podstawową wiedzę o koncepcjach kształtowania struktur 

społecznych na rzecz bezpieczeństwa  
 

 

S1A_W05 
 

 

 K_W06  
 

Zna metody i techniki pozyskiwania informacji pomiędzy systemami 

kierowania i zarządzania bezpieczeństwem  
 

 

S1A_W06 
 

 

 K_W07  
 

Umie scharakteryzować  struktury zajmujące się bezpieczeństwem 

zewnętrznym i wewnętrznym  
 

 

S1A_W06 

S1A_W08 

 

 K_W08  
 

Posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu wybranych lokalnych 

systemach bezpieczeństwa  
 

 

S1A_W06 
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 K_W09  
 

Identyfikuje i opisuje  na poziomie podstawowym uczestników procesu 

bezpieczeństwa 

 

S1A_W04 

S1A_W09 

  K_W10 Ma podstawową wiedzę o normach regulujących funkcjonowanie 

wybranych struktur i instytucji społecznych w obszarze bezpieczeństwa 

państwa 

 

S1A_W07 

 

K_W11  
 

Ma elementarną wiedzę na temat instytucji odpowiedzialnych za 

obronność w wymiarze narodowym  
 

 

S1A_W09 

 

K_W12  
 

Posiada elementarną wiedzę historyczną na temat 

bezpieczeństwa narodowego 
 

 

S1A_W09 

K_W13 Rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

intelektualnej i prawa autorskiego 

 

S1A_W10 

 

K_W14 Zna procedury zarządzania bezpieczeństwem oraz logistyką w sytuacjach 

kryzysowych  
 

S1A_W10 

K_W15 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedze z zakresu dyscyplin naukowych 

właściwych dla bezpieczeństwa narodowego 

S1A_W11 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne  

( polityczne, prawne, ekonomiczne) istotne dla bezpieczeństwa narodowego 

S1A_U01 

K_U02 Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa 

narodowego i powiązanych z nim dyscyplin do szczegółowego opisu i 

analizy procesów i zjawisk społecznych 

S1A_U01 

S1A_U02 

K_U03 Potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk 

społecznych ( politycznych, prawnych, gospodarczych) zachodzących w 

systemie bezpieczeństwa narodowego 

S1A_U02 

S1A_U03 

K_U04 Potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem, 

prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki planowanych działań 

S1A_U04 

K_U05 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 

działalności w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego 

S1A_U05 

K_U06 Umie wykorzystywać   zdobytą wiedzę w pracy zawodowej do opisu i 

oceny stanu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i 

międzynarodowym 

S1A_U06 

K_U07 Potrafi identyfikować i analizować problemy z obszaru bezpieczeństwa 

narodowego oraz wdrażać odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie 

S1A_U07 

K_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych 

istotnych dla rozumienia funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego 

S1A_U08 

K_U09 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w 

języku polskim i w języku obcym, w których potrafi przedstawić 

zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych a także źródeł 

S1A_U09 

S1A_U10 

K_U10 Posługuje się językiem obcym zgodnie z wymogami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 

zna terminy umożliwiające prowadzenie dialogu na tematy będące w 

zainteresowaniu nauk o bezpieczeństwie narodowym 

S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1A_K01 

K_K02 Potrafi współpracować w grupie rozumiejąc znaczenie funkcji i relacji 

przełożony-podwładny 

S1A_K02 

K_K03 Umie prawidłowo wyznaczać główne priorytety niezbędne dla realizacji 

zadań indywidualnych i grupowych 

S1A_K03 
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Plan studiów 

 

 
Wydział prowadzący kierunek studiów  Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Kierunek studiów  Bezpieczeństwo narodowe  

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia  ogólnoakademicki  

Forma studiów  studia niestacjonarne  

Liczba semestrów  6 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

uzyskania kwalifikacji odpowiadających 

poziomowi studiów  

180 ECTS 

Łączna liczba godzin dydaktycznych  
 

 1271+ 180 godzin praktyki 

Rekrutacja  2015/2016 

 

 

LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

Moduł I. Treści podstawowe           

1. Język obcy 

Z-

II,IV,VI 120     120 6 

2. Technologia informacyjna  Z-II 30   30   2 

3. Filozofia  Z-II 30 15   15 4 

4. Historia Polski XX i XXI wieku Z-I 30 15   15 3 

5. Geografia ogólna Z-I 30     30 3 

6. Ekonomia Z-I 30 15   15 4 

7. Wstęp do nauki o państwie i polityce Z-I 25 25     2 

8. Wstęp do prawa E-I 30 10   20 3 

9. Administracja publiczna E-I 30 15   15 3 

K_K04 Prawidłowo określa i rozstrzyga zadania w pracy zawodowej S1A_K04 

K_K05 Rozumie istotę i znaczenie projektów społecznych mających za zadanie 

polepszanie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa 

S1A_K05 

K_K06 Aktywnie uczestniczy w projektach społecznych z wykorzystaniem w nich 

elementów prawnych, ekonomicznych i politycznych 

K_K07 Rozumie znaczenie ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz 

ewaluacji 

S1A_K06 

K_K08 Wykazuje się przedsiębiorczością w pracy w administracji i instytucjach 

publicznych i organizacjach pozarządowych wymagających wiedzy i 

umiejętności w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz zarządzania 

kryzysowego   

S1A_K02 

S1A_K04 

S1A_K07 
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10. Podstawy organizacji i zarządzania E-II 30 15   15 3 

11. Kierowanie zespołem Z-II 15   15   2 

12. Współczesne systemy polityczne Z-III 20 10   10 2 

13. System polityczny RP Z-III 20 20     2 

Razem 440 140 45 255 39 

 

 

LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

Moduł II. Treści kierunkowe           

14. Wstęp do nauki o bezpieczeństwie E-I 30 10   20 4 

15. System bezpieczeństwa narodowego E-II 30 10   20 6 

16. Polityka bezpieczeństwa E-III 30 10   20 5 

17. Prawo karne E-II 20 10   10 3 

18. Prawo administracyjne E-II 30 10   20 3 

19. Prawne podstawy bezpieczeństwa E-I 30 10   20 3 

20. Zarządzanie kryzysowe E-IV 20 10   10 3 

21. Strategia bezpieczeństwa E-III 20 10   10 3 

22. Logistyka w sytuacjach kryzysowych E-III 20 10   10 3 

23. Oblicza współczesnego terroryzmu  E-IV 20 10   10 3 

24. Międzynarodowe stosunki polityczne E-II 30 10   20 4 

25. Główne problemy współczesnego świata Z-II 10   10   2 

26. Kulturowy wymiar bezpieczeństwa narodowego Z-IV  20 10   10 3 

27. Międzynarodowe stosunki wojskowe E-IV 20 10   10 3 

Razem 330 130 10 190 48 

 

 

 

LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

                              Moduł IV.  Inne wymagania         

43. Ochrona własności intelektualnej  Z-I 2 2     1 

44. Samoobrona i techniki interwencyjne Z-I 25   25   2 

45. Przedmiot do wyboru ( ad. 8) Z-IV 30 30     2 

46. Przedmiot do wyboru ( ad. 9) Z-V 30 30     2 

47 Efektywne wejście na rynek pracy Z-VI 10   10   1 

48 BHP i ergonomia  Z-I 4 4     1 

Razem 101 66 35   9 
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LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

Moduł III. Treści specjalnościowe 

Bezpieczeństwo obszarów przygranicznych           

28. Seminarium dyplomowe Z-VI 60   60   15 

29. Przedmiot do wyboru (ad. 1) Z-III 30 15   15 5 

30. Przedmiot do wyboru (ad. 2) E-IV 30 10   20 5 

31. Psychologia zachowań ludzkich Z-III 30 15   15 5 

32. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym E-V 30 10 20   5 

33. 

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb 

państwowych Z-IV 20     20 3 

34. 

Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa 

państwa E-V 30 15   15 5 

35. Przedmiot do wyboru (ad. 3) E-IV 30 10   20 4 

36. Przedmiot do wyboru (ad. 4)  Z-V 20   20   3 

37. Polityka granic w UE  Z-V 20     20 4 

38. Przedmiot do wyboru (ad. 5)  Z-VI 30     30 5 

39. Pierwsza pomoc przedmedyczna Z-VI 25   25   5 

40. Przedmiot do wyboru (ad. 6) Z-VI 20     20 5 

41. Przedmiot do wyboru (ad. 7)   Z-VI 15     15 4 

42. Wykład fakultatywny Z-VI 10 10     3 

Razem 400 85 125 190 76 

 

 

LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

Moduł III. Treści specjalnościowe 

                                  Zarządzanie kryzysowe           

28. Seminarium dyplomowe Z-VI 60   60   15 

29. Przedmiot do wyboru (ad. 1) Z-III 30 15   15 5 

30. Przedmiot do wyboru (ad. 2) E-IV 30 10   20 5 

31. Terroryzm i przestępczość zorganizowana  Z-III 20 10   10 5 

32. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa E-V 30 10 20   5 

33. 

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb 

państwowych Z-IV 20     20 3 

34. Polityka  bezpieczeństwa państwa E-V 30 15   15 5 

35. Przedmiot do wyboru (ad. 3) E-IV 30 10   20 4 

36. Przedmiot do wyboru (ad. 4)  Z-V 20   20   3 

37. 

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i 

kształtowanie bezpiecznych przestrzeni Z-V 30     30 4 

38. Przedmiot do wyboru (ad. 5)  Z-VI 30     30 5 

39. Pierwsza pomoc przedmedyczna Z-VI 25   25   5 

40. Przedmiot do wyboru (ad. 6) Z-VI 20     20 5 



14 
 

41. Przedmiot do wyboru (ad. 7)   Z-VI 15     15 4 

42. Wykład fakultatywny Z-VI 10 10     3 

Razem 400 80 125 195 76 

 

 

 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

 
 

Wymiar praktyki 180 godzin 

ECTS 8 ECTS 

Realizacja i zaliczenie praktyki  90 godzin (3 tyg.) po II semestrze, 90 godzin (3 tyg.) po IV semestrze 

Weryfikacja efektów kształcenia  sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta – zaliczenie  na podstawie pozytywnej opinii i oceny 

praktyki oraz praktykanta dokonanej przez zakład pracy, w którym 

praktyka jest odbywana 

 

 

Praktyki studenckie prowadzone są zgodnie z Regulaminem Praktyk studenckich w WSIiE 

TWP według obowiązujących w danym roku akademickim Zasad Realizacji i Zaliczania 

Praktyk Zawodowych. Studenci pracujący zawodowo, którzy udokumentują co najmniej 3-

miesieczny staż pracy zgodny z kierunkiem i specjalnością, mogą zostać zwolnieni z 

obowiązku odbywania praktyki zawodowej. Podstawą zaliczenia praktyki jest pozytywna 

opinia i ocena praktyki oraz praktykanta dokonana przez zakład pracy, który wpisuje je do 

dziennika praktyk. Prawidłowo prowadzony dziennik wraz z wpisem zakładu pracy stanowi 

podstawę do zaliczenia praktyki. Wydział wydaje instrukcje do praktyk zawodowych, które 

zawierają cele, założenia programowo-organizacyjne oraz zakładane efekty kształcenia. 

Student i zakład pracy wiedzą o zadaniach, jakie będą musieli wykonać i jakie efekty 

osiągnąć. 

 

Praktyka zawodowa powinna pozwolić osiągnąć następujące efekty kształcenia kierunkowe: 

 

SYMBOL Efekty kształcenia dla praktyki zawodowej 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia 

kierunkowych 

WIEDZA 

01 Zna podstawowe zasady procesu komunikowania społecznego K_W06 

02 Jest przygotowany do działania w grupach logistycznych zespołu zarządzania 

kryzysowego 

K_W15 

UMIEJĘTNOŚCI 

03 Umie podjąć zaplanowane działania związane z problemami bezpieczeństwa K_U04 

04 Posiada umiejętność w zakresie innowacyjnego rozwiązywania zadań związanych z 

bezpieczeństwem środowiska lokalnego 

K_U06 

05 Podejmuje analizę konkretnych problemów wraz z propozycją odpowiednich 

rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

06 Prezentuje właściwe zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów grupowych, w tym 

także współpracy w grupie podczas realizacji zadań związanych z zapewnieniem  

bezpieczeństwa 

K_K02 

07 W odpowiedzialny sposób poznaje zasady kierowania zespołem ludzi 

z uwzględnieniem norm etyki zawodowej 

K_K03 

08 Wykazuje inicjatywę do współpracy uwzględniając kryteria  obowiązujące na K_K04 
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podstawowym poziomie zarządzania 

09 Buduje własną karierę zawodową w zakresie przeciwdziałania lub ograniczania 

zagrożeń w sferze bezpieczeństwa 

K_K06 

K_K07 

10 Kieruje się przedsiębiorczością w działaniach związanych z wykorzystaniem wiedzy w 

zakresie zarządzania kryzysowego    

K_K08 

 

 

 

Warunki uzyskania kwalifikacji  
 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich 

założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Zgodnie z Regulaminem Studiów 

dyplom ukończenia studiów, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, uzyskuje się po:  

- zaliczeniu wszystkich modułów programu kształcenia,  

- pozytywnym wyniku sprawdzenia pracy dyplomowej w programie antyplagiatowym,  

- pozytywnej ocenie z pracy dyplomowej (promotora i recenzenta),  

- zdaniu egzaminu dyplomowego.  

 

Potwierdzeniem zaliczenia efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia jest 

odpowiednio:  

- pozytywna ocena z egzaminu lub zaliczenia przedmiotu,  

- zaliczenie praktyki zawodowej,  

- pozytywna ocena pracy dyplomowej,  

- pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.  

 

Wszystkie założone w programie kształcenia efekty kierunkowe mogą być uzyskane w 

wyniku realizacji modułów/przedmiotów. Zaliczenie danego modułu/przedmiotu przez 

studenta oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia związanych z tym modułem. 

Narzędziem służącym do wykazania, że wszystkie założone w programie kształcenia efekty 

kierunkowe mogły być uzyskane w wyniku realizacji modułów/przedmiotów jest matryca 

efektów kształcenia.  

Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia do osiągnięcia w ramach 

modułu/przedmiotu odbywa się w formie zaliczenia lub egzaminu, na zasadach podanych w 

sylabusie. Stosowane są różne sposoby oceniania (przygotowane w różnej formie) w 

kontekście mierzalności efektów kształcenia w zakresach:  

- wiedza: egzaminy ustne (niestandaryzowane, standaryzowane), egzaminy pisemne,  

- umiejętności: egzaminy, kolokwia praktyczne (niestandaryzowane, standaryzowane), 

demonstracje w ramach symulacji, realizacja zadań, przedłużona obserwacja, referaty, 

raporty, prezentacje,  

- kompetencje społeczne(postawy): obserwacje przez opiekuna, ocena przez kolegów, esej 

refleksyjny, dziennik praktyk, samoocena.  

 

Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich 

doborem czuwa Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Uczelniana Komisja ds. 

Jakości Kształcenia. Nauczyciel akademicki na pierwszych zajęciach powinien poinformować 

studentów o oczekiwanym nakładzie pracy (pkt ECTS), efektach, zasadach oceniania, 

stosowanej formie, literaturze, itp. (dane z sylabusa).  

Podstawą do zaliczenia odbytej praktyki zawodowej jest pozytywna opinia i ocena praktyki i 

praktykanta dokonana przez zakład pracy, zamieszczona w dzienniku praktyk. Zaliczenie 

praktyki, czyli potwierdzenie wpisem do karty okresowych osiągnięć studenta i indeksu, 
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następuje po przedłożeniu przez studenta odpowiednich dokumentów. Prawidłowo 

prowadzony dziennik jest dokumentem odzwierciedlającym przebieg praktyki i stanowi 

podstawę do jej zaliczenia oraz udokumentowania osiągnięcia założonych efektów.  

Zasady przygotowania prac dyplomowych są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami w 

obszarze kształcenia. Konstrukcję i zawartość merytoryczną pracy student ustala z 

promotorem. Przy ustalaniu tematu brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta.  

Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na co najmniej 3 pytania, które powinny 

umożliwić mu wykazanie się osiągnięciem zamierzonych efektów kształcenia. Oceniany w 

trakcie egzaminu zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych powinien być 

zgodny z efektami kształcenia dla kierunku. Pozostałe zasady procesu dyplomowania, 

dotyczące między innymi: składu komisji, zasad oceniania, przedłużania terminu złożenia 

pracy, zawarte są w Regulaminie studiów.  

Wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów kończą się egzaminem, zaliczeniem na 

ocenę lub zaliczeniem bez oceny. Potwierdzeniem uzyskania efektów kształcenia na danym 

etapie jest ocena według obowiązującej w Uczelni skali: bardzo dobry (5,0); dobry plus (4,5); 

dobry (4,0); dostateczny plus (3,5); dostateczny (3,0); niedostateczny (2,0), wpisana do 

indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. 


