
 

Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo narodowe 

Poziom studiów: I stopień 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 poziom 

Profil studiów: Praktyczny 

Dziedzina: Nauk społecznych 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: nauki o polityce i administracji 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego stopnia 
poziomów 6-8 PRKii 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 PRKiii 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_W01 
specyfikę nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie, a także ich relacje do innych 

dyscyplin w ramach dziedziny nauk społecznych P6U_W1 P6S_WG1 

K_W02 
istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa zarówno w skali społecznej, ogólnopaństwowej, jak i 

międzynarodowej P6U_W2 P6S_WK1 

K_W03 
wiedzę dotyczącą dziedziny nauk społecznych,  w tym odnoszącą się do prowadzenia badań nad 

bezpieczeństwem przy pomocy odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych P6U_W1 P6S_WG1 



K_W04 
wiedzę o systemach i instytucjach bezpieczeństwa, politycznych i społecznych oraz o ich 

wzajemnych relacjach P6U_W2 P6S_WK2 

K_W05 
wiedzę na temat bezpieczeństwa globalnego, systemów bezpieczeństwa państw, a także 

bezpieczeństwa instytucji międzynarodowych P6U_W2 

 
P6S_WK1 
P6S_WK2 
P6S_WK3 

K_W06 
wiedzę dotyczącą norm etycznych, które obowiązują w relacjach międzyludzkich 

P6U_W1 P6S_WK1 
P6S_WK2 

K_W07 wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zna zasady jej stosowania w praktyce 
P6U_W1 P6S_WK2 

 Umiejętności: absolwent potrafi Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_U01 

wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz 

prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa społecznego, 

państwowego i międzynarodowego 
P6U_U1 P6S_UW1 

P6S_UW2 

K_U02 
budować strategie działań dotyczących bezpieczeństwa  społecznego, państwowego i 

międzynarodowego P6U_U3 P6S_UW1 
P6S_UW2 

K_U03 
rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem, prognozować działania oraz 

przewidywać skutki tych że działań, wykorzystując przy tym nabytą wiedzę teoretyczną P6U_U1 P6S_UW1 
P6S_UW2 

K_U04 
wykorzystywać oraz prawidłowo interpretować przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, 

uwzględniając członkostwo Polski w instytucjach międzynarodowych P6U_U1 P6S_UK1 

K_U05 prawidłowo oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz identyfikować ich przyczyny 
P6U_U1 P6S_UW1 

K_U06 
przygotować wypowiedzi w języku polskim oraz w języku obcym dotyczące nauk społecznych, 

wykorzystując wybrane teorie i różnorodne źródła 
P6U_U1 
P6U_U3 

P6S_UK1 
P6S_UK2 

K_U07 
pozyskiwać, przechowywać oraz przetwarzać informacje  z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informacyjnych P6U_U1 P6S_UW1 



K_U08 
planować, organizować pracę zespołu i współpracować w grupie 

P6U_U1 P6S_UO1 
P6S_UO2 

K_U09 
samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności związane z dziedziną nauk społecznych 

oraz rozumieć potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych P6U_U2 P6S_UU1 

K_U10 
w sposób zwięzły, zrozumiały i z użyciem specjalistycznej terminologii komunikować się, prowadzić 

negocjacje z otoczeniem, przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko oraz dyskutować o nim 
P6U_U1 
P6U_U3 P6S_UW1 

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_K01 
przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz ich stosowania w działaniach mających na celu 

zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa P6U_K1 P6S_KR1 

K_K02 
myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny 

P6U_K2 
P6S_K01 
P6S_K02 
P6S_K03 

K_K03 
dokonywania oceny i samooceny wiedzy we wskazanym zakresie 

P6U_K2 P6S_KK1 
P6S_KK2 

 

 

 
i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą 
 
ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 

iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na  

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część I 


