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WIEDZA 

BW2_W01 
Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, reguł organizacyjnych, 
rządzących nimi prawidłowości oraz metod zarządzania. 

BW2_W02 
Posiada rozszerzoną wiedzę o systemie ratownictwa i jego składowych, metodach i narzędziach opisu,  
w tym o technikach pozyskiwania danych, modelowania procesów i praktycznego zastosowania narzędzi 
wykorzystywanych w ratownictwie. 

BW2_W03 
Zna w sposób pogłębiony terminologię bezpieczeństwa, zagadnień gramatycznych, materiału 
leksykalnego i funkcji komunikacyjnych w języku obcym. 

BW2_W04 
Ma poszerzoną wiedzę o regułach prawnych i etycznych obowiązujących funkcjonariusza służby 
państwowej. 

BW2_W05 
Ma poszerzoną wiedzę o człowieku - w szczególności, jako podmiocie konstytucyjnym, struktury 
społecznej, występujących prawidłowościach i metodach komunikowania społecznego. 

BW2_W06 
Ma pogłębioną wiedzę o fundamentalnych zasadach i koncepcjach teorii ekonomii odnośnie 
funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów i ich wpływu na 
bezpieczeństwo społeczne. 

BW2_W07 
Ma pogłębioną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, o aktach 
prawnych regulujących zasady zapewnienia bezpieczeństwa, posiada wyczerpującą wiedzę na temat 
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz zna metody planowania.  

BW2_W08 

Zna relacje między strukturami oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w obszarze ochrony 
granic RP i UE. Zna zagrożenia wynikające z oddziaływań zewnętrznych na obszar kraju i UE oraz zasady 
funkcjonowania służb odpowiedzialnych za ochronę granic. Zna reguły prawne i organizacyjne 
funkcjonowania bezpieczeństwa globalnego oraz UE i NATO. 

BW2_W09 
Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania oraz modelowania 
struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, niezbędnych do budowy strategii bezpieczeństwa 
cywilnego. 

BW2_W10 Zna zasady organizacyjne i normy prawne funkcjonowania obrony cywilnej i ochrony ludności. 

BW2_W11 
Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego na bezpieczeństwo 
wewnętrzne. Posiada wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania i metod zarządzania bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz strategii zapobiegania przestępczości. 

BW2_W12 
Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych funkcjonowania służb porządku publicznego oraz 
organizacji porządku publicznego, zastosowania prawa karnego i wykroczeń w kształtowaniu 
bezpieczeństwa społeczności lokalnych i bezpieczeństwa przestrzeni. 

BW2_W13 
Ma poszerzoną wiedzę o budowie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, zna metody zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego w warunkach zagrożeń oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

BW2_W14 
Zna zasady funkcjonowania systemów informatycznych wspomagania zarządzania bezpieczeństwem. 
Rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa ich przekazywania 
w sieciach informatycznych. 

BW2_W15 
Posiada wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucjach zajmujących się pozarządowymi formami 
tworzenia bezpieczeństwa. 

BW2_W16 
Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizacyjno-prawnych oraz moralnych obowiązujących w 
planowaniu i zarządzaniu kryzysowym. Posiada wiedzę w zakresie podejmowania decyzji w sytuacjach 
zagrożeń bezpieczeństwa. 

BW2_W17 Zna w sposób pogłębiony akty prawne obowiązujące w obszarze bezpieczeństwa. 



BW2_W18 
Ma pogłębioną wiedzę, zna zasady oraz standardowe metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane 
do zarządzania bezpieczeństwem w administracji publicznej. 

BW2_W19 
Ma wiedzę na temat zagrożeń chemicznych i biologicznych, przemysłowych, naturalnych oraz ochrony 
społeczeństwa przed ich skutkami. 

BW2_W20 
Zna ogólne zasady i formy tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i mienia. 

BW2_W21 
Zna w sposób pogłębiony pojęcia teoretyczno-merytoryczne, współczesne rozwiązania w zakresie 
kompleksowego zarządzania jakością i prowadzeniem kontroli w instytucjach odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo. 

UMIEJĘTNOŚCI 

BW2_U01 

Pogłębionego stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i 
bycia specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością). Posiada pogłębioną 
umiejętność wystąpień ustnych w języku obcym i polskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych do studiowanego kierunku lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych 
dyscyplin naukowych. Posiada umiejętności językowe dla studiowanego kierunku określone dla 
poziomu B2 + ESOLJ. 

BW2_U02 
W sposób pogłębiony stosowania wiedzy specjalistycznej do współpracy z innymi obszarami 
funkcjonalnymi. 

BW2_U03 
Samodzielnego podejmowania decyzji w obszarach bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada 
umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną umiejętność pogłębionej 
teoretycznej oceny tych zjawisk w wybranych obszarach z zastosowaniem metody badawczej. 

BW2_U04 
Dokonywania szczegółowej obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich precyzyjnego opisu, 
pogłębionej analizy i interpretacji - stosując podstawowe pojęcia teoretyczne. 

BW2_U05 
Formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązanie skomplikowanych 
problemów organizacji. 

BW2_U06 

Swobodnego użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi wykorzystywanych do opisu oraz 
analizy problemów i obszarów zadań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Posiada 
pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych - w języku polskim  
i obcym, uznanym za podstawowy dla studiowanego kierunku. 

BW2_U07 
Wykorzystania różnorodnych metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia, zabezpieczanych instytucji, 
grup społecznych, obszarów oraz pogłębionej analizy mierników stanu bezpieczeństwa. 

BW2_U08 
Precyzyjnej oceny zagrożeń i stosowanych kryteriów służących do rozwiązywania problemów 
bezpieczeństwa. Dokonywania pogłębionej oceny proponowanych rozwiązań i kierowania procesami 
podejmowania decyzji na różnych poziomach. 

BW2_U09 
Posługiwania się przepisami prawa oraz innymi regulacjami w celu podejmowanych działań w obszarze 
bezpieczeństwa. 

BW2_U10 
Zastosowania odpowiednich metod, narzędzi analitycznych i informatycznych wspomagających 
podejmowanie decyzji w obszarze bezpieczeństwa. 

BW2_U11 Planowania ewentualnych zmian w organizacji systemów bezpieczeństwa. 

BW2_U12 
Prognozowania zagrożeń społeczności lokalnych, w sposób pogłębiony interpretowania przyczyn oraz 
planowania użycia środków zapobiegawczych. 

BW2_U13 
Dokonywania ocen i interpretowania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych bezpieczeństwa państwa 
oraz wykonywania prac planistycznych na rzecz podwyższania gotowości obronnej. 

BW2_U14 
Trafnej i precyzyjnej interpretacji zjawisk politycznych, prawnych i ekonomicznych w zakresie 
bezpieczeństwa powszechnego. 

BW2_U15 
Dokonywania pogłębionej oceny i interpretowania zjawisk społecznych w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin właściwych dla bezpieczeństwa społecznego. 

BW2_U16 
Pogłębiona znajomość negatywnego oddziaływania przemysłu oraz środowiska naturalnego 
powodującego zagrożenia przemysłowe i naturalne. 



BW2_U17 
Wykorzystania systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa wymiany informacji w sieciach informatycznych. 

BW2_U18 
Planowania przedsięwzięć w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego, kierowania zespołami 
ludzkimi oraz sprawowania funkcji kierowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

BW2_U19 
Przygotowywania opracowań i wystąpień na temat mechanizmów przestępczych, opracowywania 
planów zwalczania przestępczości, zabezpieczania imprez masowych, osób i mienia oraz obszarów. 

  

KOMPETENCJE 

BW2_K01 
Przygotowanie do organizowania i kierowania pracami zespołów projektowych, zadaniowych i 
organizacji. 

BW2_K02 
Uczestniczenie w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury, objaśniając aspekty 
bezpieczeństwa wykonywać obowiązki na różnych stanowiskach. 

BW2_K03 
Komunikowania się z otoczeniem - w miejscu pracy i poza nim, oraz przekazywania swojej wiedzy przy 
użyciu różnych środków przekazu informacji (w języku polskim i obcym). 

BW2_K04 Przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów. 

BW2_K05 Przekazywania i obrony własnych poglądów - nie tylko w sprawach zawodowych. 

BW2_K06 
Poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia. Adaptacji i działania w nowych warunkach i 
sytuacjach. 

BW2_K07 Rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych. 

BW2_K08 Samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych. 

BW2_K09 
Postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych, uzupełniania 
wiedzy i doskonalenia umiejętności. 

BW2_K10 Myślenia innowacyjnego i brania odpowiedzialności za powierzone zadania. 

  

 


