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NAZWA KIERUNKU

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

POZIOM KSZTAŁCENIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PROFIL KSZTAŁCENIA

OGÓLNOAKADEMICKI

SYMBOL

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
WIEDZA

BW1_W01

Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa państwa w jego podmiotowej i przedmiotowej
strukturze.

BW1_W02

Ma wiedzę o regułach prawnych dotyczących bezpieczeństwa państwa.

BW1_W03

Posiada wiedzę w zakresie zachowań etycznych w służbie państwowej i etyki urzędniczej.

BW1_W04

Zna podstawowe pojęcia w zakresie ochrony własności intelektualnych.

BW1_W05

Zna mikro i makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki rynkowej.

BW1_W06
BW1_W7

BW1_W8

BW1_W9

BW1_W10
BW1_W11
BW1_W12
BW1_W13
BW1_W14
BW1_W15
BW1_W16
BW1_W17
BW1_W18

BW1_W19

BW1_W20

Posiada wiedzę o państwie, jako zjawisku historycznym i społecznym, o jego strukturze
wewnętrznej i mechanizmie funkcjonowania.
Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego
i wewnętrznego na bezpieczeństwo publiczne. Posiada wiedzę w zakresie zasad
funkcjonowania i metod zapewniania bezpieczeństwa publicznego.
Ma wiedzę o normach, regułach prawnych i organizacyjnych funkcjonowania bezpieczeństwa
globalnego oraz UE i NATO. Zna zasady i podstawy prawne funkcjonowania instytucji UE, w tym
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Ma wiedzę o normach i relacjach między strukturami, instytucjami społecznymi, zasadach
prawnych organizowania, zabezpieczania i zapewniania bezpieczeństwa osób, mienia i
przestrzeni.
Zna zasady ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Rozumie podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa ich przekazywania w sieciach
informatycznych.
Posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji bezpieczeństwa.
Ma wiedzę o normach i regułach organizacyjno-prawnych, moralnych obowiązujących w
planowaniu i zarządzaniu kryzysowym. Posiada wiedzę w zakresie podejmowania decyzji w
sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa.
Ma podstawową wiedzę o człowieku, szczególnie jako podmiocie konstytucyjnym struktury
społecznej, zasadach zapewnienia jego funkcjonowania w ramach dużych struktur społecznych.
Zna zasady zapobiegania zjawiskom terroryzmu i metody ich zwalczania.
Ma 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 kształtowaniu bezpieczeństwa przestrzeni.
Posiada wiedzę na temat zwalczania i wykrywania sprawców czynów zabronionych, w tym o
charakterze terrorystycznym.
Zna metody i zasady zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego, sposoby zwalczania
zagrożeń przemysłowych oraz techniki pozyskiwania wiedzy o zagrożeniach naturalnych, ich
identyfikowaniu, zapobiegania skutkom i zwalczania tych zagrożeń.
Ma wiedzę o człowieku i zna metody zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w warunkach
zagrożeń oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami krajowymi i
międzynarodowymi w obszarze ochrony granic RP i UE. Zna zagrożenia wynikające z
oddziaływań zewnętrznych na obszar kraju oraz UE oraz zasady funkcjonowania służb
odpowiedzialnych za ochronę granic.
Posiada podstawową wiedzę w obszarze uregulowań prawnych i o zasadach bezpieczeństwa
obowiązujących w transporcie.
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BW1_W21
BW1_W22
BW1_W23
BW1_W24
BW1_W25
BW1_W26

Zna, rozumie ogólne zasady zabezpieczenia ludności przed skutkami użycia broni masowego
rażenia.
Ma podstawową wiedzę o aktach prawnych regulujących zasady zapewnienia bezpieczeństwa
państwa, zna metody planowania zapewniania bezpieczeństwa państwa.
Zna zasady zapewnienia gotowości obronnej państwa, instytucje odpowiedzialne za realizację
zadań w dziedzinie gotowości obronnych oraz uregulowania prawne w tym obszarze.
Zna zasady oraz standardowe metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane do
zarządzania bezpieczeństwem w administracji publicznej.
Ma wiedzę na temat zagrożeń chemicznych i biologicznych oraz ochrony społeczeństwa
przed jej skutkami.
Zna ogólne zasady i formy tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości
w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
UMIEJĘTNOŚCI

BW1_U01

Stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i bycia
specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością). Ma umiejętności
językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych do studiowanego
kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ. Posiada umiejętność
przygotowywania wystąpień w języku polskim i obcym.

BW1_U02

Stosowania wiedzy specjalistycznej do współpracy z innymi obszarami funkcjonalnymi.

BW1_U03

Samodzielnego podejmowania decyzji w obszarach studiowanej specjalności.

BW1_U04
BW1_U05
BW1_U06

BW1_U07

BW1_U08
BW1_U09
BW1_U10
BW1_U11
BW1_U12
BW1_U13
BW1_U14
BW1_U15
BW1_U16
BW1_U17
BW1_U18

Dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich opisu, analizy, interpretacji stosując podstawowe pojęcia teoretyczne.
Formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązanie typowych
problemów organizacji.
Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów
zadań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Posiada umiejętność przygotowania
prac pisemnych w języku polskim i języku obcym.
Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia,
zabezpieczanych instytucji, grup społecznych, obszarów oraz analizy wybranych mierników
stanu bezpieczeństwa.
Identyfikacji zagrożeń i kryteriów służących rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa.
Dokonywania oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania
decyzji na różnych poziomach.
Prowadzenia audytu wybranych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Posługiwania się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi w celu podejmowanych
działań w obszarze bezpieczeństwa.
Zastosowania odpowiednich metod, narzędzi analitycznych i informatycznych wspomagających
podejmowanie decyzji w obszarze bezpieczeństwa.
Dostrzegania potrzeby ewentualnych zmian w organizacji systemów bezpieczeństwa.
Dostrzegania zagrożeń społeczności lokalnych, interpretowania ich przyczyn oraz użycia
środków zapobiegawczych.
Dostrzegania i interpretowania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych bezpieczeństwa
państwa, pracy na rzecz podwyższania gotowości obronnych.
Prawidłowej
interpretacji
zjawisk
politycznych,
prawnych
i
ekonomicznych
w zakresie bezpieczeństwa zbiorowego.
Prawidłowego interpretowania zjawisk społecznych w zakresie dziedzin nauki
i dyscyplin właściwych dla bezpieczeństwa społecznego.
Przewidywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, wynikających z organizacji transportu,
zagrożeń przemysłowych i naturalnych.
Dostrzegania istoty ochrony danych osobowych. Zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych
informacji w sieciach informatycznych.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
BW1_K01
BW1_K02
BW1_K03

Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracami zespołów (projektowych,
zadaniowych i organizacji).
Uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury, objaśniając aspekty
bezpieczeństwa.
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).

BW1_K04

Przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów.

BW1_K05

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

BW1_K06

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

BW1_K07

Rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych.

BW1_K08

Samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i
badawczych.

BW1_K09

Postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.

BW1_K10

Brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania.

