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1. Ogólna charakterystyka studiów  
Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Specjalności: 

1. Kryminologia i kryminalistyka  

2. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 

3. Wywiad i kontrwywiad 

4. Bezpieczeństwo Smart City i Państwa 

5. Obsługa celna i logistyka międzynarodowa 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Liczba semestrów: 6 semestrów 

Liczba punktów ECTS: 188 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć: studia stacjonarne 1825/studia niestacjonarne 1088 

Dziedzina nauki: nauki społeczne 

Dyscypliny nauki, do których odnoszą się efekty uczenia się: nauki o bezpieczeństwie 

 
 

Wskaźniki dotyczące programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, 
poziomie I-go stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia 

stacjonarne/niestacjonarne) 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

97/69 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 60/0 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom 
zajęć do wyboru 

64 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
związanym z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w 
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest 
kierunek studiów – w przypadku studiów o profilu 
ogólnoakademickim 

108 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie łącznej punktów 
ECTS określonej w programie kształcenia, dla każdej z dyscyplin o 
których przyporządkowany został kierunek studiów 

100% nauki o 
bezpieczeństwie 
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Liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
oraz liczba godzin praktyk zawodowych 

160 godzin 
6 punktów ECTS 

 

2. Opis zakładanych efektów uczenia się. 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

BW1 — kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na 

poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim  

W — kategoria wiedzy   

U — kategoria umiejętności  

K — kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

 

SYMBOL KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

BW1_W01 
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu nauk  o bezpieczeństwie 
oraz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa państwa, w jego podmiotowej i przedmiotowej 
strukturze 

BW1_W02 
zna i rozumie normy  zachowania etycznego w służbie państwowej i normy etyki urzędniczej 
oraz zasady etycznego korzystania z własności intelektualnej  

BW1_W03 
zna i rozumie mikro i makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki 
rynkowej 

BW1_W04 
posiada ogólną wiedzę o państwie jako zjawisku historycznym i społecznym, o jego 
strukturze wewnętrznej i mechanizmie funkcjonowania 

BW1_W05 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego i 
wewnętrznego na bezpieczeństwo publiczne, zasady funkcjonowania i metody zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego 

BW1_W06 
zna i rozumie normy, reguły prawne i organizacyjne funkcjonowania bezpieczeństwa 
globalnego oraz UE i NATO, jak też zasady i podstawy prawne funkcjonowania instytucji UE, 
w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i logistykę 

BW1_W07 
zna i rozumie normy oraz relacje między strukturami i instytucjami społecznymi,  zasady 
prawne organizowania, zabezpieczania i zapewniania bezpieczeństwa osób, mienia i 
cyberprzestrzeni  

BW1_W08 
 w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady ochrony danych osobowych i informacji 
niejawnych  oraz strukturę ochrony cyberprzestrzeni, jak też podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa ich przekazywania w sieciach informatycznych  

BW1_W09 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie rodzaje struktur i instytucji bezpieczeństwa oraz 
działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze 
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BW1_W10 
zna i rozumie normy i reguły organizacyjno-prawne oraz moralne obowiązujące w 
planowaniu i zarządzaniu kryzysowym, a także posiada wiedzę w zakresie podejmowania 
decyzji w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa 

BW1_W11 
posiada ogólną wiedzę o człowieku, szczególnie jako podmiocie konstytucyjnym struktury 
społecznej, zasadach zapewnienia jego funkcjonowania w ramach dużych struktur 
społecznych, jak też  zna zasady modelowania inteligentnych miast  

BW1_W12 
Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie zwalczania i wykrywania sprawców czynów 
zabronionych, w tym o charakterze terrorystycznym. Posiada ogólną wiedzę z zakresu 
taktyki i techniki kryminalistycznej. 

BW1_W13 

zna i rozumie normy i podstawowe  reguły prawne funkcjonowania służb porządku 
publicznego oraz organizacji porządku publicznego, zastosowania prawa karnego i 
wykroczeń w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych i bezpieczeństwa 
przestrzeni 

BW1_W14 

zna i rozumie 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, jak 
również zasady wywiadowcze 

BW1_W15 
posiada ogólną wiedzę o człowieku i metodach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
w warunkach zagrożeń oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

BW1_W16 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami 
krajowymi i międzynarodowymi w obszarze ochrony granic RP i UE, a także zasady 
funkcjonowania służb odpowiedzialnych za ochronę granic 

BW1_W17 
posiada podstawową  wiedzę w obszarze uregulowań prawnych i o zasadach 
bezpieczeństwa obowiązujących w transporcie i logistyce 

BW1_W18 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady zabezpieczenia ludności przed skutkami 
użycia broni masowego rażenia oraz posiada  ogólną wiedzę na temat zagrożeń 
chemicznych i biologicznych, jak również ochrony społeczeństwa przed jej skutkami 

BW1_W19 
posiada podstawową wiedzę o aktach prawnych regulujących zasady zapewnienia 
bezpieczeństwa państwa, metodach planowania zapewniania bezpieczeństwa państwa. 
Rozumie znaczenie współpracy międzynarodowej na różnych polach działania  

BW1_W20 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady zapewnienia gotowości obronnej państwa, 
zasady działania instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań w dziedzinie gotowości 
obronnej oraz uregulowania prawne w tym obszarze  

BW1_W21 
w zaawansowanym stopniu zna zasady oraz standardowe metody i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane do zarządzania bezpieczeństwem w administracji publicznej 

BW1_W22 
zna podstawowe  zasady i formy tworzenia indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

  

BW1_U01 
potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
ESOKJ  

BW1_U02 
potrafi stosować wiedzę specjalistyczną do formułowania i rozwiązywania problemów w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez  pozyskiwanie z  odpowiednich źródeł  
informacji  i dokonywanie ich krytycznej  analizy i oceny 

BW1_U03 
potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
oraz ich opisu, analizy, interpretacji - stosując podstawowe pojęcia teoretyczne 

BW1_U04 
potrafi formułować i analizować problemy badawcze pozwalające na rozwiązanie typowych 
i nietypowych problemów w zakresie bezpieczeństwa   
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BW1_U05 
potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy 
problemów i obszarów zadań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  

BW1_U06 
potrafi dobrać oraz zastosować odpowiednie metody i narzędzia do opisu i analizy 
otoczenia, zabezpieczanych instytucji, grup społecznych, obszarów oraz analizy wybranych 
mierników stanu bezpieczeństwa 

BW1_U07 
potrafi dokonać identyfikacji zagrożeń i kryteriów służących rozwiązaniu problemów 
bezpieczeństwa oraz oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach 
podejmowania decyzji na różnych poziomach 

BW1_U08 potrafi przeprowadzić audyt wybranych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

BW1_U09 
potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi w celu 
podejmowania działań w obszarze bezpieczeństwa 

BW1_U10 

potrafi wykorzystywać technikę kryminalistyczną do wykrywania sprawców przestępstw 
oraz stosować odpowiednie metody, narzędzia analityczne i zaawansowane techniki 
informatyczno-komunikacyjne  wspomagające podejmowanie decyzji w obszarze 
bezpieczeństwa 

BW1_U11 
potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych  i nietypowych 
problemów w organizacji systemów bezpieczeństwa i dostrzegać potrzeby  ich 
ewentualnych zmian 

BW1_U12 
potrafi dostrzegać zagrożenia społeczności lokalnych, interpretować ich przyczyny oraz 
użycie środków zapobiegawczych 

BW1_U13 
potrafi dostrzegać i interpretować zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwa 
państwa oraz dostrzega zasadność  pracy w warunkach nie w pełni przewidywalnych na 
rzecz podwyższania gotowości obronnych 

BW1_U14 
potrafi wykorzystywać posiadaną  wiedzę  do ogólnej interpretacji zjawisk w zakresie 
bezpieczeństwa zbiorowego oraz do zapewnienia  ochrony danych osobowych i informacji 
niejawnych 

BW1_U15 

potrafi wykorzystywać posiadaną  wiedzę z zakresu dziedziny nauk społecznych i dyscypliny  
nauki  o bezpieczeństwie  do interpretowania zjawisk właściwych dla bezpieczeństwa 
społecznego  oraz do przewidywania konsekwencji zjawisk krytycznych na poziomie 
państwowym i lokalnym 

BW1_U16 
potrafi przewidywać zagrożenia dla bezpieczeństwa, wynikające z organizacji transportu, 
zagrożeń przemysłowych i naturalnych 

BW1_U17 

potrafi dyskutować oraz  przedstawiać i oceniać różne  opinie w debatach, komunikować się  
z otoczeniem z użyciem  specjalistycznej terminologii z zakresu bezpieczeństwa jak też 
współdziałać z innymi osobami  w ramach prac zespołowych  w tym  interdyscyplinarnych w 
zakresie bezpieczeństwa 

BW1_U18 potrafi samodzielnie planować   i  realizować własne uczenie się przez całe życie 

BW1_U19 
potrafi współdziałać z innymi osobami  w ramach prac zespołowych  w tym  
interdyscyplinarnych w zakresie bezpieczeństwa 

BW1_U20 
potrafi planować oraz organizować pracę indywidualną oraz w zespole zajmującym się 
wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

  

BW1_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy  i odbieranych treści dotyczących 
bezpieczeństwa   

BW1_K02 
jest gotów do uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, objaśniając aspekty 
bezpieczeństwa 
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BW1_K03 
jest gotów do  uznawania  roli wiedzy  w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu 
bezpieczeństwa i zasięgania opinii ekspertów  w  przypadku trudności  w ich samodzielnym 
rozwiazywaniu  

BW1_K04 
jest gotów do przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów  oraz 
inicjowania działań  na rzecz interesu publicznego  

BW1_K05 jest gotów do dbałości o tradycje zawodu związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym  

BW1_K06 
jest gotów do przekazywania i obrony własnych poglądów - nie tylko w sprawach 
zawodowych  

BW1_K07 
jest gotów do poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia oraz do adaptacji i 
działania w nowych warunkach i sytuacjach 

BW1_K08 
jest gotów do postępowania etycznego  i wymagania tego od innych w ramach 
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych 

BW1_K09 jest gotów do brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania 

 

 

 

3. Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Technologie informacyjne 

Podstawy prawa 

Podstawy socjologii 

Podstawy psychologii 

Wychowanie fizyczne 

Etykieta w biznesie 

Etyka 

Ochrona własności intelektualnej 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 

Podstawy finansów 

Mikroekonomia 

Bezpieczeństwo publiczne 

Podstawy zarządzania 

Makroekonomia 

Nauka o organizacji 

Nauka o państwie 

BHP i Ergonomia 

Bezpieczeństwo europejskie i globalne 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO 

Kryminologia i Kryminalistyka 

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów  

Zwalczanie przestępczości i terroryzmu 

Prawo karne i prawo wykroczeń 

Instytucje bezpieczeństwa państwa 

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
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Bezpieczeństwo społeczne 

Kontrola, audyt w bezpieczeństwie 

Podstawy procesu karnego 

Bezpieczeństwo społeczności  lokalnych i kształtowania bezpieczeństwa przestrzeni 

Zarządzanie projektami 

Prawo administracyjne 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO (DO WYBORU) 

   BEZPIECZEŃSTWO SMART CITY I PAŃSTWA  

Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania inteligentnych miast  

Zarządzanie gotowością obronną państwa i smart city 

Nowe technologie w zarządzaniu bezpieczeństwem inteligentnych miast  

Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem smart city i państwa 

Monitoring przestrzeni publicznej i polityka bezpieczeństwa mieszkańców  

Przedmiot do wyboru I 

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i aglomeracji miejskich 

Informacja przestrzenna w zarządzaniu bezpieczeństwem smart city i państwa 

Elektroniczna administracja 

Przedmiot do wyboru II 

   KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Kryminologia 

Psychologia w kryminalistyce 

Technika kryminalistyczna 

Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe 

Przedmiot do wyboru I 

Zabójstwo i jego sprawca 

Przestępczość zorganizowana 

Czynności procesowe i operacyjno-śledcze 

Przedmiot do wyboru II 

   BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI  

Gotowość obronna państwa  

Rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego  

Inwigilacja w cyberprzestrzeni 

Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem  

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 

Przedmiot do wyboru I 

Cyberterroryzm 

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni  

Działania wywiadowcze  

Przedmiot do wyboru II 

   WYWIAD I KONTRWYWIAD 

Gotowość obronna państwa  

Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa 

Współpraca międzynarodowa służb specjalnych  
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Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem  

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 

Przedmiot do wyboru I 

Zadania i kompetencje służb wywiadu i kontrwywiadu 

Działania wywiadowcze  

Cywilna kontrola nad służbami specjalnymi 

Przedmiot do wyboru II 

   OBSŁUGA CELNA I LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA  

Przedmiot do wyboru I 

Podstawy logistyki 

Prawo celne UE i Polski 

Prawo podatkowe i gospodarcze 

Prawo w logistyce 

Gospodarka zapasami i magazynem 

Obsługa celna 

Analiza krytycznych przypadków 

Postępowanie celne 

Przedmiot do wyboru II 

MODUŁ JĘZYKÓW OBCYCH 

Język obcy 

MODUŁ PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ 

Metodyka pisania pracy dyplomowej  

Seminarium dyplomowe 

MODUŁ PRAKTYKI 

Praktyka zawodowa 

 
 

4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  
 
Praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1668), Regulamin studenckich Praktyk 

zawodowych oraz programy studiów. Studenckie praktyki zawodowe są częścią procesu 

dydaktycznego i są obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wymiar 

czasowy obowiązkowych praktyk dla studentów studiujących w formie stacjonarnej  

i niestacjonarnej określa program studiów. Wymiar obowiązkowych praktyk zawodowych dla 

studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie wynosi 160 godzin i 6 punktów ECTS. 

Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca 6 semestru studiów, a program praktyk pozwala 

na osiągnięcie przez studentów zakładanych w programie studiów efektów uczenia się. 

Studenckie praktyki zawodowe są częścią programu studiów i są obowiązkowe dla wszystkich 

studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na pierwszym poziomie kształcenia. 

Organizację praktyk oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta  

i instytucji/przedsiębiorstwa przyjmującego reguluje Regulamin praktyk studenckich 

obowiązujący w Uczelni. Listę efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych do osiągnięcia przez studentów podczas praktyk zawierają sylabusy 



 

9 
 

modułu Praktyka. Podstawowym narzędziem kontroli osiągnięcia efektów uczenia się  

w zakresie praktyk zawodowych jest analiza dokumentacji praktyk prowadzona i gromadzona 

w sposób określony w Regulaminie, która opisuje przebieg praktyki, w tym wskazuje na 

zrealizowane zadania i uzyskane efekty uczenia się. Praktykę zalicza studentowi Dziekan 

Wydziału lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki będący opiekunek praktyki  

z ramienia UTH. 

 

5. Opis sposobów weryfikacji i oceny osiągania przez studenta efektów uczenia się 

W procesie sprawdzania i oceniania osiąganych efektów uczenia się wykorzystywane są m. in. 

następujące metody: 

• egzamin,  

• kolokwium zaliczeniowe,  

• kolokwia podczas zajęć,  

• ocena pracy domowej,  

• ocena prezentacji, 

• ocena referatów,  

• ocena projektów,  

• ocena odpowiedzi ustnej na zajęciach,  

• ocena aktywności na zajęciach,  

• ocena sprawozdania z praktyki zawodowej,  

• egzamin dyplomowy.  

Uwieńczeniem procesu weryfikowania osiągniętych efektów uczenia się będzie proces 

dyplomowania, w czasie którego student, poprzez opracowanie pozytywnie ocenionej pracy 

dyplomowej oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, potwierdzi 

ostatecznie osiągnięcie zaplanowanych efektów uczenia się dla kierunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


