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1. Ogólna charakterystyka studiów  
Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Specjalności: 

1. Kryminologia i kryminalistyka  

2. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 

3. Analityk bezpieczeństwa 

4. Bezpieczeństwo Smart City i Państwa 

5. Obsługa celna i logistyka międzynarodowa 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Liczba semestrów: 4 semestry 

Liczba punktów ECTS: 130 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister 

Łączna liczba godzin zajęć: studia stacjonarne 930/studia niestacjonarne 496 

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 II-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 

65/48 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom 
zajęć do wyboru 

69 

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 

66 

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 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych 

5 
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Liczba punktów ECTS uzyskiwana w ramach kształcenia z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

35/63,5 
27%/49% 

2. Opis zakładanych efektów uczenia się. 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

BW2 — 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  

  

BW2_W01 

posiada pogłębioną wiedzę w zakresie systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, reguł 
organizacyjnych, rządzących nimi prawidłowości oraz metod zarządzania, a także  zna w 
pogłębionym stopniu, wybrane teorie  z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, 
wyjaśniające zasady bezpieczeństwa wewnętrznego  

BW2_W02 
posiada pogłębioną  wiedzę o systemie ratownictwa i jego składowych, metodach i narzędziach, 
w tym o technikach pozyskiwania danych, modelowania procesów i praktycznego zastosowania 
narzędzi wykorzystywanych w ratownictwie 

BW2_W03 
posiada poszerzoną wiedzę o regułach prawnych i etycznych obowiązujących funkcjonariusza 
służby państwowej 

BW2_W04 
posiada poszerzoną wiedzę o człowieku - w szczególności, jako podmiocie konstytucyjnym 
struktury społecznej, występujących w niej prawidłowościach i metodach komunikowania 
społecznego 

BW2_W05 
posiada 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_W06 
posiada pogłębioną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa 
państwa, o aktach prawnych regulujących zasady zapewnienia bezpieczeństwa, na temat 
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz metod planowania 

BW2_W07 

w  pogłębionym stopniu zna i rozumie relacje między strukturami oraz instytucjami krajowymi i 
międzynarodowymi w obszarze ochrony granic RP i UE, jak również  zagrożenia wynikające z 
oddziaływań zewnętrznych na obszar kraju i UE oraz zasady funkcjonowania służb 
odpowiedzialnych za ochronę granic, a ponadto reguły prawne i organizacyjne funkcjonowania 
bezpieczeństwa globalnego  

BW2_W08 
w sposób pogłębiony zna  i rozumie metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania 
informacji oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, niezbędnych 
do budowy strategii bezpieczeństwa cywilnego oraz wdrażania nowoczesnych technologii 
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BW2_W09 
zna  i rozumie zasady organizacyjne normy prawne i etyczne funkcjonowania obrony cywilnej i 
ochrony ludności 

BW2_W10 
w pogłębionym stopniu zna  i rozumie wpływ otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego na 
bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania i 
metod zarządzania bezpieczeństwa wewnętrznego i strategii zapobiegania przestępczości 

BW2_W11 
w pogłębionym stopniu zna  i rozumie normy i reguły prawne funkcjonowania służb porządku 
publicznego oraz organizacji porządku publicznego,  a ponadto zna zastosowanie prawa karnego  
i wykroczeń w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych i bezpieczeństwa przestrzeni 

BW2_W12 
posiada uporządkowaną wiedzę o budowie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, o metodach 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w warunkach zagrożeń oraz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej 

BW2_W13 
w pogłębionym stopniu zna  i rozumie zasady funkcjonowania systemów informatycznych 
wspomagania zarządzania bezpieczeństwem, jak również podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony informacji i bezpieczeństwa ich przekazywania w sieciach informatycznych 

BW2_W14 
posiada  uporządkowaną wiedzę o rodzajach struktur i instytucjach zajmujących się 
bezpieczeństwem finansów publicznych 

BW2_W15 
posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizacyjno-prawnych oraz moralnych 
obowiązujących w planowaniu i zarządzaniu kryzysowym, jak też w zakresie podejmowania 
decyzji w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa 

BW2_W16 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady oraz standardowe metody i narzędzia 
informatyczne, wykorzystywane do zarządzania bezpieczeństwem w administracji publicznej  

BW2_W17 
w pogłębiony sposób zna  i rozumie problematykę dotyczącą zagrożeń chemicznych i 
biologicznych, przemysłowych, naturalnych oraz ochrony społeczeństwa przed ich skutkami  

BW2_W18 
zna zasady i formy tworzenia oraz rozwoju  indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 

BW2_W19 
w sposób pogłębiony zna  i rozumie pojęcia teoretyczno-merytoryczne oraz współczesne 
rozwiązania w zakresie kompleksowego zarządzania jakością i prowadzeniem kontroli i audytu w 
instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

UMIEJĘTNOŚCI 

BW2_U01 
potrafi posługiwać  się językiem obcym,  uwzględniając terminologię specjalistyczną, 
właściwą  dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  w zakresie określonym dla poziomu B2 + 
ESOLJ 

BW2_U02 

potrafi samodzielnie podejmować  decyzje w obszarach bezpieczeństwa wewnętrznego stosując 
wiedzę specjalistyczną  do  innowacyjnego wykonywania zadań, analizować  i oceniać  zjawiska 
społeczne związane z bezpieczeństwem,  z uwzględnieniem aspektów teoretycznych i 
zastosowaniem  odpowiedniej metody badawczej 

BW2_U03 

potrafi wykorzystywać  zdobytą  wiedzę teoretyczną  do opisu, krytycznej  analizy i twórczej 
interpretacji  zjawisk i procesów związanych z bezpieczeństwem, poprzez właściwy 
dobór  źródeł  i informacji  z nich  pochodzących  i wykorzystanie zaawansowanych 
metod  badawczych, w tym technik informatyczno- komunikacyjnych     

BW2_U04 
potrafi formułować i analizować problemy badawcze pozwalające na  poznanie i rozwiązanie 
złożonych  i nietypowych problemów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego   

BW2_U05 
potrafi swobodnie  użyć oraz ocenić odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy i 
rozwiązywania problemów instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

BW2_U06 
potrafi wykorzystać  różnorodne metody i narzędzia do opisu i krytycznej  analizy otoczenia 
zabezpieczanych instytucji, grup społecznych, obszarów oraz pogłębionej analizy mierników 
stanu bezpieczeństwa 
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BW2_U07 
potrafi precyzyjnie ocenić zagrożenia i kryteria służące do rozwiązywania problemów 
bezpieczeństwa, a ponadto dokonać w nieprzewidywalnych warunkach pogłębionej oceny 
rozwiązań i kierować na różnych poziomach procesami podejmowania decyzji   

BW2_U08 
potrafi posługiwać  się przepisami prawa oraz regulacjami w celu podejmowania działań w 
obszarze bezpieczeństwa oraz planować zmiany w organizacji systemów bezpieczeństwa 

BW2_U09 
potrafi stosować odpowiednie metody, narzędzia analityczne i informatyczne,  w tym 
zaawansowane techniki informatyczno-komunikacyjne, wspomagające podejmowanie decyzji w 
obszarze bezpieczeństwa 

BW2_U10 
potrafi przewidywać zagrożenia społeczności lokalnych, w sposób pogłębiony 
interpretować  przyczyny oraz planować  użycie  środków zapobiegawczych 

BW2_U11 
potrafi dokonywać  ocen i interpretować zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwa 
państwa oraz wykonywać  prace planistyczne  na rzecz podwyższania gotowości obronnej 

BW2_U12 
potrafi w sposób profesjonalny wykorzystywać  pozyskaną  wiedzę do interpretacji zjawisk 
politycznych, prawnych i ekonomicznych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego  

BW2_U13 
potrafi wykorzystywać posiadaną  wiedzę  z zakresu dziedziny nauk społecznych i 
dyscypliny  nauki  o bezpieczeństwie  do formułowania i testowania   hipotez związanych z 
prostymi  problemami badawczymi z zakresu bezpieczeństwa  wewnętrznego  

BW2_U14 
potrafi ocenić  oddziaływania przemysłu oraz środowiska naturalnego na 
bezpieczeństwo  wewnętrzne 

BW2_U15 
potrafi wykorzystywać systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa wymiany informacji w sieciach informatycznych 

BW2_U16 

potrafi planować przedsięwzięcia w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego i  kierować 
zespołami ludzkimi oraz sprawować funkcje kierownicze, w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej, a także opracowywać  plany zwalczania przestępczości, zabezpieczania imprez 
masowych, osób i mienia 

BW2_U17 
potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne  z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, 
zarówno ze specjalistami,  jak i ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców   

BW2_U18 
potrafi kierować  przygotowaniami do organizowania prac zespołowych  oraz pracami zespołów 
projektowych i zadaniowych, a także  współpracować z innymi osobami  w ramach prac 
zespołowych,  przyjmując różne zadania  i podejmować  wiodącą rolę w zespole 

BW2_U19 
potrafi samodzielnie  planować, zdobywać i doskonalić wiedzę  oraz umiejętności profesjonalne i 
badawcze w ramach uczenia się przez całe życie i  ukierunkowywać  innych  w 
zakresie  zawodowego  rozwoju  

BW2_U20 potrafi prowadzić debatę  w zakresie bezpieczeństwa  wewnętrznego  

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

  

BW2_K01 
jest gotów do uczestnictwa  w budowaniu projektów społecznych, objaśniając  aspekty 
bezpieczeństwa  środowisk lokalnych  

BW2_K02 
jest gotów do inicjowania działań  w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego  na rzecz  interesu 
publicznego  

BW2_K03 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i odbieranych treści z zakresu bezpieczeństwa 
wewnętrznego  państwa   i środowisk lokalnych  

BW2_K04 jest gotów do przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów 

BW2_K05 
jest gotów do  uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu 
bezpieczeństwa i wykorzystywania opinii ekspertów w rozwiązywaniu trudnych problemów   

BW2_K06 
jest gotów do poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia, adaptacji i  przedsiębiorczego 
działania w nowych warunkach i sytuacjach 
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BW2_K07 
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej,  uwzględniając  zmianę potrzeb 
społecznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego  

BW2_K08 
jest gotów do  rozwijania dorobku  i podtrzymywania etosu pracownika  systemu 
bezpieczeństwa  wewnętrznego  

BW2_K09 
jest gotów do postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i 
społecznych oraz rozwijania zasad etyki zawodowej  

BW2_K10 
jest gotów do postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i 
społecznych 

3. Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Współczesne wyzwania ekonomii 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 

Etyka i etykieta w zarządzaniu bezpieczeństwem 

Bezpieczeństwo państwa 

Psychologia społeczna 

Ratownictwo 

Komunikacja społeczna 

Strategia bezpieczeństwa cywilnego 

Filozofia i historia bezpieczeństwa wewnętrznego 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO 

Obrona cywilna i ochrona ludności 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego 

Strategie zapobiegania przestępczości 

Pozarządowe formy bezpieczeństwa 

Metodologia badań nad bezpieczeństwem 

Bezpieczeństwo zdrowotne ludności 

Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

Obrona przed bronią masowego rażenia 

Audyt w bezpieczeństwie 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO (DO 
WYBORU) 

KRYMINOLOGIA i KRYMINALISTYKA 

Przedmiot do wyboru I 

Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa 

Podstawy suicydologii 

Informatyczne wspomaganie w kryminalistyce 

Kryminalistyka elementami medycyny sądowej 

Przedmiot do wyboru II 

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI 

Przedmiot do wyboru I 

Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa 

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem państwa 
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Krajowe i międzynarodowe standardy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 

Zasady budowy bezpiecznych systemów informatycznych 

Przedmiot do wyboru II 

ANALITYK BEZPIECZEŃSTWA 

Przedmiot do wyboru I 

Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa 

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem 

Wywiad, kontrwywiad i analiza wywiadowcza 

Wykorzystania systemów informatycznych w wywiadzie i kontrwywiadzie 

Przedmiot do wyboru II 

OBSŁUGA CELNA I LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA 

Przedmiot do wyboru I 

Systemy i procesy logistyczne 

Ogólne zagadnienia polityki międzynarodowej 

Unijna i międzynarodowa polityka celna 

Analiza i projektowanie procesów logistycznych i spedycyjnych 

Przedmiot do wyboru II 

BEZPIECZEŃSTWO SMART CITY I PAŃSTWA 

Przedmiot do wyboru I 

Prawno-finansowe aspekty funkcjonowania inteligentnych miast 

Systemy komunikacji inteligentnych miast 

Mobilne zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych 

Nowoczesne technologie w zarządzaniu inteligentnym miastem 

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej 

Polityka energetyczna 

MODUŁ JĘZYKÓW OBCYCH 

Język obcy 

MODUŁ PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ 

Seminarium badawcze 

Proseminarium 

Repetytorium 

Seminarium magisterskie 

4. 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 projektów,  
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• ocena zadań projektowych,  

• 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. 

 

6. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

Program studiów przewiduje, że część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

Zajęcia prowadzone są w formie synchronicznej (łączenie w czasie rzeczywistym) oraz 

asynchronicznej (kursy na platformie e-learningowej). 

Kształcenie zdalne w formie synchronicznej odbywa się przy wykorzystaniu narzędzia Google Meet, 

a w formie asynchronicznej platformy Moodle lub platformy Oxford w przypadku języka angielskiego. 

 

Na studiach stacjonarnych kształcenie w formie synchronicznej przewidziane zostało na 

następujących przedmiotach: 

• Psychologia społeczna 

• Strategie zapobiegania przestępczości 

• Bezpieczeństwo zdrowotne ludności 

• Język obcy 

• Repetytorium (w połowie) 

• Seminarium magisterskie (w połowie) 

Na studiach niestacjonarnych kształcenie w formie synchronicznej przewidziane zostało na 

następujących przedmiotach: 

• Współczesne wyzwania ekonomii (w połowie) 

• Filozofia i historia bezpieczeństwa wewnętrznego (w połowie) 

• Psychologia społeczne (w połowie) 

• Strategia bezpieczeństwa cywilnego 

• Obrona cywilna i ochrona ludności 

• Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego 

• Strategie zapobiegania przestępczości 

• Bezpieczeństwo zdrowotne ludności 

• Repetytorium (w połowie) 

• Seminarium magisterskie (w połowie) 
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Na studiach niestacjonarnych kształcenie w formie asynchronicznej przewidziane zostało na 

następujących przedmiotach: 

• Seminarium badawcze 

• Proseminarium 

Zajęcia z języka obcego będą prowadzone w formie zdalnej w połowie synchroniczne i w połowie 

asynchronicznie. 

 

 


