
Opis efektów kształcenia  

Kierunek Bezpieczeństwo Państwa  

 

 

Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Państwa  

   

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:  

kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 

 
Kierunek studiów Bezpieczeństwo Państwa mieści się w obszarze nauk społecznych, wśród nauk o 
bezpieczeństwie, a do jego opisu, z racji treści kształcenia, wykorzystano także kompetencje z 
zakresu nauk humanistycznych. Jego zadaniem jest dostarczenie studentom wiedzy na temat 
uwarunkowań, wymiarów oraz metod i sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego 
obywateli. Ważnym zadaniem kształceni jest także wypracowanie umiejętności i kompetencji 
umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreatywne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, 
przedsięwzięciach, działaniach, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym 
społeczeństwie i państwie, a skoncentrowanych na różnych wymiarach bezpieczeństwa. Kierunek ten 
korzysta przede wszystkim z dorobku dyscyplin nauk o bezpieczeństwie. Jest to jedna z tych 
empirycznych nauk społecznych, które umożliwiają badanie, analizowanie, opisywanie, wyjaśnianie, 
ocenianie i prognozowanie wszelkich aspektów bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i 
globalnym. Z uwagi na wielką złożoność życia społeczno - politycznego, w kształceniu przyszłych 
specjalistów w zakresie bezpieczeństwa państwa, konieczne jest odwoływanie się także do dorobku 
innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych, zwłaszcza takich jak nauki o obronności, nauki o 
polityce, ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia, psychologia społeczna, nauki o administracji oraz 
prawo. Efektywna działalność dydaktyczna nie jest w tym wypadku możliwa bez wykorzystania 
dorobku również szerokiego zakresu nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii i nauk 
pokrewnych. Opis, analiza, wyjaśnianie i prognozowanie bezpieczeństwa wymaga bowiem ukazania 
jego historycznych uwarunkowań oraz uwzględnienia wskazań filozofii, a zwłaszcza etyki, dla 
prawidłowego wyciągania wniosków z dziejów myśli ekonomicznej, politycznej i prawnej, decydującej 
o naszym dzisiejszym bezpieczeństwie.  
 
2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

W  – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 

U  – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 

K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Symbol efektu 

kierunkowego 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Bezpieczeństwo Państwa  

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent: 

Symbol efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie nauk 

społecznych 

WIEDZA 

K1_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, a 

zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa państwa i potrafi ją 

zidentyfikować w systemie nauk o charakterze społecznym, a także 

wskazać relacje jakie zachodzą w stosunku do innych nauk i dziedzin 

wiedzy  

S1A_W01 

K1_W02 ma podstawową wiedzę o znaczeniu nauk o bezpieczeństwie oraz o ich 

przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z innymi 

dyscyplinami naukowymi  

S1A_W01 

K1_W03 ma wiedzę na temat zakresu, celu i uwarunkowań polityki, zwłaszcza 

w ramach światowych i europejskich systemów bezpieczeństwa  

S1A_W01 

K1_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową i rozumie główne teorie oraz 

podstawowe metodologie stosowane w naukach o bezpieczeństwie  

S1A_W01 

S1A_W04 

S1A_W05 

K1_W05 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju 

społeczeństwa i polityki na płaszczyźnie europejskiej i globalnej  

S1A_W01 

S1A_W08 

S1A_W09 

K1_W06 ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, 

politycznych, prawnych, ekonomicznych i ich podstawowych 

elementach, a zwłaszcza o organizacjach i instytucjach powołanych do 

zapewniania bezpieczeństwa  

S1A_W02 

K1_W07 ma wiedzę interdyscyplinarną, na podstawie której definiuje pojęcia z 

zakresu bezpieczeństwa państwa  

S1A_W02 

K1_W08 rozpoznaje i opisuje uwarunkowania różnych wymiarów 

bezpieczeństwa oraz zna ich kontekst w odniesieniu do różnych 

rodzajów struktur i instytucji społecznych 

S1A_W02 

K1_W09 dysponuje wiedzą historyczną, dotyczącą tworzenia i umacniania 

bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym  

S1A_W02 

K1_W10 ma wiedzę o polskim, europejskim i światowym wymiarze państwa i 

władzy oraz polityki, a także prawa i o zasadach funkcjonowania 

systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-

politycznych 

S1A_W02 

K1_W11 ma podstawową wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami i 

instytucjami społecznymi, a zwłaszcza organizacjami i instytucjami 

S1P_W03 



powołanymi do zapewniania bezpieczeństwa 

K1_W12 rozpoznaje zasady funkcjonowania podmiotów i systemów 

bezpieczeństwa, a także potrafi je odnieść do podstawowej wiedzy o 

zasadach funkcjonowania w obrębie struktur i instytucji społecznych 

w skali krajowej i międzynarodowej  

S1A_W03 

K1_W13 ma wiedzę z zakresu geografii gospodarczej i politycznej, jako nauki i 

wiedzy praktycznej o środowisku życia człowieka  

S1A_W03 

K1_W14 ma uporządkowaną wiedzę na temat genezy powstania, źródeł prawa i 

zasad funkcjonowania światowych i regionalnych bloków polityczno – 

militarnych i społeczno – ekonomicznych oraz rozumie ich implikacje 

na arenie międzynarodowej  

S1A_W03 

S1A_W06 

S1A_W07 

S1A_W09 

K1_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji 

międzynarodowych, ich kompetencji, zasięgu i procesów decyzyjnych  

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W08 

K1_W16 zna rodzaje więzi społecznych w sferze bezpieczeństwa państwa i w jej 

otoczeniu oraz rządzące nimi prawidłowości 

S1A_W04 

K1_W17 zna i charakteryzuje relacje pomiędzy strukturami bezpieczeństwa w 

kontekście nauk społecznych 

S1A_W04 

K1_W18 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu form, zasad, istoty i 

mechanizmów funkcjonowania organizacji ze szczególnym 

uwzględnieniem struktur europejskich w ich międzynarodowym 

kontekście  

S1A_W04 

S1A_W05 

K1_W19 zna koncepcje genezy państwa, a także koncepcje państwa we 

współczesnej myśli politycznoprawnej 

S1A_W04 

S1A_W06 

S1A_W08 

K1_W20 ma wiedzę o zakresie pojęcia i istoty prawa, a także o związkach 

pomiędzy prawem krajowym a prawem międzynarodowym w 

obszarze bezpieczeństwa  

S1A_W01 

S1A_W03 

K1_W21 zna wybrane modele administracji publicznej na świecie i w Europie 

oraz zasady i mechanizmy działania organów władzy publicznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem władzy wykonawczej w sferze 

bezpieczeństwa  

S1A_W01 

S1A_W03 

K1_W22 ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako o podmiocie kon-

stytuującym struktury społeczne, ekonomiczne i polityczne, powołane 

do zapewniania bezpieczeństwa i zasady ich funkcjonowania, a także o 

wymaganiach stawianych działającym w tych strukturach, w 

kontekście ich historycznej ewolucji i rozwoju 

S1A_W05 

S1A_W09 

K1_W23 rozpoznaje uwarunkowania funkcjonowania podmiotów 

bezpieczeństwa w odniesieniu do szerszych uwarunkowań 

ogólnospołecznych 

S1A_W05 



K1_W24 zna kierunki badań nauk o bezpieczeństwie oraz relacje z badaniami w 

innych naukach społecznych 

S1A_W05 

K1_W25 ma wiedzę o metodach, narzędziach i technikach pozyskiwania 

danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne 

odpowiedzialne za szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz procesy w 

nich i pomiędzy nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem 

instytucji oraz organizacji działających w systemie bezpieczeństwa 

zewnętrznego i wewnętrznego  

S1P_W06 

K1_W26 ma wiedzę pozwalającą objaśniać pojęcia związane z ryzykiem w 

obszarze bezpieczeństwa i wskazuje na mechanizmy jego 

niwelowania, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesów 

społecznych, ekonomicznych, politycznych  

S1A_W06 

K1_W27 zna i rozumie tradycyjne i współczesne pojęcie bezpieczeństwa 

państwa, zna ideologiczne, religijne oraz narodowościowe czynniki 

bezpieczeństwa 

S1A_W06 

 

K1_W28 zna i rozumie znaczenie strategii bezpieczeństwa i metodykę tworzenia 

strategii, w tym strategii bezpieczeństwa, w dziejach Polski 

S1A_W06 

K1_W29 zna źródła, metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych, 

odpowiednich dla dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych 

właściwych dla nauk o bezpieczeństwie  

S1A_W06 

K1_W30 ma wiedzę z zakresu analizowania i interpretacji problemów 

organizacji, procesów zarządzania, analizy i planowania 

strategicznego  

S1A_W06 

S1A_W07 

K1_W31 zna i rozumie różne koncepcje polityki bezpieczeństwa  S1A_W06 

S1A_W07 

K1_W32 zna normy regulujące funkcjonowanie wybranych struktur i instytucji 

społecznych, a w szczególności systemu bezpieczeństwa państwa 

S1A_W07 

K1_W33 zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji 

politycznych dotyczących spraw bezpieczeństwa państwa 

S1A_W07 

K1_W34 właściwie rozumie modele, funkcje, formy, rodzaje działań z zakresu 

zarządzania bezpieczeństwem państwa, mając na względzie normy i 

reguły rządzące procesami społecznymi 

S1A_W07 

K1_W35 ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych w 

polityce i strategii bezpieczeństwa  

S1A_W07 

K1_W36 zna historyczne, geograficzne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe 

uwarunkowania życia politycznego  

S1A_W08 

K1_W37 zna współczesne trendy zmian w obszarze bezpieczeństwa państwa, 

jego przyczynach oraz o wynikających z nich procesach zmian w 

systemie zapewniania bezpieczeństwa, a także o przebiegu, skali i 

konsekwencjach tych zmian  

S1P_W08 



K1_W38 ma wiedzę o procesach zmian europejskich i światowych struktur i 

instytucji społecznych, gospodarczych i politycznych, 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  

S1A_W08 

K1_W39 ma wiedzę o poglądach na temat bezpieczeństwa państwa, organizacji i 

instytucji działających w tej sferze oraz ich historycznej ewolucji i 

prognozach na przyszłość  

S1A_W09 

K1_W40 zna ideę celowości oraz zasady tworzenia i utrzymywania struktur w 

obszarze bezpieczeństwa i relacji zachodzących wewnątrz nich, z 

uwzględnieniem aspektów ogólnospołecznych 

S1A_W09 

K1_W41 zna słownictwo, także obcojęzyczne, umożliwiające rozumienie i 

tworzenie różnych rodzajów tekstów pisanych i mówionych, 

formalnych i nieformalnych, zarówno ogólnych jak i szczegółowych z 

zakresu nauk o bezpieczeństwie  

S1A_W10 

K1_W42 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności intelektualnej i prawa autorskiego a także informacji 

publicznej  

S1A_W10 

K1_W43 zna i rozumie znaczenie innowacyjności oraz przedsiębiorczości w 

rozwoju społeczno - ekonomicznym regionów, państw oraz świata  

S1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K1_U01 potrafi interpretować teksty filozoficzne, socjologiczne, prowadzić 

spory i dyskusje z użyciem argumentów zaczerpniętych z nauk 

społecznych, w tym ontologicznych i aksjologicznych  

S1A_U01 

K1_U02 potrafi prawidłowo i w sposób naukowy analizować, przewidywać i 

interpretować zjawiska i procesy społeczne, polityczne, prawne, 

ekonomiczne, istotne dla bezpieczeństwa państwa, zachodzące w 

przestrzeni europejskiej i światowej  

S1A_U01  

S1A_U08  

K1_U03 potrafi dokonać prognozy rozwoju bezpieczeństwa w ujęciu 

uniwersalnym, ogólnoeuropejskim, euroatlantyckim 

S1A_U01 

S1A_U03 

K1_U04 prawidłowo ocenia funkcjonowanie podmiotów w obszarze 

bezpieczeństwa oraz zasady ich funkcjonowania w odniesieniu do 

szerszych uwarunkowań ogólnospołecznych  

S1A_U01 

K1_U05 umie określić rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu 

społeczeństwa, a także wyjaśnić kompetencje instytucji społeczno-

politycznych pnstwa 

S1A_U01 

S1A_U02 

K1_U06 potrafi rozpoznać rodzaje administracji publicznej na poszczególnych 

szczeblach organizacji państwa, analizować kompetencje i zadania 

administracji rządowej i samorządowej oraz administracji specjalnej, 

zwłaszcza z uwzględnieniem realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa 

państwa  

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U06 

K1_U07 potrafi dokonać analizy i zinterpretować problemy organizacji procesy S1A_U01 



zarządzania oraz zidentyfikować węzłowe problemy funkcjonowania 

organizacji, znajdując powiązania i wzajemne relacje pomiędzy wiedzą 

o bezpieczeństwie narodowym a wiedzą z zakresu organizacji i 

zarządzania  

S1A_U02 

S1A_U06 

K1_U08 potrafi interpretować wiedzę na temat bezpieczeństwa z perspektywy 

historycznej i współczesnej, w wymiarze polskim oraz europejskim i 

światowym, przy uwzględnieniu specyfiki systemu politycznego i 

społecznego oraz kultury politycznej  

S1A_U02 

K1_U09 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w celu 

analizy konkretnych zjawisk i procesów  społecznych, ekonomicznych, 

politycznych, prawnych, mających wpływ na różne wymiary 

bezpieczeństwa  

S1A_U02 

K1_U10 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące 

formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i 

narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników 

pozwalających na definiowanie i rozwiązywanie problemów w 

zakresie nauk o bezpieczeństwie  

S1A_U02 

S1A_U03 

K1_U11 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szcze-

gółowego opisu i analizy konkretnych procesów i zjawisk 

społecznych, politycznych, prawnych, gospodarczych, 

determinujących bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach  

S1A_U02 

S1A_U04 

K1_U12 potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup 

społecznych w życiu publicznym, zwłaszcza ich wpływ na stan i 

poziom bezpieczeństwa  

S1A_U02 

S1A_U06 

S1A_U08 

K1_U13 potrafi określić podstawowe kategorie pojęciowe, opisujące państwo i 

jego system prawny oraz procesy zachodzące w organizacji i 

funkcjonowaniu współczesnych państw  

S1A_U03 

K1_U14 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych 

procesów i zjawisk społecznych (politycznych, prawnych, 

gospodarczych) zachodzących w systemie bezpieczeństwa państwa i w 

jego otoczeniu  

S1A_U03 

K1_U15 potrafi analizować przyczyny sukcesów i porażek w tworzeniu i 

umacnianiu państwowości oraz bezpieczeństwa Polski, w ujęciu 

historycznym  

S1A_U03  

K1_U16 umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot 

lokalnych i organizacji politycznych, uwzględniając zwłaszcza rolę 

człowieka w różnych strukturach społecznych  

S1A_U03 

S1A_U08  

K1_U17 potrafi badać i wyjaśniać rolę struktur politycznych, społecznych, 

ekonomicznych we współczesnym państwie i świecie  

S1A_U03 

S1A_U10 



K1_U18 potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk 

społecznych, politycznych, ekonomicznych na poziomie ogólnym, z 

wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla 

nauk o bezpieczeństwie oraz zagrożeń funkcjonującego porządku 

prawnego, społecznego i politycznego  

S1A_U04 

S1A_U10  

K1_U19 potrafi zdefiniować problemy globalne w polityce bezpieczeństwa i 

problemy polityki bezpieczeństwa w ujęciu ewolucyjnym i 

prognostycznym 

S1A_U04 

S1A_U07 

K1_U20 potrafi dostrzec i ocenić zagrożenia dla porządku prawnego, 

społecznego i politycznego oraz społeczne oczekiwania, dotyczące 

ewolucji roli instytucji społeczno-politycznych  

S1A_U04 

S1A_U08 

K1_U21 posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i 

regułami prawnymi, także zawodowymi, i etycznymi, w celu 

rozwiązywania i oceniania problemów z zakresu bezpieczeństwa 

państwa  

S1A_U05 

K1_U22 potrafi posługiwać się normami i regułami etycznymi, prawnymi i 

ekonomicznymi, rozstrzygając dylematy wynikające z ww. reguł i 

norm, przewidując skutki konkretnych działań w rozwoju 

społeczeństwa, narodu, państwa  

S1A_U05 

S1A_U06 

K1_U23 potrafi dokonać prostych interpretacji przepisów prawnych, 

szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa, w tym w sytuacji 

stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu 

klęski żywiołowej, ich istoty i zasad konstytucyjnych  

S1A_U06 

K1_U24 umie świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu publicznym  S1A_U06 

K1_U25 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu i oceny stanu 

bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i 

międzynarodowym  

S1A_U06 

K1_U26 potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy 

zjawisk społeczno-politycznych, zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa  

S1A_U06 

S1A_U10 

K1_U27 umie analizować i oceniać proces rządzenia państwem i podejmowania 

w nim decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje, zwłaszcza dla 

bezpieczeństwa państwa  

S1A_U06 

S1A_U07 

S1A_U08 

K1_U28 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i praktyk do 

realizacji zadań związanych z różnymi obszarami bezpieczeństwa 

państwa  

S1A_U06 

S1A_U07 

K1_U29 potrafi identyfikować i analizować konkretne problemy z obszaru 

bezpieczeństwa państwa oraz proponować, a także wdrażać 

odpowiednie rozwiązania i rozstrzygnięcia w tym zakresie  

S1A_U07 

K1_U30 posiada umiejętność przewidywania ludzkich i społecznych 

zachowań, istotnych dla efektywnego funkcjonowania systemu 

S1A_U08 



bezpieczeństwa państwa, analizowania ich motywów oraz 

społecznych, politycznych, prawnych, ekonomicznych 

uwarunkowań  

K1_U31 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w 

języku polskim i języku obcym, w których przedstawia szczegółowe 

zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa państwa, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

S1A_U09 

S1A_U11 

K1_U32 potrafi napisać prosty raport analityczny, badawczy, sprawozdawczy, 

w sprawach dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk o 

bezpieczeństwie 

S1A_U09 

K1_U33 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w tym 

między innymi prezentacji multimedialnej, w języku polskim i 

języku obcym z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla nauk o bezpieczeństwie, w których potrafi 

przedstawić szczegółowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa 

państwa, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 

także różnych źródeł  

S1A_U10 

S1A_U11 

K1_U34 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz 

formułowania wniosków, odwołując się do poglądów innych 

autorów, stosując wiedzę teoretyczną na temat bezpieczeństwa w 

praktyce  

S1A_U10 

K1_U35 posługuje się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi 

dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego oraz zna terminy umożliwiające prowadzenie dyskursu na 

tematy będące w zainteresowaniu nauk o bezpieczeństwie  

S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1_K01 ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, a jednocześnie jej 

niedostatków, wobec czego rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania, poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności 

oraz kompetencji z zakresu nauk o bezpieczeństwie przez całe życie 

S1A_K01 

K1_K02 jest otwarty na nowe rozwiązania i gotów do zmiany opinii i 

postępowania w świetle nowych teorii i rozwiązań w obszarze nauk 

społecznych, zwłaszcza odnoszących się do bezpieczeństwa  

S1A_K01 

K1_K03 świadomie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju,  doskonalenia 

umiejętności oraz kompetencji.  

S1A_K01 

S1A_K04 

S1A_K06 

K1_K04 potrafi efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać jej 

stopień zaawansowania  

S1A_K01 

S1A_K06  

K1_K05 jest przygotowany do prowadzenia samodzielnych poszukiwań 

sposobów rozwiązywania problemów zarządzania bezpieczeństwem, 

S1A_K01 

S1A_K03 



stosowania podstawowych metod i technik zarządzania, w tym 

zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych  

S1A_K05 

 

K1_K06 jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, 

także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i 

obywatelskie z zakresu bezpieczeństwa, komunikując się z 

otoczeniem, przekazując i broniąc swoich poglądów  

S1A_K02 

S1A_K03 

S1A_K06 

 

K1_K07 jest przygotowany do pracy na podstawowych szczeblach organizacji 

państwa, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych, 

które realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa  

S1A_K01 

S1A_K02 

S1A_K06 

S1A_K07 

K1_K08 jest przygotowany do poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania 

prawa w obszarze bezpieczeństwa, dostrzegania związków i zależności 

między prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym, a także 

oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w 

obszarze bezpieczeństwa  

S1A_K02 

S1A_K04 

S1A_K05 

 

K1_K09 potrafi pracować w grupie, mając świadomość znaczenia pracy 

zespołowej dla realizacji celów w pracy zawodowej i działalności 

publicznej na rzecz bezpieczeństwa  

S1A_K02 

K1_K10 jest przygotowany do uczestnictwa w projektach, grupach, 

organizacjach i instytucjach, a przy tym identyfikowania korzyści 

płynących z pracy zespołowej  

S1A_K02 

S1A_K05 

 

K1_K11 jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań, 

przyjmując w nich różne role i podejmując samodzielnie decyzje w 

sytuacjach kryzysowych  

S1A_K02 

S1A_K07 

K1_K12 jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora 

życia społecznego, zwłaszcza w zakresie inicjatyw i projektów 

odnoszących się do bezpieczeństwa, a także kierować małymi 

zespołami i przedsięwzięciami  

S1A_K02 

K1_K13 potrafi pełnić rolę arbitra, mediatora i negocjatora w sytuacji konfliktu 

i zagrożenia społecznego 

S1A_K02 

K1_K14 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, a 

przede wszystkim w budowaniu zinstytucjonalizowanych form 

aktywności obywatelskiej, uczestniczenia w zespołach i organizacjach 

realizujących cele i zadania społeczne, polityczne, ekonomiczne w 

zakresie bezpieczeństwa  

S1A_K02 

 

K1_K15 rozumie potrzebę opisu, analizy i interpretacji zjawisk towarzyszących 

polityce bezpieczeństwa, a także relacji pomiędzy teorią a praktyką 

polityki bezpieczeństwa państwa  

S1A_K02 

S1A_K05 

K1_K16 ma świadomość znaczenia strategii bezpieczeństwa dla kraju, w 

dziejach Europy i świata 

S1A_K02 

S1A_K04 



K1_K17 potrafi wskazać metody i sposoby realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania, w zakresie bezpieczeństwa państwa 

S1A_K03 

K1_K18 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy zawodowej, 

określając priorytety wykonania działań i sprawnie wykonując 

zadania zmierzające do realizacji projektowego przedsięwzięcia  

S1A_K03 

K1_K19 szanuje różnice w punktach widzenia, determinowanych odmiennym 

podłożem politycznym, kulturowym i społecznym 

S1A_K03 

K1_K20 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne, 

związane z własną i cudzą pracą zawodową, poszukując 

optymalnych rozwiązań, postępując zgodnie z zasadami etyki  

S1A_K04 

K1_K21 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym  

S1A_K04 

S1A_K06 

K1_K22 jest przygotowany do analizy i oceny przyczynowo-skutkowej 

procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa państwa  

S1A_K05 

K1_K23 umie uczestniczyć w budowaniu projektów społecznych, 

politycznych, gospodarczych, znając aspekty prawne, ekonomiczne i 

polityczne tej działalności oraz potrafiąc przewidywać w 

podstawowym zakresie jej skutki  

S1A_K05 

K1_K24 ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i 

etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej 

S1A_K06 

 

K1_K25 ma świadomość szybkiego rozwoju nauk z zakresu bezpieczeństwa i 

rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umiejętności w 

zależności od oczekiwań społecznych  

S1A_K06 

K1_K26 Potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany, innowacyjny i 

kreatywny, wspierając i kreując postawy otwartości wobec 

organizacji społecznych oraz wykazuje umiejętność myślenia i 

działania w sposób przedsiębiorczy  

S1A_K07 

 


