
Sylwetka absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Państwa  

Aspiracją Instytutu Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu jest przygotowanie 

absolwentów do sprostania wyzwaniom coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Studia 

pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Państwa będą kształcić studentów zgodnie z 

potrzebami rynku, w dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej i politycznej kraju, 

w tym uwzględniając potrzeby administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji 

zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, łącząc solidne przygotowanie teoretyczne i 

praktyczne. Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo Państwa tym samym wpisuje się dobrze 

w trendy rozwojowe współczesnej administracji i gospodarki, odpowiadając w pełni na 

zapotrzebowanie płynące z rynku. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Państwa w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, uzyskując tytuł licencjata, posiadał 

będzie podstawową interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kształcenia ogólnego, 

podstawowego, kierunkowego i specjalnościowego, tj. zwłaszcza nauk humanistycznych, 

społecznych, ekonomicznych, politycznych i prawnych, w tym w szczególności militarnych 

oraz nauk pokrewnych, historii, geografii, filozofii, dotyczącą różnorodnych aspektów 

problemów funkcjonowania organizacji – instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa 

państwa, tworzącą podbudowę do zrozumienia istoty bezpieczeństwa, praw człowieka i zasad 

funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury.  

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Państwa posiądą ogólną wiedzę na temat 

zagrożeń współczesnego świata, szeroko rozumianego bezpieczeństwa i rozwiązywania 

problemów w sytuacjach zagrożenia, na podbudowie ogólnej wiedzy z zakresu nauk 

społecznych (stosunki międzynarodowe, administracja, prawo, zarządzanie).  

Zaznajomieni zostaną w szerokim zakresie z tematyką bezpieczeństwa 

międzynarodowego, zarówno w obszarze wojskowym (konflikty, sojusze militarne, służby 

specjalne), jak i związanym z zarządzaniem konfliktem międzynarodowym, a także rolą 

organizacji pozarządowych w procesach pokojowych. 

Absolwent pozna teorię i zasady funkcjonowania państwa, miejsce, rolę i zadania 

instytucji administracji państwowej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne i 

zewnętrzne, a także podział władzy w państwie oraz zasady funkcjonowania organów 

państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Zdobędzie także wiedzę i doświadczenie w 

zakresie roli i zadań administracji państwowej i samorządowej w organizacji i kierowaniu 



bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo studenci poznają wybrane prawne 

standardy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w Unii Europejskiej, a także 

wybranych państw – sąsiadów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem państw 

członkowskich UE. Absolwent będzie więc znał tym samym kluczowe zagadnienia, związane 

z bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym, a w tym regulacje prawne w tym 

zakresie, najważniejsze aspekty prawne, procedury bezpieczeństwa oraz zarządzania 

kryzysowego na różnych poziomach, z uwzględnieniem planowania i koordynacji działań w 

sytuacjach kryzysowych. Zrozumie tym samym zasady funkcjonowania instytucji państwa, 

zakres zadań administracji publicznej, problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

oraz różnych rodzajów przestępczości, z terroryzmem włącznie, możliwości przeciwdziałania 

im i minimalizacji skutków.  

Ważnym elementem kształcenia będą praktyki, a także zdobywanie umiejętności 

pracy zespołowej i indywidualnych działań koncepcyjno – kierowniczych i organizacyjnych. 

Absolwent zyska więc wiedzę istotną dla zrozumienia aspektów genetycznych, strukturalnych 

oraz funkcjonalnych zjawisk i procesów bezpieczeństwa, przez to przygotowany zostanie do 

przekładania wiedzy teoretycznej na praktyczne scenariusze i projekty rozwiązań trudnych 

problemów międzynarodowych i narodowych: krajowych, regionalnych i lokalnych. 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Państwa będzie w szczególności:  

- wiedział, jakie zagrożenia bezpieczeństwa występują we współczesnym świecie i jak 

zmieniły się one po zakończeniu zimnej wojny, 

- wiedział, jaką rolę odgrywają i mogą odegrać w przyszłości organizacje międzynarodowe i 

ponadnarodowe w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych oraz w budowaniu i 

umacnianiu pokoju na świecie, 

- znał różnorodne aspekty zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego - 

polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne, religijne, ekologiczne, 

- znał struktury bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego oraz ich ewolucję,  

- znał rolę i zadania działań politycznych oraz dyplomatycznych w rozwiązywaniu konfliktów 

międzynarodowych,  

- znał zasady zarządzania projektami z zakresu różnych dziedzin bezpieczeństwa państwa,  

- znał mechanizmy prowadzenia akcji międzynarodowych, mających na celu zachowanie, 

budowanie, bądź wymuszenie pokoju, 

- poprawnie analizować i oceniać zjawiska i zagrożenia bezpieczeństwa, począwszy od 

poziomu lokalnego i regionalnego, aż do zagrożeń w skali kraju, Europy i świata włącznie,  



- zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać i chronić informacje związane z szeroko 

ujętą problematyką bezpieczeństwa,  

- oceniać, analizować i interpretować zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i 

międzynarodowego, 

- wykorzystać wiedzę z zakresu teorii bezpieczeństwa w analizie polityki państw i stosunków 

międzynarodowych, 

- identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać w praktyce wiedzę i informacje 

związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią 

potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa publicznego,  

- rozwiązywać proste problemy zawodowe, tak samodzielnie, jak też uczestnicząc w pracy 

zespołowej, kierując małymi zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone,  

- szybko adaptować się do nowych, zmieniających się warunków, elastycznie reagować na 

pojawiające się zagrożenia, wykazywać się innowacyjnością 

- skutecznie projektować i realizować zadania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i 

międzynarodowym  

- komunikować się z otoczeniem,  

Absolwent będzie przez to przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania 

procesami w organizacjach o różnym charakterze, w zależności od wybranej specjalności - 

administracyjnym w zakresie bezpieczeństwa polityczno – militarnego lub bezpieczeństwa 

społeczno – ekonomicznego.  

Duży nacisk w programie studiów został położony na naukę języków obcych, których 

znajomość w obecnej epoce globalizacji jest wysoce pożądana. Przewidywana liczba godzin 

przygotowuje studenta do płynnego komunikowania się w języku obcym, szczególnie w 

zakresie swobodnego porozumiewania się, a także skutecznej wymiany specjalistycznych 

informacji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.  

Poziom specjalisty Absolwent osiągnie dzięki wiedzy szczegółowej, przekazywanej w 

ramach przewidzianych przedmiotów specjalnościowych, wyposażającej studenta w wiedzę 

praktyczną. Dodatkowo, możliwość zweryfikowania tego rodzaju wiedzy i ewentualnego jej 

pogłębienia, student uzyska dzięki programowi praktyk zawodowych.  

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Państwa zostanie wyposażony w: 

- wiedzę o specyfice nauk o państwie, prawie i administracji, nauk politycznych i 

ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauki o bezpieczeństwie 

społecznym, ekonomicznym, politycznym i militarnym, ich miejscu w systemie nauk i 

relacjach z innymi naukami, 



- wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zwłaszcza praw człowieka i 

obowiązków obywatela, a także zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury, 

- wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz funkcjonowaniu ich elementów w 

podsystemie bezpieczeństwa państwa, a także o relacjach pomiędzy strukturami i 

instytucjami bezpieczeństwa w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, 

- wiedzę o normach i regułach (prawnych, gospodarczych, moralno - etycznych) 

organizujących struktury i instytucje bezpieczeństwa i o rządzących nimi 

prawidłowościach, 

- rozległą wiedzę prawną, regulującą obszary związane z bezpieczeństwem państwa i 

porządkiem publicznym, 

- umiejętności w zakresie metod oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa państwa w 

sytuacjach i stanach nadzwyczajnych,  

- umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, aktywnego uczestniczenia w 

pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi, podległymi sobie 

zespołami,  

- umiejętność komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, 

przetwarzania i przekazywania wiedzy, danych, informacji.  

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Państwa będzie w szczególności przygotowany do: 

- pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb 

państwowych lub samorządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz w 

zespołach reagowania i zarządzania kryzysowego, a także w instytucjach i organizacjach 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w wymiarze społeczno - ekonomicznym, 

- pracy z wykorzystaniem nowoczesnych form administracji publicznej,  

- samodzielnego doskonalenia i uzupełniania zdobytej wiedzy,  

- abstrakcyjnego i krytycznego myślenia, rozumienia wiedzy jako nieustannie 

zmieniającego się zasobu informacyjnego, umożliwiających identyfikację, opis, analizę 

oraz interpretację złożonych procesów i problemów organizacji i jej otoczenia, przy 

zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i istotnych paradygmatów 

badawczych,  

- dokonywania całościowej analizy i diagnozy sytuacji politycznej i gospodarczej oraz 

tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim, 

poprzez integrowanie wiedzy z różnych dziedzin i gałęzi nauki,  

- rozstrzygania sporów w sytuacji konfliktu społecznego, a także mediacji i 

przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów  



- samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu 

różnorodnych i źródeł informacji jakościowej i ilościowej,  

- ponoszenia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy, 

środowisku lokalnym i poza nim,  

- posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu bezpieczeństwa, w stopniu 

koniecznym do wykonywania zawodu, 

- podjęcia studiów II stopnia na różnych kierunkach – społecznych, ekonomicznych.  

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Państwa Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu, będzie przygotowany i otwarty na zmiany, a także wyposażony w 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą dostosować mu się do 

zmieniającego otoczenia, w tym nieustannie ewoluującego rynku pracy. Będzie się on 

również cechował etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.  

Opisany sposób kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Państwa w PWSZ w 

Raciborzu pozwala Absolwentowi na podjęcie efektywnej pracy jako specjalista w 

administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych 

lub samorządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w zespołach 

zarządzania kryzysowego, w jednostkach bezpieczeństwa gospodarczego lub ekologicznego 

oraz w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia lub do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej.  

Absolwenci będą przygotowani do pełnienia funkcji administracyjnych i 

kierowniczych, związanych ze sprawami bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom 

publicznym.  

Dzięki procesowi kształcenia absolwent zostanie przygotowany do pracy na 

stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i 

międzynarodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań sił 

zbrojnych w systemach bezpieczeństwa, narodowym i sojuszniczym.  

Absolwenci tego kierunku mogą zdobyć kompetencje zawodowe pracownika 

administracyjnego w strukturach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na poziomie 

gminy, powiatu, województwa. Studia zapewniają szeroką wiedzę z zakresu obronności. 

Absolwenci będą przygotowani do zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach 

administracji, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych zdarzeń, zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu. Uzyskają kompetencje do pracy w organizacjach ochrony 

cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przygotowują do pracy w administracji 

rządowej i samorządowej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się 



problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na wielu stanowiskach cywilnych 

i służbach mundurowych.  

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Państwa zostanie przygotowany do pracy: 

1) W administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) i samorządowej, z 

ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne lub wykonujących 

zadania związane z bezpieczeństwem, jak np. dowództwa i instytucje wojskowe, 

wojewódzkie sztaby wojskowe, wojskowe komendy uzupełnień, Inspektorat Wsparcia 

Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe, Wojskowe Komendy Uzupełnień, Narodowe Siły 

Rezerwowe;  

2) W służbach mundurowych, zwłaszcza na stanowiskach cywilnych oraz w instytucjach 

zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnieniami bezpieczeństwa;  

3) W strukturach administracji rządowej i samorządowej – lokalnej oraz regionalnej, w 

tym zwłaszcza w organach zarządzania bezpieczeństwem w administracji 

wojewódzkiej, wyspecjalizowanych organach terenowej administracji rządowej o 

charakterze inspekcyjnym i kontrolnym;  

4) W instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, wykonujących 

zadania z zakresu bezpieczeństwa;  

5) W instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnieniami bezpieczeństwa;  

6) W środkach masowego przekazu;  

7) W służbach mundurowych, zwłaszcza na stanowiskach cywilnych;  

8) W jednostkach gospodarczych, administracyjnych, zobowiązanych prawem do 

zatrudnienia specjalistów ds. obronności;  

9) W jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacji powszechnej itp., które 

prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności;  

Przewidywane do objęcia przez Absolwenta stanowiska to między innymi:  

- pracownik biurowy w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z 

zarządzaniem bezpieczeństwem i obronnością;  

- pracownik instytucji lub formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo państwa, w tym służb 

specjalnych;  

- pracownik biurowy w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z 

zarządzaniem bezpieczeństwem i obronnością, w tym również w kancelarii niejawnej;  

- analityk danych w sytuacjach kryzysowych;  

- biurowy lub operacyjny pracownik na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego;  



- inspektor ds. monitorowania zagrożeń;  

- doradca w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i 

samorządowej,  

- będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą, w tym w dziedzinach związanych z 

bezpieczeństwem.  

Absolwent, kończąc studia na poziomie licencjackim, zostanie też przygotowany do 

podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku studiów lub pokrewnych kierunkach – 

społeczno-politycznych, prawnych i ekonomicznych, w tym przede wszystkim związanych z 

naukami o bezpieczeństwie.  

Uzyskanie dyplomu w Instytucie Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu powinno 

otwierać drogę do pracy zawodowej w praktyce gospodarczej, jak i w instytucjach oraz pracy 

naukowej w ośrodkach badawczych i instytutach badawczo – naukowych w kraju i za 

granicą.  

Dyplom ukończenia studiów stanie się symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, 

w związku z wybranym, ogólnoakademickim profilem kształcenia, legitymacją kilkuletniej 

już tradycji środowiska akademickiego Instytutu i Uczelni, jak również społeczności 

akademickiej całej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w tym etyki i dobrych 

obyczajów. 

 

 


