
 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 

 

Wydział: Wydział Nauk Społecznych 

Kierunek studiów: Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji (100%) 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Poziom kwalifikacji: 7 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku Zarządzanie projektami społecznymi 

absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK z 

uwzględnieniem 
efektów 

właściwych dla 
dyscypliny nauki o 

polityce i 
administracji 

WIEDZA 

K_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu złożoność i istotę 
bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w 
obrębie dyscypliny nauki o polityce i administracji, jak i innych 
dyscyplin oraz tendencje rozwojowe w tym zakresie. 

PS7_WG 

K_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne rodzaje struktur oraz 
instytucji publicznych funkcjonujących w obszarze zarządzania 
bezpieczeństwem państwa oraz normy i reguły ich funkcjonowania, 
w tym reguły związane z ochroną własności intelektualnej. 

PS7_WG 

PS6_WK 

K_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje pomiędzy różnymi 

podmiotami i instytucjami publicznymi oraz tendencję ich zmian 

w obszarze bezpieczeństwa państwa, a także mechanizmy 
zarządzania nimi. 

PS7_WG 

K_W04 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu założenia oraz mechanizmy 
działania systemów bezpieczeństwa funkcjonujących na poziomie 
państwowym i ponadpaństwowym w skali regionalnej i globalnej. 

PS7_WG 

PS7_WK 

K_W05 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu w ujęciu procesualnym 
wymiary i formy aktywności i roli jednostki w strukturach 

społecznych i politycznych pogłębioną o wybrane obszary 
bezpieczeństwa państwa. 

PS7_WG 

K_W06 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia badań, 
tendencje zmian w ramach dyscypliny oraz sposoby ich prezentacji 
w zakresie bezpieczeństwa państwa i ochrony własności 
intelektualnej. 

PS7_WG 

K_W07 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu czynniki wpływające na poziom 

bezpieczeństwa, fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz 
metody i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze 
państwowym i ponadpaństwowym. 

PS7_WG 

PS7_WK 

K_W08 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu historyczne i współczesne 

wydarzenia i procesy oraz dylematy współczesnej cywilizacji 
wpływające na różnorodne aspekty bezpieczeństwa państwa i 
bezpieczeństwa międzynarodowego. 

PS7_WK 

K_W09 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i regulacje w zakresie 
bezpieczeństwa państwa na poziomie państwowym i ponadpaństwowym. 

PS7_WG 

K_W10 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady tworzenia i działania form 
przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 
państwa. 
 
 
 
 

PS7_WK  



UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi prawidłowo porządkować, analizować i interpretować zjawiska i 
procesy występujące w obszarze bezpieczeństwa oraz wyjaśniać relacje 
między różnymi wymiarami bezpieczeństwa specjalistom i osobom 
spoza grona specjalistów. 

PS7_UW 
PS7_UK 

K_U02 W oparciu o wiedzę teoretyczną i pozyskane dane potrafi 
analizować i wyjaśniać przyczyny, genezę i uwarunkowania 
przebiegu procesów i zjawisk związanych z bezpieczeństwem 
oraz formułować własne opinie na ten temat. 

PS7_UW 

K_U03 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy polityczne, społeczne 

i ekonomiczne związane z bezpieczeństwem państwa z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi analitycznych. 

PS7_UW 

K_U04 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez 
całe życia oraz odwołując się do wiedzy teoretycznej i umiejętności 
analitycznych kształtować warunki pozwalające zapewnić 
bezpieczeństwo państwu. 

PS7_UW 

PS7_UU 

K_U05 Potrafi poprawnie interpretować normy i reguły w celu rozwiązania 
konkretnych problemów w obszarze bezpieczeństwa państwa w tym 
w sytuacjach szczególnego zagrożenia. 

PS7_UW 

K_U06 Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz kierować pracą 

zespołu i podejmować w nim wiodącą rolę, samodzielnie i w ramach prac 
zespołowych identyfikować problemy dotyczące bezpieczeństwa państwa 
oraz przygotowywać i proponować ich rozwiązania. 

PS7_UW 

PS7_UO 

K_U07 Potrafi, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną, przeprowadzić 
pogłębioną analizę zagrożeń i bezpieczeństwa, prawidłowo formułując i 
testując hipotezy, dobierając właściwie metody badawcze oraz 
komunikować się w tych kwestiach ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców i prowadzić z nimi debatę. 

PS7_UW 

PS7_UK 

K_U08 Potrafi we właściwy sposób określić priorytety w obszarze 
bezpieczeństwa i podejmować adekwatne działania indywidualne i 
zespołowe. 

PS7_UW 

PS7_UO 

K_U09 Potrafi przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia ustne z 

zakresu bezpieczeństwa państwa w języku polskim oraz języku obcym. 

PS7_UK 

K_U10 Potrafi posługiwać się językiem obcym, w tym pojęciami z zakresu 
bezpieczeństwa, na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. 

PS7_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest gotów do pełnienia różnych ról podczas pracy w grupie i z 
wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności proponowania i 
implementowania nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa 
państwa. 

PS7_KO 
PS7_KK 

K_K02 Odwołując się do zdobytej wiedzy i umiejętności jest gotów do 
aktywnego pełnienia różnych ról społecznych oraz inspirowania i 
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i interesu 
publicznego, w tym myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

PS7_KO 
 

K_K03 Jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozwiązywania dylematów 

etycznych i moralnych związanych z pełnieniem różnych ról społecznych 
oraz podtrzymywania etosu zawodu. 

PS7_KR 

 

K_K04 Jest gotów do samodzielnego, krytycznego i stałego uzupełniania 
wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności w wymiarze 
interdyscyplinarnym oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów 

PS7_KK 

K_K05 Jest gotów do świadomego i efektywnego podnoszenia 
kwalifikacji i umiejętności zawodowych w dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu na rzecz jego ulepszania. 

PS7_KK 

PS7_KO 

K_K06 Jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu nowych projektów, 

określania priorytetów na rzecz realizacji wyznaczonych przez siebie 
lub innych zadań oraz przewidywania wielokierunkowych skutków 
swojej działalności w sferze bezpieczeństwa państwa. 

PS7_KR 

 

K_K07 Jest gotów do oceniania i rozwijania własnego systemu wartości i 
podejmowania rozstrzygnięć na rzecz rozwiązywania kwestii 
spornych w sferze bezpieczeństwa z uwzględnieniem aspektów 

społecznych i kulturowych. 

PS7_KO 
PS7_KR 
 



 

 
 
Objaśnienie symboli:  
 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji  
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy  
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności  
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 


