EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Nazwa kierunku: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Liczba ECTS: 180

Profil kształcenia: praktyczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wiodąca dyscyplina naukowa : nauki o bezpieczeństwie

Liczba semestrów: 6
Symbole efektów
kierunkowych

BN_W01

BN_W02

BN_W03

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do uniwersalnych
charakterystyk PRK

WIEDZA: ZNA I ROZUMIE
w zaawansowanym stopniu terminologię
P6U_W
właściwą dla dyscypliny naukowej: nauki o
bezpieczeństwie, miejsce nauki o
bezpieczeństwie w dziedzinie nauk
społecznych, ich źródła, subdyscypliny,
związki z naukami humanistycznymi.
w zaawansowanym stopniu doktrynalne i
P6U_W
instytucjonalne elementy funkcjonowania
państwowych i niepaństwowych kreatorów
stosunków międzynarodowych
kształtujących środowisko bezpieczeństwa
odnosząc je do działalności zawodowej
związanej z sektorem bezpieczeństwa
narodowego.
w zaawansowanym stopniu zasady i
P6U_W
mechanizmy działania organów władzy
publicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem państwowej władzy
wykonawczej odnosząc je do działalności
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Odniesienie do charakterystyki
drugiego stopnia PRK dla właściwego
poziomu
P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

BN_W04

BN_W05

BN_W06

BN_W07

BN_U01

zawodowej związanej z sektorem
bezpieczeństwa narodowego.
kluczowe kategorie pojęciowe opisujące
normy prawne regulujące bezpieczeństwo
a w szczególności bezpieczeństwo
narodowe oraz ich zastosowanie w
rozwiązaniu praktycznych problemów w
działalności zawodowej związanych z
bezpieczeństwem narodowym.
przyczyny sukcesów i porażek w tworzeniu
i umacnianiu bezpieczeństwa i obronności
przez poszczególne podmioty państwowe
oraz ich ewolucję w ujęciu historycznym.
w zaawansowanym stopniu mechanizmy
zmian zachodzących w procesach
kształtowania różnych wymiarów
bezpieczeństwa i ich wpływ na uczestników
życia społecznego.
podstawowe przepisy prawne normujące
zagadnienia ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego w
obszarze rozwiązań technicznoorganizacyjnych będących przedmiotem
bezpieczeństwa narodowego
poszczególnych jego podmiotów.

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI
właściwie dobierać źródła i pochodzące z
P6U_U
nich informacje, dokonuje ich oceny,
krytycznej analizy i syntezy, wykorzystuje
odpowiednie metody i narzędzia,
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P6S_UW

instrumenty, techniki w tym
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w badaniu systemu
bezpieczeństwa i obronności oraz
zachodzących w nim procesów społecznych
(kulturowych, politycznych, prawnych i
gospodarczych) występujących na
wszystkich poziomach jego organizacji –
gminy, powiatu, województwa, kraju.
BN_U02

wykorzystywać posiadaną wiedzę,
inicjować rozwiązania praktyczne
dotyczące konkretnych problemów z
zakresu bezpieczeństwa
i obronności.

P6U_U

P6S_UW

BN_U03

rozróżnić akty normatywne oraz ogólnie
przyjęte zasady etyczne i moralne w celu
wykorzystania ich dla rozwiązania
praktycznych typowych problemów i
zadań wynikających z zakresu
bezpieczeństwa i obronności.
rewidować i analizować motywy i wzory
ludzkich zachowań, diagnozować sytuacje
oraz analizować strategie rozwiązań
praktycznych w odniesieniu do różnych
kontekstów działalności z zakresu
bezpieczeństwa i obronności.
projektować pracę w zespole pełniąc różne
role oraz współpracować z innymi
członkami zespołu realizując różne zadania.
Przyjmować i wyznaczać zadania, związane
z projektowaniem i podejmowaniem

P6U_U

P6S_UW

P6U_U

P6S_UW

P6U_U

P6S_UO

BN_U04

BN_U05
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BN_U06

BN_U07

BN_U8

BN_U9

BN_K01

działań profesjonalnych w tym o
charakterze interdyscyplinarnym.
budować krytyczne analizy istniejących
P6U_U
rozwiązań typowego problemu z zakresu
bezpieczeństwa
i proponować adekwatne warianty
(wariant) rozwiązania problemu.
identyfikować i analizować zachowania
P6U_U
podmiotów bezpieczeństwa i obronności
oraz ich motywy działania. Potrafi wpływać
na nie poprzez rozwiązanie problemu
praktycznego.
brać udział w debacie formułując
P6U_U
wypowiedzi na tematy dotyczące
wybranych zagadnień z zakresu
problematyki bezpieczeństwa i obronności
z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych w oparciu o różne źródła
informacji oraz opinie specjalistów
praktyków i podejmować dyskusje na
tematy bezpieczeństwa.
Posługiwać się językiem obcym na
P6U_U
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: JEST GOTÓW DO
krytycznej oceny posiadanej wiedzy
P6U_K
i odbieranych informacji, opinii w zakresie
bezpieczeństwa narodowego a także
uznawania znaczenia wiedzy
oraz wykorzystywania opinii ekspertów w
rozwiązywaniu trudnych problemów
praktycznych w tym zakresie.
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P6S_UW

P6S_UO

P6S_UK

P6S_UK

P6S_KK

BN_K02

podejmowania wyzwań dla bezpieczeństwa P6U_K
i obronności różnych środowisk
społecznych oraz sprostania zadaniom
wynikającym z pełnionych w nim ról.
BN_K03
do aktywnego uczestnictwa w
P6U_K
opracowaniu i wdrażaniu różnego rodzaju
projektów związanym z bezpieczeństwem
narodowym, z uwzględnieniem ich
aspektów prawnych, ekonomicznych
i politycznych oraz uwarunkowań
zewnętrznych na rzecz interesu
publicznego.
BN_K04
dostosowania się do zmieniających się
P6U_K
społecznych oraz cywilizacyjnych
warunków życia.
BN_K05
myślenia i działania w sposób zgodny z
P6U_K
zasadami przedsiębiorczości.
BN_K06
do kreatywnego myślenia i
P6U_K
przedsiębiorczego działania związanego z
bezpieczeństwem narodowym.
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
P6S - poziom PRK 6, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
P6U - odniesienie do uniwersalnych charakterystyk PRK
WG - kategoria wiedzy, zakres i głębia
WK – kategoria wiedzy, kontekst
UW- kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się
UU – kategoria umiejętności, uczenie się
KK - kategoria kompetencji społecznych, ocena (krytyczna)
KO – kategoria kompetencji społecznych, odpowiedzialność
KR – kategoria kompetencji społecznych, rola zawodowa
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P6S_KO

P6S_KO

P6S_KO

P6S_KO
P6S_KO

