EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Nazwa kierunku: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Liczba ECTS: 120

Profil kształcenia: praktyczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Forma kształcenia: studia stacjonarne

Wiodąca dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie

Liczba semestrów: 4
Symbole

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do uniwersalnych
charakterystyk PRK

efektów

Odniesienie do charakterystyki
drugiego stopnia PRK dla
właściwego poziomu

kierunkowych

WIEDZA: ZNA I ROZUMIE
BN2_W01

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i P7U_W
zjawiska

oraz

dotyczące

ich

metody

i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi
stanowiące
z

zakresu

zaawansowaną
dyscypliny

naukowej:

wiedzę
nauki

o

bezpieczeństwie, miejsce nauki o bezpieczeństwie
w

dziedzinie

nauk

społecznych,

ich

źródła,

subdyscypliny, związki z naukami humanistycznymi.
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P7S_WG

BN2_W02

w pogłębionym stopniu doktrynalne i instytucjonalne P7U_W

P7S_WG

elementy funkcjonowania państwowych organizacji, w
tym samorządowy system bezpieczeństwa.
BN2_W03

w pogłębionym stopniu zasady i mechanizmy działania P7U_W
organów
w

władzy

obszarze

P7S_WG

publicznej

bezpieczeństwa

narodowego,

ze

szczególnym uwzględnieniem państwowej władzy
wykonawczej.
BN2_W04

wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy P7U_W
o
w

człowieku,
obszarze

jego

roli

bezpieczeństwa

i

P7S_WG

aktywności

narodowego.

W

pogłębionym stopniu zna i rozumie mechanizmy
rządzące zachowaniami społecznymi jednostek w
obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
BN2_W05

wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy P7U_W

P7S_WG

o relacjach i występujących zależnościach między
instytucjami publicznymi działającymi w obszarze
bezpieczeństwa
i strukturami społecznymi.
BN2_W06

główne trendy rozwojowe w dyscyplinie naukowej: P7U_W
nauki

o

bezpieczeństwie,

miejsce

nauki

o

bezpieczeństwie w dziedzinie nauk społecznych.
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P7S_WG

BN2_W07

wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy P7U_W
o

projektowaniu

i

prowadzeniu

badań

P7S_WG

nad

bezpieczeństwem, a w szczególności o problemach
badawczych, metodach, technikach i narzędziach
badawczych.
BN2_W08

w

pogłębionym

stopniu

mechanizmy

zmian P7U_W

P7S_WG

zachodzących w procesach kształtowania różnych
wymiarów bezpieczeństwa i ich wpływ na uczestników
życia.
BN2_W09

kategorie

pojęciowe

regulujące

opisujące

bezpieczeństwo,

a

normy
w

prawne P7U_W

P7S_WK

szczególności

bezpieczeństwo narodowe.
BN2_W10

zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej P7U_W

P7S_WK

przedsiębiorczości, ma wiedze na temat istotności
problematyki

bezpieczeństwa

w

prowadzeniu

działalności gospodarczej.
BN2_W11

przepisy prawne normujące działalność zawodową P7U_W
związaną

z

bezpieczeństwem

narodowym

oraz

zagadnienia ochrony własności przemysłowej oraz
prawa autorskiego, ma świadomość konieczności
zarządzania zasobami własności intelektualnej.
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P7S_WK

BN2_W12

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji. Zna P7U_W

P7S_WK

i rozumie mechanizmy zmian zachodzących w
procesach kształtowania wymiarów bezpieczeństwa i
ich wpływ na uczestników życia.
UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI
BN2_U01

wykorzystywać posiadaną wiedzę

teoretyczną do P7U_U

P7S_UW

opisu i analizy, a także interpretacji przyczyn oraz
przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w obszarze
bezpieczeństwa.
BN2_U02

wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozpoznawania P67U_U

P7S_UW

zjawisk i procesów występujących miedzy elementami
systemu bezpieczeństwa na wszystkich poziomach jego
organizacji - gminy, powiatu, województwa, kraju, oraz
wpływu na nie innych zjawisk i procesów społecznych,
kulturowych, politycznych, prawnych i gospodarczych
poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich
pochodzących. Dobiera właściwe metody i narzędzia,
w

tym

zaawansowane

techniki

informacyjno-

komunikacyjne.

BN2_U03

ocenić funkcjonowanie oraz motywy i zasady działania P7U_U
podmiotu bezpieczeństwa (pojedynczego człowieka,
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P7S_UW

różnych grup społecznych, narodów, społeczności
międzynarodowej)
metody

badawczej

z

wykorzystaniem
testując

również

właściwej
hipotezy

badawcze dotyczące sformułowanych ocen wybranych
prostych problemów.
BN2_U04

wykorzystać ogólnie przyjęte zasady etyczne oraz P7U_U

P7S_UW

odpowiednie normy prawne w celu rozwiązania
problemów i zadań z obszaru bezpieczeństwa
narodowego.
BN2_U05

realizować prace analityczno-badawcze z zakresu P7U_U

P7S_UW

bezpieczeństwa narodowego, formułować wnioski i
możliwości rozwiązania badanego problemu oraz
inicjować

przebieg

ich

rozwiązania

a

także

przewidywać skutki planowanych działań.
BN2_U06

wykorzystać posiadaną wiedzę do innowacyjnego P7U_U

P7S_UK

konstruowania własnych pomysłów i wykonania zadań
dotyczących bezpieczeństwa narodowego poprzez
przystosowanie istniejących bądź opracowanie nowych
metod i narzędzi.
BN2_U07

prowadzić debatę, inicjuje i komponuje wypowiedzi na P7U_U
tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu
problematyki

bezpieczeństwa

z

wykorzystaniem
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P7S_UK

podstawowych ujęć teoretycznych, w oparciu o różne
źródła informacji tworząc zrozumiały przekaz dla
różnych grup odbiorców.
BN2_U08

Komunikować się na tematy specjalistyczne ze P7U_U
zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

P7S_UK

Wykorzystuje

wiedzę o koncepcjach i metodach organizacji oraz
zarządzania strukturami podmiotów bezpieczeństwa
do rozwiązania nietypowych złożonych problemów z
zakresu bezpieczeństwa narodowego.
BN2_U09

Posługiwać się językiem obcym na poziomie B+

P7U_U

P7S_UK

P7U_U

P7S_UO

P7U_U

P7S_UU

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej
terminologii.
BN2_10

kierować pracą zespołu, współpracować z innymi
osobami w realizacji zadań i prac zespołowych,
przyjmować rolę przywódczą wyznaczając cele z
zakresu bezpieczeństwa i sposoby ich osiągania.

BN2_11

samodzielnie wyznaczać kierunki własnego rozwoju i
realizować uczenie się przez całe życie uzupełniając
swoja dotychczasowa wiedzę i umiejętności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: JEST GOTÓW DO
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BN2_K01

krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i P7U_K

P7S_KK

umiejętności, oraz odbieranych treści dotyczących
bezpieczeństwa narodowego, uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych i zasięgania opinii ekspertów.
BN2_K02

podjęcia współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa P7U_K
różnych środowisk

P7S_KO

społecznych oraz sprostania

otrzymanym zadaniom wynikającym z pełnionych w
nim ról, a także do aktywnego uczestnictwa w
opracowaniu i wdrażaniu różnego rodzaju projektów
na rzecz interesu publicznego i uwzględniając ich
uwarunkowania i skutki zewnętrzne.
BN2_K03

otwarty na kreatywne i przedsiębiorcze myślenie w P7U_K

P7S_KO

wykonywaniu obowiązków zawodowych.
BN2_K04

rozwijania dorobku zawodowego wyznaczając P7U_K

P7S_KR

określone priorytety dla kontynuowania etosu
zawodu związanego z sektorem bezpieczeństwa
narodowego.
BN2_K05

podejmowania działań profesjonalnych, zgodnych z

P7U_K

zasadami etyki zawodowej i poszanowania różności
poglądów i kultur, oraz uwzględnieniem zmieniających
się potrzeb społecznych. Przestrzega i rozwija zasady
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P7S_KR

etyki zawodowej w powiązaniu z realizowanymi
zadaniami i działalnością na rzecz bezpieczeństwa.
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
P7S- poziom PRK 7, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego,
P7U - 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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