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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
 

Nazwa kierunku: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE      Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

Poziom kształcenia: studia I stopnia        Liczba semestrów: 6 

Profil kształcenia: praktyczny         Liczba ECTS: 180 

Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne       

Dziedzina: nauki społeczne          Dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie  100% ECTS 

                                                           
1 Poziom PRK 6-9 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, 
Warszawa 2016. 
2 Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 608 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, Polska Rama Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2016. 

 

 

Kierunkowe efekty uczenia się Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 
PRK1 

Odniesienie do 
charakterystyki 
drugiego stopnia 
PRK dla 
właściwego 
poziomu2 

    

                                                                                                   WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

BN_W01 w zaawansowanym stopniu terminologię  z zakresu dyscypliny naukowej: nauki  

o bezpieczeństwie właściwą dla kierunku  bezpieczeństwo narodowe, miejsce nauk  

o bezpieczeństwie w dziedzinie nauk społecznych, ich źródła, wybrane  aspekty  

teoretyczne i metody, subdyscypliny, związki z naukami humanistycznymi 

P6U_W P6S_WG 

BN_W02 w zaawansowanym stopniu doktrynalne i instytucjonalne elementy funkcjonowania 

państwowych i niepaństwowych kreatorów stosunków międzynarodowych kształtujących 

P6U_W P6S_WG 
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środowisko bezpieczeństwa  i ich odniesienie  do działalności zawodowej związanej  

z sektorem bezpieczeństwa  narodowego 

BN_W03 w zaawansowanym stopniu zasady działania organów władzy  publicznej,  ze szczególnym 

uwzględnieniem państwowej władzy wykonawczej odnosząc je do działalności zawodowej 

związanej z sektorem bezpieczeństwa  narodowego 

P6U_W P6S_WG 

BN_W04 podstawowe normy i przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo narodowe oraz  

działalność zawodową  związaną z  sektorem bezpieczeństwa narodowego 

P6U_W P6S_WK 

BN_W05 w zaawansowanym stopniu działania dotyczące tworzenia i umacniania bezpieczeństwa 

narodowego  przez poszczególne podmioty państwowe oraz ich ewolucję w ujęciu 

historycznym 

P6U_W P6S_WG 

BN_W06 zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane ze zmianami zachodzącymi  

w procesach kształtowania różnych wymiarów bezpieczeństwa i ich wpływem na 

uczestników życia społecznego 

P6U_W P6S_WK 

BN_W07 podstawowe pojęcia  i zasady z zakresu ochrony własności  przemysłowej oraz  prawa 

autorskiego w obszarze rozwiązań techniczno-organizacyjnych będących przedmiotem 

bezpieczeństwa narodowego poszczególnych jego podmiotów 

 

P6U_W P6S_WK 

BN_W08 zna podstawowe  ekonomiczne, polityczne  oraz etyczne uwarunkowania działalności 

zawodowej związanej z sektorem bezpieczeństwa narodowego 

P6U_W P6S_WK 

BN_W09 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w zakresie  

bezpieczeństwa narodowego 

 

 

P6U_W P6S_WK 
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                                                                                                   UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 

BN_U01 właściwie dobierać źródła  i pochodzące z nich informacje, dokonuje ich oceny,  

krytycznej analizy i syntezy,   w celu  sformułowania  i rozwiązania  praktycznych 

problemów  w ocenie  systemu bezpieczeństwa oraz  zachodzących w nim procesów 

społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i gospodarczych) występujących  

na wszystkich poziomach jego organizacji – gminy, powiatu, województwa, kraju 

P6U_U P6S_UW 

BN_U02 wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie  oraz 

praktyki bezpieczeństwa , w celu formułowania i rozwiązywania  złożonych  i nietypowych  

praktycznych problemów dotyczących bezpieczeństwa narodowego poprzez dobór oraz 

stosowanie właściwych metod     i narzędzi, instrumentów, technik w tym  

zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych 

P6U_U P6S_UW 

BN_U03 zastosować  odpowiednie akty normatywne oraz ogólnie przyjęte zasady etyczne i moralne 

w celu wykorzystania ich dla rozwiązania praktycznych  typowych problemów i zadań 

wynikających z zakresu działalności zawodowej związanej z bezpieczeństwem  narodowym  

P6U_U P6S_UW 

BN_U04 analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, diagnozować sytuacje oraz analizować 

strategie rozwiązań  praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności  

z zakresu bezpieczeństwa  narodowego  

P6U_U P6S_UW 

BN_U05 projektować i organizować pracę indywidualną  oraz w zespole  realizującym zadania  

z zakresu bezpieczeństwa narodowego  pełniąc w nim różne role , przyjmować zadania 

związane z podejmowaniem działań profesjonalnych 

P6U_U P6S_UO 

BN_U06 budować krytyczne analizy  istniejących rozwiązań typowego problemu z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego i proponować adekwatne warianty (wariant) jego 

praktycznego  rozwiązania 

P6U_U P6S_UW 
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BN_U07 i analizować zachowania podmiotów bezpieczeństwa narodowego oraz ich motywy 

działania i wpływać na nie poprzez rozwiązanie problemu praktycznego z wykorzystaniem 

właściwych metod analitycznych  

P6U_U P6S_UW 

BN_U08 brać udział w debacie formułując  wypowiedzi na tematy dotyczące wybranych zagadnień 

z zakresu problematyki bezpieczeństwa narodowego w oparciu o różne źródła informacji 

oraz opinie specjalistów praktyków  i podejmować dyskusje na tematy bezpieczeństwa 

P6U_U P6S_UK 

BN_U09 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

P6U_U P6S_UK 

BN_U10 wykorzystać posiadaną wiedzę do wykonania, w  warunkach nie w pełni przewidywalnych 

zadań dotyczących bezpieczeństwa narodowego poprzez  zastosowanie i dobór właściwych 

metod  i narzędzi analitycznych i diagnostycznych  

P6U_U P6S_UW 

BN_U11 współpracować z innymi członkami zespołu realizując zadania w ramach prac zespołowych 

w tym o charakterze interdyscyplinarnym związanych z bezpieczeństwem narodowym 

P6U_U P6S_UO 

BN_U12 potrafi  samodzielnie planować  i realizować własne uczenie się przez całe życie   

 

P6U_U P6S_UKU 

                                                               KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 

BN_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy 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 

P6U_K P6S_KK 

BN_K02 do uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów  poznawczych  z zakresu  

bezpieczeństwa narodowego a w przypadku ich trudności zasięgania  opinii ekspertów  

P6U_K P6S_KK 
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 BN_K03 wypełniania zobowiązań społecznych  w podejmowaniu wyzwań dla bezpieczeństwa  

narodowego oraz współorganizowaniu  działań  na rzecz  różnych środowisk społecznych 

P6U_K P6S_KO 

BN_K04 do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu i wdrażaniu projektów związanym  

z bezpieczeństwem narodowym, z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, 

ekonomicznych i politycznych na rzecz interesu publicznego 

P6U_K P6S_KO 

BN_K05 myślenia i działania związanego z bezpieczeństwem narodowym w sposób zgodny  

z zasadami przedsiębiorczości 

P6U_K P6S_KO 

BN_K06 jest gotów do profesjonalnych  działań i odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej  

w zakresie bezpieczeństwa narodowego  

P6U_K P6S_KO 

BN_K07 jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej służb  sektora  bezpieczeństwa 

narodowego i wymagania tego od innych  

P6U_K P6S_KR 

BN_K08 jest gotów do dbałości  o dorobek i tradycje zawodu  środowiska  pracy sektora    

bezpieczeństwa narodowego   

P6U_K P6S_KR 


