Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Poziom kształcenia: studia I stopnia
profil kształcenia: praktyczny
SYMBOLE
EFEKTÓW
DLA
KIERUNKU

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ODNIESIENIE
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
DLA OBSZARU
NAUK

WIEDZA
BN_W01

posiada wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, jako jednej z dyscyplin
naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk
społecznych, przywołuje podstawową terminologię bezpieczeństwa a w
szczególności bezpieczeństwa narodowego i jego źródła oraz zastosowanie
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

S1P_W01

BN_W02

opisuje doktrynalne i instytucjonalne elementy funkcjonowania państwowych
i niepaństwowych kreatorów stosunków międzynarodowych kształtujących
środowisko bezpieczeństwa

BN_W03

wymienia zasady i mechanizmy działania organów władzy publicznej,
ze szczególnym uwzględnieniem państwowej władzy wykonawczej

BN_W04

przywołuje wiedzę o ideologicznych, religijnych i narodowościowych czynnikach
bezpieczeństwa

BN_W05

przywołuje wiedzę o różnych środowiskach społecznych kształtujących
bezpieczeństwo, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

S1P_W04
S1P_W05

BN_W06

definiuje metody i techniki analityczno-statystyczne wykorzystywane
w badaniach nad bezpieczeństwem w funkcjonowaniu różnych podmiotów
bezpieczeństwa

S1P_W06

BN_W07

przywołuje kategorie pojęciowe opisujące normy prawne
bezpieczeństwo a w szczególności bezpieczeństwo narodowe

S1P_W07

BN_W08

posiada wiedzę o podstawowych koncepcjach i metodach organizacji oraz
zarządzania strukturami podmiotów bezpieczeństwa a także stosowaniu
podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami, w tym będącymi
w sytuacjach kryzysowych

S1P_W07

BN_W09

zna mechanizmy zmian zachodzących w procesach kształtowania różnych
wymiarów bezpieczeństwa i ich wpływ na uczestników życia społecznego

S1P_W08
S1P_W09
S1P_W05

BN_W10

opisuje przyczyny sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu bezpieczeństwa
i obronności przez poszczególne podmioty państwowe oraz ich ewolucję w
ujęciu historycznym

S1P_W09

BN_W11

klasyfikuje zakres przepisów prawnych normujących zagadnienia ochrony
własności intelektualnej oraz o prawie autorskim w obszarze rozwiązań
techniczno-organizacyjnych
będących
przedmiotem
bezpieczeństwa
poszczególnych jego podmiotów

S1P_W10

BN_W12

przywołuje wiedzę pozwalającą na zaplanowanie, organizację i prowadzenie
działalności gospodarczej, zna aspekty związane z szeroko rozumianym
bezpieczeństwem prowadzenia biznesu.

S1P_W11

regulujące

S1P_W02
S1P_W03
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W05
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W05

BN_W13

poszerza wiedzę z zakresu różnych obszarów zgodnie z zainteresowaniami
UMIEJĘTNOŚCI
S1P_U01
S1P_U02

BN_U01

interpretuje zjawiska zachodzące w obszarze bezpieczeństwa i obronności

BN_U02

identyfikuje narzędzia i metody badania środowiska bezpieczeństwa
oraz obronności do prawidłowego interpretowania zjawisk i procesów w nim
zachodzących

BN_U03

odpowiednio wykorzystuje poznane narzędzia, instrumenty, techniki i metody
wykorzystywane w procesie analizowania i prognozowania zjawisk i procesów
w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz wpływu na nie innych zjawisk
i procesów społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i gospodarczych)

S1P_U02
S1P_U03
S1P_U04

BN_U04

potrafi pozyskiwać dane dotyczące zjawisk i procesów występujących między
elementami systemu bezpieczeństwa na wszystkich poziomach jego organizacji
– gminy, powiatu, województwa, kraju w zakresie bezpieczeństwa i obronności
oraz wpływu na nie innych zjawisk i procesów społecznych (kulturowych,
politycznych, prawnych i gospodarczych)

S1P_U02
S1P_U03
S1P_U04

BN_U05

tworzy prognozy, analizy, interpretacje oraz konstruuje projekty strategii działań
w zakresie bezpieczeństwa i obronności

S1P_U05

BN_U06

inicjuje rozwiązania konkretnych problemów z zakresu bezpieczeństwa
i obronności oraz zapoczątkowuje przebieg ich rozwiązania a także przewiduje
skutki planowanych działań

S1P_U05
S1P_U06
S1P_U07

BN_U07

rozróżnia akty normatywne oraz ogólnie przyjęte zasady etyczne i moralne
w celu wykorzystania ich dla rozwiązania problemów i zadań wynikających
z zakresu bezpieczeństwa i obronności

S1P_U05
S1P_U07

BN_U08

rewiduje i analizuje motywy i wzory ludzkich zachowań, diagnozuje i prognozuje
sytuacje oraz analizuje strategie działań praktycznych w odniesieniu do różnych
kontekstów działalności z zakresu bezpieczeństwa i obronności

BN_U09

rozróżnia zasady i normy etyczne podmiotu bezpieczeństwa (pojedynczego
człowieka, różnych grup społecznych, narodów, społeczności międzynarodowej)
w pracy zawodowej

S1P_U07
S1P_U08

BN_U10

projektuje pracę w zespole pełniąc różne role oraz przyjmuje i wyznacza
zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację
celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

S1P_U06
S1P_U07

BN_U11

buduje krytyczne analizy proponowanych rozwiązań danego problemu
i proponuje adekwatne warianty (wariant) rozwiązania problemu

S1P_U07

BN_U12

konstruuje własne pomysły, wątpliwości oraz odpowiednie sugestie popierając je
uzasadnioną argumentacją

S1P_U07

BN_U13

identyfikuje i analizuje zachowania podmiotów bezpieczeństwa i obronności oraz
ich motywy działania i potrafi wpływać na nie w określonym zakresie

S1P_U05
S1P_U06
S1P_U08

BN_U14

tworzy pisemne formy wypowiedzi (prace zaliczeniowe i dyplomowe) w języku
polskim oraz obcym, według określonych zasad formalnych i merytorycznych
na tematy dotyczące problematyki bezpieczeństwa i obronności

S1P_U09

BN_U15

inicjuje i komponuje wypowiedzi na tematy dotyczące wybranych zagadnień
z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności z wykorzystaniem

S1P_U10

S1P_U01
S1P_U02

S1P_U06

podstawowych ujęć teoretycznych w oparciu o różne źródła informacji
BN_U16

BN_U17
BN_U18

posiada umiejętności językowe z zakresu języka (preferowany: angielski) w tym
języka specjalistycznego, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

S1P_U11

posiada umiejętności specjalistyczne z zakresu różnych obszarów zgodnie z
zainteresowaniami
posiada umiejętności z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, rekreacji i
sportu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

BN_K01

działa w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego, samodzielnie
wyznacza kierunki swojego dalszego rozwoju zawodowego

S1P_K01

BN_K02

rozróżnia i diagnozuje współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności
różnych środowisk społecznych oraz potrafi sprostać otrzymanym zadaniom
wynikającym z pełnionych w nim ról

S1P_K02
S1P_K03

BN_K03

zmienia swoje przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych,
wyznaczając określone priorytety przyjmując jednocześnie logiczną i spójną
argumentację

S1P_K03
S1P_K04

BN_K04

dopasowuje swoje działania do warunków formalnych związanych z sytuacją
zawodową

S1P_K04

BN_K05

weryfikuje problematykę etyczną w powiązaniu z realizowanymi zadaniami
i działalnością na rzecz bezpieczeństwa i obronności, ma świadomość ważności
działań profesjonalnych, zgodnych z zasadami etyki zawodowej i poszanowania
różności poglądów i kultur

S1P_K04

BN_K06

angażuje się do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu i wdrażaniu różnego
rodzaju projektów, z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, ekonomicznych
i politycznych oraz potrafi zauważyć i uwzględnić ich uwarunkowania zewnętrzne

S1P_K05

BN_K07

podąża w obszarze uzupełniania swojej dotychczasowej wiedzy i umiejętności w
aspekcie analizy rozwiązań praktycznych występujących w różnych systemach
życia społecznego (nie tylko z zakresu bezpieczeństwa i obronności) a istotnych
do samodzielnego kształtowania prospołecznych postaw

S1P_K06

BN_K08

formułuje nowe wyzwania zawodowe a jednocześnie odznacza się
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich
skutki wyrażając swoją postawę w środowisku specjalistów i pośrednio
modelując to podejście wśród innych

S1P_K07

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
BN - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K - (po podkreśleniu) kategoria kompetencji społecznych
S1P - efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów I stopnia o profilu praktycznym

