Załącznik do Uchwały Nr 56/2016 Senatu UKSW
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Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia
na kierunku studiów drugiego stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne
prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje
niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać w szczególności
wiedzę w następujących zakresach: istota i typologie bezpieczeństwa, organizacja i funkcjonowanie państwa, władza i polityka,
bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, instytucje bezpieczeństwa, zagrożenia bezpieczeństwa i sposoby
przeciwdziałania zagrożeniom, podstawy prawa, podstawy kryminologii i kryminalistyki, podstawy metodologii nauk społecznych i
badań nad bezpieczeństwem.
Kandydat, który nie uzyskał części w/w wiedzy w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia, może rozpocząć studia drugiego
stopnia na kierunku, pod warunkiem, że braki mogą być uzupełnione przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 20
punktów ECTS.

Nazwa kierunku studiów i
kod programu wg USOS

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
WS-POZ-BW-N-2

Poziom kształcenia

Drugi stopień

Profil kształcenia

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Niestacjonarne

Tytuł zawodowy
uzyskiwany przez
absolwenta

Magister

Obszar/-y kształcenia

Obszar nauk społecznych; Obszar nauk humanistycznych (pomocniczo)

Dziedzina nauki i
dyscyplina naukowa

Dziedzina nauk społecznych (87%) – nauki o polityce, socjologia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o
obronności; Dziedzina nauk ekonomicznych (3%) – ekonomia; Dziedzina nauk prawnych (5%) –
prawo; Dziedzina nauk humanistycznych (5%) – historia, filozofia

Różnice w stosunku do
–
innych programów o
podobnie zdefiniowanych
celach i efektach kształcenia
prowadzonych na uczelni
Liczba punktów ECTS
konieczna dla uzyskania
tytułu zawodowego

120

Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

Symbol

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do efektów
kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie
nauk społecznych

Wiedza
BW2_W01

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zagadnień mieszących się S2A_W01
w obszarze nauk społecznych, ukierunkowaną na
S2A_W02
problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego.

BW2_W02

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o
bezpieczeństwie w obszarze nauk społecznych oraz o
przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach nauk o
bezpieczeństwie z innymi dyscyplinami naukowymi.

S2A_W01
S2A_W06

BW2_W03

Ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań
oddziałujących na rzeczywistość społeczną.

S2A_W02
S2A_W04
S2A_W08
H2A_W04

BW2_W04

Ma pogłębioną wiedzę o stosunkach, strukturach i
instytucjach społecznych.

S2A_W03
S2A_W09
S2A_W11
H2A_W04

BW2_W05

Ma pogłębioną wiedzę na temat założeń teoretycznych,
budowy i funkcjonowania organizacji państwowej.

S2A_W02
S2A_W07

BW2_W06

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat relacji pomiędzy
podmiotami życia międzynarodowego, ze szczególnym
uwzględnieniem wymiaru bezpieczeństwa
międzynarodowego.

S2A_W03
S2A_W08

BW2_W07

Posiada pogłębioną wiedzę o normach prawnych,
politycznych, etycznych i zawodowych.

S2A_W07
S2A_W10

BW2_W08

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i S2A_W05
roli komunikowania w systemach bezpieczeństwa.

BW2_W09

Posiada rozszerzoną wiedzę o roli człowieka w życiu
społecznym oraz o problematyce praw człowieka.

S2A_W05
S2A_W07

BW2_W10

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagrożeniach
bezpieczeństwa, sposobach przeciwdziałania zagrożeniom
oraz o systemach bezpieczeństwa.

S2A_W07
S2A_W08

BW2_W11

Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie kryminologii i
kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości.

S2A_W07
S2A_W09

BW2_W12

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań S2A_W06
nauk społecznych ukierunkowanych na potrzeby badań nad
bezpieczeństwem.

BW2_W13

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu własności
intelektualnej i prawa autorskiego oraz zasad
opracowywania tekstów naukowych.

S2A_W10

Umiejętności
BW2_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania,
S2A_U01
analizowania i interpretowania rzeczywistości społecznej,
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia
badań nad bezpieczeństwem.

BW2_U02

Potrafi wykorzystać w procesie badawczym pogłębioną
wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, w tym
szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie i
powiązanych z nim dyscyplin oraz potrafi stosować w
badaniach krytyczne podejście.

BW2_U03

Potrafi w sposób pogłębiony analizować rzeczywistość
S2A_U03
społeczną w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze
społecznej.

BW2_U04

Posiada pogłębioną umiejętność diagnozowania wybranych S2A_U03
zagrożeń oraz potrafi w odniesieniu do obszarów z nimi
związanych formułować prognozy i projektować
rozwiązania.

BW2_U05

Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia zasad
organizacji i funkcjonowania struktur odpowiedzialnych za
wybrane aspekty bezpieczeństwa.

S2A_U03

BW2_U06

Potrafi w oparciu o pogłębioną podbudowę teoretyczną
określić funkcje państwa, jego instytucji oraz polityki w
życiu społecznym.

S2A_U03

BW2_U07

Posiada rozszerzoną umiejętność posługiwania się aktami
prawnymi w celu rozwiązywania wybranych problemów.

S2A_U05

BW2_U08

Posiada pogłębioną umiejętność w zakresie sporządzania
analiz.

S2A_U04
S2A_U08

BW2_U09

Potrafi w sposób zaawansowany dobierać, wdrażać i
koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji
strategie działania.

S2A_U06
S2A_U07

BW2_U10

Ma pogłębione umiejętności podejmowania etycznych
rozstrzygnięć w celu rozwiązywania wybranych
problemów.

S2A_U05

BW2_U11

Student posiada umiejętności językowe zgodne z
S2A_U09
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego S2A_U10

S2A_U02

Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: S2A_U11
posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się z
wykorzystaniem różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz
popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie w śród
niespecjalistów; posiada pogłębioną umiejętność pisania
tekstów przydatnych w pracy akademickiej, jak na
przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł; potrafi
samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną
przedstawiając swój pogląd w zakresie studiowanej
dziedziny nauki oraz podając argumenty za i przeciw.
Potrafi poprowadzić i podsumować dyskusję motywując
uczestników do aktywności i ustosunkowując się do
wyrażanych opinii. Ponadto student rozumie potrzebę
ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych
oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu
dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty
ogólne i specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod
względem przydatności do swojej pracy akademickiej.
Kompetencje społeczne
BW2_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, S2A_K01
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
S2A_K06
zawodowego oraz potrafi inspirować i organizować proces
uczenia się innych.

BW2_K02

Jest wszechstronnie przygotowany do aktywnego
S2A_K02
uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, ze
S2A_K03
szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za S2A_K05
bezpieczeństwo.

BW2_K03

Jest przygotowany do postępowania w sposób profesjonalny S2A_K03
oraz wysoce odpowiedzialny, zgodny z etyką zawodową.
S2A_K04

BW2_K04

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy oraz przewidywać skutki podejmowanych
działań.

S2A_K03
S2A_K07

BW2_K05

Potrafi planować i organizować pracę oraz krytycznie
podchodzić do efektów podejmowanych działań.

S2A_K03

BW2_K06

Potrafi wykorzystywać rozszerzoną wiedzę z zakresu
komunikacji społecznej.

S2A_K04

