Załącznik do Uchwały Nr 184/2019 Senatu UKSW
z dnia 26 września 2019 r.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, studia drugiego stopnia (niestacjonarne)
1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się
Dziedzinanauki

Dyscyplinanaukowa

Udział%

nauki o polityce i administracji

81

nauki o bezpieczeństwie

19

Dziedzina nauk społecznych

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia
określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego
stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają być osobami dojrzałymi do podjęcia
działalności zawodowej i publicznej, zarówno pod względem profesjonalnym, jak i pod względem
wzorowej postawy moralnej. Mają być osobami, które zachowując i doceniając własną
tożsamość, byłyby jednocześnie otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Mają oni stanowić
nowe elity intelektualne narodu i państwa, być propagatorami nowych idei i wzorców życia
społecznego, jednocześnie respektującymi wartości humanistyczne, chrześcijańskie, patriotyczne
i demokratyczne oraz być gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za losy społeczeństwa
i państwa.
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej
wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę
bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede
wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych
oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.
Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki
o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki
socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci otrzymują także praktyczne przygotowanie w zakresie
sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Uczą się analizować
systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać, wdrażać
i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.
Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi
kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji
publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo),
a także w organizacjach gospodarczych.

Symbol
efektu
uczenia się

Wiedza

Odniesienie
do efektów
uczenia się
na
poziomie
7 PRK

BW2_W01

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zagadnień mieszących sięw obszarze nauk
społecznych, ukierunkowaną naproblematykę bezpieczeństwa państwa.

P7S_WG

BW2_W02

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

P7U_W

BW2_W03

Ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość
społeczną.

P7S_WG

BW2_W04

Ma pogłębioną wiedzę o stosunkach, strukturach iinstytucjach społecznych.

P7S_WG

BW2_W05

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

P7S_WK

BW2_W06

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

P7S_WG

BW2_W07

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

P7S_WK

BW2_W08

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

P7U_W

BW2_W09

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

P7S_WG

BW2_W10

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

P7S_WG

BW2_W11

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

P7S_WG

BW2_W12

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

P7U_W

BW2_W13

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

P7S_WK

Symbol
efektu
uczenia się

Umiejętności

Odniesienie
do efektów
uczenia się
na
poziomie
7 PRK

BW2_U01

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

BW2_U02

Potrafi wykorzystać w procesie badawczym pogłębioną wiedzę teoretyczną z
zakresu nauk społecznych, szczególnie z zakresu nauk o polityce i administracji,
a także powiązanych z nią dyscyplin, w tym przede wszystkim nauk o
bezpieczeństwie oraz potrafi stosować w badaniach krytyczne podejście.

P7S_UW

BW2_U03

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

P7S_UW

BW2_U04

BW2_U05

Posiada pogłębioną umiejętność diagnozowania wybranych zagrożeń oraz
potrafi w odniesieniu do obszarów z nimi związanych formułować prognozy i
projektować rozwiązania.
Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia zasad organizacji i funkcjonowania
podmiotów państwowych i niepaństwowych, w tym przede wszystkim struktur
odpowiedzialnych za wybrane aspekty bezpieczeństwa.

P7U_U

P7U_U,
P7S_UO
P7U_U

BW2_U06

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

P7S_UW

BW2_U07

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

P7S_UW

BW2_U08

Posiada pogłębioną umiejętność w zakresie sporządzania analiz.

P7S_UW,
P7S_UU

BW2_U09

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

P7S_UW,
P7S_UO

BW2_U10

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

P7U_U,
P7S_UU

BW2_U11

Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w
szczególności: 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.

P7S_UK,
P7S_UU

Symbol
efektu
uczenia się

Kompetencje społeczne

Odniesienie
do efektów
uczenia się
na
poziomie
7 PRK

BW2_K01

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

P7S_KK

BW2_K02

Jest wszechstronnie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,
organizacjach i instytucjach, żeszczególnym uwzględnieniem struktur
odpowiedzialnych zabezpieczeństwo.

P7S_KO

BW2_K03

Jest przygotowany do postępowania w sposób profesjonalnyoraz wysoce
odpowiedzialny, zgodny z etyką zawodową.

P7S_KR

BW2_K04

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny iprzedsiębiorczy oraz przewidywać
skutki podejmowanychdziałań.

P7U_K

BW2_K05

Potrafi planować i organizować pracę oraz krytyczniepodchodzić do efektów
podejmowanych działań.

P7U_K

BW2_K06

Potrafi wykorzystywać rozszerzoną wiedzę z zakresukomunikacji społecznej.

P7U_K

3. Program studiów niestacjonarnych
Ogólne informacje o programie
Klasyfikacja ISCED

0312

Liczba semestrów

4

Profil
Forma studiów
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

ogólnoakademicki
niestacjonarne
magister

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów

540

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

124

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

82

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu
nauki języków obcych

4

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru

44

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk
zawodowych
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny
nauk humanistycznych
Wymogi związane z ukończeniem studiów

nie dotyczy
6
praca dyplomowa
oraz egzamin
dyplomowy

Opis realizacji programu

Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle
zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. Zajęcia do wyboru
stanowią dynamiczny, zmienny element planu. Ich dobór w danym roku akademickim
determinowany jest przez zachodzące zmiany i tendencje widoczne w przestrzeni społeczno‐
politycznej.
Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na
przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców.

Przedmioty obligatoryjne

1

I

1

Metodologia badań społecznych nad
bezpieczeństwem

2

I

1

Postępowanie karne

3
4

5

6

I
I

I

I

1

Kryminalistyka – poziom zaawansowany

1

Percepcja zagrożeń społecznych

1

Historia instytucji państwowych do XIX
wieku

1

Życie polityczne we współczesnej Polsce

Punkty ECTS

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

Rodzaj zajęć
dydaktycznych

Przedmiot

Język wykładowy
przedmiotu

Lp.

Semestr

Rok studiów

4. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w
trakcie całego cyklu kształcenia dla STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

75

polski

ćwiczenia

BW2_W02, BW2_W12,
BW2_U01, BW2_U02,
BW2_U08, BW2_K03,
BW2_K05

polski

wykład

BW2_W01, BW2_W07,
BW2_U07

egzamin pisemny

24

4

wykład

BW2_W01, BW2_W11,
BW2_U09

egzamin pisemny

24

4

wykład

BW2_W03, BW2_W10,
BW2_U04, BW2_K04

zaliczenie na ocenę

12

3

wykład

BW2_W04, BW2_W05,
BW2_W07, BW2_U03,
BW2_U06, BW2_K03

zaliczenie na ocenę

12

2

wykład

BW2_W03, BW2_W04,
BW2_W07, BW2_U03,
BW2_U06, BW2_K03

egzamin pisemny

24

3

polski
polski

polski

polski

zaliczenie na ocenę

24

5

7

8

9

I

I

I

10 I

11 I

12 I

13 I

1

2

2

2

2

2

2

Seminarium magisterskie

Metodologia badań społecznych nad
bezpieczeństwem

Przestępczość gospodarcza

Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni

Moduł I: Bezpieczeństwo publiczne

Moduł II: Bezpieczeństwo
międzynarodowe
Historia instytucji państwowych w XIX i XX
wieku

polski

polski

polski

polski

polski

polski

polski

seminarium

BW2_W02, BW2_W13,
BW2_U01, BW2_U02,
BW2_K01, BW2_K05

zaliczenie na ocenę

12

4

wykład

BW2_W02, BW2_W12,
BW2_U01, BW2_U02,
BW2_U08, BW2_K03,
BW2_K05

egzamin pisemny

24

4

wykład

BW2_W01, BW2_W03,
BW2_W07, BW2_W10,
BW2_U04, BW2_U05

zaliczenie na ocenę

12

3

wykład

BW2_W01, BW2_W03,
BW2_W08, BW2_W10,
BW2_U01, BW2_U04,
BW2_K02, BW2_K06

egzamin pisemny

12

2

wybór

BW2_W01, BW2_W03,
BW2_W07, BW2_W09,
BW2_W10, BW2_U04,
BW2_U05, BW_U06,
BW2_K03

zaliczenie na ocenę

24

6

wybór

BW2_W01, BW2_W04,
BW2_W06, BW2_W07,
BW2_W09, BW2_W10,
BW2_U04, BW2_U05

zaliczenie na ocenę

24

6

wykład

BW2_W04, BW2_W05,
BW2_W07, BW2_U03,
BW2_U06, BW2_K03

egzamin pisemny

24

2

14 I

15 I

2

2

Translatorium

Seminarium magisterskie

angielski

polski

ćwiczenia

BW2_W01, BW2_U11

zaliczenie na ocenę

12

3

seminarium

BW2_W02, BW2_W13,
BW2_U01, BW2_U02,
BW2_K01, BW2_K05

zaliczenie na ocenę

24

4

łącznie na 1 roku 55

16 II

17 II

18 II

19 II

3

Teorie społeczne w badaniach nad
bezpieczeństwem

3

Szacowanie ryzyka

3

Kontrola i audyt w zakresie
bezpieczeństwa

3

Strategie zapobiegania przestępczości

polski

polski

polski

polski

wykład

BW2_W02, BW2_W12,
BW2_U01, BW2_U02,
BW2_U08, BW2_K05

egzamin pisemny

24

4

ćwiczenia

BW2_W01, BW2_W02,
BW2_W12, BW2_U01,
BW2_U02, BW2_U04

zaliczenie na ocenę

12

3

wykład

BW2_W01, BW2_W10,
BW2_W11, BW2_K02,
BW2_K04

egzamin pisemny

12

3

wykład

BW2_W08, BW2_W10,
BW2_W11, BW2_U04,
BW2_U09, BW2_K02

zaliczenie na ocenę

12

3

zaliczenie na ocenę

24

5

20 II

3

Moduł III: Bezpieczeństwo personalne

polski

wybór

BW2_W01, BW2_W03,
BW2_W04, BW2_W07,
BW2_W09, BW2_U03,
BW2_U04, BW2_U05

21 II

3

Translatorium

angielski

ćwiczenia

BW2_W01, BW2_U11

zaliczenie na ocenę

12

3

seminarium

BW2_W02, BW2_W13,
BW2_U01, BW2_U02,
BW2_K01, BW2_K05

zaliczenie na ocenę

24

6

22 II

3

Seminarium magisterskie

polski

23 II

4

Prognozowanie i symulacje w naukach
społecznych

24 II

4

Negocjacje

25 II

4

Seminarium magisterskie i złożenie pracy
dyplomowej

polski

ćwiczenia

BW2_W12, BW2_U01,
BW2_U02, BW2_U04,
BW2_U08, BW2_U09,
BW2_K04, BW2_K05

polski

ćwiczenia

BW2_W01, BW2_W08,
BW2_K04, BW2_K06

zaliczenie na ocenę

12

4

seminarium

BW2_W02, BW2_W13,
BW2_U01, BW2_U02,
BW2_K01, BW2_K05

egzamin ustny
i złożenie pracy
dyplomowej

24

12

polski

zaliczenie na ocenę

24

8

łącznie na 2 roku 51
Zajęcia do wyboru

18

I

1

Język polski akademicki dla cudzoziemców polski

konwersatorium

P6S_UK

zaliczenie na ocenę

30

3

I

2

Język polski akademicki dla cudzoziemców polski

konwersatorium

P6S_UK

zaliczenie na ocenę

30

3

1

Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu
dyscyplin: nauki o polityce i administracji
lub nauki o bezpieczeństwie

polski

wybór

BW2_W01, BW2_U02

zaliczenie na ocenę

12

3

I

1

Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu
dyscyplin: nauki o polityce i administracji
lub nauki o bezpieczeństwie

polski

wybór

BW2_W01, BW2_U02

zaliczenie na ocenę

12

2

II

3

Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych

polski

wykład

P7S_UU

zaliczenie na ocenę

12

3

II

4

Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych

polski

wykład

P7S_UU

zaliczenie na ocenę

12

3

I

II

II

4

Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu
dyscyplin: nauki o polityce i administracji
lub nauki o bezpieczeństwie

polski

wybór

BW2_W01, BW2_U02

zaliczenie na ocenę

12

4

4

Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu
dyscyplin: nauki o polityce i administracji
lub nauki o bezpieczeństwie

polski

wybór

BW2_W01, BW2_U02

zaliczenie na ocenę

12

3

