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Efekty uczenia się Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego 

 II stopień, profil praktyczny 

 
 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta - magister 

Przyporządkowanie efektów uczenia się do odpowiednich dyscyplin naukowych – nauki o bezpieczeństwie (dyscyplina wiodąca), nauki o zarządzaniu 

i jakości, nauki prawne 

 

Efekty 

PRK 

Poziom 7 

Symbol  Opis kierunkowych efektów uczenia się 

WIEDZA 

P75_WG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K2P_W01 
Zna uszczegółowioną terminologię systemu bezpieczeństwa narodowego, jego źródła oraz zastosowanie w pokrewnych 
dyscyplinach naukowych. 

K2P_W02 
Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. 
 

K2P_W03 
Ma pogłębioną wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, 
ekonomicznych), w szczególności o ich kluczowych elementach. 

K2P_W04 
W pogłębionym stopniu zna procesy zachodzące w strukturach i instytucjach społecznych systemu bezpieczeństwa 
narodowego oraz mechanizmy ich powstawania i funkcjonowania. 

K2P_W05 

Zna w pogłębionym stopniu istotę oraz rozumie potrzebę integracji elementów składowych systemu bezpieczeństwa, 
występujące zależności pomiędzy nimi, identyfikuje i definiuje wpływ tej integracji na efektywność i sprawność 
podejmowanych działań. 



P75_WG 
K2P_W06 

W pogłębionym stopniu zna zjawiska i mechanizmy oraz determinanty kształtujące obecne i przyszłe środowisko 
bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. 

K2P_W07 
Ma szeroką i pogłębioną wiedzę o symptomach narastania sytuacji kryzysowych we wszystkich domenach 
bezpieczeństwa państwa. 

K2P_W08 
Zna w pogłębionym zakresie znaczenie infrastruktury krytycznej państwa dla stabilności i pewności niezakłóconego 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

K2P_W09 
Ma uszczegółowioną wiedzę na temat systemu obronnego państwa, jego elementów składowych jako narzędzia 
realizacji podstawowych interesów narodowych. 

K2P_W10 
 

W stopniu pogłębionym zna dynamikę i charakter zachodzących przemian społecznych, gospodarczych, kulturowych, 
demograficznych, technicznych i technologicznych w społecznościach ludzkich oraz dostrzega ich wpływ na 
bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ład międzynarodowy. 

K2P_W13 

Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania danych, właściwe dla bezpieczeństwa  
i obronności państwa, pozwalające opisywać struktury, instytucje oraz inżynierię tworzenia i funkcjonowania 
wzajemnych relacji strukturalnych i funkcjonalnych zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. 

K2P_W14 
Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów, metod i narzędzi zarządzania grupami społecznymi w obszarze 
kształtowania i modelowania środowiska bezpieczeństwa. 

K2P_W15 
W stopniu pogłębionym zna regulacje prawne prawa krajowego i międzynarodowego, ich źródła, rozumie ich istotę 
oraz wpływ na funkcjonowanie instytucji i struktur społecznych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa. 

K2P_W16 

Definiuje w sposób uszczegółowiony obszary aktywności ludzkiej społeczności lokalnych i regionalnych, dostrzega istotę 
i wagę bezpiecznych ram ich funkcjonowania oraz potrzebę tworzenia w tych społecznościach bliskich relacji  
z instytucjami i organizacjami społecznymi. 

K2P_W17 
W pogłębionym stopniu zna źródła oraz historyczne uwarunkowania rozwoju międzynarodowych stosunków 
wojskowych, a także praktycznego wymiaru tych stosunków w umacnianie pokoju i ładu międzynarodowego. 

K2P_W18 
Ma pogłębioną wiedzę na temat międzynarodowych struktur zbiorowego bezpieczeństwa, ich historycznej ewaluacji, 
miejscu, roli i zadaniach we współczesnym świecie. 

K2P_W20 

Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu zachodzących zmian lokalnego środowiska bezpieczeństwa, percepcji 
społecznej tych zmian kształtujących nastroje i zachowania społeczne oraz wpływających na mechanizmy rynkowe i 
gospodarcze. 



P75_WK 

K2P_W11 

Ma pogłębioną wiedzę na temat fenomenu globalizacji, swobody przepływu kapitału, technologii, zasobów 
naturalnych, siły roboczej, towarów, produktów i usług oraz identyfikuje mechanizmy i reguły - towarzyszących tym 
zjawiskom, wzajemnych powiązań. 

K2P_W12 

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności 
ludzkiej oraz dostrzega potrzebę ochrony jego własności intelektualnej, ochrony zabytków i dzieł sztuki, swobody 
przepływu wartości, ideologii, a także promocji kultury. 

K2P_W19 

W sposób pogłębiony zna normy i reguły kształtowania sprzyjających, bezpiecznych warunków dla rozwoju różnych 
form indywidualnej przedsiębiorczości w skali mikro oraz rozumie ich znaczenie i wpływ na rozwój przedsiębiorczości w 
skali makro. 

UMIEJĘTNOŚCI 

P75_UW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K2P_U01 
 

Potrafi dokonać obserwacji zjawisk społecznych, samodzielnie wykonać pogłębioną analizę i syntezę towarzyszących im 
uwarunkowań politycznych, prawnych, ekonomicznych, gospodarczych, kulturowych, technicznych i technologicznych 
w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku i pokrewnych. 

K2P_U02 
 

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne, przyczyny ich powstawania i wzajemne relacje 
między nimi oraz prognozować ich skutki i następstwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. 

K2P_U03 
 

Potrafi identyfikować zagrożenia, szanse i wyzwania oraz ryzyka towarzyszące procesom zarządzania bezpieczeństwem. 

K2P_U04 
 

Potrafi właściwie wykorzystywać wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych, właściwie posługuje się narzędziami  
i metodami analitycznymi, potrafi formułować hipotezy badawcze i je weryfikować metodami naukowymi. 

K2P_U05 
 

Potrafi kierować pracami zespołów zadaniowych w rozwiązywaniu typowych oraz nowych sytuacji problemowych  
w dziedzinie nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

K2P_U06 
 

Potrafi wykorzystać zaawansowane metody, techniki i narzędzia właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych  
w celu skutecznej realizacji procesów zarządczych w obszarze zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. 

K2P_U07 
 

Potrafi dokonać selektywnego doboru optymalnych mechanizmów i skutecznych narzędzi kształtowania poziomu 
bezpieczeństwa w typowych oraz nowych, złożonych sytuacjach problemowych. 

K2P_U08 
 

Posiada umiejętność stosowania podstawowych norm i regulacji prawnych, etycznych i merytorycznych  
w rozwiązywaniu typowych i nowych, złożonych sytuacjach problemowych. 



P75_UW K2P_U09 
 

Posiada zdolność selektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy, bazującej na najlepszych praktykach i umiejętnościach 
zaobserwowanych, nabytych i doskonalonych w ramach praktyki zawodowej. 

K2P_U10 
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania wielowariantowych rozwiązań typowych oraz nowych, złożonych 
sytuacji problemowych, dokonywania oceny prezentowanych wariantów, ich efektywności i skuteczności w wymiarze 
koszt-efekt. 

K2P_U11 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do przeprowadzenia procesów rozstrzygających proponowanych 
rozwiązań, rozszerzonych o krytyczną analizą ryzyka opartą na standardach kontroli zarządczej. 

K2P_U12 
Posiada umiejętność koordynacji i synchronizacji instytucjonalnej i funkcjonalnej proponowanych i wdrażanych 
rozwiązań dla uzyskania efektu synergii podmiotów uczestniczących w procesie zarządzania bezpieczeństwem 
narodowych oraz ich organów i struktur wykonawczych. 

K2P_U13 
Posiada zdolność łączenia teoretycznej wiedzy z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla systemu 
bezpieczeństwa narodowego z praktycznymi umiejętnościami w tym zakresie. 

P75_UK 

K2P_U14 
Posiada umiejętności komunikacji społecznej w języku polskim oraz w języku obcym, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

K2P_U15 
Posiada pogłębione umiejętności przygotowania ustnych wystąpień publicznych w języku polskim i obcym, uznawanym 
za właściwy dla kierunku studiów, dotyczących kwestii szczegółowych z obszaru bezpieczeństwa narodowego,  
z wykorzystaniem argumentacji wiedzy kierunkowej oraz dyscyplin pokrewnych bezpieczeństwu i obronności państwa 

K2P_U16 
Posiada pogłębione umiejętności pisemnego wyrażania efektów analiz, poglądów, opinii oraz proponowanych 
rozwiązań w języku polskim i obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
systemu bezpieczeństwa narodowego lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. 

P75_UO K2P_U05 
Potrafi kierować pracami zespołów zadaniowych w rozwiązywaniu typowych oraz nowych sytuacji problemowych  
w dziedzinie nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

P75_UU K2P_U06 
Potrafi wykorzystać zaawansowane metody, techniki i narzędzia właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych  
w celu skutecznej realizacji procesów zarządczych w obszarze zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P75_KK 
 
 

K2P_K01 
Ma świadomość poziomu zdobytej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia posiadanego warsztatu merytorycznego, 
potrafi wyznaczać kierunki i dziedziny osobistego samodoskonalenia zawodowego oraz inspirować i organizować proces uczenia 
się innych osób. 



 

 

 

P75_KK 
K2P_K07 

Potrafi poszerzać horyzonty świadomości sytuacyjnej, doskonaląc własny warsztat intelektualny, wzbogacony o wymiar 
interdyscyplinarny. 

P75_KO 

K2P_K03 
Właściwie waży i ocenia skale nakazanych lub podejmowanych z własnej inicjatywy wyzwań typowych i nowych, złożonych w 
sytuacjach problemowych, umiejętnie wskazuje priorytety w ich rozwiązywaniu. 

K2P_K05 Potrafi skutecznie działać w warunkach niedoboru informacyjnego oraz ograniczonego czasu. 

K2P_K06 
Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach projektów społecznych, wykazuje wysoki poziom kreatywności, proponuje - adekwatny 
do ocen i prognoz, planu zarządzania konsekwencjami społecznymi. 

K2P_K08 W pracy zespołowej proponuje rozwiązania a nie generuje problemów, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, prospołeczny. 

P75_KR 

K2P_K02 
Potrafi inspirować członków grupy, być kreatorem i animatorem organizacji jej pracy, podejmuje w grupie różne role i wyzwania 
 

K2P_K04 
Prezentuje wysokie standardy etyczne i moralne w pracy zawodowej, w rozstrzyganiu dylematów zawodowych kieruje się 
poczuciem dobra jednostki i misji społecznej 


