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WIEDZA  

 

C_W01 Stymulowanie do opanowania przez studenta interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu 

nauk społecznych, która ułatwi zrozumienie miejsca nauk o bezpieczeństwie w obszarze in-

nych nauk oraz różnorodnych powiązań z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi.  

Efekty kształcenia: K_W01, K_W02, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19  

 

C_W02 Stymulowanie do zdobywania rozszerzonej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa we-

wnętrznego.  

Efekty kształcenia: K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 

K_W09, K_W10, K_W11, K_W12  

 

C_W03 Stymulowanie do zdobywania wiedzy szczegółowej z wybranych zakresów bezpie-

czeństwa wewnętrznego.  

Efekty kształcenia: KSP_W01-W05, KBP_W01-W05  

 

C_W04 Stymulowanie do opanowania przez studenta wiedzy umożliwiającej pracę badawczą 

w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.  

Efekty kształcenia: K_W13, K_W20  

 

 

UMIEJĘTNOŚCI  

 

C_U01 Pomoc w kształtowaniu pogłębionych umiejętności dostrzegania i obserwowania róż-

nego rodzaju zjawisk, procesów oddziałujących na mechanizmy działań w obszarze bezpie-

czeństwa wewnętrznego oraz wykorzystania rozszerzonej wiedzy związanej z bezpieczeń-

stwem wewnętrznym i innymi naukami powiązanymi, by te zjawiska i procesy analizować i 

interpretować.  

Efekty kształcenia: K_U01, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18  

 

C_U02 Pomoc w kształtowaniu pogłębionych umiejętności posługiwania się wiedzą teore-

tyczną w celu analizowania, interpretowania oraz oceniania zjawisk, procesów i mechani-



zmów istotnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym dla wybranych szczegółowych 

obszarów bezpieczeństwa.  

Efekty kształcenia: K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U11, K_U13, K_U14, KSP_U01-U05, KBP_U01-U05 

 

C_U03 Pomoc w kształtowaniu pogłębionych umiejętności badawczych umożliwiających 

prowadzenie badań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz umiejętności przygoto-

wywania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z wykorzystaniem ujęć teoretycznych wła-

ściwych dla nauk o bezpieczeństwie.  

Efekty kształcenia: K_U12, K_U19  

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 

C_K01 Pomoc w kształtowaniu refleksyjności wobec siebie, swojej wiedzy i swojego rozwo-

ju oraz umiejętności inspirowania procesu uczenia się innych.  

Efekty kształcenia: K_K01, K_K03, K_K06, K_K07 

  

C_K02 Przygotowanie studenta do odpowiedzialnego działania w różnorodnych zespołach i 

instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa oraz identyfikowania i rozstrzy-

gania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu w sferze bezpieczeństwa.  

Efekty kształcenia: K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 


