Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Poziom kształcenia: studia II stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki

SYMBOLE
EFEKTÓW
DLA
KIERUNKU

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ODNIESIENIE
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
DLA OBSZARU
NAUK
SPOŁECZNYCH

WIEDZA
BN_W01

posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, jako jednej z
dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i
dziedziny nauk społecznych, przywołuje terminologię bezpieczeństwa i jego
źródła oraz zastosowanie w obrębie powiązanych dyscyplin naukowych, takich
jak nauki o zarządzaniu, prawo

S2A_W01

BN_W02

posiada rozszerzoną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu gminnych,
powiatowych i wojewódzkich systemów bezpieczeństwa

S2A_W02
S2A_W03
S2A_W09

BN_W03

zna zasady i mechanizmy działania organów władzy publicznej w obszarze
bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem państwowej
władzy wykonawczej

S2A_W02
S2A_W03
S2A_W09

BN_W04

definiuje pojęcia z zakresu socjologii oraz potrafi wskazać i opisać mechanizmy
rządzące zrachowaniami społecznymi jednostek, w tym w obszarze szeroko
rozumianego bezpieczeństwa

S2A_W04

BN_W05

ma pogłębioną wiedzę o relacjach i występujących zależnościach między
instytucjami publicznymi działającymi w obszarze bezpieczeństwa i strukturami
społecznymi

S2A_W03
S2A_W04

BN_W06

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

S2A_W04
S2A_W05

BN_W07

posiada szeroką wiedzę o człowieku, jego roli i aktywności w obszarze
bezpieczeństwa narodowego

S2A_W05

BN_W08

ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań nad
bezpieczeństwem, a w szczególności o problemach badawczych, metodach,
technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje
paradygmatyczne badań nad bezpieczeństwem, z których wywodzą się
poszczególne metody o charakterze empirycznym i formalnym

S2A_W06

BN_W09

wymienia i analizuje kategorie pojęciowe opisujące normy prawne regulujące
bezpieczeństwo a w szczególności bezpieczeństwo narodowe

S2A_W07

BN_W10

posiada pogłębioną 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

S2A_W07

BN_W11

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

S2A_W08
S2A_W09

BN_W12

ma poszerzoną wiedzę na temat instytucji, struktur i norm w obszarze

S2A_W07
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zarządzania szeroko rozumianym bezpieczeństwem

S2A_W08
S2A_W09

BN_W13

zna przepisy prawne normujące zagadnienia ochrony własności przemysłowej
oraz prawa autorskiego, ma świadomość konieczności zarządzania zasobami
własności intelektualnej

S2A_W10

BN_W14

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
ma wiedzę na temat istotności problematyki bezpieczeństwa w prowadzeniu
działalności gospodarczej

S2A_W11

poszerza swoją wiedzę z zakresu różnych obszarów bezpieczeństwa zgodnie z
zainteresowaniami

S2A_W01
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W07
S2A_W09

BN_W15

UMIEJĘTNOŚCI
BN_U01

potrafi prawidłowo dokonywać interpretacji i wyjaśniać zjawiska zachodzące w
obszarze bezpieczeństwa

S2A_U01
S2A_U02

BN_U02

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn oraz
przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w obszarze bezpieczeństwa

S2A_U02
S2A_U03

BN_U03

odpowiednio wykorzystuje narzędzia i metody badawcze pozwalające na
pozyskiwanie danych dotyczących rozpoznawania zjawisk i procesów
występujących między elementami systemu bezpieczeństwa na wszystkich
poziomach jego organizacji – gminy, powiatu, województwa, kraju w zakresie
bezpieczeństwa oraz wpływu na nie innych zjawisk i procesów społecznych
(kulturowych, politycznych, prawnych i gospodarczych)

BN_U04

sprawnie posługuje się normami prawnymi regulującymi proces bezpieczeństwa
narodowego

S2A_U05

BN_U05

wykorzystuje ogólnie przyjęte zasady etyczne w celu wykorzystania ich dla
rozwiązania problemów i zadań z obszaru bezpieczeństwa

S2A_U05

BN_U06

potrafi wykorzystać wiedzę o koncepcjach i metodach organizacji oraz
zarządzania strukturami podmiotów bezpieczeństwa do rozwiązania konkretnych
problemów

S2A_U06
S2A_U07

BN_U07

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

S2A_U06
S2A_U07

BN_U08

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

S2A_U06
S2A_U07

BN_U09

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

S2A_U07

BN_U10

rozumie i potrafi ocenić funkcjonowanie oraz motywy i zasady działania
podmiotu bezpieczeństwa (pojedynczego człowieka, różnych grup społecznych,
narodów, społeczności międzynarodowej) z wykorzystaniem właściwej metody
badawczej

BN_U11

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

S2A_U09

BN_U12

inicjuje i komponuje wypowiedzi na tematy dotyczące wybranych zagadnień

S2A_U10

S2A_U03
S2A_U04

S2A_U08
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z zakresu problematyki bezpieczeństwa z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, w oparciu o różne źródła informacji
BN_U13

posiada umiejętności językowe, w tym w zakresie języka specjalistycznego w
obszarze bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

S2A_U11

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

S2A_K01

BN_K02

potrafi pracować w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról w zespole
oraz postępowania zgodnego z wymogami tych ról

S2A_K02

BN_K03

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

S2A_K03

BN_K04

zmienia swoje przygotowanie do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem
aspektów bezpieczeństwa, wyznaczając określone priorytety przyjmuje
jednocześnie logiczną i spójną argumentację

S2A_K03
S2A_K04

BN_K05

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

S2A_K04

BN_K06

angażuje się do aktywnego uczestnictwa w opracowaniu i wdrażaniu różnego
rodzaju projektów oraz potrafi zauważyć i uwzględnić ich uwarunkowania i skutki
zewnętrzne

S2A_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) a istotnych
do samodzielnego kształtowania prospołecznych postaw

S2A_K06

BN_K08

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, jest kreatywny i twórczy w
wykonywaniu obowiązków zawodowych

S2A_K07

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
BN - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe
W - (po podkreśleniu) kategoria wiedzy
U - (po podkreśleniu) kategoria umiejętności
K - (po podkreśleniu) kategoria kompetencji społecznych
S2A - efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim
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