Uchwała nr 15/2016
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu
praktycznym dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Zarządzania dla cykli
kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198) Senat
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza:
§1
Określa nazwę kierunku studiów, profil kształcenia, a także przyporządkowuje kierunek
studiów do obszaru kształcenia oraz wskazuje dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do
których odnoszą się efekty kształcenia w sposób następujący:
1) Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne;
2) Profil kształcenia: profil praktyczny;
3) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia;
4) Forma studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne;
5) Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych;
Dziedzina: nauk społecznych;
Dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie;
Dyscypliny uzupełniające: prawo, nauki o polityce, historia.
§2
Uchwala efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, kierunek
bezpieczeństwo wewnętrzne. Opis efektów kształcenia stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

Załącznik do uchwały nr 15/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów i ich relacje z efektami kształcenia dla
obszaru kształcenia

Symbol*

Efekty kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów
kształcenia w obszarze
kształcenia (symbole)**
nauki społeczne (S)

WIEDZA
K_W001

Zna i opisuje podstawowe systemy społeczno-polityczne i ich elementy.

K_W002

Ma wiedzę na temat organizacji państwa, podstawowych instytucji oraz ich roli.

K_W003

K_W008
K_W009

Ma wiedzę na temat podstawowych zasad organizacji i funkcjonowania sektora
bezpieczeństwa.
Charakteryzuje podstawowe elementy systemu bezpieczeństwa państwa oraz występujące
relacje w ujęciu krajowym, międzynarodowym i międzykulturowym.
Zna czynniki kształtujące system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz ich wpływ
na jego zmiany.
Ma wiedzę na temat podstawowych metod i narzędzi pozyskiwania danych i ich
przetwarzania mogących mieć zastosowanie w zakresie kształtowania bezpieczeństwa
wewnętrznego.
Zna podstawowe normy prawne regulujące funkcjonowanie struktur i instytucji
działających w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zna procedury prawne związane z bezpieczeństwem.
Zna podstawowe standardy etyczne obowiązujące w etyce zawodowej.

K_W010

Zna czynniki determinujące zachowanie jednostek i grup społecznych.

K_W004
K_W005
K_W006

K_W007

K_W011

K_W012

S1P_W01, S1P_W02,
S1P_W09
S1P_W02, S1P_W03,
S1P_W09
S1P_W03, S1P_W07,
S1P_W09
S1P_W03, S1P_W08
S1P_W01, S1P_W06,
S1P_W07, S1P_W08
S1P_W01, S1P_W06,
S1P_W07
S1P_W01, S1P_W02,
S1P_W06, S1P_W07
S1P_W06, S1P_W07
S1P_W01, S1P_W07

S1P_W01, S1P_W04,
S1P_W05
Zna uczestników stosunków międzynarodowych, ich pozycje i role, czynniki je S1P_W02, S1P_W03,
kształtujące oraz najważniejsze procesy i istniejące w nich patologie w kontekście S1P_W08
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Zna podstawowe instrumenty ochrony praw człowieka w wewnętrznym porządku S1P_W05, S1P_W06,
prawnym RP oraz w ujęciu międzynarodowym.
S1P_W08

K_W013

Zna społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego i wzajemne zależności S1P_W03, S1P_W04,
pomiędzy bezpieczeństwem społecznym i socjalnym a bezpieczeństwem państwa.
S1P_W08, S1P_W09

K_W014

Zna zasady i metody zapobiegania przestępczości.

K_W015
K_W016
K_W017
K_W018
K_W019

S1P_W03, S1P_W07,
S1P_W09
Zna podstawowe metody diagnozy społecznej oraz międzynarodowe standardy i systemy S1P_W06, S1P_W08
wskaźnikowe do pomiaru i oceny bezpieczeństwa stosowane w polityce społecznej.
Za uwarunkowania i zasady polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
S1P_W03, S1P_W08,
S1P_W09
Charakteryzuje historyczną ewolucję struktur społecznych, a w szczególności struktur S1P_W02, S1P_W05,
państwowych i opisuje jej wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
S1P_W08, S1P_W09
Ma podstawową wiedzę na temat celi i zasad ochrony własności przemysłowej S1P_W10
intelektualnej i prawa autorskiego.
Zna formy indywidualnej przedsiębiorczości i możliwości ich rozwoju z uwzględnieniem S1P_W07, S1P_W11
organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego.
UMIEJĘTNOŚCI

K_U001
K_U002
K_U003

Ma umiejętność interpretowania zjawisk zachodzących w państwie i określania ich S1P_U01, S1P_U03,
wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne.
S1P_U08
Potrafi rozpoznawać i definiować zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
S1P_U02, S1P_U08
Ma umiejętność pozyskiwania danych niezbędnych do analizowania i oceny rozwiązań S1P_U01, S1P_U04,
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem podstawowej wiedzy S1P_U05, S1P_U06

teoretycznej.
K_U004

Ma podstawowe umiejętności przewidywania procesów zachodzących w kraju i na arenie S1P_U04, S1P_U08
międzynarodowej mających wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.

K_U005

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę problemów bezpieczeństwa wewnętrznego,
dokonać ich oceny i podejmować odpowiednie decyzje.
Potrafi stosować wiedzę na temat norm prawnych do analizy i rozwiązywania problemów
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Potrafi stosować podstawową wiedze teoretyczną do analizy konkretnych procesów lub
zjawisk zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych.
Potrafi stosować wiedzę na temat norm etycznych i standardów zawodowych, potrafi
przewidzieć moralne i etyczne skutki działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa.

K_U006
K_U007
K_U008
K_U009
K_U010

S1P_U01, S1P_U03,
S1P_U04, S1P_U07
S1P_U05, S1P_U07
S1P_U01, S1P_U02,
S1P_U08
S1P_U02, S1P_U05,
S1P_U06

Potrafi stosować procedury prawne związane z bezpieczeństwem, w tym procedury S1P_U05, S1P_U07
zarządzania kryzysowego.
Potrafi rozpoznawać sytuacje kryzysowe i podejmować decyzje z zakresu zarządzania S1P_U02, S1P_U03,
kryzysowego.
S1P_U07

K_U011

Potrafi definiować rolę i zadania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.

K_U012

Potrafi prawidłowo identyfikować cele i zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy S1P_U05, S1P_U06
oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

K_U013

Posiada umiejętność analizy czynu zabronionego i dokonywania jego kwalifikacji S1P_U05, S1P_U07
prawnej.

K_U014

Umiejętnie posługuje się narzędziami metodycznymi do pomiaru i oceny sytuacji S1P_U02, S1P_U07
społecznej w świetle obowiązujących standardów.

K_U015

Swobodnie posługuje się terminologią specjalistyczną i zawodową.

K_U016

Potrafi posługiwać się w praktycznych zastosowaniach środkami ochrony prawnej.

K_U017

Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i udostępniać S1P_U04, S1P_U06,
informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
S1P_U07

K_U018

Potrafi analizować powiązania pomiędzy różnymi obszarami bezpieczeństwa:
politycznego, publicznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, kulturowego,
ekologicznego i in.
Potrafi oceniać ryzyko powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i formułować scenariusze
działań zapobiegawczych.

S1P_U01, S1P_U02,
S1P_U08

K_U020

Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznym (zawodowym) działaniu.

S1P_U06, S1P_U07

K_U021

Potrafi na podstawie dostępnych źródeł przygotować wystąpienia i podstawowe prace S1P_U09, S1P_U10
pisemne w języku polskim i obcym.

K_U022

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 zgodnie z wymaganiami S1P_U11
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U019

S1P_U05, S1P_U08

S1P_U06, S1P_U10,
S1P_U11
S1P_U05, S1P_U07

S1P_U03, S1P_U04,
S1P_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K001

Rozumie znaczenie stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności.

K_K002

Jest przygotowany do pracy w zespole pełniąc w nim różne role i funkcje.

K_K003

Jest przygotowany do formułowania celów i określania priorytetów prowadzących do ich S1P_K03, S1P_K05
osiągnięcia.

K_K004

K_K006

Ma wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji w pracy S1P_K04, S1P_K06
zawodowej.
Potrafi opracować różne projekty społeczne z uwzględnieniem aspektów związanych S1P_K05
z bezpieczeństwem wewnętrznym.
Jest gotowy i zdolny do stałego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.
S1P_K01, S1P_K06

K_K007

Potrafi podejmować działalność nacechowaną przedsiębiorczością.

K_K005

S1P_K01, S1P_K02,
S1P_K06
S1P_K02

S1P_K07

Objaśnienia:
K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych
001,002 i kolejne - numer efektu kształcenia
**)
S1P — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia,
profil praktyczny
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych
001,002 i kolejne - numer efektu kształcenia

*)

