
Uchwala nr 15/2018/19
Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I i fi stopnia profil praktyczny

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r.
poz. 1668 z późno zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz.1861 z poźn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U.20l8 poz.
2218) oraz Statutu WSZOP, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Senat zatwierdza przedstawione przez Dziekana Wydziału Humanistyczno - Społecznego efekty
uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I i II stopnia, profil praktyczny,
przyjęte uchwałą nr 8/2018/19 Rady WHS z dnia 24 kwietnia 2019 r.

2. Opis efektów uczenia się wynika z konieczności dostosowania do Rozporządzenia MNiSW
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla
kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

§2

1. Uchwała nr 8/2018/19 Rady WHS z dnia 24 kwietnia 2019 r. stanowi integralną część Uchwały.
2. Opis efektów uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, o których

mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr l do Uchwały.
3. Opis efektów uczenia się dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia, o których

mowa w § l ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2019 r. z mocą obowiązywania od roku
akademickiego 2019/20.

REKTO~\!\.

prof. d\J:. i~Ż. Bohdan Mochnacki



Załqcznik nr / do Uchwały nr /5/20/8//9
Senatu WSZO? z dnia 25 kwietnia 20/9 r.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
STUDIA I STOPNIA

Profil:

Dziedzina:

Dyscyplina wiodąca:

Dyscypliny powiązane:

Praktyczny

Nauki społeczne

Nauki o bezpieczeństwie

Nauki prawne, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu i jakości

Symbol EK
dla

kierunku
st!!~19"!.~~~~~~~

Zna i rozumie miejsce kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w dziedzinie
nauk społecznych. Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia
ekonomicznych, kulturowych, politycznych i prawnych uwarunkowań
bezpieczeństwa wewnętrznego. Rozumie rolę i znaczenie struktur
i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zna i rozumie
w zaawansowanym stopniu podstawowe fakty, obiekty i zjawiska
z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz zastosowania
praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem
bezpieczeństwo wewnętrzne.
Odróżnia zasady tworzenia mikro- i makro- struktur organizacyjnych
związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz rozumie istotę zmian
ewolucyjnych jakim podlegają. Potrafi zdefiniować i ocenić potrzeby
poszczególnych struktur społecznych, od poziomu rodziny, poprzez
lokalne społeczności, aż do narodowych, w aspekcie istniejących
zagrożeń.
Zna i rozumie rolę prawodawstwa w kontekście problemów
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz konieczność uwzględniania
i rozwijania inicjatyw społecznych wzmacniających rolę państwa w tym
zakresie. Zna dziedziny prawa mające bezpośredni wpływ na skuteczność
działań chroniących bezpieczeństwo.
Rozpoznaje funkcjonalne obszary międzynarodowych struktur tworzących
kompleksowe ramy współpracy dla ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego. Potrafi zidentyfikować i opisać wyzwania współczesnego
świata związane m.in. z terroryzmem, nielegalną migracją, handlem
ludźmi i przemytem narkotyków. Zna i rozumie kierunkowe zadania
państwa w celu ich neutralizacji i niwelowania skutków. Dostrzega
konieczność wspierania działań struktur państwa w tym zakresie.
Dostrzega i przedstawia zagrożenia wynikające z nieprawidłowego
rozwoju gospodarki, degradacji środowiska naturalnego, rabunkowej
eksploatacji zasobów naturalnych. Posiada interdyscyplinarną wiedzę
niezbędną do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym
wielkich aglomeracji, imprez masowych, ruchu drogowego.
Rozpoznaje i potrafi opisać fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji, rolę i znaczenie nowoczesnych środków komunikacji, mediów
społecznościowych oraz wynikające z nich zagrożenia. Rozumie
i dostrzega niebezpieczeństwa wynikające ze współczesnych form
terroryzmu, potrafi ocenić skutki działań terrorystycznych dla
społeczeństwa. Zna instytucje i formy działań zapobiegających atakom
terrorystycznym. Zna i rozumie ekonomiczne, demograficzne i kulturowe
problemy związane z migracjami.

BWK WOI

BWK W02

BWK W03

BWK W04

BWK WOS

BWK W06

Tabela odniesienia kierunkowych efektów uczenia się

WIEDZA
(absolwent zna i rozumie)

Kod składnika
opisu

charakterystyki

P6S WG
P6S WK

P6S WG
P6S WK

P6S WG
P6S WK

P6S WG
P6S WK

P6S WG
P6S WK

P6S WG
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BWK W07

BWK W08

BWK W09

Symbol EK
dla

kierunku
studiów

Załqcznik nr / do Uchwały nr /5/20/8//9
Senatu WSZO? z dnia 25 kwietnia 20/9 r.

Posiada interdyscyplinarną wiedzę niezbędną dla rozumienia problematyki
kryminologii, kryminalistyki, w tym stosowania metod, technik oraz
narzędzi wykorzystywanych w obszarze badań kryminalistycznych. Zna
i rozumie psychologiczne i społeczne uwarunkowania zagrożeń
przestępczością pospolitą i zorganizowaną, posiada wiedzę na temat
funkcjonowania podkultur przestępczych. Rozumie zasady
funkcjonowania człowieka i grup społecznych w różnych sytuacjach.
Ma wiedzę w zakresie psychologii sądowej, postępowania z ludźmi
w warunkach izolacji oraz z osobami wykazującymi zaburzenia
zachowania.
Rozumie konieczność prewencyjnych działań instytucj i społecznych
w celu rozpoznania i zapobiegania stanom zagrożenia bezpieczeństwa
obywateli i państwa, w tym role i zadania służb specjalnych. Posiada
wiedzę w zakresie stosowania i wykorzystania technik specjalnych. Zna
regulacje prawne dotyczące stosowania środków przymusu
bezpośredniego
Zna pojęcia i zasady ochrony własności: intelektualnej, znaków
towarowych, praw autorskich i pokrewnych. Zna i rozumie prawne,
ekonomiczne, etyczne i społeczne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI
(absolwent potrafi)

BWK UOI

BWK U02

BWK U03

BWK U04

BWK U05

Analizuje i ocenia ekonomiczne, kulturowe, polityczne i prawne zjawiska
mające związek z bezpieczeństwem wewnętrznym. Potrafi identyfikować
zagrożenia płynące z tych obszarów, oceniać przydatność typowych
metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych
z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa na szczeblu
lokalnym i centralnym.
Potrafi zastosować praktycznie zdobytą wiedzę w analizie konkretnych
procesów i zjawisk społecznych oraz ich przyczyn posługując się
prawidłową terminologią. Wykorzystać posiadaną wiedzę
w samodzielnym rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa
wewnętrznego. Potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia
badawcze właściwe dla dyscypliny nauk o bezpieczeństwie oraz
formułować, rozwiązywać i wykonywać zadania typowe dla działalności
zawodowej związanej z kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne.
Sprawnie posługuje się metodologią i terminologią najważniejszych aktów
prawnych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego przy ocenie zjawisk
z tego zakresu. Posiada umiejętność doboru i selekcji właściwych źródeł
informacji, dokonywania ich krytycznej oceny przy zastosowaniu
właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych. Posiada umiejętności praktyczne
z zakresu technik operacyjnych, interwencyjnych i stosowania środków
przymusu bezpośredniego.
Stosuje odpowiednie metody i narzędzia badawcze (właściwe dla
socjologii, kryminalistyki i kryminologii, psychologii
i psychokryminalistyki) w celu diagnozowania i prognozowania stanu
bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi oceniać zachowania człowieka
w różnego rodzaju sytuacjach stresowych. Wykorzystuje typowe,
efektywne metody badań operacyjnych i innych wspomagających procesy
podejmowania decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania
w ramach prac zespołowych.
Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii zakresu
bezpieczeństwa wewnętrznego, przedstawiać i oceniać różne opinie
i stanowiska oraz o nich dyskutować. Posiada umiejętność
komunikowania się w języku obcym na poziomie 82.
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P6S WG

P6S WG
P6S WK

P6S WG
P6S WK

Kod składnika
opisu

charakterystyki

P6S UW
P6S UO

P6S UW
P6S UO

P6S UW

P6S UW

P6S UK
P6S UU



Załqcznik nr / do Uchwalynr /5/20/8//9
Senatu WSZO? z dnia 25 kwietnia 20/9 r.

Symbol EK
dla

kierunku
studiów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
(absolwent jest gotów do)

BWK KOI

Jest gotów do stałego podnoszenia kwalifikacji, nieustannego poszerzania
zakresu zdobytej wiedzy. Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany
opinii wobec racjonalnych argumentów. Jest gotów do wypełniania
zobowiązań społecznych w zakresie działania na rzecz bezpieczeństwa
publicznego, współorganizowania działalności na rzecz środowiska w tym
obszarze.
Potrafi efektywnie współpracować w zespole, rozumie swoją rolę
w grupie, postępuje zgodnie z przyjętym normami kulturowymi.
W przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów jest

. gotów do zasięgania opinii ekspertów.
Potrafi efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać stopień
jej zaawansowania, oceniać ważność pojawiających się zadań, określać
ich priorytety oraz podejmować działania adekwatne do potrzeb
i możliwości.
Potrafi samodzielnie wyszukiwać nowe źródła informacji i zdobywać
wiedzę z różnych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego
z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Potrafi,
korzystając ze zdobytych wiedzy i umiejętności, myśleć i działać
w sposób przedsiębiorczy.
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych. Wykazuje
motywację do zaangażowanego uczestnictwa w związanej
z bezpieczeństwem wewnętrznym sferze życia społecznego. Jest
świadomy konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej, wymaga
tego od innych. Ma świadomość konieczności dbałości o dorobek
i tradycje zawodów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

BWK K02

BWK K03

BWK K04

BWK KOS

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny "Symbol EK dla kierunku studiów" *
XY K_ W Ol, 02, 03 i kolejne = kierunkowy efekt uczenia się - Wiedza
XY K_U Ol, 02, 03 i kolejne = kierunkowy efekt uczenia się - Umiejętności
XY K_K Ol, 02, 03 i kolejne = kierunkowy efekt uczenia się - Kompetencje społeczne

*XY = symbol kierunku studiów (np. BW, Z, F, K, ZIP, E).

Kod składnika
opisu

charakterystyki

P6S KK
P6S KO

P6S KR
P6S KO

P6S KO

P6S KK

P6S KR

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny "Kod składnika opisu charakterystyki
I. Uniwersalne charakterystyki poziomów PRK

p = poziom PRK (6-7)
U = charakterystyka uniwersalna
W= wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne

II. Charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego
p = poziom PRK (6-7)
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W = wiedza

G = zakres i głębia
K = kontekst

U = umiejętność
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się
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Załqc::niknr / do Uchwały nr /5/20/8//9
Senatu WSZOP z dnia 25 kwietnia 20/9 r.

K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa

Opis zakładanych efektów uc::enia się dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne
charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone )11 rozporzqdzeniu MNiSW
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektćw uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

REKT

b. inż. Bohdan Mochnacki
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Zalqcznik nr 2 do Uchwały nr 15/2018/19
Senatu WSZOP z dnia 25hvietnia 2019 r.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
STUDIA II STOPNIA

Profil:

Dziedzina:

Dyscyplina wiodąca:

Dyscypliny powiązane:

Praktyczny

Nauki społeczne

Nauki o bezpieczeństwie

Nauki prawne, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu i jakości

Tabela odniesienia kierunkowych efektów uczenia się

SymbolEK
dla

kierunku
studiów

BW K W Ol

BWK W02

BWK W03

BWK W04

BWK WOS

BWK W06

BWK W07

WIEDZA
(absolwent zna i rozumie)

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o bezpieczeństwie
wewnętrznym wśród nauk społecznych, zna teorie, terminologię i metody
wyjaśniające złożone zależności między nimi. Ma pogłębioną wiedzę
o organach, strukturach, organizacjach i instytucjach związanych
z bezpieczeństwem wewnętrznym zarówno na szczeblu krajowym,
jak i międzynarodowym. Potrafi tę wiedzę zastosować praktycznie
w działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
Ma pogłębioną wiedzę o czynnikach kształtujących struktury, instytucje
i działania oraz o zadaniach i uprawnieniach organów związanych
z różnymi obszarami bezpieczeństwa. Zna i rozumie ekonomiczne, prawne,
społeczne i etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.
Ma pogłębioną wiedzę o kluczowej roli człowieka (zarówno jako jednostki,
jak i mniejszej lub większej zbiorowości) w strukturach odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo wewnętrzne. Zna zależności między podmiotami
bezpieczeństwa wewnętrznego a ich otoczeniem w aspektach społecznym,
politycznym, ekonomicznym i militarnym.
Ma pogłębioną wiedzę o globalnych czynnikach wpływających
na bezpieczeństwo wewnętrzne takich jak migracje, terroryzm, handel
ludźmi. Zna i rozumie demograficzne, ekonomiczne i kulturowe
uwarunkowania tych zagrożeń. Ma wiedzę dotyczącą instytucj i
międzynarodowych, organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących
się migrantami i uchodźcami politycznymi.
Zna metody oceny ryzyka zjawisk i procesów zachodzących w sferze
bezpieczeństwa wewnętrznego. Ma pogłębioną wiedzę o kierunkach zmian,
trendach rozwojowych w tym obszarze i rozumie ich znaczenie. Zna
i rozumie istotę struktur organizacyjnych związanymi ze zwalczaniem
przestępczości pospolitej i zorganizowanej, w tym agencji i firm ochrony
i detektywistycznych.
Posiada interdyscyplinarną wiedzę niezbędną dla rozumienia problematyki
kryminologicznej i kryminalistycznej. Ma kompleksową wiedzę w zakresie
stosowania środków niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa
wewnętrznego.
Ma pogłębioną wiedzę o czynnikach wpływających na zmiany
w sposobach i formach zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego
oraz kierunkach i trendach rozwojowych tych zmian; rozumie ich
znaczenie i konsekwencje. Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między
krajowymi i międzynarodowymi strukturami, organami i instytucjami
społecznymi, w tym instytucjami Unii Europejskiej związanymi z różnymi
obszarami bezpieczeństwa wewnętrznego.
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Kod składnika
opisu

charakterystyki

P7S WG

P7S WG
P7S WK

P7S WG

P7S WG

P7S WG

P7S WG

P7S WG



BWK W08

BW K W 09

BWK W la

Symbol EK
dla

kierunku
studiów

BWK UOI

BWK U02

BWK U03

BWK U 04

BW K U05

BWK U06

Zalqcznik nr 2 do Uchwały nr /5/20/8//9
Senatu WSZO? z dnia 25 kwietnia 20/9 r.

Posiada interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do rozumienia
funkcjonowania administracji publicznej na różnych szczeblach. Potrafi
wykorzystać tę wiedzę do charakteryzowania różnego rodzaju zagrożeń
oraz określenia scenariuszy przebiegu różnych sytuacji kryzysowych.
Zna zasady tworzenia, modyfikowania i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
wewnętrznego.
Szczegółowo definiuje zagadnienia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego
wodniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego oraz rozumie regulacje
prawne i zawarte w nich sankcje. Ma obszerną wiedzę o rodzajach więzi
i aktywności publicznej poddawanych regulacji prawnej oraz o rządzących
nimi prawidłowościach, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa
w administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI
(absolwent potrafi)

W oparciu o posiadaną wiedzę potrafi identyfikować, opisywać
i analizować zjawiska społeczne w różnych obszarach bezpieczeństwa
wewnętrznego. Przy rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa
wewnętrznego prawidłowo odszukuje, odczytuje i interpretuje akty
normatywne, w tym związane z funkcjonowaniem administracji publicznej,
zna reguły ich stanowienia. Umie dobierać i stosować właściwe metody
analizy i działania, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne oraz formułować na ich podstawie własne opinie
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Na podstawie zdobytej wiedzy umie identyfikować i analizować przyczyny
i skutki procesów społecznych zachodzących w związku
z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz proponować metody weryfikacji
prezentowanych rozwiązań. Potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie
oceniać i selekcjonować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych,
tworzyć zasoby niezbędne do rozwiązywania problemów z zakresu
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wykonywać zadania typowe
dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
Potrafi poprawnie z punktu widzenia wiedzy merytorycznej i logicznego
rozumowania potrafi formułować, wypowiadać i publikować własne sądy,
przemyślenia i opinie z zakresu problematyki bezpieczeństwa
wewnętrznego. Umie zdobytą wiedzę w zakresie metod i technik
w obszarze detektywistyki i kryminalistyki wykorzystywać w celu
rozwiązywania problemów prawnych w zakresie bezpieczeństwa. Potrafi
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami
wdrożeniowymi. Dysponuje umiejętnościami pracy samodzielnej i pracy
w zespole, w tym kierowania zespołem.
Posiada kompetencje językowe w zakresie nauk o bezpieczeństwie, zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego. Dysponuje pogłębionymi umiejętnościami
posługiwania się zespołem norm, reguł prawnych i etycznych związanych
z problemami migracji, w tym stosowaniem procedur dotyczących wjazdu
i pobytu cudzoziemców w Polsce.
Potrafi samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie oraz
ukierunkowywać inny.ch w tym zakresie. Potrafi wykorzystywać
w praktyce techniki samoobrony oraz posługiwać się sposób bezpieczny
środkami przymusu bezpośredniego, a w razie potrzeby udzielić pomocy
przedmedycznej osobom poszkodowanym.
Umie sprawnie i skutecznie organizować pracę własną oraz zarządzać
czasem niezbędnym do jej wykonania. Potrafi trafnie określać priorytety
działań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, jest przygotowany
do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących taktyki i techniki
działań w sytuacjach kryzysowych.
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SymbolEK
dla kierunku

studiów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
(absolwent jest gotów do)

Kod składnika
opisu

charakterystyki

BWK KOI

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i świadomy konieczności
permanentnego poszerzania i podnoszenia kwalifikacji. W przypadku
napotkania trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów jest gotów
do zasięgania opinii ekspertów. Jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz inicjowania działań na rzecz
interesu obywateli, w tym w administracji publicznej.
Potrafi efektywnie uczestniczyć w pracy zespołowej, zarówno w roli
kierownika zespołu, jak i jego uczestnika. Umie sprawnie i skutecznie
komunikować się z pozostałymi uczestnikami zespołu, ajako jego kierownik
- stanowczo i sprawiedliwie egzekwować od nich właściwe i terminowe
wykonanie powierzonej pracy. Potrafi myśleć działać w sposób
przedsiębiorczy.
Potrafi samodzielnie lokalizować nowe źródła informacji i zdobywać wiedzę
z rozmaitych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest gotów
do nawiązywania kontaktów i komunikowania się z przedstawicielami
środowisk i organizacji zajmujących się opieką nad migrantami i uchodźcami
oraz rozumie konieczność podejmowania działań w tym obszarze.
Ma kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.
Wykazuje motywację do zaangażowanego udziału w sferze życia społecznego
związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym. Jest gotów do odpowiedzialnego
pełnienia ról zawodowych, rozwijania dorobku zawodów związanych
z bezpieczeństwem wewnętrznym, podtrzymywania ich etosu
oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej.

P7S KK
P7S KO

BWK K02 P7S KR
P7S KO

BWK K03 P7S KK

BWK K04 P7S KR

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny "Symbol EK dla kierunku studiów" *
XY K_ W 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy efekt uczenia się - Wiedza
XY K_U 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy efekt uczenia się - Umiejętności
XY K_K 01,02,03 i kolejne = kierunkowy efekt uczenia się - Kompetencje społeczne

*XY = symbol kierunku studiów (np. BW, Z, F, K, ZIP, E).

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny "Kod składnika opisu charakterystyki
I. Uniwersalne charakterystyki poziomów PRK

p = poziom PRK (6-7)
U = charakterystyka uniwersalna
W= wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne

II. Charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego
p = poziom PRK (6-7)
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W = wiedza

G = zakres i głębia
K = kontekst

U = umiejętność
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się
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K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne
charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie : dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone w rozporzqdzeniu MNiSW
z dnia /4listopada 20/8 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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