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Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów:  
Bezpieczeństwo narodowe 

 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

 
Profil: ogólnoakademicki 

 
 
 
 
Objaśnienie oznaczeń: 
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia  
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K  (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla 
studiów pierwszego stopnia 
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
dla studiów pierwszego stopnia 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 
 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo 
narodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku  studiów Bezpieczeństwo narodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie nauk 
społecznych i 
humanistyczn

ych 

WIEDZA 

K_W01 Zna głównych uczestników globalnego systemu bezpieczeństwa, ich role, 

zadania, interesy (państwa, Unia Europejska, NATO, poza-europejskie 

organizacje regionalne, ONZ) 

S1A_W03 

S1A_W07 

K_W02 Rozumie uwarunkowania (geograficzne, ekonomiczne, administracyjne, 

organizacyjne)  funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego w 

wymiarze krajowym, regionalnym  i międzynarodowym 

S1A_W03 

S1A_W02 



Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo 
narodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku  studiów Bezpieczeństwo narodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie nauk 
społecznych i 
humanistyczn

ych 

K_W03 Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk społeczno-

ekonomicznych na poziomie mikro- i makroekonomicznym w kontekście 

bezpieczeństwa narodowego 

S1A_W05 

S1A_W08 

S1A_W11 

 

K_W04 Zna zasady organizacyjne oraz instrumenty europejskiego systemu 

bezpieczeństwa (w tym w wymiarze militarnym)  

S1A_W02 

S1A_W07 

K_W05 Rozumie powiązania pomiędzy systemem prawnym i polityką 

bezpieczeństwa na poziomie ponadnarodowym (Unia Europejska, NATO, 

współpraca dwustronna i wielostronna) a ich występowaniem na 

poziomie krajowym 

S1A_W07 

S1A_W08 

K_W06 Charakteryzuje procesy wewnętrzne oraz mechanizmy działania 

podstawowych modeli systemów bezpieczeństwa w różnych krajach, 

potrafi opisywać ich relacje z otoczeniem międzynarodowym 

S1A_W02 

S1A_W07 

K_W07 Zna i rozumie charakter oraz konsekwencje zagrożeń nie państwowych 

oraz nie-militarnych dla bezpieczeństwa w wymiarze państwowym i 

międzynarodowym  

S1A_W05 

S1A_W09 

 

K_W08 Zna podstawowe prawa i wolności obywatela oraz ich konstytucyjne 

gwarancje 

S1A_W07 

K_W09 Rozumie pojęcie i istotę bezpieczeństwa (strukturę bezpieczeństwa, 

poziomy identyfikacji bezpieczeństwa, obszary problemowe, współczesne 

uwarunkowania bezpieczeństwa) 

S1A_W01 

S1A_W06 

K_W10 Posiada wiedzę na temat dynamiki struktur społecznych i procesów w ich 

obrębie zachodzących  

S1A_W03 

S1A_W04 

K_W11 Zna i rozumie mechanizmy oraz reguły strategii komunikowania oraz 

zachowania się jednostek i zespołów ludzkich  w sytuacjach zagrożenia 

S1A_W04 

S1A_W05 

K_W13 Zna podział zadań i kompetencji organów władzy publicznej oraz 

instytucji państwa w sytuacjach kryzysowych 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

K_W14 Rozumie problemy zarządzania zespołami ludzkimi oraz instytucjami w 

społeczeństwie 

S1A_W05 

S1A_W11 

 

K_W15 Definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania i 

organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym systemu obronnego państwa 

S1A_W02 

S1A_W07 

S1A_W08 

K_W16 Zna konstytucyjne podstawy normatywne zapewnienia bezpieczeństwa w 

Polsce, potrafi wyjaśniać takie kategorie jak: stan wojenny, stan 

wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojny 

S1A_W07 
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Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo 
narodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku  studiów Bezpieczeństwo narodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie nauk 
społecznych i 
humanistyczn

ych 

K_W17 Charakteryzuje elementarne problemy polityczne, ekonomiczne, 

społeczne, kulturowe na terenie ziem polskich w perspektywie 

historycznej 

S1A_W08 

S1A_W09 

K_W18 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą genezy, struktury i 

funkcjonowania państwa 

S1A_W09 

S1A_W07 

K_W19 Ma wiedzę o polityce jako podstawowym zjawisku społecznym oraz 

różnych sposobach myślenia politycznego 

S1A_W01 

S1A_W09 

K_W20 Zna mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów 

politycznych, społecznych i militarnych 

S1A_W03 

S1A_W05 

K_W21 Dostrzega i wyjaśnia rolę kultury, religii, etyki w procesach przemian 

współczesnej cywilizacji 

S1A_W05 

S1A_W07 

 

K_W22 Dostrzega i wyjaśnia znaczenie właściwego przywództwa we 

współczesnej polityce wewnętrznej i międzynarodowej 

S1A_W02 

S1A_W09 

K_W23 Charakteryzuje i wyjaśnia historyczną ewolucję struktury bezpieczeństwa 

(w tym struktur militarnych)  w ujęciu narodowym i międzynarodowym 

S1A_W03 

S1A_W08 

K_W24 Opisuje kierunki przeobrażeń zachodzących we współczesnym świecie 

(m.in. procesy rozwoju demokratyzacji, rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego, integracji gospodarczej, wzajemne przenikanie się 

kultur) 

S1A_W02 

S1A_W08 

S1A_W09 

K_W25 Zna teoretyczne podstawy i metodologię badań bezpieczeństwa (aparat 

pojęciowy, metody analizy, kolejność stosowania metod, strukturę badań, 

zasadę systemowości, zasadę wzajemnych powiązań i zależności) 

S1A_W01 

S1A_W06 

K_W26 Dostrzega związek nauki o bezpieczeństwie z innymi dyscyplinami 

naukowymi 

S1A_W01 

K_W27 Ma wiedzę dotyczącą relacji międzynarodowych, w tym problemów 

polityczno-gospodarczych świata  

S1A_W03 

 

K_W28 Zna podstawy teorii ryzyka i zarządzania nim oraz podstawowe modele i 

metody stosowane w analizie i ocenie ryzyka na poziomie jednostkowym, 

grupowym, państwowym i międzynarodowym 

S1A_W08 

S1A_W11 

K_W29 Wskazuje podstawowe różnice oraz kluczowe interakcje kulturowo-

cywilizacyjne w stosunkach międzynarodowych 

S1A_W05 

S1A_W09 

K_W30 Objaśnia podstawowe normy i reguły kształtujące stosunki 

międzynarodowe (prawne, moralne, organizacyjne) 

S1A_W07 

S1A_W10 

K_W31 Posiada wiedzę na temat systemowego charakteru zjawisk społecznych, 

politycznych, ekonomicznych i kulturowych, ich wzajemnych powiązań 

oraz specyfiki 

S1A_W01 

S1A_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 



Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo 
narodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku  studiów Bezpieczeństwo narodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie nauk 
społecznych i 
humanistyczn

ych 

K_U01 Potrafi przeprowadzić analizę sytuacji bezpieczeństwa narodowego oraz 

ocenić poziom zagrożenia ekonomicznego, politycznego, społecznego, 

militarnego 

S1A_U03 

S1A_U04 

 

K_U02 Potrafi wykorzystywać normy prawne obowiązujące w sferze 

bezpieczeństwa narodowego 

S1A_U05 

K_U03 Potrafi współdziałać w procedurach decyzyjnych realizowanych na 

różnych stanowiskach w administracji publicznej w ramach kierowania 

bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego z zachowaniem zasad 

prawnych i reguł organizacyjnych 

S1A_U05 

S1A_U07 

S1A_U08 

K_U04 Potrafi identyfikować skutki zmian regulacji prawnych oraz modyfikacji 

zasad funkcjonowania systemów bezpieczeństwa dla stanu 

bezpieczeństwa państwa oraz z punktu widzenia następstw dla 

interesariuszy (obywateli, gospodarki, organów państwa)  

S1A_U02 

S1A_U04 

K_U05 Potrafi zbierać, opracowywać, interpretować materiały źródłowe z 

zakresu bezpieczeństwa państwa 

S1A_U02 

S1A_U09 

S1A_U10 

H1_U01 

 

K_U06 Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do 

interpretowania i oceniania wybranych zjawisk w sferze bezpieczeństwa 

międzynarodowego, a następnie formułowania własnych opinii  

S1A_U02 

S1A_U08 

K_U07 Potrafi analizować ludzkie zachowania, ich motywy oraz społeczne 

konsekwencje z perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa na różnych 

jego poziomach (bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa 

społeczeństwa, bezpieczeństwa jednostki ludzkiej) 

S1A_U06 

S1A_U08 

K_U08 Posiada umiejętność analizowania zachowań podmiotów stosunków 

międzynarodowych, ich przesłanek oraz konsekwencje dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

S1A_U03 

S1A_U04 

 

K_U09 Potrafi kształtować oraz weryfikować system własnych poglądów na 

zagadnienia szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa 

S1A_U04 

S1A_U08 

K_U10 Potrafi przeanalizować główne problemy polityczne, ekonomiczne i 

społeczne Polski w perspektywie historycznej 

S1A_U01 

S1A_U03 

K_U11 Posiada umiejętność oceny funkcjonowania systemu bezpieczeństwa 

narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozpoznawania charakteru 

relacji występujących pomiędzy jego elementami składowymi na 

wszystkich poziomach jego organizacji 

S1A_U03 

S1A_U05 

S1A_U08 

K_U12 Potrafi ocenić wpływ globalnej sytuacji ekonomicznej na sytuację 

społeczną i polityczną wewnątrz państwa 

S1A_U01 

S1A_U04 
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Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo 
narodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku  studiów Bezpieczeństwo narodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie nauk 
społecznych i 
humanistyczn

ych 

K_U13 Potrafi analizować przyczyny i uwarunkowania konkretnych wydarzeń 

zbrojnych 

S1A_U03 

S1A_U08 

 

K_U14 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 

Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego, w tym terminologią z 

zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego 

S1A_U11 

 

K_U15 Potrafi komunikować się w grupie społecznej, posługuje się 

komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi w relacjach 

interpersonalnych oraz negocjacjach 

S1A_U07 

S1A_U10 

H1_U07 

K_U16 Potrafi odnieść się do aktualnego dyskursu dotyczącego procesów 

historycznych lub współczesnych w oparciu o fakty i metody naukowe 

S1A_U01 

S1A_U02 

H1A_U06 

K_U17 Posiada umiejętność oceny treści prezentowanych przez media w 

aspekcie zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostkowego, grupowego, 

państwowego 

S1A_U01 

S1A_U08 

K_U18 Potrafi w badaniach bezpieczeństwa wykorzystać kluczowe metody 

badawcze, w szczególności metodę systemową , zastosować odpowiedni 

aparat pojęciowy i naukowe metody analizy zjawisk społecznych i 

politycznych (historyczne, behawioralne, interdyscyplinarne porównania) 

S1A_U03 

S1A_U02 

 

K_U19 W procesie analizy relacji pomiędzy podmiotami stosunków 

międzynarodowych potrafi dokonać syntezy różnych sfer bezpieczeństwa 

(politycznej, ekonomicznej, socjalnej, demograficznej, kulturowej, 

militarnej, informacyjnej) 

S1A_U02 

S1A_U03 

K_U20 Na podstawie diagnozy określonego stanu bezpieczeństwa 

międzynarodowego potrafi  wskazać rozmaite trendy rozwojowe, by 

oszacować możliwość wystąpienia rozmaitych zagrożeń i problemów 

międzynarodowych 

S1A_W01 

S1A_W04 

K_U21 W ramach procesu badawczego potrafi rozpoznać rozmaite uwikłania 

ideologiczne wiedzy teoretycznej z zakresu stosunków 

międzynarodowych 

S1A_W01 

S1A_W05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Potrafi wypowiadać się w kwestiach ważnych spraw współczesnego 

świata 

S1A_K03 

S1A_K05 

K_K02 Ma świadomość znaczenia profesjonalnego działania w przypadku 

planowania lub realizacji przedsięwzięć anty-kryzysowych 

S1A_K03 

S1A_K04 

K_K03 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i doskonalić własne umiejętności S1A_K01 

S1A_K06 

K_K04 Odznacza się obiektywną i nie-emocjonalną refleksyjnością przy ocenie 

wydarzeń historycznych i współczesnych 

S1A_K06 

K_K05 Rozumie potrzebę i obowiązek współpracy z innymi ludźmi S1A_K02 

S1A_K05 



Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo 
narodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku  studiów Bezpieczeństwo narodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie nauk 
społecznych i 
humanistyczn

ych 

K_K06 Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 

S1A_K06 

K_K07 Jest przekonany o potrzebie właściwego postępowania w sytuacjach 

zagrożenia jednostkowego i grupowego 

S1A_K03 

S1A_K04 

K_K08 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania w pracy zawodowej lub aktywności 

publicznej 

S1A_K03 

S1A_K07 

K_K09 Potrafi oceniać zachowania polityczne za pomocą wiedzy naukowej oraz 

wykazuje się przy tym postawą realistyczną i krytyczną 

S1A_K04 

S1A_K05 

K_K10 Docenia znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 

konieczności aktywności obywatelskiej 

S1A_K02  

K_K11 Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu 

oraz wyjaśniania różnych zjawisk i procesów 

S1A_K01 

S1A_K06 

K_K12 Ma świadomość znaczenia etycznych zachowań w trakcie wykonywania 

obowiązków służbowych 

S1A_K04 

S1A_K05 

K_K13 Jest zdolny do samodzielnego budowania systemu własnych poglądów i 

formułowania krytycznych ocen 

S1A_K04 

S1A_K02 

K_K14 Ma świadomość praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy naukowej S1A_K03 

S1A_K05 

K_K15 Dzięki posiadanej wiedzy oraz podstawowemu warsztatowi badawczemu  

z zakresu stosunków międzynarodowych potrafi zaproponować 

oryginalne i innowacyjne pomysły rozwiązania ozmaitych problemów 

życia zbiorowego, organizacyjnego, zawodowego 

S1A_W04 

S1A_W07 

 
 


