
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 113/2016/2017 

 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie 

bezpieczeństwem narodowym – studia drugiego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie bezpieczeństwem narodowym 

– studia drugiego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia. 

 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../9/2016/2017 



 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 113/2016/2017 

Senatu UKW 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 
…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
 
 

EFEKTY  KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 
określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 113/2016/2017 
z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: 
Wydział Humanistyczny 

Nazwa kierunku studiów: 
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym 

Poziom kształcenia: 
Drugi 

Profil kształcenia: 
Ogólnoakademicki 

L.p. 

symbol 
kierunkowych 
efektów 
kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie do 
charakterystyki 
obszarowej efektów 
kształcenia 
(kod składnika opisu i 
treść) 

odniesienie do 
charakterystyki ogólnej 
efektów kształcenia 
(kod składnika opisu i treść) 

Wiedza 

1. K_W01 ma pogłębioną wiedzę 
na temat przedmiotu 
badawczego zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym, 
usytuowania kierunku w 
naukach 
humanistycznych i jego 
interdyscyplinarnego 
charakteru 

P7S_WG_H_1: zna i 
rozumie w pogłębionym 
stopniu specyfikę 
przedmiotową i 
metodologiczną 
nauk humanistycznych, 
ich najnowsze 
osiągnięcia oraz kierunki 
rozwoju 

P7S_WG: zna i rozumie w 
pogłębionym stopniu – 
wybrane fakty, obiekty i 
zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między 
nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę 
ogólną z zakresu dyscyplin 
naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną 
i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej – właściwe dla 
programu kształcenia; 
zna i rozumie główne trendy 
rozwojowe dyscyplin 
naukowych lub artystycznych 
istotnych dla programu 
kształcenia 

2. K_W02 ma pogłębioną wiedzę 
teoretyczną, 
metodologiczną i 
terminologiczną w 
zakresie nauk o 
zarządzaniu i innych 
dyscyplin naukowych, na 
których opiera się 
kierunek zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym 

P7S_WG_H_2: zna i 
rozumie w pogłębionym 
stopniu teorie oraz 
zaawansowaną 
metodologię i 
terminologię z zakresu 
dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych 
dla kierunku 
studiów 

3. K_W03 ma poszerzoną wiedzę 
na temat metod i technik 
badawczych 
wykorzystywanych do 
pozyskiwania i 
przetwarzania danych w 
zakresie 
przedmiotowych 
aspektów zarządzania 
bezpieczeństwem 

P7S_WG_H_3: zna i 
rozumie zaawansowane 
metody analizy i 
interpretacji wytworów 
kultury, wybranych 
tradycji, teorii i szkół 
badawczych dziedzin 
nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych 
dla kierunku studiów 



narodowym 

4. K_W04 zna regulacje prawne, 
zasady i pojęcia z zakresu 
ochrony prawa 
autorskiego i praw 
pokrewnych 

P7S_WK_H: zna i 
rozumie zasady 
zarządzania zasobami 
własności intelektualnej 
oraz formy rozwoju 
indywidualnej 
przedsiębiorczości 

P7S_WK: zna i rozumie 
fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji; 
zna i rozumie ekonomiczne, 
prawne i inne 
uwarunkowania 
różnych rodzajów działań 
związanych z nadaną 
kwalifikacją, w tym zasady 
ochrony własności 
przemysłowej i prawa 
autorskiego 

5. K_W05 ma podstawową wiedzę 
w zakresie 
przedsiębiorczości 
włącznie z warunkami 
ekonomicznymi i 
regulacjami prawnymi 
dotyczącymi 
podejmowania 
działalności gospodarczej 
w sektorze 
bezpieczeństwa 

6. K_W06 ma pogłębioną wiedzę 
źródłach o zagrożeń 
bezpieczeństwa 
narodowego i 
międzynarodowego w 
wymiarze politycznym, 
militarnym, społecznym, 
ekonomicznym, 
ekologicznym i 
informacyjnym oraz 
możliwościach 
przeciwdziałania tym 
zagrożeniom 

P7S_WG/K_H: zna i 
rozumie w pogłębionym 
stopniu zasady działania 
systemów i instytucji 
właściwych dla zakresu 
działalności zawodowej 
właściwej dla kierunku 
studiów 

P7S_WG: zna i rozumie w 
pogłębionym stopniu – 
wybrane fakty, obiekty i 
zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między 
nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę 
ogólną z zakresu dyscyplin 
naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną 
i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu 
zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej – właściwe dla 
programu kształcenia; 
zna i rozumie główne trendy 
rozwojowe dyscyplin 
naukowych lub artystycznych 
istotnych dla programu 
kształcenia 
P7S_WK: zna i rozumie 
fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji; 
zna i rozumie ekonomiczne, 
prawne i inne 
uwarunkowania 
różnych rodzajów działań 
związanych z nadaną 
kwalifikacją, w tym zasady 
ochrony własności 
przemysłowej i prawa 
autorskiego 

7. K_W07 ma pogłębioną wiedzę 
na temat konsekwencji 
zagrożeń politycznych, 
militarnych, społecznych, 
ekonomicznych, 
ekologicznych i 
informacyjnych dla 
jednostek, grup, 
społeczeństw, państw i 
organizacji 
międzynarodowych oraz 
możliwościach 
łagodzenia ich skutków 
dla ww. podmiotów 

8. K_W08 ma pogłębioną wiedzę 
na temat krajowych i 
międzynarodowych 
systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i 
obronnością 

9. K_W09 ma pogłębioną wiedzę w 
zakresie organizacji i 
działania instytucji i 
organów władzy 
państwowej i 
samorządowej szczebla 
centralnego, 
regionalnego i lokalnego 
w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym oraz udziału 
tych podmiotów w 



pracach organizacji 
międzynarodowych 
zajmujących się 
problemami 
bezpieczeństwa 

10. K_W10 ma pogłębioną wiedzę 
na temat struktury, 
organizacji i zasad 
działania służb, inspekcji 
i straży realizujących 
zadania z zakresu 
zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym  

∑ 10    

Umiejętności 

 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K_U01 

potrafi analizować i 
wyjaśniać zjawiska 
polityczne, społeczne, 
ekonomiczne, 
środowiskowe, 
kulturalne i zmiany 
prawne mające wpływ 
na bezpieczeństwo 
jednostek, grup, 
społeczeństw i państw z 
wykorzystaniem metod 
badawczych z nauk o 
zarządzaniu i innych 
dyscyplin naukowych 

P7S_UW_H_1: potrafi 
formułować i analizować 
problemy badawcze, 
dobierać metody i 
narzędzia ich 
rozwiązania, 
syntetyzować różne idee 
i punkty widzenia z 
wykorzystaniem wiedzy 
z dyscyplin nauki 
właściwych dla kierunku 
studiów 

P7S_UW: potrafi 
wykorzystywać posiadaną 
wiedzę – formułować i 
rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy i 
innowacyjnie wykonywać 
zadania w 
nieprzewidywalnych 
warunkach przez: − właściwy 
dobór źródeł oraz informacji z 
nich pochodzących, 
dokonywanie oceny, 
krytycznej analizy, syntezy 
oraz twórczej interpretacji i 
prezentacji tych informacji, 
− dobór oraz stosowanie 
właściwych metod i narzędzi, 
w tym zaawansowanych 
technik informacyjno- 
komunikacyjnych (ICT) 

1 
12. 

 
K_U02 

potrafi wykorzystać 
wiedzę teoretyczną z 
zakresu nauk 
humanistycznych i nauk 
społecznych do badań 
nad zarządzaniem 
bezpieczeństwem 
politycznym, 
społecznym, militarnym, 
ekonomicznym, 
ekologicznym i 
informatycznym. 

113.  
K_U03 

potrafi analizować 
konkretne sytuacje 
kryzysowe oraz 
proponować 
odpowiednie działania 
na rzecz ich rozwiązania 
z wykorzystaniem 
instrumentów 
politycznych, prawnych, 
militarnych, 
ekonomicznych lub 
organizacyjnych. 
 

 
14. 

 
K_U04 

potrafi prognozować 
zagrożenia 
bezpieczeństwa 
narodowego będące 
wynikiem procesów i 
zjawisk społecznych, 
politycznych, 

P7S_UW_H_2: potrafi 
przeprowadzić krytyczną 
analizę i interpretację 
wybranych wytworów 
kultury właściwych dla 
studiowanych nauk z 
zastosowaniem twórczej 



ekonomicznych, 
środowiskowych, 
technicznych, prawnych i 
kulturowych przy 
pomocy odpowiednich 
metod i technik 
badawczych  

i oryginalnej metody 
oceny ich znaczenia i 
oddziaływania w 
procesie historyczno-
kulturowym 

115.  
K_U05 

potrafi w oparciu o 
posiadaną wiedzę 
teoretyczną formułować 
krytyczne opinie na 
temat kultury 
organizacyjnej oraz 
działań władz 
państwowych i 
samorządowych w 
zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym, a także 
proponować 
innowacyjne rozwiązania 
z wykorzystaniem 
nowatorskich metod i 
narzędzi, w tym technik 
informacyjno-
komunikacyjnych 

 
16. 
 
 

 
K_U06 

potrafi posługiwać się 
normami prawnymi z 
zakresu prawa 
regulującego sferę 
zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym oraz oceniać 
zgodność z prawem i 
kodeksami etycznymi 
działań decydentów 
odpowiednich instytucji i 
organów oraz 
funkcjonariuszy służb, 
inspekcji i straży 
uczestniczących w 
zarządzaniu 
bezpieczeństwem 
narodowym. 

P7S_UW_S_3: potrafi 
prawidłowo posługiwać 
się systemami 
normatywnymi przy 
rozwiązywaniu 
wybranych problemów 
z zakresu dyscyplin 
naukowych właściwych 
dla kierunku studiów, 
w odniesieniu do 
wybranych kategorii 
więzi społecznych lub 
wybranego rodzaju 
norm 

17. K_U07 potrafi komunikować 
otoczeniu zewnętrznemu 
działania z zakresu 
zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym w postaci 
przygotowania i 
przedstawienia m. in. 
komunikatu, informacji 
dla prasy, oświadczenia, 
referatu, przemówienia i 
prezentacji 
multimedialnej. 
 

 P7S_UK: potrafi 
komunikować się na tematy 
specjalistyczne 
ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców; 
potrafi prowadzić debatę; 
potrafi posługiwać się 
językiem obcym na poziomie 
B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 
oraz w wyższym stopniu w 
zakresie specjalistycznej 
terminologii 



 
18. 

 
K_U08 

potrafi sporządzić 
odpowiednie dokumenty 
konieczne do realizacji 
procesu zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym jak np. 
podanie, decyzja 
administracyjna, 
postanowienie, notatka 
urzędowa, 
pokwitowanie, protokół, 
sprawozdanie oraz 
rozumie treść tych 
dokumentów 
sporządzonych w jednym 
języku obcym. 

 
19. 

 
K_U09 

ma umiejętności 
językowe w zakresie 
zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym zgodnie z 
wymaganiami 
określonymi dla poziomu 
B2 Europejskiego 
Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

720.  
K_U10 

potrafi działać 
samodzielnie i w grupie, 
kierować zespołem, 
komunikować się z 
innymi osobami w 
ramach organizacji oraz 
proponować i 
wprowadzać rozwiązania 
organizacyjne 
usprawniające pracę.   

 P7S_UO: potrafi kierować 
pracą zespołu 

∑ 10    

Kompetencje społeczne 

21. K_K01 jest gotów do 
proponowania i 
wprowadzania 
innowacyjnych 
rozwiązań prawnych i 
organizacyjnych do 
procesów dotyczących 
zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym  

 P7S_KR : jest gotów do 
odpowiedzialnego pełnienia 
ról zawodowych z 
uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym: 
- rozwijania dorobku zawodu, 
- podtrzymywania etosu 
zawodu, 
- przestrzegania i rozwijania 
zasad etyki zawodowej oraz 
działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad 

 
22. 

 
K_K02 

jest gotów do 
stanowczego reagowania 
na działania niezgodne z 
przyjętymi normami i 
zasadami wykonywania 
pracy oraz 
proponowania 
rozwiązań, które 
przyczynią się do 
podniesienia poziomu 
etyki zawodowej 



223.  
K_K03 

jest gotów do 
propagowania 
bezpiecznego i zdrowego 
stylu życia, 
organizowania i 
uczestniczenia w 
inicjatywach społeczno-
kulturalnych, 
ukierunkowanych na 
zmianę mentalności 
społeczeństwa w tym 
zakresie 

P7S_KR_H: jest gotów do 
uczestniczenia w życiu 
kulturalnym i korzystania 
z jego różnorodnych 
form 

24. K_K04 jest gotów do realizacji 
działań i wprowadzania 
nowatorskich rozwiązań 
w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem 
narodowym, które 
przyczynią się do 
poprawy warunków życia 
obecnych i przyszłych 
pokoleń 

 P7S_KO: jest gotów do 
wypełniania zobowiązań 
społecznych, inspirowania i 
organizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego 
inicjowania działania na rzecz 
interesu publicznego 
myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

25. K_K05 krytycznie podchodzi do 
otrzymywanych 
informacji i praktyki 
funkcjonowania 
systemu. Ma odwagę 
proponować rozwiązania 
nowatorskie, 
odbiegające od 
obowiązujących 
standardów i 
przekonywać do swoich 
racji. 

 P7S_KK: jest gotów do 
krytycznej oceny odbieranych 
treści; 
jest gotów do uznawania 
znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych 
 

26. K_K06 rozumie potrzebę 
nieustannego uczenia 
się, doskonalenia 
zawodowego, bieżącego 
śledzenia zmian 
prawnych i 
organizacyjnych. 

∑ 6    

 
 
 
 
   ………………………………………..                       …………………………………………………… 
    data i podpis        data i podpis 
dyrektora instytutu/kierownika katedry      kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 
 


