
 

UCHWAŁA Nr 73/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2013 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe  
na studiach drugiego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk Społecznych 
kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe - studia drugiego stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 
(zaocznym). 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo międzynarodowe - studia 
drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych  
- zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 określa się zasady rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku 

akademickim 2013/2014: 
 

1) stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) w brzmieniu: 
 

„Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce, które kandydat zajmuje na rekrutacyjnej liście 
rankingowej. O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z dwóch wartości:  

a. oceny na dyplomie licencjackim w zakresie stosunków międzynarodowych lub 
dyplomie licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, 
prawnych lub nauk o bezpieczeństwie, 

b. średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich. 
Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona 
przez uczelnię macierzystą.  

W przypadku takiej samej średniej ocen, decyduje wyższa średnia ocen ze studiów 
licencjackich lub jednolitych magisterskich.”; 

 
2) niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) w brzmieniu: 

 
„O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący się 
dyplomem licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplomem 
licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych lub 
nauk o bezpieczeństwie. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych 
dokumentów.”. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 73/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2013 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Społecznych 
Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo międzynarodowe 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów bezpieczeństwo 
międzynarodowe. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  
bezpieczeństwo międzynarodowe absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą głównych uczestników globalnego 
systemu bezpieczeństwa, ich roli, zadań, interesów (państwa, Unia 
Europejska, NATO, poza-europejskie organizacje regionalne, ONZ) 

S2A_W02 
S2A_W07 

K_W02 Rozumie złożone zależności występujące pomiędzy różnymi 
uwarunkowania (geograficznymi, ekonomicznymi, technologicznymi, 
organizacyjnymi, moralnymi)  funkcjonowania systemu 
bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze krajowym, 
regionalnym  i międzynarodowym 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W07 

K_W03 Dogłębnie zna i rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk 
społeczno-ekonomicznych na poziomie mikro- i makroekonomicznym 
w kontekście bezpieczeństwa narodowego 

S2A_W03 
S2A_W11 

K_W04 Potrafi wyczerpująco i kompleksowo scharakteryzować zasady 
organizacyjne, prawne oraz instrumenty europejskiego systemu 
bezpieczeństwa (w tym w wymiarze militarnym) 

S2A_W02 
S2A_W07 

K_W05 Rozumie precyzyjnie wszechstronne powiązania pomiędzy systemem 
prawnym i polityką bezpieczeństwa na poziomie ponadnarodowym 
(Unia Europejska, NATO, współpraca dwustronna i wielostronna) a ich 
występowaniem na poziomie krajowym 

S2A_W02 
S2A_W03 

K_W06 W oparciu o kompleksową wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy 
poszczególnymi obszarami polityki wewnętrznej i zewnętrznej 
państwa wyczerpująco charakteryzuje procesy wewnętrzne oraz 
mechanizmy działania najważniejszych  modeli systemów 
bezpieczeństwa w różnych regionach, potrafi opisywać ich relacje z 
otoczeniem międzynarodowym 

S2A_W03 
S2A_W07 
S2A_W08 

K_W07 Dogłębnie zna i rozumie charakter oraz konsekwencje zagrożeń nie 
państwowych oraz nie-militarnych dla bezpieczeństwa w wymiarze 
państwowym i międzynarodowym 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W08 

K_W08 Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu globalizacji i regionalizacji we 
współczesnym świecie 

S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W08 
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K_W09 W sposób pogłębiony charakteryzuje pojęcie i istotę bezpieczeństwa 
(strukturę bezpieczeństwa, poziomy identyfikacji bezpieczeństwa, 
obszary problemowe, współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa) 

S2A_W01 
S2A_W04 
S2A_W08 
S2A_W09 

K_W10 Posiada kompleksową wiedzę na temat dynamiki struktur 
społecznych i procesów w ich obrębie zachodzących, wyczerpująco 
objaśnia złożone interakcje kulturowo-cywilizacyjne oraz społeczne 
występujące w obrębie globalnego systemu bezpieczeństwa 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W05 
S2A_W08 
S2A_W11 

K_W11 Gruntownie zna i dogłębnie rozumie mechanizmy oraz reguły strategii 
komunikowania się państw, organizacji międzynarodowych oraz 
innych podmiotów stosunków międzynarodowych  w sytuacjach 
kryzysów i konfliktów 

S2A_W04 
S2A_W07 

K_W12 Wyczerpująco objaśnia rolę oraz zadania systemy obronnego państwa 
w perspektywie funkcjonowania państwa w zintegrowanej 
społeczności międzynarodowej 

S2A_W03 
S2A_W07 
S2A_W08 

K_W13 Potrafi kompleksowo scharakteryzować problemy organizowania 
współczesnych sił zbrojnych oraz kierowania nimi w czasie pokoju, 
kryzysu i konfliktu zbrojnego 

S2A_W07 
S2A_W08 

K_W14 Posiada szczegółową wiedzę umożliwiającą identyfikowanie sytuacji 
konfliktowych i kryzysowych na poziomie państwowym oraz 
międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem definiowania ich 
źródeł 

S2A_W03 
S2A_W04 

K_W15 Biegle opisuje problemy globalne współczesnego świata (społeczne, 
ekonomiczne, kulturowe, polityczne, religijne) 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W08 
S2A_W10 

K_W16 Potrafi opisywać w sposób pogłębiony różne wizje (ideologiczne, 
polityczne, naukowe, religijne) pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

S2A_W01 
S2A_W05 
S2A_W09 

K_W17 Posiada pogłębioną wiedzę na temat różnych metod prognozowania 
bezpieczeństwa 

S2A_W01 
S2A_W06 

K_W18 Wyczerpująco objaśnia oraz ilustruje wieloma przykładami 
bezpieczeństwo  jako zjawisko społeczne 

S2A_W01 
S2A_W04 

K_W19 Zna dogłębnie złożone mechanizmy powstawania, eskalacji i 
rozwiązywania konfliktów politycznych, społecznych i militarnych 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W08 

K_W20 Określa w sposób wyczerpujący różnorodne zagrożenia dla 
współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego na wszelkich jego 
poziomach 

S2A_W03 
S2A_W08 

K_W21 Ma dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania jednostki jako 
podmiotu procesów bezpieczeństwa 

S2A_W03 
S2A_W05 
S2A_W11 

K_W22 Zna dogłębnie terminologię wykorzystywaną we współczesnych 
studiach nad bezpieczeństwem 

S2A_W01 
S2A_W06 
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K_W23 Opisuje wyczerpująco kierunki przeobrażeń zachodzących we 
współczesnym siłach zbrojnych oraz precyzyjnie nazywa czynniki, 
które determinują te przeobrażenia 

S2A_W03 
S2A_W07 
S2A_W08 

K_W24 Zna dogłębnie teoretyczne podstawy i metodologię badań 
bezpieczeństwa (metody analizy, kolejność stosowania metod, 
strukturę badań, zasadę systemowości, zasadę wzajemnych powiązań 
i zależności) 

S2A_W01 
S2A_W06 
S2A_W09 
S2A_W10 

K_W25 Identyfikuje pełną gamę zależności występujących pomiędzy naukami 
o bezpieczeństwie a innymi dyscyplinami naukowymi (naukami o 
polityce, naukami o obronności, socjologią) 

S2A_W01 
S2A_W06 
S2A_W09 

K_W26 Dogłębnie opisuje procesy instytucjonalizacji współczesnych relacji 
państw w dziedzinie bezpieczeństwa, kompleksowo charakteryzuje 
przy tym  instytucjonalizację współczesnych międzynarodowych 
stosunków wojskowych 

S2A_W02 
S2A_W07 
S2A_W08  

K_W27 Posiada kompleksową wiedzę o metodach oraz podsystemach 
kierowania państwem w dziedzinie ochrony i realizacji jego 
żywotnych interesów, a szczególnie interesów bezpieczeństwa 

S2A_W02 
S2A_W07  

K_W28 Posiada szczegółową wiedzę o współczesnych konfliktach zbrojnych, 
wyczerpująco charakteryzując przy tym rolę i znaczenie różnych 
aktorów  tych konfliktów zbrojnych 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W08 

K_W29 Rozróżnia i charakteryzuje w sposób kompleksowy współczesne 
formy terroryzmu oraz nazywa opisuje wyczerpująco wpływ skutków 
działań terrorystycznych na systemy bezpieczeństwa narodowego 
oraz międzynarodowego 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W08 

K_W30 Posiada poszerzoną wiedzę na temat systemowego charakteru 
zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, ich 
wzajemnych powiązań, specyfiki oraz wyczerpująco określa wpływ 
procesów międzynarodowych na stan bezpieczeństwa 
międzynarodowego oraz funkcjonowanie międzynarodowego systemu 
bezpieczeństwa 

S2A_W01 
S2A_W04 
S2A_W08 
S2A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Posiada umiejętność pogłębionej analizy problemów globalnych 
współczesnego świata, uwzględniając w procesie badawczym 
kompleksowość i wieloaspektowość globalizacji 

S2A_U01 
S2A_U03 
S2A_U08 

K_U02 Potrafi wykorzystywać normy prawne obowiązujące w sferze 
stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego 
dla dokonania wyboru optymalnego rozwiązania konkretnych 
problemów dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego  

S2A_U05 
S2A_U07 

K_U03 Potrafi współdziałać w procedurach decyzyjnych realizowanych na 
różnych stanowiskach w administracji publicznej, ośrodkach 
analitycznych oraz sektorze gospodarczym w ramach kierowania 
bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego z zachowaniem zasad 
prawnych i reguł organizacyjnych 

S2A_U02 
S2A_U05 

K_U04 Potrafi identyfikować skutki zmian regulacji prawnych oraz 
modyfikacji zasad funkcjonowania systemów bezpieczeństwa 
(narodowego, regionalnego, międzynarodowego) dla stanu 
bezpieczeństwa państwa oraz z punktu widzenia następstw dla 
interesariuszy (obywateli, gospodarki, organów państwa)  

S2A_U02 
S2A_U05 
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K_U05 Potrafi zbierać, kompleksowo opracowywać oraz dokonywać biegłej 
interpretacji materiałów źródłowych z zakresu bezpieczeństwa 
państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego 

S2A_U02 
S2A_U05 

K_U06 Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do 
interpretowania i oceniania wybranych zjawisk w sferze 
bezpieczeństwa międzynarodowego, a następnie formułowania 
własnych wyczerpujących i pogłębionych opinii  

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U06 
S2A_U08 

K_U07 Potrafi analizować kompleksowo oraz uwzględniając wszelkie 
występujące związki i zależności ludzkie zachowania, ich motywy 
oraz społeczne konsekwencje z perspektywy zagrożeń dla 
bezpieczeństwa międzynarodowego, w ramach poszczególnych jego 
sektorów 

S2A_U01 
S2A_U03 

K_U08 Posiada umiejętność biegłego analizowania zachowań podmiotów 
stosunków międzynarodowych, ich przesłanek oraz konsekwencje dla 
bezpieczeństwa międzynarodowego 

S2A_U01 
S2A_U03 
S2A_U08 

K_U09 Potrafi kształtować oraz weryfikować system własnych poglądów na 
zagadnienia szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

S2A_U06 
S2A_U08 

K_U10 Na bazie pogłębionej wiedzy oraz narzędzi badawczych potrafi 
budować zaawansowane scenariusze rozwoju procesów i zjawisk z 
obrębie globalnego systemu bezpieczeństwa  

S2A_U02 

K_U11 Posiada umiejętność dokonania wszechstronnej i pogłębionej 
zarazem oceny funkcjonowania systemu bezpieczeństwa 
euroatlantyckiego oraz rozpoznawania charakteru relacji 
występujących pomiędzy jego elementami składowymi na wszystkich 
poziomach jego organizacji 

S2A_U03 
S2A_U05 
S2A_U08  

K_U12 Objaśnia wyczerpująco wpływ długofalowych uwarunkowań 
strategicznych (odnoszących się do kwestii przetrwania i rozwoju) na 
relacje pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych  

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U04  

K_U13 Potrafi wnikliwe analizować oraz w sposób kompleksowy 
identyfikować przyczyny i uwarunkowania konkretnych wydarzeń 
zbrojnych 

S2A_U01 

K_U14 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 plus 
Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego, w tym terminologią z 
zakresu stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

S2A_U09 
S2A_U10 
S2A_U11 

K_U15 Potrafi komunikować się w grupie społecznej, posługuje się 
złożonymi komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi w relacjach 
interpersonalnych oraz negocjacjach 

S2A_U10 
S2A_U11 

K_U16 W ramach procesu badawczego potrafi powiązać specjalistyczne 
metody z zakresu badań bezpieczeństwa z warsztatem 
metodologicznym z obszaru innych nauk społecznych (nauk o 
polityce, socjologii) 

S2A_U09 
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K_U17 Na podstawie wnikliwej diagnozy określonego stanu środowiska 
międzynarodowego oraz systemu bezpieczeństwa międzynarodowego 
potrafi wyczerpująco wskazać rozmaite trendy rozwojowe, by 
oszacować możliwość wystąpienia rozmaitych zagrożeń 
bezpieczeństwa międzynarodowego (politycznych, społecznych, 
ekonomicznych, militarnych, cywilizacyjnych) 

S2A_U01 
S2A_U03 
S2A_U04 

K_U18 Potrafi w badaniach bezpieczeństwa wykorzystać szeroką paletę 
metod badawczych przypisanych do współczesnych koncepcji studiów 
nad bezpieczeństwem, w szczególności metodę systemową, 
zastosować odpowiedni aparat pojęciowy i naukowe metody analizy 
zjawisk społecznych i politycznych (historyczne, behawioralne, 
interdyscyplinarne porównania) 

S2A_U04 
S2A_U06 

K_U19 W procesie analizy relacji pomiędzy podmiotami stosunków 
międzynarodowych potrafi dokonać kompleksowej syntezy różnych 
sfer bezpieczeństwa (politycznej, ekonomicznej, socjalnej, 
demograficznej, kulturowej, militarnej, informacyjnej) 

S2A_U03 
S2A_U06 

K_U20 Potrafi twórczo i wszechstronnie zastosować metody symulacyjne do 
wieloaspektowej analizy rozmaitych problemów bezpieczeństwa 
międzynarodowego 

S2A_U04 

K_U21 W ramach procesu badawczego potrafi rozpoznać rozmaite, często 
ukryte i złożone uwikłania ideologiczne wiedzy teoretycznej z zakresu 
bezpieczeństwa międzynarodowego 

S2A_U06 
S2A_U08 

K_U22 Potrafi zaplanować oraz zrealizować złożone zadanie badawcze S2A_U03 
S2A_U04 
S2A_U07 
S2A_U08 

K_U23 Posiada umiejętność dogłębnej i krytycznej analizy procesów 
integracyjnych oraz dezintegracyjnych we współczesnym świecie, 
zwracając przy tym szczególną uwagę na ich wpływ na globalne 
środowisko bezpieczeństwa 

S2A_U01 
S2A_U06 
S2A_U08 

K_U24 Potrafi dostrzec nowy problem badawczy oraz poszukać sposobów i 
narzędzi jego kreatywnego rozwiązania 

S2A_U03 
S2A_U04 
S2A_U07 

K_U25 Posiada umiejętność wszechstronnego analizowania oraz 
interpretowania wybranych decyzji oraz działań podmiotów 
państwowych oraz organizacji międzynarodowych 

S2A_U02 
S2A_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Potrafi kompleksowo i kompetentnie wypowiadać się w kwestiach 
ważnych spraw współczesnego świata oraz dotyczących 
współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego  

S2A_K06 

K_K02 Ma świadomość znaczenia profesjonalnego działania w przypadku 
planowania lub realizacji przedsięwzięć zawodowych 

S2A_K02 
S2A_K03 
S2A_K05 
S2A_K07 

K_K03 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i doskonalić własne 
umiejętności 

S2A_K01 
S2A_K07 
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K_K04 Odznacza się obiektywną i nie-emocjonalną refleksyjnością przy 
ocenie wydarzeń historycznych i współczesnych 

S2A_K04 

K_K05 Rozumie potrzebę i obowiązek współpracy z innymi ludźmi S2A_K02 
S2A_K05 

K_K06 Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 

S2A_K01 

K_K07 Jest przekonany o potrzebie właściwego postępowania w sytuacjach 
zagrożenia jednostkowego i grupowego 

S2A_K02 
S2A_K04 

K_K08 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania w pracy zawodowej lub aktywności 
publicznej 

S2A_K03 

K_K09 Potrafi oceniać zachowania polityczne za pomocą wiedzy naukowej 
oraz wykazuje się przy tym postawą realistyczną i krytyczną 

S2A_K06 

K_K10 Docenia znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 
konieczności aktywności obywatelskiej 

S2A_K02 

K_K11 Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie 
opisu oraz wyjaśniania różnych zjawisk i procesów, umiejętnie 
odwołuje się do wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 
wyjaśniania różnych aspektów problematyki bezpieczeństwa 
narodowego oraz międzynarodowego 

S2A_K04 
S2A_K06 

K_K12 Ma świadomość znaczenia etycznych zachowań w trakcie 
wykonywania obowiązków służbowych, prawidłowo identyfikuje 
złożone dylematy etyczne związane z wykonywaniem pracy 
zawodowej, działalnością publiczną oraz aktywnością badawczą 

S2A_K04 

K_K13 Jest zdolny do samodzielnego budowania systemu własnych 
poglądów i formułowania krytycznych ocen 

S2A_K04 

K_K14 Ma świadomość praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy 
naukowej 

S2A_K05 
S2A_K06 

K_K15 Dzięki posiadanej poszerzonej wiedzy oraz rozbudowanemu 
warsztatowi badawczemu  z zakresu bezpieczeństwa 
międzynarodowego potrafi zaproponować oryginalne i innowacyjne 
pomysły rozwiązania rozmaitych problemów życia zbiorowego, 
organizacyjnego, zawodowego 

S2A_K03 
S2A_K05 
S2A_K06 

K_K16 Ma świadomość wszechstronnych konsekwencji podejmowanych 
indywidualnie i grupowo decyzji politycznych na bezpieczeństwo 
wewnętrzne i zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej 

S2A_K03 

K_K17 Potrafi uczestniczyć w opracowaniu różnych typów złożonych 
projektów związanych ze sferą bezpieczeństwa narodowego i 
międzynarodowego 

S2A_K02 
S2A_K03 
S2A_K05 

 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 


