
 

UCHWAŁA Nr 33/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 marca 2015 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku  
zarządzanie bezpieczeństwem państwa - studia drugiego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 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 zarządzanie bezpieczeństwem państwa - studia drugiego stopnia. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie bezpieczeństwem państwa - 
studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk 
społecznych, dziedzina nauk społecznych - zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Studia, o których mowa w ust. 1 uruchomione zostaną od roku akademickiego 
2015/2016 w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 
 

§ 2. 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 33/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 marca 2015 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Społecznych 
Nazwa kierunku studiów: zarządzanie bezpieczeństwem państwa 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o polityce 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
zarządzanie bezpieczeństwem państwa. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  
zarządzanie bezpieczeństwem państwa absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa i 
zarządzania bezpieczeństwem w obrębie innych dziedzin i dyscyplin 
nauk społecznych. 
 

S2A_W01 
S2A_W02 
S2A_W06 

K_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur oraz instytucji 
publicznych funkcjonujących w obszarze zarządzania bezpieczeństwem 
państwa oraz normach i regułach ich funkcjonowania. 
 

S2A_W02 
S2A_W08 
S2A_W09 

K_W03 Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy różnymi podmiotami i 
instytucjami publicznymi w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz 
mechanizmach zarządzania nimi. 
 

S2A_W01 
S2A_W03  
S2A_W04 

K_W04 W poszerzonym wymiarze zna założenia oraz mechanizmy działania 
systemów bezpieczeństwa funkcjonujących na poziomie państwowym i 
ponadpaństwowym w skali regionalnej i globalnej. 
 

S2A_W02 
S2A_W03  
S2A_W08 

K_W05 Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą aktywności i roli jednostki w 
strukturach społecznych i politycznych pogłębioną w wybranych 
obszarach bezpieczeństwa państwa. 
 

S2A W04  
S2A_W05 
S2A_W09 

K_W06 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi badań, w tym 
technik pozyskiwania i analizy danych oraz ich prezentacji w zakresie 
bezpieczeństwa państwa i ochrony własności intelektualnej. 
 

S2A_W06 
S2A_W07 
S2A_W10 

K_W07 Ma pogłębioną wiedzę o czynnikach wpływających na poziom 
bezpieczeństwa oraz metod i narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa w 
wymiarze państwowym i ponadpaństwowym.  
 

S2A_W05 
S2A_W08 
S2A_W09 

K_W08 Posiada pogłębioną wiedzę na temat historycznych i współczesnych 
wydarzeń i procesów wpływających na różnorodne aspekty 
bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego. 
 

S2A_W07 
S2A_W08  
S2A_W09 

K_W09 Definiuje kompleksowo pojęcia i w sposób pogłębiony zna regulacje w 
zakresie bezpieczeństwa państwa na poziomie państwowym i 
ponadpaństwowym. 
 

S2A_W07  
S2A_W10 
S2A_W11 

K_W10 W wymiarze pogłębionym zna zasady tworzenia i działania form 
przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 
państwa. 
 
 
 
 

S2A W04  
S2A_W05 
S2A_W11 
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UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi prawidłowo porządkować, analizować i interpretować zjawiska i 
procesy występujące w obszarze bezpieczeństwa oraz wyjaśniać 
relacje między różnymi wymiarami bezpieczeństwa. 
 

S2A_U01 
S2A_U02 

K_U02 W oparciu o wiedzę teoretyczną i pozyskane dane potrafi analizować i 
wyjaśniać przyczyny, genezę i uwarunkowania przebiegu procesów i 
zjawisk związanych z bezpieczeństwem oraz formułować własne opinie 
na ten temat. 
 

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U03 

K_U03 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy polityczne, 
społeczne i ekonomiczne związane z bezpieczeństwem państwa z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi analitycznych. 
 

S2A_U04 
S2A_U08 

K_U04 Potrafi z odwołaniem się do wiedzy teoretycznej i umiejętności 
analitycznych kształtować warunki pozwalające zapewnić 
bezpieczeństwo państwu. 
 

S2A_U03 
S2A_U06 
S2A_U07 

K_U05 Umiejętnie i poprawnie interpretuje normy i reguły w celu rozwiązania 
konkretnych problemów w obszarze bezpieczeństwa państwa w tym w 
sytuacjach szczególnego zagrożenia. 
 

S2A_U05 
S2A_U06 
 

K_U06 Posiada umiejętność samodzielnej identyfikacji problemów oraz 
przygotowania i proponowania rozwiązań konkretnych problemów 
dotyczących bezpieczeństwa państwa. 
 

S2A_U05 
S2A_U07 
S2A_U08 

K_U07 Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i potrafi przeprowadzić  
pogłębioną analizę zagrożeń i bezpieczeństwa, prawidłowo dobierając 
metody badawcze. 
 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U08 

K_U08 Potrafi we właściwy sposób określić priorytety w obszarze 
bezpieczeństwa i podejmować adekwatne działania. 
 

S2A_U04 
S2A_U07 

K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 
wystąpień ustnych z zakresu bezpieczeństwa państwa w języku 
polskim oraz języku obcym. 
 

S2A_U09 
S2A_U10 
S2A_U11 

K_U10 Ma umiejętność posługiwania się językiem obcym, w tym pojęciami z 
zakresu bezpieczeństwa na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego. 
 

S2A_U09 
S2A_U10 
S2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest zdolny pełnić różne role podczas pracy w grupie i wykorzystując 
zdobytą wiedzę i umiejętności proponować i implementować nowe 
rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa państwa. 
 

S2A_K02 
S2A_K03 

K_K02 Odwołując się do zdobytej wiedzy i umiejętności jest zdolny do 
aktywnego pełnienia różnych ról społecznych. 
 

S2A_K05 
S2A_K07 

K_K03 Potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać dylematy etyczne i 
moralne związane z pełnieniem różnych ról społecznych. 
 

S2A_K03 
S2A_K04 

K_K04 Rozumie konieczność samodzielnego, krytycznego i stałego 
uzupełniania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności w wymiarze 
interdyscyplinarnym. 
 

S2A_K01  
S2A_K06 

K_K05 Potrafi świadomie i efektywnie podnosić kwalifikacje i umiejętności 
zawodowe w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu na rzecz jego 
ulepszania. 
 

S2A_K01  
S2A_K07 
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K_K06 Umie uczestniczyć w przygotowaniu nowych projektów, określać 
priorytety na rzecz realizacji wyznaczonych przez siebie lub innych 
zadań oraz przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności w 
sferze bezpieczeństwa państwa. 
 

S2A_K02 
S2A_K03 
S2A_K05 

K_K07 Potrafi oceniać i rozwijać własny system wartości i podejmować 
rozstrzygnięcia na rzecz rozwiązywania kwestii spornych w sferze 
bezpieczeństwa z uwzględnieniem aspektów społecznych 
i kulturowych. 
 

S2A_K04  
S2A_K06 

 
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 
 
 
 


