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Załącznik nr 14  

do Uchwały Nr XXIV-27.22/19  

Senatu UMCS  

 

Nazwa kierunku: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

Profil – OGÓLNOAKADEMICKI 

Poziom studiów : STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Dziedzina: NAUKI SPOŁECZENE , dyscyplina naukowa: NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI – 85%, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE – 15% 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – POZIOM 7 

 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

PRK1 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia PRK 

dla właściwego 

poziomu2 

1 2 3 4 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_W01 
rolę państwa i innych form organizacji życia społecznego jako podmiotów zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i 

międzynarodowego oraz jego zapewniania 
P7U_W P7S_WG 

K_W02 
działania podmiotów stosunków międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych na rzecz bezpieczeństwa narodowego i 

międzynarodowego 
P7U_W P7S_WG 

K_W03 wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe systemy normatywne regulujące bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe P7U_W P7S_WG 

K_W04 poglądy i programy na temat wybranych organów stojących na straży bezpieczeństwa państwa  P7U_W P7S_WG 

K_W05 globalne systemy bezpieczeństwa międzynarodowego i zasady ich funkcjonowania  P7U_W P7S_WG 

K_W06 interesy uczestników stosunków międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego P7U_W P7S_WG 

K_W07 podmiotowość jednostek i grup społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego i zarządzania nim P7U_W P7S_WG 

                                                           
1 Należy odnieść się do właściwego poziom PRK 6-8 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
2 Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – zgodnie z rozporządzeniem 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. W przypadku studiów inżynierskich powinny uwzględniać również możliwość uzyskania wszystkich kompetencji inżynierskich, o których mowa w cz. III rozporządzenia. Efekty uczenia się dla kierunków z dziedziny sztuki 
powinny zawierać odniesienia również do cz. II rozporządzenia. 
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K_W08 w pogłębiony sposób strategie i koncepcje bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego P7U_W P7S_WG 

K_W09 szkoły i podejścia teoretyczne oraz rozwój badań bezpieczeństwa na gruncie nauk o polityce i administracji   P7U_W P7S_WG 

K_W10 
tendencje zmiany środowiska międzynarodowego oraz związane z nimi zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze fundamentalnych 

wyzwań cywilizacyjnych (ekologiczne, kulturowe, informacyjne, cybernetyczne)  
P7U_W P7S_WK 

K_W11 
ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania pracy w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na szczeblu narodowym i 

międzynarodowym 
P7U_W P7S_WK 

K_W12 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego P7U_W P7S_WK 

K_W13 zasady i formy rozwoju przedsiębiorczości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na szczeblu narodowym i międzynarodowym   P7U_W P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i rozwiązywania złożonych problemów bezpieczeństwa w warunkach niepewności  P7U_U P7S_UW 

K_U02 
dobierać źródła i informacje na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i sposobów jego zapewnienia poprzez weryfikację i 

krytyczną ocenę   
P7U_U P7S_UW 

K_U03 
dobierać, przystosowywać oraz opracowywać nowe metody i narzędzia do badania złożonych problemów bezpieczeństwa w tym    

stosować zaawansowane techniki  informacyjno-komunikacyjne 
P7U_U P7S_UW 

K_U04 
analizować uwarunkowania i ewolucję zakresu podmiotowego i przedmiotowego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 

oraz formułować hipotezy badawcze na ten temat i je weryfikować  
P7U_U P7S_UW 

K_U05 komunikować własne opinie o złożonych problemach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego na różnych forach  P7U_U P7S_UK 

K_U06 organizować i prowadzić debaty publiczne na temat bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego P7U_U P7S_UK 

K_U07 posługiwać się językiem obcym na poziomi B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  P7U_U P7S_UK 

K_U08 
kierować pracą zespołów oraz współdziałać w grupie w celu identyfikacji i rozwiązywania złożonych problemów i praktycznych zadań 

z zakresu bezpieczeństwa narodowego  
P7U_U P7S_UO 

K_U09 
samodzielnie planować i realizować proces kształcenia ustawicznego w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego i 

międzynarodowego oraz promować i realizować zadania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa  
P7U_U P7S_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści szczególnie w procesie wyboru i realizacji ścieżki kariery zawodowej  P7U_K P7S_KK 

K_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu poznawczych i praktycznych problemów w tym korzystania z wiedzy eksperckiej  P7U_K P7S_KK 

K_K03 angażowania się w działania związane z wypełnianiem zobowiązań społecznych na rzecz bezpieczeństwa państwa    P7U_K P7S_KO 

K_K04 inicjowania działań związanych z upowszechnianiem wiedzy i postaw związanych z obroną i ochroną narodową  P7U_K P7S_KO 

K_K05 przedsiębiorczego funkcjonowania w instytucjach zapewniania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego P7U_K P7S_KO 

K_K06 kontynuacji tradycji,  dorobku i etosu zawodów związanych z ochroną i obroną narodową  P7U_K P7S_KR 

K_K07 przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej na stanowiskach pracy związanych z ochroną i obroną narodową  P7U_K P7S_KR 

 


