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BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, studia pierwszego stopnia  

 

 
1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

Dziedzina nauk społecznych 

nauki o polityce i administracji 51 

nauki o bezpieczeństwie 42 

nauki prawne 7 

 

 
2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 

określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki 
drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 
Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają być osobami dojrzałymi do podjęcia 

działalności zawodowej i publicznej, zarówno pod względem profesjonalnym, jak i pod względem 

wzorowej postawy moralnej. Mają być osobami, które zachowując i doceniając własną tożsamość, 

byłyby jednocześnie otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Mają oni stanowić nowe elity 

intelektualne narodu i państwa, być propagatorami nowych idei i wzorców życia społecznego, 

jednocześnie respektującymi wartości humanistyczne, chrześcijańskie, patriotyczne i 

demokratyczne oraz być gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa. 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy 

obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w 

skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie 

struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności 

podsystemów, w których funkcjonuje człowiek. 

Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o 

polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki 

socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie 

zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, 

identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie 

działania. 

Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi 

kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej 

(ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w 

organizacjach gospodarczych. 

  



 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Wiedza 
absolwent zna i rozumie … 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się na 

poziomie 

6 PRK 

BW1_W01 

Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk społecznych w systemie nauk, ze 

szczególnym uwzględnieniem znajomości przedmiotowych i 

metodologicznych zakresów oraz powiązań nauk o polityce i administracji 

oraz nauk o bezpieczeństwie. 

P6U_W 

BW1_W02 

Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, 

ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań 

oddziałujących na funkcjonowanie społeczeństwa i państwa. 

P6S_WG 

BW1_W03 

Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o zjawiskach i procesach 

zachodzących w ich obrębie, a także o ich dynamice. 

P6S_WG 

BW1_W04 

Ma wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, zasad 

funkcjonowania instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej 

oraz o relacjach między jednostką, społeczeństwem a państwem, a także o 

relacjach państwa w wymiarze międzynarodowym. 

P6S_WK 

BW1_W05 
Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i 

zawodowych. 
P6S_WK 

BW1_W06 
Ma wiedzę na temat procesów komunikowania społecznego, 

uwarunkowań prawidłowości ich przebiegu oraz przyczyn zakłóceń. 
P6U_W 

BW1_W07 
Posiada wiedzę o roli człowieka w życiu społecznym oraz o znaczeniu 

wartości etycznych w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. 
P6S_WG 

BW1_W08 

Ma wiedzę o wybranych zagrożeniach (przede wszystkim politycznych, 

militarnych, ekonomicznych i społecznych) w obszarze bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa oraz w wymiarze międzynarodowym, a także o 

źródłach i następstwach tych zagrożeń. 

P6S_WG 

BW1_W09 

Ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań powstania, specyfiki organizacji oraz 

funkcjonowania instytucji i systemów bezpieczeństwa wewnętrznego oraz 

w wymiarze międzynarodowym. 

P6S_WK 

BW1_W10 
Posiada wiedzę w zakresie metod oraz procedur umożliwiających 

przeciwdziałanie zagrożeniom oraz ich zwalczanie. 
P6S_WG 

BW1_W11 

Ma wiedzę o wybranych metodach badawczych w dziedzinie nauk 

społecznych, ukierunkowaną na prowadzenie badań w obrębie 

problematyki bezpieczeństwa państwa. 

P6U_W 

BW1_W12 
Posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania 

tekstów. 
P6S_WK 



 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Umiejętności 
absolwent potrafi … 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się na 

poziomie  

6 PRK 

BW1_U01 
Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do 

problematyki bezpieczeństwa państwa. 
P6U_U 

BW1_U02 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną z 

obszaru nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i 

administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. 

P6S_UW 

BW1_U03 

Potrafi analizować procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki 

w strukturze społecznej, potrafi określić role państwa, jego instytucji i 

polityki w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym. 

P6S_UW 

BW1_U04 
Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w 

kontekście zagrożeń. 

P6U_U, 

P6S_UO 

BW1_U05 

Posiada umiejętność rozumienia zasad organizacji podmiotów 

państwowych i niepaństwowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz zasad realizacji 

zadań przez te podmioty. 

P6U_U 

BW1_U06 Potrafi korzystać z aktów prawnych. P6S_UW 

BW1_U07 Potrafi sporządzać analizy i prognozy. 
P6S_UW, 

P6S_UU 

BW1_U08 Potrafi dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. 
P6S_UW, 

P6S_UO 

BW1_U09 
Potrafi podejmować etyczne rozstrzygnięcia w celu rozwiązania 

konkretnych zadań. 

P6U_U, 

P6S_UU 

BW1_U10 

Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, a w szczególności potrafi: – porozumiewać się płynnie i 

spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną 

konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze 

studiowaną specjalnością; – na podstawie wyszukanych informacji, 

napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów 

ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność 

przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania 

podając argumenty za i przeciw; – samodzielnie przygotować i wygłosić 

prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat (w tym także 

na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty 

za i przeciw. Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji. Ponadto student 

rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności 

językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu 

dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i 

specjalistyczne. 

P6S_UK, 

P6S_UU 



 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Kompetencje społeczne 
absolwent jest gotowy do … 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się na 

poziomie  

6 PRK 

BW1_K01 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. 
P6S_KK 

BW1_K02 

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 

instytucjach publicznych i niepublicznych, w szczególności w podmiotach 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

P6S_KO 

BW1_K03 Potrafi planować i organizować pracę. P6U_K 

BW1_K04 
Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny 

oraz zgodnego z etyką zawodową. 
P6S_KR 

BW1_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. P6U_K 

BW1_K06 
Potrafi w konstruowaniu przekazów wykorzystywać wiedzę z zakresu 

komunikowania społecznego. 
P6U_K 

  



 

 

3.1. Program studiów stacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0312 

Liczba semestrów 6 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 2025 
(w tym 120 godz. praktyk) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 181 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
94 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
137 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
10 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do 

wyboru 
55 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

dziedziny nauk humanistycznych 
5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów 

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy 

Opis realizacji programu 

Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle 

zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. 

W toku studiów studenci realizują: przedmioty obligatoryjne, zajęcia do wyboru z zakresu 

dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

(oferta zajęć do wyboru w danym roku akademickim determinowana jest przez zachodzące zmiany 

i tendencje widoczne w przestrzeni społeczno-politycznej), zajęcia z zakresu dziedziny nauk 

humanistycznych, lektorat języka obcego oraz zajęcia z wychowania fizycznego. 

Na 4 i 5 semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w łącznym wymiarze 120 

godzin. Rozliczenie praktyk następuje do końca 5 semestru. Organizatorem praktyk jest UKSW. 

Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form 

odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk, 

stanowiący załącznik do programu studiów. 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS uczęszczając na 

przedmiot: Język polski akademicki dla cudzoziemców. 



 

 

3.2. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych 
przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia dla STUDIÓW STACJONARNYCH 

 
 

N
r sem

estru
 

Nazwa przedmiotu/moduł kształcenia 
Język 

wykładowy 

Symbole efektów uczenia się 

(należy podać wszystkie EUs, jakie 

student uzyska po zaliczeniu 

przedmiotu) 

Forma zajęć 
Sposób weryfikacji 

efektów uczenia się 

L
iczb

a g
o
d
zin

 

L
iczb

a E
C

T
S

 

Przedmioty obligatoryjne 1755 154 

1 Nauka o prawie polski BW1_W04, BW1_W05, BW1_U06 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2,5 

1 Nauka o państwie i polityce polski 
BW1_W01, BW1_W02, 

BW1_W03, BW1_W04 
wykład egzamin 30 3 

1 Nauka o państwie i polityce polski BW1_W04, BW1_U03, BW1_U05 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 2 

1 Bezpieczeństwo państwa polski 
BW1_W01, BW1_W04, 

BW1_W09 
wykład egzamin 30 3 

1 Wprowadzenie do etyki społecznej polski BW1_W05, BW1_W07, BW1_U09 wykład zaliczenie na ocenę 15 1,5 

1 Instytucje bezpieczeństwa państwa polski BW1_W09, BW1_U05, BW1_U07 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Psychologia społeczna polski BW1_W02, BW1_W07 wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

1 
Narzędzia informacyjne w naukach 

społecznych 
polski BW1_W12, BW1_U08, BW1_K03 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 2 



 

 

1 
Historia najnowsza (zajęcia z zakresu 

dziedziny nauk humanistycznych) 
polski wg karty przedmiotu wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Wprowadzenie do ekonomii polski BW1_W02, BW1_U03 wykład egzamin 30 2 

1 Warsztaty pracy naukowej polski BW1_W12,BW1_K03 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 1,5 

1 
Patologie społeczne w polityce 

wewnętrznej państwa 
polski 

BW1_W02, BW1_W08, 

BW1_W09, BW1_U04 
wykład egzamin 30 3 

1 Lektorat języka obcego jęz. obcy BW1_U10 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Kultura i techniki studiowania polski wg karty przedmiotu konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 1 

2 Wprowadzenie do socjologii polski BW1_W02, BW1_W03, BW1_U03 wykład egzamin 30 2 

2 Podstawy ratownictwa medycznego polski BW1_K01 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 1,5 

2 Wprowadzenie do statystyki polski BW1_W11, BW1_U07 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 1,5 

2 
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego 

w Polsce 
polski BW1_W02, BW1_W09, BW1_U05 wykład egzamin 30 3 

2 Logika polski BW1_W01 wykład zaliczenie na ocenę 15 1,5 

2 Wprowadzenie do kryminalistyki polski BW1_W05, BW1_W10 wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

2 

Najnowsza historia Polski (zajęcia z 

zakresu dziedziny nauk 

humanistycznych) 

polski wg karty przedmiotu wykład egzamin 30 3 



 

 

2 Najnowsza historia polityczna Polski polski 
BW1_W02, BW1_U03, BW1_U07, 

BW1_K03 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 2 

2 
Bezpieczeństwo Polski - współczesne 

wyzwania 
polski BW1_W08, BW1_W09 wykład zaliczenie na ocenę 15 1,5 

2 Komunikowanie społeczne polski BW1_W06, BW1_K02, BW1_K06 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Geografia polityczna polski BW1_W02, BW1_W03, BW1_U03 wykład egzamin 30 3 

2 
Współczesne konflikty społeczno-

polityczne 
polski BW1_W03 BW1_W07, BW1_U04 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Lektorat języka obcego jęz. obcy BW1_U10 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 

łącznie na 1 roku 675 58,5 

3 Zwalczanie przestępczości polski BW1_W08, BW1_W10, BW1_U08 wykład zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Wprowadzenie do prawa cywilnego polski BW1_W05, BW1_U06 wykład egzamin 30 2 

3 
Wprowadzenie do współczesnych 

systemów politycznych 
polski 

BW1_W03, BW1_W04, 

BW1_W05 
wykład egzamin 30 3 

3 
Wprowadzenie do bezpieczeństwa 

międzynarodowego 
polski 

BW1_W04, BW1_W08, 

BW1_W09 
wykład egzamin 30 3 

3 
Wprowadzenie do metodologii badań 

nad bezpieczeństwem 
polski 

BW1_W01, BW1_W11, 

BW1_U01, BW1_U02, BW1_U07, 

BW1_K03 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Bezpieczeństwo społeczne polski BW1_W08, BW1_W10 wykład egzamin 30 2 



 

 

3 Bezpieczeństwo społeczne polski 
BW1_U01, BW1_U03, BW1_U04, 

BW1_U05 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Ruchy społeczne polski BW1_W02, BW1_W03 wykład zaliczenie na ocenę 15 2 

3 
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb 

państwowych 
polski 

BW1_W05, BW1_W07, 

BW1_U09, BW1_K04 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 1,5 

3 
Strategie i systemy zarządzania 

rozwojem państwa 
polski 

BW1_W04, BW1_U03, BW1_U07, 

BW1_U08 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Lektorat języka obcego jęz. obcy BW1_U10 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 

3 Wychowanie fizyczne polski BW1_K01 ćwiczenia zaliczenie bez oceny 30 0 

3 Ochrona własności intelektualnej polski BW1_W05, BW1_W12 wykład zaliczenie na ocenę 15 1 

4 Wprowadzenie do prawa karnego polski BW1_W05, BW1_U06 wykład egzamin 30 2 

4 Wprowadzenie do kryminologii polski BW1_W08, BW1_W10 wykład egzamin 30 2 

4 
Bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i transporcie 
polski BW1_W08, BW1_W10 wykład zaliczenie na ocenę 15 1,5 

4 Administracja publiczna polski 
BW1_W03, BW1_W04, 

BW1_W05, BW1_U06 
wykład egzamin 30 3 

4 System polityczny RP polski 
BW1_W04, BW1_W05, 

BW1_U03, BW1_U05 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

4 Podstawy prawa międzynarodowego polski BW1_W05, BW1_U06 wykład zaliczenie na ocenę 15 1,5 



 

 

4 Organizacja i zarządzanie polski BW1_W02, BW1_W03 wykład egzamin 15 2 

4 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych polski BW1_W10, BW1_U04, BW1_U07 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

4 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych polski BW1_W08, BW1_W09 wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

4 Projekt badawczy polski 
BW1_W12, BW1_U02, BW1_U07, 

BW1_K03 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

4 Lektorat języka obcego jęz. obcy BW1_U10 lektorat 

zaliczenie na ocenę i 

egzamin na poziomie 

B2 

30 4 

4 Wychowanie fizyczne polski BW1_K01 ćwiczenia zaliczenie bez oceny 30 0 

łącznie na 2 roku 660 55,5 

5 
Ochrona osób, mienia, obiektów i 

obszarów 
polski 

BW1_W10, BW1_U01, BW1_U04, 

BW1_U08, BW1_K04 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 1,5 

5 Prawa człowieka polski 
BW1_W04, BW1_W05, 

BW1_W07, BW1_U09 
wykład egzamin 30 2 

5 
Wprowadzenie do bezpieczeństwa 

informacji 
polski 

BW1_W06, BW1_U01, BW1_U02, 

BW1_U04, BW1_K06 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 2 

5 Współczesne ideologie polityczne polski 
BW1_W04, BW1_W07, 

BW1_U03, BW1_U09 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 1,5 

5 Warsztaty wystąpień publicznych polski 
BW1_W06, BW1_K01, BW1_K05, 

BW1_K06 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 15 2 

5 
Wprowadzenie do bezpieczeństwa 

kulturowego 
polski 

BW1_W02, BW1_W03, 

BW1_W07, BW1_W08 
wykład egzamin 30 3 



 

 

5 Seminarium licencjackie polski 
BW1_W11, BW1_U02, BW1_U07, 

BW1_K01, BW_K03, BW1_K04 
seminarium zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Praktyki zawodowe polski BW1_K01, BW1_K02, BW1_K04 praktyki zaliczenie na ocenę 120 4 

6 
System bezpieczeństwa wewnętrznego 

Unii Europejskiej 
polski 

BW1_W08, BW1_W09, 

BW1_U04, BW1_U05 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Terroryzm polski BW1_W08, BW1_W10, BW1_U04 wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

6 Gry decyzyjne polski 
BW1_W06, BW1_U08, BW1_K02, 

BW1_K05 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Służby specjalne w Polsce polski BW1_W04, BW1_W09, BW1_U05 wykład egzamin 30 3 

6 Seminarium licencjackie polski 
BW1_W11, BW1_U02, BW1_U07, 

BW1_K01, BW_K03, BW1_K04 
seminarium 

złożenie pracy 

dyplomowej i 

zaliczenie na ocenę 

30 10 

łącznie na 3 roku 420 40 

Zajęcia do wyboru przez studenta 270 27 

1 Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 

polski wg karty przedmiotu 
konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 

polski wg karty przedmiotu 
konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu 

dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

polski BW1_W08, BW1_W09 wykład / 

konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 

4 Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu 

dyscypliny nauki o polityce i 

administracji 

polski BW1_W02, BW1_W04 wykład / 

konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 



 

 

5 Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu 

dyscypliny nauki o polityce i 

administracji 

polski BW1_W02, BW1_W04, BW1_U03 wykład / 

konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu 

dyscypliny nauki o polityce i 

administracji 

polski BW1_W02, BW1_W04, BW1_U03 wykład / 

konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu 

dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

polski BW1_W08, BW1_W09 wykład / 

konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu 

dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

polski BW1_W08, BW1_W09 wykład / 

konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu 

dyscypliny nauki o polityce i 

administracji 

polski BW1_W02, BW1_W04, BW1_U03 wykład / 

konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu 

dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

polski BW1_W08, BW1_W09, BW1_U01 wykład / 

konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu 

dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

polski BW1_W08, BW1_W09, BW1_U01 wykład / 

konwersatorium 

zaliczenie na ocenę 30 3 



 

 

4.1. Program studiów niestacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0312 

Liczba semestrów 6 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów niestacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 1296 
(w tym 120 godz. praktyk) 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
64 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
137 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
10 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do 

wyboru 
55 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

dziedziny nauk humanistycznych 
5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów 

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy 

Opis realizacji programu 

Studenci otrzymują w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jednolitą, ściśle 

zintegrowaną ścieżkę kształcenia wzbogaconą o zajęcia do wyboru. 

W toku studiów studenci realizują przedmioty obligatoryjne, zajęcia do wyboru z zakresu 

dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie 

(oferta zajęć do wyboru w danym roku akademickim determinowana jest przez zachodzące zmiany 

i tendencje widoczne w przestrzeni społeczno-politycznej), zajęcia z zakresu dziedziny nauk 

humanistycznych oraz lektorat języka obcego. 

Na 4 i 5 semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w łącznym wymiarze 120 

godzin. Rozliczenie praktyk następuje do końca 5 semestru. Organizatorem praktyk jest UKSW. 

Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form 

odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk, 

stanowiący załącznik do programu studiów. 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS uczęszczając na 

przedmiot: Język polski akademicki dla cudzoziemców. 

 



 

 

4.2. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez 
studenta w trakcie całego cyklu kształcenia dla STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 

 

N
r sem

estru
 

Nazwa przedmiotu/moduł kształcenia 
Język 

wykładowy 

Symbole efektów uczenia się 

(należy podać wszystkie EUs, jakie 

student uzyska po zaliczeniu 

przedmiotu) 

Forma zajęć 
Sposób weryfikacji 

efektów uczenia się 

L
iczb

a g
o
d
zin

 

L
iczb

a E
C

T
S

 

Przedmioty obligatoryjne 1188 153 

1 Nauka o prawie polski BW1_W04, BW1_W05, BW1_U06 wykład zaliczenie na ocenę 12 2,5 

1 Nauka o państwie i polityce polski 
BW1_W01, BW1_W02, 

BW1_W03, BW1_W04 
wykład egzamin 24 3 

1 Nauka o państwie i polityce polski BW1_W04, BW1_U03, BW1_U05 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 12 2 

1 Bezpieczeństwo państwa polski 
BW1_W01, BW1_W04, 

BW1_W09 
wykład zaliczenie na ocenę 24 3 

1 Wprowadzenie do etyki społecznej polski BW1_W05, BW1_W07, BW1_U09 wykład zaliczenie na ocenę 12 1,5 

1 Instytucje bezpieczeństwa państwa polski BW1_W09, BW1_U05, BW1_U07 konwersatorium zaliczenie na ocenę 12 2 

1 Psychologia społeczna polski BW1_W02, BW1_W07 wykład zaliczenie na ocenę 12 2 

1 
Narzędzia informacyjne w naukach 

społecznych 
polski BW1_W12, BW1_U08, BW1_K03 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 12 2 



 

 

1 
Historia najnowsza (zajęcia z zakresu 

dziedziny nauk humanistycznych) 
polski wg karty przedmiotu wykład zaliczenie na ocenę 24 2 

1 Wprowadzenie do ekonomii polski BW1_W02, BW1_U03 wykład egzamin 12 2 

1 Warsztaty pracy naukowej polski BW1_W12,BW1_K03 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 12 1,5 

1 
Patologie społeczne w polityce wewnętrznej 

państwa 
polski 

BW1_W02, BW1_W08, 

BW1_W09, BW1_U04 
wykład egzamin 24 3 

1 Lektorat języka obcego jęz. obcy BW1_U10 lektorat zaliczenie na ocenę 24 2 

2 Wprowadzenie do socjologii polski BW1_W02, BW1_W03, BW1_U03 wykład egzamin 24 2 

2 Podstawy ratownictwa medycznego polski BW1_K01 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 12 1,5 

2 Wprowadzenie do statystyki polski BW1_W11, BW1_U07 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 12 1,5 

2 
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w 

Polsce 
polski BW1_W02, BW1_W09, BW1_U05 wykład egzamin 24 3 

2 Logika polski BW1_W01 wykład zaliczenie na ocenę 12 1,5 

2 Wprowadzenie do kryminalistyki polski BW1_W05, BW1_W10 wykład zaliczenie na ocenę 12 2 

2 
Najnowsza historia Polski (zajęcia z zakresu 

dziedziny nauk humanistycznych) 
polski wg karty przedmiotu wykład egzamin 24 3 

2 Najnowsza historia polityczna Polski polski 
BW1_W02, BW1_U03, BW1_U07, 

BW1_K03 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 12 2 



 

 

2 
Bezpieczeństwo Polski – współczesne 

wyzwania 
polski BW1_W08, BW1_W09 wykład zaliczenie na ocenę 12 1,5 

2 Komunikowanie społeczne polski BW1_W06, BW1_K02, BW1_K06 konwersatorium zaliczenie na ocenę 12 3 

2 Geografia polityczna polski BW1_W02, BW1_W03, BW1_U03 wykład egzamin 24 3 

2 Współczesne konflikty społeczno-polityczne polski BW1_W03 BW1_W07, BW1_U04 wykład zaliczenie na ocenę 12 3 

2 Lektorat języka obcego jęz. obcy BW1_U10 lektorat zaliczenie na ocenę 24 2 

łącznie na 1 roku 432 57,5 

3 Zwalczanie przestępczości polski BW1_W08, BW1_W10, BW1_U08 wykład zaliczenie na ocenę 12 3 

3 Wprowadzenie do prawa cywilnego polski BW1_W05, BW1_U06 wykład egzamin 24 2 

3 
Wprowadzenie do współczesnych systemów 

politycznych 
polski 

BW1_W03, BW1_W04, 

BW1_W05 
wykład egzamin 12 3 

3 
Wprowadzenie do bezpieczeństwa 

międzynarodowego 
polski 

BW1_W04, BW1_W08, 

BW1_W09 
wykład egzamin 24 3 

3 
Wprowadzenie do metodologii badań nad 

bezpieczeństwem 
polski 

BW1_W01, BW1_W11, 

BW1_U01, BW1_U02, BW1_U07, 

BW1_K03 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 24 3 

3 Bezpieczeństwo społeczne polski BW1_W08, BW1_W10 wykład egzamin 12 2 

3 Bezpieczeństwo społeczne polski 
BW1_U01, BW1_U03, BW1_U04, 

BW1_U05 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 12 3 



 

 

3 Ruchy społeczne polski BW1_W02, BW1_W03 wykład zaliczenie na ocenę 12 2 

3 
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb 

państwowych 
polski 

BW1_W05, BW1_W07, 

BW1_U09, BW1_K04 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 12 1,5 

3 
Strategie i systemy zarządzania rozwojem 

państwa 
polski 

BW1_W04, BW1_U03, BW1_U07, 

BW1_U08 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 24 3 

3 Lektorat języka obcego jęz. obcy BW1_U10 lektorat zaliczenie na ocenę 24 2 

3 Ochrona własności intelektualnej polski BW1_W05, BW1_W12 wykład zaliczenie na ocenę 12 1 

4 Wprowadzenie do prawa karnego polski BW1_W05, BW1_U06 wykład egzamin 24 2 

4 Wprowadzenie do kryminologii polski BW1_W08, BW1_W10 wykład egzamin 12 2 

4 
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i 

transporcie 
polski BW1_W08, BW1_W10 wykład zaliczenie na ocenę 12 1,5 

4 Administracja publiczna polski 
BW1_W03, BW1_W04, 

BW1_W05, BW1_U06 
wykład egzamin 24 3 

4 System polityczny RP polski 
BW1_W04, BW1_W05, 

BW1_U03, BW1_U05 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 24 3 

4 Podstawy prawa międzynarodowego polski BW1_W05, BW1_U06 wykład zaliczenie na ocenę 12 1,5 

4 Organizacja i zarządzanie polski BW1_W02, BW1_W03 wykład egzamin 12 2 

4 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych polski BW1_W10, BW1_U04, BW1_U07 wykład zaliczenie na ocenę 24 3 



 

 

4 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych polski BW1_W08, BW1_W09 wykład zaliczenie na ocenę 12 2 

4 Projekt badawczy polski 
BW1_W12, BW1_U02, BW1_U07, 

BW1_K03 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 24 3 

4 Lektorat języka obcego jęz. obcy BW1_U10 lektorat 

zaliczenie na ocenę i 

egzamin na poziomie 

B2 

24 4 

łącznie na 2 roku 408 55,5 

5 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów polski 
BW1_W10, BW1_U01, BW1_U04, 

BW1_U08, BW1_K04 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 12 1,5 

5 Prawa człowieka polski 
BW1_W04, BW1_W05, 

BW1_W07, BW1_U09 
wykład egzamin 24 2 

5 Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji polski 
BW1_W06, BW1_U01, BW1_U02, 

BW1_U04, BW1_K06 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 12 2 

5 Współczesne ideologie polityczne polski 
BW1_W04, BW1_W07, 

BW1_U03, BW1_U09 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 12 1,5 

5 Warsztaty wystąpień publicznych polski 
BW1_W06, BW1_K01, BW1_K05, 

BW1_K06 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 12 2 

5 
Wprowadzenie do bezpieczeństwa 

kulturowego 
polski 

BW1_W02, BW1_W03, 

BW1_W07, BW1_W08 
wykład egzamin 24 3 

5 Seminarium licencjackie polski 
BW1_W11, BW1_U02, BW1_U07, 

BW1_K01, BW_K03, BW1_K04 
seminarium zaliczenie na ocenę 24 3 

5 Praktyki zawodowe polski BW1_K01, BW1_K02, BW1_K04 praktyki zaliczenie na ocenę 120 4 

6 
System bezpieczeństwa wewnętrznego Unii 

Europejskiej 
polski 

BW1_W08, BW1_W09, 

BW1_U04, BW1_U05 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 24 3 



 

 

6 Terroryzm polski BW1_W08, BW1_W10, BW1_U04 wykład zaliczenie na ocenę 12 2 

6 Gry decyzyjne polski 
BW1_W06, BW1_U08, BW1_K02, 

BW1_K05 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 24 3 

6 Służby specjalne w Polsce polski BW1_W04, BW1_W09, BW1_U05 wykład egzamin 24 3 

6 Seminarium licencjackie polski 
BW1_W11, BW1_U02, BW1_U07, 

BW1_K01, BW_K03, BW1_K04 
seminarium 

złożenie pracy 

dyplomowej i 

zaliczenie na ocenę 

24 10 

łącznie na 3 roku 348 40 

Zajęcia do wyboru przez studenta 108 27 

1 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski wg karty przedmiotu konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski wg karty przedmiotu konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

3 
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscypliny 

nauki o bezpieczeństwie 
polski BW1_W08, BW1_W09 

wykład / 

konwersatorium 
zaliczenie na ocenę 12 3 

4 
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscypliny 

nauki o polityce i administracji 
polski BW1_W02, BW1_W04 

wykład / 

konwersatorium 
zaliczenie na ocenę 12 3 

5 
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscypliny 

nauki o polityce i administracji 
polski BW1_W02, BW1_W04, BW1_U03 

wykład / 

konwersatorium 
zaliczenie na ocenę 12 3 

5 
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscypliny 

nauki o polityce i administracji 
polski BW1_W02, BW1_W04, BW1_U03 

wykład / 

konwersatorium 
zaliczenie na ocenę 12 3 

5 
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscypliny 

nauki o bezpieczeństwie 
polski BW1_W08, BW1_W09 

wykład / 

konwersatorium 
zaliczenie na ocenę 12 3 



 

 

5 
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscypliny 

nauki o bezpieczeństwie 
polski BW1_W08, BW1_W09 

wykład / 

konwersatorium 
zaliczenie na ocenę 12 3 

6 
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscypliny 

nauki o polityce i administracji 
polski BW1_W02, BW1_W04, BW1_U03 

wykład / 

konwersatorium 
zaliczenie na ocenę 12 3 

6 
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscypliny 

nauki o bezpieczeństwie 
polski BW1_W08, BW1_W09, BW1_U01 

wykład / 

konwersatorium 
zaliczenie na ocenę 12 3 

6 
Zajęcia do wyboru 1 z 2 z zakresu dyscypliny 

nauki o bezpieczeństwie 
polski BW1_W08, BW1_W09, BW1_U01 

wykład / 

konwersatorium 
zaliczenie na ocenę 12 3 



 

Załącznik do Programu studiów 

  

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Bezpieczeństwo wewnętrzne – profil ogólnoakademicki 

  
Postanowienia ogólne 

  

1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i są 

bezpośrednio powiązane z programem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 

2. Praktyki zawodowe odbywają się w trakcie II i III roku studiów (IV i V semestr). Praktyki 

zawodowe trwają 120 godzin. Za zrealizowanie praktyk student otrzymuje ocenę oraz 4 punkty 

ECTS. 

3. Rozliczenie praktyk odbywa się do końca semestru V, zgodnie z Regulaminem Praktyk 

Studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

  

Cele studenckich praktyk zawodowych 

  

1. Praktyki zawodowe powinny umożliwić zweryfikowanie wiedzy nabytej w trakcie studiów. 

W związku z tym kierunkowe efekty uczenia się przewidziane dla studenckich praktyk 

zawodowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne odnoszą się do kompetencji 

społecznych. 

2. Praktyki zawodowe służą rozwijaniu wiedzy w zakresie problematyki bezpieczeństwa 

powiązanej obszarowo z dziedziną nauk społecznych, w obrębie której realizowane jest 

kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, z uwzględnieniem znajomości wybranych 

zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania im (w zależności od specyfiki podmiotu, w którym 

realizowane są praktyki). 

3. Student powinien zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami podmiotu, w którym 

realizowane są praktyki zawodowe. 

4. Praktyki zawodowe, poprzez bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą – wdrożenie w 

wewnętrzną pragmatykę funkcjonowania podmiotu, w którym realizowane są praktyki – służą 

również rozwijaniu kompetencji społecznych, ukazując potrzebę ciągłego dokształcania się i 

rozwoju zawodowego. 

5. Celem praktyk jest przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach, a także nauczenie studenta podstaw profesjonalnego 

postępowania, planowania i organizacji pracy. 

6. Integralną częścią praktyk musi być udział studenta w realizacji powierzonych mu zadań. W 

toku odbywania praktyk student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane 

w procesie kształcenia poprzez uczestnictwo w czynnościach organizacyjnych danego 

podmiotu. 

  

Efekty uczenia się i sposoby ich weryfikacji 

  

1. W programie kształcenia przewidziano następujące kierunkowe efekty uczenia się: 

BW1_K01 – Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. 

BW1_K02 – Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 

instytucjach publicznych i niepublicznych, w szczególności w podmiotach odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo. 

BW1_K04 – Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz 

zgodnego z etyką zawodową. 

2. Student po ukończeniu studenckich praktyk zawodowych w zakresie przedmiotowych efektów 

uczenia się: 

− zna podstawy prawne dotyczące funkcjonowania podmiotu, w którym były realizowane 

praktyki zawodowe; 



 

− potrafi omówić strukturę organizacyjną danego podmiotu oraz wymienić realizowane 

przez niego zadania; 

− zna i rozumie wybrane zasady odpowiedzialności służbowej/zawodowej obowiązujące w 

danym podmiocie; 

− zna i rozumie wybrane procedury decyzyjne obowiązujące w danym podmiocie; 

− zna wybrane metody i narzędzia pracy stosowane w danym podmiocie; 

− potrafi komunikować się w ramach struktury organizacyjnej podmiotu oraz przetwarzać i 

przekazywać informacje na zewnątrz; 

− potrafi uczestniczyć w czynnościach organizacyjnych podmiotu, w którym były 

realizowane praktyki zawodowe; 

− potrafi samodzielnie oraz we współpracy wykonywać powierzone zadania; 

− ma świadomość funkcji społecznych realizowanych przez dany podmiot wobec otoczenia. 

3. Sposób weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się: ocena pełnomocnika ds. praktyk na 

podstawie rozmowy ze studentem oraz karty kompetencji praktykanta i dziennika praktyk. 

  

Miejsce odbywania studenckich praktyk zawodowych 

  

1. Wybór miejsca odbywania praktyk powinien korespondować z charakterem studiów. Ponieważ 

studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie wiedzy obszarowo 

należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali 

lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej – zatem podmiot (ewentualnie jego część/dział), 

w którym odbywane są praktyki zawodowe – musi być zaangażowany w realizację zadań 

zgodnych z tak wyznaczonym zakresem. 

2. Miejscami odbywania praktyk mogą być m.in.: 

− organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne podmioty państwowe; 

− formacje umundurowane, straże, służby, inspekcje; 

− stowarzyszenia, fundacje, think tanki (zajmujące się zagadnieniami powiązanymi ze 

specyfiką kierunku studiów); 

− podmioty gospodarcze (o ile ich działalność jest zbieżna z problematyką wynikającą ze 

specyfiki studiów). 

3. Miejsce odbywania studenckich praktyk zawodowych powinno uwzględniać potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami oraz stwarzać przyjazne środowisko pracy, dostosowane do ich 

możliwości i zapewniające realizację ich potrzeb, w tym swobodny dostęp do budynku, biurka 

i pomieszczeń sanitarno-socjalnych. W miarę możliwości pracodawca powinien wyznaczyć 

pracownika, który wspomagałby osobę niepełnosprawną  przy realizowaniu zadań związanych 

z odbywaniem praktyki. 

 


