
UCHWAŁA NR 37/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu ogólnoakademickim

Na podstawie art. 268 ust. 2 oraz art. 214 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. póz. 1669, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. póz. 1668,
z późn. zm.) i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. póz. 1861), uchwala się, co następuje:

§1
Dostosowuje się program studiów drugiego stopnia na kierunku

bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu ogólnoakademickim do Ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. póz. 1668,
z późn. zm.).

§2

Efekty kształcenia zawarte w Uchwale Senatu AMW nr 22/2012 z dnia
23.04.2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów
realizowanych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich ulegają zmianie w 30% i
stają się efektami uczenia się. Efekty uczenia się stanowią załącznik do niniejszej
Uchwały.

§3

Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne przyporządkowuje się
do dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie.

§4

Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 22/2012 z dnia 23.04.2012 w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale
Dowodzenia i Operacji Morskich.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-K0MENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał prof. dr nab. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 37/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Stopień: II (drugi)

Profil: Ogólnoakademicki

Symbol

BW2_W01

BW2_W02

BW2_W03

BW2_W04

BW2_W05

BW2_W06

BW2_W09

BW2_W10

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedza

W sposób pogłębiony wyjaśnia zasady i koncepcje teoretyczne
realizowanego programu na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne. Student posiada rozszerzona wiedzę z zakresu
różnych rodzajów bezpieczeństwa klasyfikowanych w różnych
dyscyplinach naukowych. Zna i interpretuje relacje występujące
w obszarze nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz ich
związek z innymi naukami społecznymi.

Wyjaśnia kluczowe koncepcje z zakresu logiki, wnioskowania i
metodologii badań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego

Objaśnia i ilustruje kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
procesy na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz
z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa wewnętrznego

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu kierunków rozwoju nowych
gałęzi wiedzy, gospodarki i technologii, w tym informatycznych

Wnikliwie wyjaśnia zagrożenia wynikające z niezrównoważonego
rozwoju gospodarki, degradacji środowiska naturalnego,
eksploatacji zasobów naturalnych
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu międzynarodowych form i
płaszczyzn współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej i
militarnej w tym ich wpływu na rzecz bezpieczeństwa
wewnętrznego
W sposób poszerzony zna i objaśnia potrzeby kulturowe,
religijne, gospodarcze, polityczne i inne, których zachwianie
zaspokajania może powodować stany labilne i niebezpieczne
Szczegółowo zna zadania państwa w zakresie przeciwdziałania
stanom zagrożenia zdrowia, życia, ładu społecznego, porządku
konstytucyjnego i innych żywotnych interesów państwa

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

P7U_W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S_WK

P7U W
P7S_WG

P7U_W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U_W
P7S_WG



Symbol

BW2_W13

BW2_W14

BW2_W15

BW2_W17

BW2_W18

BW2_W19

BW2_W20

BW2_W21

BW2_W22

BW2_W23

BW2_W24

BW2_W25

BW2_W26

Kierunkowe efekty uczenia się

W sposób pogłębiony analizuje historyczne uwarunkowania
bezpieczeństwa wewnętrznego

Wyjaśnia prawne regulacje bezpieczeństwa wewnętrznego w
Polsce i w strukturach międzynarodowych wspomagających
realizację zadań bezpieczeństwa wewnętrznego
Zna w sposób pogłębiony zagadnienia prawa karnego
materialnego i wykroczeń oraz administracyjnego a także ich
kształtujący wpływa na stan bezpieczeństwa wewnętrznego
Rozróżnia i wyjaśnia zasady tworzenia formalnych i
nieformalnych struktur organizacyjnych oraz mechanizmy w nich
rządzące na rzecz osiągania zamierzonych celów
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedsięwzięć o
charakterze strategicznym, prawnym i praktycznym na rzecz
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i konsekwencji w
zakresie ich stosowania
Charakteryzuje sytuację gospodarczą, prawną, społeczną,
geograficzną i inną w kontekście problemów bezpieczeństwa
wewnętrznego
Identyfikuje i wyjaśnia wyzwania współczesnego świata, których
konsekwencją są zagrożenia o charakterze politycznym,
militarnym, społecznym, religijnym, klimatycznym oraz zadania
państwa w zakresie przeciwdziałania oddziaływaniu tych
zagrożeń oraz niwelowania ich skutków
Zna współczesne formy terroryzmu oraz wyjaśnia jego wpływ na
systemy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz objaśnia
przedsięwzięcia antyterrorystyczne podejmowanych na szczeblu
państw jak i społeczności międzynarodowych

Wyjaśnia i rozróżnia socjologiczne i psychologiczne koncepcje
postaw człowieka wobec zagrożeń

Zna i interpretuje przepisy prawa regulujące obszar
bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce

Wyjaśnia rolę i znaczenie stosunków gospodarczych we
współczesnym świecie, interpretuje przyczyny kryzysów
gospodarczych oraz charakteryzuje sposoby wzrostu i rozwoju
gospodarczego

Charakteryzuje i ocenia sposoby i metody przezwyciężania
zagrożeń wywołujących sytuacje kryzysowe

Rozróżnia i objaśnia rolę i znaczenie służb państwa w sytuacjach
kryzysowych

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

P7U W
P7S_WG

P7U_W
P7S_WK

P7U_W
P7S_WK

P7U_W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U_W
P7S_WG

P7U_W
P7S_WG

P7U_W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG

P7U W
P7S_WG



Symbol

BW2_W28

BW2_W30

BW2_W31

Kierunkowe efekty uczenia się

Wyjaśnia idee społeczeństwa obywatelskiego

Objaśnia pojęcia z zakresu audytu i kontroli administracji
publicznej w celu usprawnienia zarządzania ryzykiem i
oddziaływania na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Zna elementy infrastruktury krytycznej państwa i charakteryzuje
jej znaczenie w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopma PRK

P7U_W
P7S_WG

P7U_W
P7S_WK

P7U_W
P7S_WG

Umiejętności

BW2JJ01

BW2_U02

BW2_U03

BW2_U04

BW2_U05

BW2_U06

BW2_U07

BW2_U08

Omawia zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego płynące z
obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i
kulturowych
Interpretuje i prognozuje rozwój zjawisk społecznych,
ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych oraz
płynące z tych obszarów zagrożenia bezpieczeństwa
wewnętrznego
Formułuje objaśnienia zjawisk społecznych, ekonomicznych,
politycznych, prawnych i kulturowych przebiegających zarówno w
skali państwa jak i w skali międzynarodowej, a także oceniać
zależności między przyczynami a poziomem intensywności
zakłóceń występujących w tych obszarach
Stosuje złożone metody i narzędzia charakterystyczne dla nauk
badających bezpieczeństwo wewnętrzne w celu poszukiwania
odpowiedzi na pytania jak jest i jak może być, jak powinno być?
Identyfikuje poprawnie zależności między zjawiskami
społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi i
kulturowymi tworzącymi bezpieczeństwo wewnętrzne lub
oddziaływującymi na nie a także system oddziaływania
normatywnych regulacji na wspomniane obszary (normy prawne,
standardy zawodowe, systemy normalizacji i standaryzacji,
normy moralne, normy kulturowe)
Posługuje się pozyskaną wiedzą do rozwiązywania problemów
praktycznych (w trakcie praktyk, ćwiczeń, funkcjonowania w
kołach naukowych, na dedykowanych stanowiskach pracy, itp.)
Dostrzega problemy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
oraz składa propozycje ich rozstrzygnięć oraz stosuje
argumentację własnego stanowiska
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania różnorodnych
zjawisk, w tym społecznych mających związek z
bezpieczeństwem wewnętrznym

P7U_W
P7S_UW

P7U_W
P7S_UW

P7U_W
P7S_UW

P7U_W
P7S_UW

P7U W
P7S_UW

P7U W
P7SJJK

P7U_W
P7SJJK

P7U W
P7S_UW



Symbol

BW2JJ09

BW2_U10

BW2_U11

BW2_U12

BW2JJ13

BW2_U14

BW2_U15

BW2_U16

Kierunkowe efekty uczenia się

Posiada poszerzoną umiejętność opracowywania prac
pisemnych z uwzględnieniem pozyskanych informacji z różnych
obszarów wiedzy w trakcie studiowania na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne. Redaguje prace pisemne w języku
obcym.
Spójnie i merytorycznie wygłaszania publicznie wypowiedzi w
języku polskim i obcym w zakresie zagadnień studiowanych na
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Posługuje się terminologią i definiuje pojęcia w języku obcym
odzwierciedlając pojęcia i teoretyczne ujęcie zagadnień
studiowanych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Stosuje metody, narzędzi i techniki pozyskiwania informacji
warunkujących skuteczne studiowanie na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne
Wykorzystuje samodzielnie metody badawcze, w tym zbioru,
systematyzowania i analizowania danych stosowanych w
naukach o bezpieczeństwie i naukach o obronności oraz metody
stosowane w procesie kształcenia w obszarze bezpieczeństwa
wewnętrznego
Posługuje się zagadnieniami dotyczącymi strategii
bezpieczeństwa państwa jej prawnymi regulacjami oraz
przewiduje konsekwencje w zakresie stosowania jej zasad przez
odpowiedzialne podmioty państwa

Posługuje się środkami ochrony przed skażeniami i zakażeniami

Stosuje metody i techniki zarządzania jakością

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

P7U W
P7S_UK

P7U W
P7SJJK

P7U W
P7S_UK

P7U_W
P7SJJK

P7U W
P7SJJK

P7U W
P7S_UK

P7U_W
P7SJJO

P7U W
P7SJJO

Kompetencje społeczne

BW2_K01

BW2_K02

BW2_K03

BW2_K04

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Inicjuje i moderuje pracę w grupie, przyjmując w niej różne role,
potrafi podporządkować się celom grupy ale także przyjmować
funkcje lidera zadaniowego

Priorytetyzuje zadnia określone przez siebie lub innych oraz
posługuje się harmonogramem ich uporządkowanej realizacji

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodów w obszarze bezpieczeństwa
wewnętrznego

P7U_W
P7SJJU

P7U_W
P7S_KO

P7U W
P7S_KO

P7U W
P7S_KR



Symbol

BW2JJ05

BW2_K06

BW2_K07

Kierunkowe efekty uczenia się

Podejmuje inicjatywę w przygotowaniu projektów społecznych
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając
różne ich aspekty

Samodzielnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności,
potrafi ocenić ofertę kształcenia kursowego i podyplomowego

Działa z poszanowaniem zasad formalnych i metodycznie
rozwiązuje problemy organizacyjne i inne

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

P7U_W
P7S_KO

P7U W
P7S_KK

P7U W
P7S_KR


