
Załącznik nr 5 
do uchwały nr 508 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego  

i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Podstawę prawną dla opracowania efektów kształcenia dla na kierunku bezpieczeństwo narodowe, 
na studiach drugiego stopnia stanowią: 

• Rozporządzenie MNiSW z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i 
sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. 

• Załączniki 1 i 2 do rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego 

 

a.  Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami 

Kod 
efektu 
kierunko
wego  

Efekty kształcenia 
dla kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe 

 
 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 
na kierunku bezpieczeństwo narodowe absolwent: 

O
dn

ie
si
en

ie
 d
o 
ef
ek
tó
w
 

ob
sz
ar
ow

yc
h 

  
WIEDZA 

  

K_W01 
Student ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych  struktur  i  instytucji 
społecznych. 

S2A_W01 

K_W02 
Student ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i relacji do innych 
nauk. 

S2A_W01 

K_W03  
Student  posiada  pogłębioną  wiedzę  w  odniesieniu  do  wybranych  struktur  i 
instytucji społecznych. 

S2A_W02 

K_W04 
Student posiada pogłębioną wiedzę w odniesieniu do kategorii więzi społecznych.  S2A_W02 

K_W05 
Student  posiada  wiedzę  szerszą  oraz  pogłębioną  w  odniesieniu  do  wybranych 
kategorii więzi społecznych. 

S2A_W03 

K_W06 
Student posiada wiedzę szerszą oraz pogłębioną o relacjach między strukturami  i 
instytucjami społecznymi 

S2A_W03 

K_W07 
Student posiada wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych oraz w odniesieniu 
do wybranych obszarów aktywności człowieka. 

S2A_W04 

K_W08 
Student ma  rozszerzoną wiedzę w odniesieniu do obszarów  różnych aktywności 
człowieka 

S2A_W05 

K_W09 
Student posiada wiedzę o metodach  i narzędziach oraz  technikach pozyskiwania 
danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne. 

S2A_W06 



K_W10 
Student posiada pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych systemów norm i 
reguł prawnych, administracyjnych, etycznych, itd. 

S2A_W07 

K_W11 
Student  posiada  pogłębioną  wiedzę  o  procesach  zmian  wybranych  struktur  i 
instytucji społecznych. 

S2A_W08 

K_W12 
Student posiada wiedzę  szerszą  i pogłębioną w odniesieniu do procesów  zmian 
wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych. 

S2A_W09 

K_W13 
Student  zna  podstawowe  pojęcia  i  reguły  z  zakresu  ochrony  własności 
przemysłowej. 

S2A_W10 

K_W14 
Student zna ogólne zasady funkcjonowania różnych form przedsiębiorczości.  S2A_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
Student  posiada  umiejętności  obserwacji  i  interpretacji  zjawisk  społecznych 
pogłębione  i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych  relacji między  zjawiskami 
społecznymi. 

S2A_U01 

K_U02 
Student  posiada  umiejętność wykorzystywania wiedzy  teoretycznej  do  opisu  i 
analizowania procesów społecznych, posiada również umiejętność formułowania 
własnych opinii i doboru w sposób krytyczny danych i metod analiz. 

S2A_U02 

K_U03 
Student  posiada  umiejętności  rozumienia  przyczyn  i  przebiegu  zjawisk 
społecznych poszerzone o formułowanie własnych opinii na powyższy temat oraz 
posiada umiejętności stawiania prostych hipotez badawczych i ich weryfikacji. 

S2A_U03 

K_U04 
Student  posiada  umiejętności  prognozowania  poszerzoną  o  przewidywanie  i 
modelowanie  złożonych  procesów  społecznych  z  wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi. 

S2A_U04 

K_U05 
Student  posiada  umiejętność  posługiwania  się  systemami  normatywnymi 
poszerzonymi  w  odniesieniu  do  wybranej  kategorii  więzi  społecznych  lub 
wybranych rodzajów norm. 

S2A_U05 

K_U06 
Student  posiada  umiejętność  wykorzystania  zdobytej  wiedzy  w  różnych 
zakresach i formach, poszerzoną o krytyczną analizę stosowanej wiedzy. 

S2A_U06 

K_U07 
Student  posiada  umiejętność  samodzielnego  proponowania  rozwiązań 
konkretnego problemu. 

S2A_U07 

K_U08 

Student  posiada  umiejętność  rozumienia  i  analizowania  zjawisk  społecznych, 
poszerzoną  o  umiejętność  pogłębionej  teoretycznie  oceny  tego  zjawiska  w 
wybranych  obszarach  aktywności  społecznej  z  zastosowaniem  metody 
badawczej. 

S2A_U08 

K_U09 
Student posiada pogłębioną umiejętność opracowania  różnych prac pisemnych 
w języku polskim właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze 
leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. 

S2A_U09 

K_U10 
Student  posiada  pogłębioną  umiejętność  przygotowania wystąpień  ustnych w 
języku polskim i języku obcym w zakresie studiowanego kierunku studiów lub w 
obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. 

S2A_U10 

K_U11 
Student ma umiejętności  językowe w zakresie nauk społecznych właściwych dla 
studiowanego  kierunku  studiów,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  dla 
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

S2A_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób. 

S2A_K01 

K_K02 
Student potrafi współdziałać  i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 
społeczne. 

S2A_K02 

K_K03 
Student  potrafi  odpowiednio  określić  priorytety  służące  realizacji  określonego 
zadania, potrafi   komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać  i bronić  swoich poglądów, umie 

S2A_K03 



wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada 
umiejętności retoryczne i erystyczne. 

K_K04 

Student  prawidłowo  identyfikuje  i  rozstrzyga  problemy  społeczne,  związane  z 
wykonywanym  zawodem.  Potrafi  komunikować  się  z  otoczeniem,  zna  techniki 
negocjacyjne,  potrafi  pełnić  rolę  mediatora  i  negocjatora  w  sytuacjach 
konfliktowych. 

S2A_K04 

K_K05 

Student  umie  uczestniczyć  w  przygotowaniu  projektów  społecznych  i  potrafi 
przewidywać wielokierunkowe  skutki  społeczne  swojej działalności oraz ponosić 
za nią odpowiedzialność. 

S2A_K05 

K_K06 
Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności, 
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. 

S2A_K06 

K_K07 
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, odpowiedzialnie 
wykonując zadania zawodowe. 

S2A_K07 

 
 


