
Załącznik nr 3 
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 pierwszego 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 pierwszego 
stopnia na kierunku bezpieczeństwo 

narodowe absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

Wiedza 

K_W01 
ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego i potrafi ją zidentyfikować w systemie 
nauk o charakterze społecznym a także wskazać 
relacje jakie zachodzą w stosunku do innych nauk 

S1A_W01 

K_W02 

ma wiedzę interdyscyplinarną, definiuje istotę i pojęcia 
z zakresu bezpieczeństwa narodowego, rozpoznaje i 
opisuje uwarunkowania różnych wymiarów 
bezpieczeństwa i zna ich kontekst w odniesieniu do 
różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych 

S1A_W02 

K_W03 

rozpoznaje zasady funkcjonowania podmiotów i 
systemów bezpieczeństwa i potrafi je odnieść do 
podstawowej wiedzy o zasadach funkcjonowania w 
obrębie struktur i instytucji społecznych w skali krajowej 
i międzynarodowej 

S1A_W03 

K_W04 
identyfikuje zjawiska z zakresu bezpieczeństwa, zna i 
charakteryzuje relacje między strukturami 
bezpieczeństwa w kontekście nauk społecznych 

S1A_W04 

K_W05 
rozpoznaje uwarunkowania funkcjonowania podmiotów 
bezpieczeństwa w odniesieniu do szerszych 
uwarunkowań ogólnospołecznych 

S1A_W05 

K_W06 
objaśnia pojęcia związane z ryzykiem w obszarze 
bezpieczeństwa i wskazuje na mechanizmy jego 
niwelowania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 
procesów społecznych 

S1A_W06 

K_W07 
charakteryzuje modele, funkcje, formy, rodzaje działań 
z zakresu zarządzania bezpieczeństwem mając na 
względzie normy i reguły rządzące procesami 
społecznymi 

S1A_W07 

K_W08 
zna współczesne trendy zmian w obszarze 
bezpieczeństwa, jest świadomy zagrożeń z nich 
wynikających oraz ich znaczenia dla funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki 

S1A_W08 



K_W09 
zna ideę celowości oraz zasady tworzenia i 
utrzymywania struktur w obszarze bezpieczeństwa i 
relacji zachodzących wewnątrz nich z uwzględnieniem 
aspektów ogólnospołecznych 

S1A_W09 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1A_W10 

K_W11 
potrafi pozyskiwać oraz interpretować dane 
wykorzystując do rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości 

S1A_W11 

 Umiejętności  

K_U01 

prawidłowo interpretuje procesy, zjawiska i 
funkcjonowanie podmiotów w obszarze 
bezpieczeństwa oraz zasady ich funkcjonowania w 
odniesieniu do szerszych uwarunkowań 
ogólnospołecznych 

S1A_U01 

K_U02 
wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu 
i analizowania konkretnych procesów i zjawisk 
społecznych (kulturowych, politycznych, 
prawnych, gospodarczych) 

S1A_U02 

K_U03 analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i 
zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 
prawnych, ekonomicznych)  

S1A_U03 

K_U04 

posiada umiejętność prognozowania konkretnych 
procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, 
politycznych, ekonomicznych) z wykorzystaniem 
standardowych metod i narzędzi właściwych dla 
bezpieczeństwa narodowego  

S1A_U04 

K_U05 posługuje się systemami normatywnymi oraz 
konkretnymi normami i regułami  S1A_U05 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym 
(zawodowym) działaniu w ściśle określonym zakresie 

S1A_U06 

K_U07 analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 
problemów i uczestniczy w podejmowaniu 
rozstrzygnięć w tym zakresie 

S1A_U07 

K_U08 
posiada umiejętność przewidywania ludzkich 
zachowań, analizowania ich motywów oraz 
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, 
ekonomicznych) uwarunkowań  

S1A_U08 

K_U09 

potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi 
napisać prosty raport, w tym wymagający korekty 
językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, 
zarządzenia bądź sformułować procedury dotyczących 
zagadnień szczegółowych z zakresu nauk społecznych 

S1A_U09 

K_U10 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych, w tym między innymi prezentacji 
multimedialnej, w języku polskim i języku obcym z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku bezpieczeństwo 
narodowe 

S1A_U10 

K_U11 

potrafi zrozumieć wykład akademicki oraz aktywnie 
uczestniczyć w zajęciach związanych z tematyką 
studiów bezpieczeństwo narodowe w języku obcym na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

S1A_U11 

 Kompetencje społeczne  

K_K01 rozumie potrzebę dalszej edukacji  S1A_K01 

K_K02 
jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w 
grupach (zespołach) i organizacjach, realizujących cele 
społeczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie) i 
pełnienia w nich odpowiednich ról 

S1A_K02 



K_K03 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
określa priorytety wykonania działań i sprawnie 
wykonuje zadania zmierzające do realizacji 
projektowego przedsięwzięcia 

S1A_K03 

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 
z wykonywaniem zawodu  S1A_K04 

K_K05 
umie uczestniczyć w budowaniu projektów 
społecznych (politycznych, gospodarczych, 
obywatelskich), zna aspekty prawne, ekonomiczne i 
polityczne tej działalności oraz potrafi przewidywać w 
podstawowym zakresie jej skutki 

S1A_K05 

K_K06 doskonali umiejętności identyfikacji i rozstrzygania 
problemów w praktyce S1A_K06 

K_K07 
wspiera i kreuje postawy otwartości wobec organizacji 
społecznych oraz wykazuje umiejętność myślenia i 
działania w sposób przedsiębiorczy 

S1A_K07 

 

 


