
 

Opis programu studiów drugiego stopnia 

Nazwa kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

dziedzina/dziedziny nauki, do których 
przypisany jest kierunek: 

NAUKI SPOŁECZNE 

dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których 
odnoszą się efekty uczenia się: 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 96 ECTS / 80% 
NAUKI O POLITYCE  I ADMINISTRACJI 24 ECTS / 20% 

Związek z misją i strategią 
rozwoju uczelni: 

Jednym z kluczowych celów zawartych w Strategii Rozwoju Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach do roku 2019 jest kształcenie 
przyszłych elit społecznych i gospodarczych kraju, wychowywanie studentów 
w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, i w duchu poszanowania 
praw człowieka, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 
Treści programu kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
pozwolą na osiągnięcia tak sformułowanego celu. Ponadto, kształcenie 
przyszłych kadr w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego zakres 
przedmiotowy wpisują się w tak określony cel strategiczny Uczelni. 

Absolwenci kierunku będą specjalistami w obszarach przynależnych służbom 
mundurowym oraz służbom cywilnym, co zwiększy ich szansę na zatrudnienie 
na regionalnym rynku pracy.  Wpisuje się to tym samym w realizację celu 
Uczelni, jakim jest dążenie do działania na rzecz społeczności regionalnych i 
lokalnych. 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach będąc jednym z 
największych pracodawców w mieście i regionie, jest równocześnie głównym 
centrum kształcenia kadr lokalnych i dominującym, regionalnym ośrodkiem 
działań naukowo-badawczych, co sprzyja - w ramach kierunku 
bezpieczeństwo wewnętrzne – podejmowaniu - zapisanych w Strategii - 
badań zamawianych i finansowanych z zewnątrz, elastycznego dostosowania 
oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb, zacieśniania współpracy z 
władzami miasta i regionu.  Nie bez znaczenia jest też fakt, że Wydział 
Humanistyczny, w ramach którego ma zostać uruchomiony planowany 
kierunek, posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w zakresie 
nauk o bezpieczeństwie. Nowy kierunek będzie zatem rozszerzeniem oferty 
dydaktycznej w ramach nauk o bezpieczeństwie i elementem promocji 
Uczelni w skali kraju. 

Forma studiów: STUDIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE 

Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji: magister 

Klasyfikacja ISCED 1032 

Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki 

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji Ukończenie pokrewnych kierunków na studiach pierwszego 
stopnia lub rozmowa kwalifikacyjna 

Liczba semestrów i punktów 
ECTS:  

4 semestry 120 pkt. 

w tym: 



łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

61 pkt. 

łączna liczba punktów ECTS, przyporządkowana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest 
kierunek studiów 

120 pkt. 

łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne (dot. profilu praktycznego) 

 

łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 37 pkt. 

liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych 

6 pkt. 

liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 2 pkt. 

Cele kształcenia: 

1. Wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnych 
zadań, kompetencji, budowy struktur i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy do samodzielnego analizowania konfliktów i 
kryzysów występujących w społeczeństwach oraz państwach, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów powstających na gruncie różnic kulturowych i religijnych tak, aby rozumiał przyczyny 
zagrożeń, umiał je prognozować i efektywnie im przeciwdziałać 

3. Przygotowanie do przeciwdziałania i sprawnego reagowania na kluczowe zagrożenia 
współczesnego czasu, a więc terroryzm, konsekwencje migracji, cyberterroryzm, itd., ale także 
zagrożenia związane z działaniem sił natury: pożary, powodzie, itd. 

4. Przygotowanie do podejmowania operatywnych działań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia, dóbr osobistych. 

5. Wykształcenie praktycznych umiejętności zespołowego działania i komunikowania, w tym 
komunikowania z otoczeniem i przekazywania w sposób kompetentny informacji o istniejących 
zagrożeniach i sposobach zabezpieczenia się przed nimi. 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Po ukończeniu studiów: II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

absolwent 

Symbol WIEDZA Odniesienie do charakterystyki 
drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego 

K_W01 
Rozwinięte koncepcje teorii bezpieczeństwa i strategii 
bezpieczeństwa oraz zaawansowane metody 
badawcze w zakresie nauk o bezpieczeństwie 

P7S_WG 

K_W02 
Zna w pogłębionym zakresie instytucje i zjawiska 
społeczne wpływające na bezpieczeństwo państwa 

P7S_WG 

K_W03 
Zna instytucje państwa odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo, ich organizację, zadania i zasady 
funkcjonowania 

P7S_WG 



K_W04 
Zna procesy zachodzące w cyberprzestrzeni niosące 
zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 

P7S_WG 

K_W05 
Uwarunkowania psychologiczne zachowań jednostki  
i grup społecznych; 

P7S_WG 

K_W06 
Uwarunkowania postaw i zachowań małych i wielkich 
grup społecznych. 

P7S_WG 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Po ukończeniu studiów: II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

absolwent 

Symbol UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do charakterystyki 
drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego 

K_U01 

Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone 
zjawiska i procesy społeczne kształtujące 
bezpieczeństwo państwa; koncepcję teorii 
bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa; instytucje  
państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo państw 

P7S_UW 

K_U02 
Umie prognozować uwarunkowania dynamiki 
procesów bezpieczeństwa państwa, procesy 
zachodzące w cyberprzestrzeni 

P7S_UW 

K_U03 

Umie prawidłowo posługiwać się systemami 
normatywnymi stosowanymi w naukach o 
bezpieczeństwie 

P7S_UW 

K_U04 
Umie skutecznie komunikować się w sprawach 
bezpieczeństwa z obywatelami i ich organizacjami 

P7S_UK 

K_U05 
Umie organizować pracę własną oraz zespołu P7S_UO 

P7S_UU 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Po ukończeniu studiów: II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

absolwent 

Symbol KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do charakterystyki 
drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego 

K_K01 
Krytycznej oceny analizowanych poglądów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz samooceny swojej wiedzy w tym 
zakresie 

P7U_KK 

K_K02 
Podejmowania działań na rzecz współpracy z różnymi 
środowiskami społecznymi w zakresie 
bezpieczeństwa państwa 

P7U_KO 



K_K03 Właściwego wykazywania ról i zadań zawodowych P7U_KR 

Moduły specjalnościowe  

1. Służby bezpieczeństwa wewnętrznego  

2. Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 
SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

Po ukończeniu studiów z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
specjalność służby bezpieczeństwa wewnętrznego 

Symbol WIEDZA Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_W01 

Zna rozwinięte koncepcje teorii bezpieczeństwa i strategii 
bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zaawansowane metody 
badawcze w zakresie nauk o bezpieczeństwie 

K_W01 

S_W02 
Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach i zjawiskach społecznych 
wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 

K_W02 

S_W03 
Ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach postaw i zachowań 
małych i wielkich grup społecznych 

K_W06 

S_W04 

Zna w pogłębionym zakresie uwarunkowania psychologiczne i 
społeczne oraz normatywne zachowań jednostek i grup 
społecznych oraz instytucji w kontekście bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa 

K_W05 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 
SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

Po ukończeniu studiów z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
specjalność służby bezpieczeństwa wewnętrznego 

Symbol UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_U01 

Umie identyfikować i interpretować zjawiska i procesy społeczne 
związane z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz procesami i 
zjawiskami wpływającymi na społeczne poczucie 
bezpieczeństwa  

K_U01 

S_U02 

Umie prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi 
Polski i Unii Europejskiej wykorzystywanymi w naukach o 
bezpieczeństwie w badaniach nad bezpieczeństwem 
wewnętrznym państwa 

K_U03 

S_U03 
Umie prognozować uwarunkowania dynamiki procesów 
wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 

K_U02 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 
SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 



Po ukończeniu studiów z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
specjalność służby bezpieczeństwa wewnętrznego 

Symbol KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_K01 

Jest przygotowany do podejmowania działań na rzecz 
bezpieczeństwa społeczności lokalnych i regionalnych i 
współpracy z różnymi środowiskami i organizacjami w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

K_K01 

S_K02 
Jest przygotowany do właściwego wykonywania ról i zadań 
zawodowych w zakresie w ramach systemu bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

K_K02 

Opis sposobu 
zakończenia 
cyklu 
kształcenia 
(ewentualnie 
spis 
zagadnień): 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich egzaminów przewidzianych 
programem studiów, przygotowanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu 
magisterskiego. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie dyplomowym 
obejmuje moduły kierunkowe oraz z wybranej specjalności. Zgodnie z obowiązującym 
regulaminem studiów § 38, pkt. 2, student może bronić się w oparciu o opublikowany i 
pozytywnie zrecenzowany artykuł naukowy. Nie zwalnia go to jednak z egzaminu 
magisterskiego. 
Absolwent otrzymuje tytuł magistra bezpieczeństwa wewnętrznego 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I CYBERPRZESTRZENI 

Po ukończeniu studiów z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
specjalność bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni 

Symbol WIEDZA Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_W01 
Zna rozwinięte koncepcje teorii i strategii bezpieczeństwa w 
cyberprzestrzeni oraz zaawansowane metody badania 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 

K_W01 

S_W02 
Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach społecznych i instytucjach 
wpływających na ochronę informacji  
i cyberbezpieczeństwo państwa 

K_W02 

S_W03 
Ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach postaw ludzi i 
instytucji w cyberprzestrzeni 

K_W01 

S_W04 

Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach państwa 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i 
cyberprzestrzeni, ich organizacje oraz zasady działania 

K_W03 

S_W05 

Zna w pogłębionym zakresie procesy zachodzące w zakresie 
ochrony informacji i cyberprzestrzeni niosące zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

K_W04 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I CYBERPRZESTRZENI 

Po ukończeniu studiów z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
specjalność bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni 



Symbol UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_U01 
Umie identyfikować i interpretować zjawiska i procesy społeczne 
związane z ochroną informacji i cyberzagrożeniami  

K_U01 

S_U02 
Umie prognozować uwarunkowania i dynamikę zagrożeń 
informacji i cyberzagrożeń. 

K_U02 

S_U03 
Umie organizować pracę własną oraz zespołową w ramach 
ochrony informacji i przeciwdziałania cyberzagrożeniom 

K_U05 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I CYBERPRZESTRZENI 

Po ukończeniu studiów z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
specjalność bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni 

Symbol KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_K01 
Umiejętność podejmowania decyzji na rzecz bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie kształtowania 
bezpiecznych przestrzeni 

K_K02 

S_K02 
Umiejętność realizacji misji zawodowej w sposób etyczny i 
odpowiedzialny 

K_K03 

Opis sposobu 
zakończenia 
cyklu 
kształcenia 
(ewentualnie 
spis 
zagadnień): 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich egzaminów przewidzianych 
programem studiów, przygotowanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu 
magisterskiego. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie dyplomowym 
obejmuje moduły kierunkowe oraz z wybranej specjalności. Zgodnie z obowiązującym 
regulaminem studiów § 38, pkt. 2, student może bronić się w oparciu o opublikowany i 
pozytywnie zrecenzowany artykuł naukowy. Nie zwalnia go to jednak z egzaminu 
magisterskiego. 
Absolwent otrzymuje tytuł magistra bezpieczeństwa wewnętrznego 



załącznik do opisu programu studiów 

PLAN STUDIÓW  

Forma studiów - stacjonarne 

Poziom studiów drugi 

Profil kształcenia- ogólnoakademicki 

Semestr 1 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia O*/F* 
Forma 

zaliczenia 

Liczba godzin  
Punkty 

ECTS Razem wykł. 
ćw. 

audyt. 

ćw. lab. sem. dypl. 

1. Współczesne wizje ładu międzynarodowego O 
zaliczenie 
z oceną 

30  30 
  

5 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym O egzamin 30 15 15   4 

3. Psychologia konfliktów i zagrożeń  O 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

6 

4. Metodologia badań bezpieczeństwa O egzamin 45 15 30   6 

5. System zarządzania kryzysowego O 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

5 

6. Geografia migracji O 
zaliczenie 
z oceną 

15 15  
  

4 

Razem semestr 1 180 75 105   30 



Semestr 2 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia O*/F* 
Forma 

zaliczenia 

Liczba godzin  
Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. 
ćw. 

lab. 

sem. dypl. 

1. Socjologia O egzamin 30 15 15   4 

2. Specjalistyczny język obcy  O 
zaliczenie 
z oceną 

30  30 
  

2 

3. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 1 O 
zaliczenie 
z oceną 

30 30   
  

3 

4. Seminarium magisterskie O zaliczenie  30    30 0 

5. Antropologia bezpieczeństwa  O egzamin  30 15 15   7 

6. 
Administracja terytorialna w systemie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

O 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

7 

7. 
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w 
mediach 

O 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

7 

Razem semestr 2 210 90 90  30 30 

 
  



Semestr 3 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia O*/F* 
Forma 

zaliczenia 

Liczba godzin 
Punkty 
ECTS Razem wykł. 

ćw. 
audyt. 

ćw. lab. sem. dypl. 

1. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 2 O 
zaliczenie 
z oceną 

30 30   
  

3 

2. Seminarium magisterskie O zaliczenie  30   
 30 

0 

3. Strategia bezpieczeństwa wybranych państw O egzamin 30 15 15 
  

3 

4. 
Regionalizacja i instytucjonalizacja 
bezpieczeństwa  

O 
zaliczenie 
z oceną 

30  30 
  

3 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - Służby bezpieczeństwa wewnętrznego 

5. Komunikacja z mediami w zarządzaniu F 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

3 

6. Współpraca służb, inspekcji i straży F egzamin 45 15 30 
  

4 

7. Kompetencje i organizacja Policji F egzamin 45 15 30 
  

5 

8. Straż Pożarna w systemie służb ratowniczych F egzamin 45 15 30 
  

5 

9. Ochrona porządku konstytucyjnego F 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni 

5. 
Cyberprzestrzeń -środowisko, zagrożenia, 
wyzwania 

F egzamin 45 15 30 
  

5 

6. Bezpieczeństwo informacyjne państwa F egzamin 45 15 30 
  

4 

7. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji F 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

3 

8. Cyberbezpieczeństwo F egzamin 45 15 30 
  

5 

9. 
Bezpieczeństwo informacji w systemach 
teleinformatycznych 

F 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

4 

Razem semestr 3 315 120 165  30 30 



Semestr 4 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia O*/F* 
Forma 
zaliczenia 

Liczba godzin 
Punkty 
ECTS Razem wykł. 

ćw. 
audyt. 

ćw. lab. sem. dypl. 

1. Seminarium magisterskie O zaliczenie 30   
 30 

20 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - Służby bezpieczeństwa wewnętrznego 

2. Zabezpieczenie imprez masowych F egzamin 45 15 30 
  

3 

3. Organizacja ochrony mienia F 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

3 

4. Ratownictwo i pomoc przedmedyczna F 
zaliczenie 
z oceną 

30   
30  

2 

5. 
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i 
terroryzmu 

F 
zaliczenie 
z oceną 

30 30   
  

2 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni 

2. 
Ochrona informacji niejawnych i danych 
osobowych 

F egzamin 45 15 30 
  

3 

3. Bezpieczeństwo i obieg dokumentów F 
zaliczenie 
z oceną 

30   
30  

2 

4. 
Ochrona informacji w sytuacjach zagrożenia, 
kryzysu i wojny 

F 
zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

3 

5. Cyberwojna i cyberterroryzm F 
zaliczenie 
z oceną 

30 30  
  

2 

Razem semestr 4 165 60 45 30 30 30 

Ogólna liczba godzin na kierunku 

Liczba godzin 
Punkty 
ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

870 345 405 30 90 120 

 



*  "O" - przedmiot/moduł obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów / "F" - przedmiot fakultatywny (do wyboru) 

** - w przypadku przedmiotu „praktyka zawodowa ciągła”, „praktyka zawodowa śródroczna” – należy określić liczbę tygodni/miesięcy 

Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych do wyboru spośród: 

1. Etyka w organizacji 
2. Trening medialny 
3. Filozofia 
4. Najnowsza historia powszechna 
5. Międzykulturowość a współczesne kino - migracje i transformacje 
6. Konflikty na styku kultur 

 



załącznik do opisu programu studiów 

PLAN STUDIÓW  

Forma studiów - niestacjonarne 

Poziom studiów drugi 

Profil kształcenia- ogólnoakademicki 

Semestr 1 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia O*/F* 
Forma 

zaliczenia 

Liczba godzin  
Punkty 

ECTS Razem wykł. 
ćw. 

audyt. 

ćw. lab. sem. dypl. 

1. Współczesne wizje ładu międzynarodowego O 
zaliczenie 
z oceną 

20  20 
  

5 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym O egzamin 20 10 10   4 

3. Psychologia konfliktów i zagrożeń  O 
zaliczenie 
z oceną 

18 8 10 
  

6 

4. Metodologia badań bezpieczeństwa O egzamin 30 10 20   6 

5. System zarządzania kryzysowego O 
zaliczenie 
z oceną 

20 10 10 
  

5 

6. Geografia migracji O 
zaliczenie 
z oceną 

15 15    4 

Razem semestr 1 123 53 70   30 



Semestr 2 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia O*/F* 
Forma 

zaliczenia 

Liczba godzin  
Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. 
ćw. 

lab. 

sem. dypl. 

1. Socjologia O egzamin 18 8 10   4 

2. Specjalistyczny język obcy  O 
zaliczenie 
z oceną 

18  18 
  

2 

3. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 1 O 
zaliczenie 
z oceną 

18 18   
  

3 

4. Seminarium magisterskie O zaliczenie  18    18 0 

5. Antropologia bezpieczeństwa  O egzamin  20 10 10   7 

6. 
Administracja terytorialna w systemie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

O 
zaliczenie 
z oceną 

20 10 10 
  

7 

7. 
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w 
mediach 

O 
zaliczenie 
z oceną 

20 10 10 
  

7 

Razem semestr 2 132 56 58  18 30 



Semestr 3 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia O*/F* 
Forma 

zaliczenia 

Liczba godzin 
Punkty 
ECTS Razem wykł. 

ćw. 
audyt. 

ćw. lab. sem. dypl. 

1. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 2 O 
zaliczenie 
z oceną 

18 18   
  

3 

2. Seminarium magisterskie O zaliczenie  18   
 18 

0 

3. Strategia bezpieczeństwa wybranych państw O egzamin 20 10 10 
  

3 

4. 
Regionalizacja i instytucjonalizacja 
bezpieczeństwa  

O 
zaliczenie 
z oceną 

20  20 
  

3 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - Służby bezpieczeństwa wewnętrznego 

5. Komunikacja z mediami w zarządzaniu F 
zaliczenie 
z oceną 

20 8 12 
  

3 

6. Współpraca służb, inspekcji i straży F egzamin 20 10 10 
  

4 

7. Kompetencje i organizacja Policji F egzamin 30 10 20 
  

5 

8. Straż Pożarna w systemie służb ratowniczych F egzamin 30 10 20 
  

5 

9. Ochrona porządku konstytucyjnego F 
zaliczenie 
z oceną 

18 8 10 
  

4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni 

5. 
Cyberprzestrzeń -środowisko, zagrożenia, 
wyzwania 

F egzamin 30 10 20 
  

5 

6. Bezpieczeństwo informacyjne państwa F egzamin 20 10 10 
  

4 

7. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji F 
zaliczenie 
z oceną 

20 8 12 
  

3 

8. Cyberbezpieczeństwo F egzamin 30 10 20 
  

5 

9. 
Bezpieczeństwo informacji w systemach 
teleinformatycznych 

F 
zaliczenie 
z oceną 

18 8 10 
  

4 

Razem semestr 3 194 74 102  18 30 



Semestr 4 

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia O*/F* 
Forma 

zaliczenia 

Liczba godzin 
Punkty 
ECTS Razem wykł. 

ćw. 
audyt. 

ćw. lab. sem. dypl. 

1. Seminarium magisterskie O zaliczenie 18   
 18 

20 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - Służby bezpieczeństwa wewnętrznego 

2. Zabezpieczenie imprez masowych F egzamin 20 10 10 
  

3 

3. Organizacja ochrony mienia F 
zaliczenie 
z oceną 

18 8 10 
  

3 

4. Ratownictwo i pomoc przedmedyczna F 
zaliczenie 
z oceną 

20   
20  

2 

5. 
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i 
terroryzmu 

F 
zaliczenie 
z oceną 

15 15  
  

2 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni 

2. 
Ochrona informacji niejawnych i danych 
osobowych 

F egzamin 20 10 10   3 

3. Bezpieczeństwo i obieg dokumentów F 
zaliczenie 
z oceną 

20   20 
 

2 

4. 
Ochrona informacji w sytuacjach zagrożenia, 
kryzysu i wojny 

F 
zaliczenie 
z oceną 

18 8 10 
  

3 

5. Cyberwojna i cyberterroryzm F 
zaliczenie 
z oceną 

15 15  
  

2 

Razem semestr 4 91 33 20 20 18 30 

Ogólna liczba godzin na kierunku 

Liczba godzin 
Punkty 
ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

540 216 250 20 54 120 



*  "O" - przedmiot/moduł obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów / "F" - przedmiot fakultatywny (do wyboru) 

** - w przypadku przedmiotu „praktyka zawodowa ciągła”, „praktyka zawodowa śródroczna” – należy określić liczbę tygodni/miesięcy 

*** -Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych do wyboru spośród: 

1. Etyka w organizacji 
2. Trening medialny 
3. Filozofia 
4. Najnowsza historia powszechna 
5. Międzykulturowość a współczesne kino - migracje i transformacje 
6. Konflikty na styku kultur 
 



Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów 

Lp. Nazwa modułów przedmiotowych Liczba godzin Liczba 
punktów 
ECTS 

studia 
stacjonarne 

studia 
niestacjonarne 

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego 

1. Specjalistyczny język obcy 30 18 2 

2. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 1 30 18 3 

3. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 2 30 18 3 

4. Seminarium dyplomowe 90 54 20 

Razem moduł A 180 108 28 

B. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego 

1. Socjologia 30 18 4 

2. Współczesne wizje ładu międzynarodowego 30 20 5 

3 Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 30 20 4 

4. Psychologia konfliktów i zagrożeń 30 18 6 

5. Strategia bezpieczeństwa wybranych państw 30 20 3 

6. Antropologia bezpieczeństwa 30 20 7 

7. Metodologia badań bezpieczeństwa 45 30 6 

8. Administracja terytorialna w systemie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

30 20 7 

9. Regionalizacja i instytucjonalizacja 
bezpieczeństwa 

30 20 3 

10. System zarządzania kryzysowego 30 20 5 

11. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w 
mediach 

30 20 7 

12. Geografia migracji 15 15 4 

Razem moduł B 360 241 61 

C. 
Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego specjalnościowego / moduły 
fakultatywnego Służby bezpieczeństwa wewnętrznego 

1. 
Komunikacja z mediami w zarządzaniu 30 20 3 

2. 
Współpraca służb, inspekcji i straży 45 20 4 

3 
Zabezpieczenie imprez masowych 45 20 3 



4. 
Organizacja ochrony mienia 30 18 3 

5. 
Kompetencje i organizacja Policji 45 30 5 

6. 
Straż Pożarna w systemie służb ratowniczych 45 30 5 

7. 
Ratownictwo i pomoc przedmedyczna 30 20 2 

8. Ochrona porządku konstytucyjnego 
30 18 4 

9. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i 

terroryzmu 
30 15 2 

Razem moduł C 330 191 31 

C. 
Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego specjalnościowego / moduły 
fakultatywnego Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni 

1. Cyberprzestrzeń -środowisko, zagrożenia, 

wyzwania 
45 30 5 

2. 
Bezpieczeństwo informacyjne państwa 45 20 4 

3 Ochrona informacji niejawnych i danych 

osobowych 
45 20 3 

4. 
Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji 30 20 3 

5. 
Bezpieczeństwo i obieg dokumentów 30 20 2 

6. 
Cyberbezpieczeństwo 45 30 5 

7. Bezpieczeństwo informacji w systemach 

teleinformatycznych 
30 18 4 

8. 
Cyberwojna i cyberterroryzm 30 15 2 

9. Ochrona informacji w sytuacjach zagrożenia, 

kryzysu i wojny 
30 18 3 

Razem moduł C 330 191 31 

Razem moduły A+B+C 870 540 120 

 


