
 

Opis programu studiów pierwszego 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 144 ECTS/80% 
NAUKI O POLITYCE  I ADMINISTRACJI 36 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: licencjat 

Klasyfikacja ISCED 1032 

Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki  

Liczba semestrów i punktów 
ECTS:  

6 semestów 180 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 

91 pkt. 



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

180 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 65 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 8 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: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

absolwent 

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

K_W01 
Zna na poziomie zaawansowanym poglądy na 

bezpieczeństwo, bezpieczeństwo państwa oraz teorie 

bezpieczeństwa 

P6S_WG 

K_W02 
Ma zaawansowaną wiedzę o metodologii badań nad 

bezpieczeństwem wewnętrznym jako zjawiskiem i procesem 

społecznym 

P6S_WG 

K_W03 

Ma zaawansowaną wiedzę o relacjach i związkach nauk o 

bezpieczeństwie z innymi dziedzinami nauk, w szczególności  

naukami ekonomicznymi, prawnymi, historycznymi, naukami o 

polityce 

P6S_WG 



K_W04 

Zna w zaawansowanym stopniu procesy społeczne związane z 

uwarunkowaniami ekonomicznymi, prawnymi, politycznymi 

postawami ludzi dotyczące  różnych aspektów bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa 

P6S_WG 

K_W05 
Zna w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie instytucji 

bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz 

związki między nimi 

P6S_WG 

K_W06 
Ma zaawansowana wiedzę o uwarunkowaniach społecznych, 

ekonomicznych, prawnych, psychologicznych, zachowań osób 

i grup społecznych 

P6S_WK 

K_W07 
Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym pojęcia i terminy z 

zakresu sztuk walki, samoobrony oraz użytkowania broni 

palnej 

P6S_WG 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Po ukończeniu studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

absolwent 

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

K_U01 
Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska i 

procesy społeczne wpływające na bezpieczeństwo państwa 
P6S_UW 

K_U02 

Umie wykorzystywać posiadaną wiedzę do  analizy zjawisk i 

procesów związanych z bezpieczeństwem, stosując metody i 

techniki nauk o bezpieczeństwie 

P6S_UW 

K_U03 

Umie w zaawansowanym stopniu posługiwać się systemami 

normatywnymi prawnymi i etycznymi dla analizy procesów 

związanych z bezpieczeństwem państwa 

P6S_UW 

K_U04 

Umie korzystać ze źródeł informacji w języku obcym i 

komunikować się w tym języku w zakresie nauk o 

bezpieczeństwie 

P6U_UK 

K_U05 
Umie organizować pracę własną i zespołu 

P6U_UO 

K_U06 

Potrafi zidentyfikować zagrożenie fizyczne ze strony 

potencjalnego agresora oraz umiejętnie obchodzić się z bronią 

palną stosując zasady bezpieczeństwa   

P6S_UW 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Po ukończeniu studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

absolwent 



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

K_K01 

Uznania wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie jako 

podstawowego narzędzia analizy i interpretacji zjawisk i 

procesów wpływających na bezpieczeństwo państwa 

P6S_KK 

K_K02 
Podejmowania działań na rzecz środowisk lokalnych w 

zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni 
P6S_KK 

K_K03 Realizacji misji zawodowej w sposób etyczny i odpowiedzialny P6S_KK 

K_K04 

Jest gotów do użycia technik obezwładniania wobec 

potencjalnego agresora, radzenia sobie ze stresem wynikłym z 

zagrożenia przemocą fizyczną oraz jest świadom konsekwencji 

nieuzasadnionego bądź przypadkowego użycia broni palnej 

P6S_KO 

Praktyki: 

CELE 
Głównym celem praktyki zawodowej na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kształtowanie 
umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w działalności jednostek organizacyjnych w 
systemie bezpieczeństwa narodowego 

ORGANIZACJA 
Praktykę odbywa się po zakończeniu 4 semestru studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Jest 
ona realizowana w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej podporządkowanych naczelnym i 
centralnym organom administracji rządowej, a także wojewodom oraz placówkach samorządu 
terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Po uzyskaniu zgody opiekuna praktykę można 
odbyć także  w innych jednostkach organizacyjnych, nie będących organami administracji publicznej. 

EFEKTY 

1. Studenci powinni uzyskać doświadczenia w zakresie funkcjonowania jednostki organizacyjnej jako 
podmiotu bezpieczeństwa, tj. jej roli, zadań i funkcji w systemie bezpieczeństwa narodowego, w 
tym zagrożeń bezpieczeństwa, identyfikowanych z punktu widzenia jednostki organizacyjnej. 

2. W zakresie organizacji pracy studenci powinni poznać struktury organizacyjne, podział 
kompetencji, obowiązujące procedury w takim zakresie, aby rozwiązywać problemy zawodowe w 
pracy zespołowej lub – w miarę potrzeb jednostki organizacyjnej przyjmującej praktykanta oraz 
jego możliwości – samodzielnie. 

3. W zakresie kształtowania konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z 
miejscem odbywania praktyki efektem praktyk powinno być udoskonalenie umiejętności 
gromadzenia, przetwarzania, udostępniania informacji oraz znajomości procedur ich ochrony 
obowiązujących w jednostce organizacyjnej. Ze względu na specyfikę kierunku studiów, 
szczególnie pożądane jest rozwinięcie umiejętności analizy i stosowania procedur bezpieczeństwa 
na poziomie odpowiadającym formalnej pozycji jednostki organizacyjnej. 

Moduły specjalnościowe (lista/wykaz) 

1. Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

2. Obrona terytorialna kraju  

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 

Po ukończeniu studiów z kierunku: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
specjalność OCHRONA GRANIC I BEZPIECZEŃSTWO OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH 



Symbol WIEDZA Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_W01 

Posiada w zaawansowanym stopniu pogląd na bezpieczeństwo, 

bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz 

ochronę jego granic i obszarów przygranicznych 

K_W01 

K_W04 

S_W02 

Zna w zaawansowanym stopniu metodologię badań nad 

bezpieczeństwem jako zjawiskiem społecznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem 

obszarów przygranicznych. 

K_W05 

S_W03 

Zna w zaawansowanym stopniu uwarunkowania społeczne, 

ekonomiczne i prawne oraz psychologiczne wpływające na 

zachowania jednostek i grup przy przekraczaniu granicy oraz w 

sytuacjach pobytu na danym terenie imigrantów 

K_W07 

S_W04 

Zna w zaawansowanym stopniu instytucje i zasady funkcjonowania 

instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego powołanych dla  

zapewnienia bezpieczeństwa przekraczania granic oraz ochrony 

obszarów przygranicznych  

K_W09 

K_W19 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 

Po ukończeniu studiów z kierunku: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
specjalność OCHRONA GRANIC I BEZPIECZEŃSTWO OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH 

Symbol UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_U01 

Umie identyfikować i interpretować zjawiska i procesy społeczne 

związane zarówno z procesami migracyjnymi jak i poczuciem 

bezpieczeństwa społeczności lokalne 

K_U01 

S_U02 

Umie posługiwać się systemem normatywnym Polski, UE i państw 

ościennych dla analizowania bezpieczeństwa państwa i warunkach 

przekraczania jego granic oraz poruszania się po jego terytorium. 

K_U03 

K_U04 

S_U03 

Umie analizować zjawiska i procesy związane z bezpieczeństwem 

wewnętrznym w kontekście przekraczania granic przez 

cudzoziemców i ich pobytu w strefach przygranicznych stosując 

metody i techniki nauk o bezpieczeństwie. 

K_U05 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 

Po ukończeniu studiów z kierunku: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
specjalność OCHRONA GRANIC I BEZPIECZEŃSTWO OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH 

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 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zdanie wszystkich 
egzaminów, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, 
zaliczenie praktyki zawodowej oraz napisanie pracy dyplomowej. Zakres wiedzy i 
umiejętności wymaganych na egzaminie dyplomowym podaje się do wiadomości 
studentów wraz z planem studiów, a wykaz zagadnień do egzaminu dyplomowego na 
jeden rok przed terminem egzaminu. Ukończenie studiów następuje po złożeniu 
egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 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 licencjackiego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z 
tytułem zawodowym licencjata kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 

Po ukończeniu studiów z kierunku: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
specjalność OBRONA TERYTORIALNA KRAJU 

Symbol WIEDZA Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_W01 

Posiada zaawansowany pogląd na bezpieczeństwo, 

bezpieczeństwo państwa w tym  bezpieczeństwo wewnętrzne oraz 

znaczenie obrony terytorialnej kraju 

K_W01 

S_W02 
Zna metodologię badań nad bezpieczeństwem jako zjawiskiem 

społecznym w kontekście obrony terytorium kraju 
K_W02 

S_W03 

Zna uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawne oraz 

psychologiczne wpływające na zachowania jednostek i grup w 

kontekście obrony terytorialnej państwa 

K_W06 

S_W04 

Zna zasady funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa 

wewnętrznego zaangażowanych w obronę terytorialną państwa i 

związki miedzy nimi. 

K_W03 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 

Po ukończeniu studiów z kierunku: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
specjalność OBRONA TERYTORIALNA KRAJU 

Symbol UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_U01 

Umie identyfikować i interpretować zjawiska i procesy społeczne 

związane z poczuciem i zagrożeniami bezpieczeństwa związanymi 

z obroną terytorium kraju 

K_U01 

S_U02 

Umie analizować zjawiska i procesy związane z bezpieczeństwem 

terytorialnym kraju stosując metody i techniki nauk o 

bezpieczeństwie. 

K_U03 

K_U04 



S_U03 Umie organizować pracę własną i zespołu K_U05 

OPIS EFEKTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCIOWEGO 

Po ukończeniu studiów z kierunku: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
specjalność OCHRONA GRANIC I BEZPIECZEŃSTWO OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH 

Symbol KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 
efektów 
kierunkowych 

S_K01 

Posiada umiejętność podejmowania decyzji na rzecz 

bezpieczeństwa społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie 

obrony terytorialnej kraju 

K_K02 

S_K02 
Posiada umiejętność realizacji misji zawodowej w sposób etyczny i 

odpowiedzialny 
K_K03 

Opis sposobu 
zakończenia 
cyklu 
kształcenia 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zdanie wszystkich 
egzaminów, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, 
zaliczenie praktyki zawodowej oraz napisanie pracy dyplomowej. Zakres wiedzy i 
umiejętności wymaganych na egzaminie dyplomowym podaje się do wiadomości 
studentów wraz z planem studiów, a wykaz zagadnień do egzaminu dyplomowego na 
jeden rok przed terminem egzaminu. Ukończenie studiów następuje po złożeniu 
egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 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 licencjackiego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z 
tytułem zawodowym licencjata kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 



PLAN STUDIÓW  

Forma studiów - Stacjonarne 

Poziom studiów Pierwszy stopień 

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. Filozofia 
O zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

  
4 

2. Najnowsza historia świata  O egzamin 45 15 30   5 

3. Podstawy geopolityki 
O zaliczenie 

z oceną 
30 30  

  
3 

4. Mikro i makroekonomia 
O zaliczenie 

z oceną 
30 30  

  
3 

5. Wiedza o państwie i prawie O egzamin 45 15 30   6 

6. 
Prawo administracyjne i postępowanie 

administracyjne 

O 
egzamin 60 30 30 

  
5 

7. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce O egzamin 60 30 30   4 

Razem semestr 1 315 165 150   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. Wychowanie fizyczne O zaliczenie  30  30   0 

2. Język obcy 1 
O zaliczenie 

z oceną 
60  60 

  
4 

3. Technologia informacyjna 
O zaliczenie 

z oceną 
30   

30  
3 

4. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 1* 
F zaliczenie 

z oceną 
30 30  

  
3 

5. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 2* 
F zaliczenie 

z oceną 
30 30  

  
3 

6. Filozofia bezpieczeństwa  
O zaliczenie 

z oceną 
30 15 15 

  
3 

7. Teoria bezpieczeństwa  O egzamin 60 30 30   5 

8. Polityka bezpieczeństwa  O egzamin 60 30 30   5 

9. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej 
O zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

  
4 

Razem semestr 2 375 150 195 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. Wychowanie fizyczne O zaliczenie 30  30   0 

2. Język obcy 2 
O zaliczenie 

z oceną 
60  60 

  
4 

3. Metodyka pracy naukowej 
O zaliczenie 

z oceną 
30 15 15 

  
2 

4. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa O egzamin 60 30 30   6 

5. Samorząd terytorialny O egzamin 45 15 30   4 

6. Przygotowanie do użycia broni palnej 
O zaliczenie 

z oceną 
45   

45  
4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

7. Współpraca transgraniczna F 
zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

  
5 

8. 
Ochrona granic RP w systemie bezpieczeństwa 

państwa i UE 
F egzamin 60 30 30 

  
5 

Razem semestr 375 105 225 45  30 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - obrona terytorialna kraju 

7. Współpraca cywilno-wojskowa F egzamin 55 25 30   5 

8. Ochrona ludności i obrona cywilna F 
zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

  
5 

Razem semestr  370 100 225 45  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. Przedmiot fakultatywny w języku obcym* F 
zaliczenie 

z oceną 
30  30 

  
3 

2. Prawne podstawy bezpieczeństwa 
O zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

  
4 

3. Bezpieczeństwo zdrowotne i promocja zdrowia 
O zaliczenie 

z oceną 
45 15  30 

 
3 

4. 

Seminarium dyplomowe (wraz z przygotowaniem 

pracy dyplomowej i przygotowaniem do egzaminu 

dyplomowego) 

O 

zaliczenie 30   

 

30 0 

5. Etyka zawodowa 
O zaliczenie 

z oceną 
30 15 15 

  
2 

6. Ekologia w planowaniu i działaniach operacyjnych 
O 

egzamin 60 30 30 
  

4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

7. 
Straż Graniczna, Służba Celna i Policja w systemie 

bezpieczeństwa 
F egzamin 45 15 30 

  
4 

8. Organizacja i funkcjonowanie przejść granicznych F egzamin 30 15 15 
  

3 

9. Polityka wizowa Polski i państw strefy Schengen F 
zaliczenie 

z oceną 
30 15 15 

  
3 

10 
Zasady bezpieczeństwa i kontroli celnej w obrocie 

towarowym z państwami trzecimi 
F 

zaliczenie 

z oceną 
30 15 15 

  
4 

Razem semestr 375 135 180 30 30 30 



Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - obrona terytorialna kraju 

7. 
System obrony terytorialnej wybranych państw 

NATO 
F 

zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

  
3 

8. 
Organizacja lokalnych ćwiczeń struktury obrony 

terytorialnej i zarządzania kryzysowego 
F 

zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

  
4 

9. Współczesna technika wojskowa i policyjna F 
zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

  
3 

10. 
Formacje ochrony porządku wewnętrznego i 

organizacje paramilitarne 
F egzamin 45 15 30 

  
4 

Razem semestr  420 135 225 30 30 30 



Semestr 5 
 

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

zaliczenia 

Liczba godzin Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

1. 
Ochrona własności intelektualnej i własności 
przemysłowej 

O 
zaliczenie 
z oceną 

15 15  
  

1 

2. Współczesne systemy polityczne 
O 

zaliczenie 
z oceną 

30 15 15 
  

4 

3. Aktywność i mobilność społeczna 
O 

zaliczenie 
z oceną 

30  30  
 

2 

4. Administracja  
O 

egzamin 30 15 15 
 

 4 

5. 

Seminarium dyplomowe  (wraz z przygotowaniem 
pracy dyplomowej i przygotowaniem do egzaminu 
dyplomowego) 

O 
zaliczenie 30   

 
30 0 

6. Praktyka zawodowa 
O zaliczenie 

z oceną 
   

  
8 

7. Sztuka samoobrony 
O 

zaliczenie 
z oceną 

45   45 
 

4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

8. Przeciwdziałanie przemytowi F egzamin 60 30 30 
  

5 

9. Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej F 
zaliczenie 

z oceną 
55 25 30 

  
3 

10. 
Zjawiska społeczno-gospodarcze na obszarach 

przygranicznych 
F 

zaliczenie 

z oceną 
30 15 15 

  
3 

Razem semestr 325 115 135 45 30 30 



Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - obrona terytorialna kraju 

8. Stowarzyszenia proobronne F 
zaliczenie 

z oceną 
30 15 15   3 

9. 
Podstawy międzynarodowego prawa humanitarnego 

konfliktów zbrojnych F egzamin 45 15 30   5 

10. 
Ochrona przed skutkami użycia BMR F 

zaliczenie 

z oceną 
30 15 15   3 

Razem semestr  285 90 120 45 30 30 



Semestr 6  
 

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

zaliczenia 

Liczba godzin Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

1. 

Seminarium dyplomowe  (wraz z przygotowaniem 

pracy dyplomowej i przygotowaniem do egzaminu 

dyplomowego) 

O zaliczenie 30   

 

30 10 

2. Współczesne zagrożenia państwa i obywateli 
O zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

 
 4 

3. Bezpieczeństwo kulturowe 
O egzamin 

60 30 30   4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

8. 

Psychologiczne aspekty kontroli granicznej, celnej i 

bezpieczeństwa F egzamin 45 15 30 
  

6 

9. Rozpoznanie migracyjne F 
zaliczenie 

z oceną 
45 15 30 

  
6 

Razem semestr 225 75 120  30 30 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - obrona terytorialna kraju 

7. Metodyka zajęć proobronnych F egzamin 45 15 30   6 

8. Terenoznawstwo F 
zaliczenie 

z oceną 45 15 30 
  

6 

Razem semestr  225 75 120  30 30 

  



*  "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 

*** - Wykaz przedmiotów humanistycznych do wyboru: 

1. Historia administrowania, zarządzania i innowacji, 

2. Logika, 

3. Historia najnowsza Polski, 

4. E-kultura w XXI wieku, 

5. Koncepcje w sztuce europejskiej, 

6. Poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna tekstów naukowych, użytkowych i literackich. 

Ponadto studentów obowiązuje: 

1. Szkolenie BHP w semestrze 1, 

2. Szkolenie BHP w semestrze 1, 

Ogólna liczba godzin na kierunku 

Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów 

przygranicznych 

Liczba godzin Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

1990 745 1005 150 90 180 

Ogólna liczba godzin na kierunku 

Moduł fakultatywny -  obrona terytorialna kraju 

Liczba godzin Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

1990 715 1035 150 90 180 



PLAN STUDIÓW  

Forma studiów - Niestacjonarne 

Poziom studiów Pierwszy stopień 

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. Filozofia 
O zaliczenie 

z oceną 
20 10 10 

  
4 

2. Najnowsza historia świata  O egzamin 20 10 10   5 

3. Podstawy geopolityki 
O zaliczenie 

z oceną 
15 15  

  
3 

4. Mikro i makroekonomia 
O zaliczenie 

z oceną 
15 15  

  
3 

5. Wiedza o państwie i prawie O egzamin 25 10 15   6 

6. 
Prawo administracyjne i postępowanie 

administracyjne 

O 
egzamin 30 15 15 

  
5 

7. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce O egzamin 30 15 15   4 

Razem semestr 1 155 90 65   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. Język obcy 1 
O zaliczenie 

z oceną 
32  32 

  
4 

2. Technologia informacyjna 
O zaliczenie 

z oceną 
18   

18  
3 

3. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 1* 
F zaliczenie 

z oceną 
18 18  

  
3 

4. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 2* 
F zaliczenie 

z oceną 
18 18  

  
3 

5. Filozofia bezpieczeństwa  
O zaliczenie 

z oceną 
18 8 10 

  
3 

6. Teoria bezpieczeństwa  O egzamin 30 15 15   5 

7. Polityka bezpieczeństwa  O egzamin 21 6 15   5 

8. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej 
O zaliczenie 

z oceną 
30 15 15 

  
4 

Razem semestr 2 185 80 87 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. Język obcy 2 
O zaliczenie 

z oceną 
32  32 

  
4 

2. Metodyka pracy naukowej 
O zaliczenie 

z oceną 
18 8 10 

  
2 

3. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa O egzamin 30 15 15   6 

4. Samorząd terytorialny O egzamin 30 15 15   4 

5. Przygotowanie do użycia broni palnej 
O zaliczenie 

z oceną 
30   

30  
4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

6. Współpraca transgraniczna F 
zaliczenie 

z oceną 
30 10 20 

  
5 

7. 
Ochrona granic RP w systemie bezpieczeństwa 

państwa i UE 
F egzamin 30 10 20 

  
5 

Razem semestr 200 58 112 30  30 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - obrona terytorialna kraju 

7. Współpraca cywilno-wojskowa F egzamin 30 10 20   5 

8. Ochrona ludności i obrona cywilna F 
zaliczenie 

z oceną 
20 10 10 

  
5 

Razem semestr 3 190 58 102 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. Przedmiot fakultatywny w języku obcym* F 
zaliczenie 

z oceną 
18  18 

  
3 

2. Prawne podstawy bezpieczeństwa 
O zaliczenie 

z oceną 
18 8 10 

  
4 

3. Bezpieczeństwo zdrowotne i promocja zdrowia 
O zaliczenie 

z oceną 
20 5  15 

 
3 

4. 

Seminarium dyplomowe (wraz z przygotowaniem 

pracy dyplomowej i przygotowaniem do egzaminu 

dyplomowego) 

O 

zaliczenie 18   

 

18 0 

5. Etyka zawodowa 
O zaliczenie 

z oceną 
18 6 12 

  
2 

6. Ekologia w planowaniu i działaniach operacyjnych 
O 

egzamin 30 15 15 
  

4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

7. 
Straż Graniczna, Służba Celna i Policja w systemie 

bezpieczeństwa 
F egzamin 30 10 20 

  
4 

8. Organizacja i funkcjonowanie przejść granicznych F egzamin 20 10 10 
  

3 

9. Polityka wizowa Polski i państw strefy Schengen F 
zaliczenie 

z oceną 
20 10 10 

  
3 

10 
Zasady bezpieczeństwa i kontroli celnej w obrocie 

towarowym z państwami trzecimi 
F 

zaliczenie 

z oceną 
20 10 10 

  
4 

Razem semestr 4 212 74 105 15 18 30 



Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - obrona terytorialna kraju 

7. 
System obrony terytorialnej wybranych państw 

NATO 
F 

zaliczenie 

z oceną 
30 10 20 

  
3 

8. 
Organizacja lokalnych ćwiczeń struktury obrony 

terytorialnej i zarządzania kryzysowego 
F 

zaliczenie 

z oceną 
20 10 10 

  
4 

9. Współczesna technika wojskowa i policyjna F 
zaliczenie 

z oceną 
31 10 21 

  
3 

10. 
Formacje ochrony porządku wewnętrznego i 

organizacje paramilitarne 
F egzamin 31 10 21 

  
4 

Razem semestr 4 234 74 127 15 18 30 



Semestr 5 
 

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

zaliczenia 

Liczba godzin Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

1. 
Ochrona własności intelektualnej i własności 
przemysłowej 

O 
zaliczenie 
z oceną 

10 10  
  

1 

2. Współczesne systemy polityczne 
O 

zaliczenie 
z oceną 

16 6 10 
  

4 

3. Aktywność i mobilność społeczna 
O 

zaliczenie 
z oceną 

20  20  
 

2 

4. Administracja  
O 

egzamin 25 10 15 
 

 4 

5. 

Seminarium dyplomowe  (wraz z przygotowaniem 
pracy dyplomowej i przygotowaniem do egzaminu 
dyplomowego) 

O 
zaliczenie 18   

 
18 0 

6. Praktyka zawodowa 
O zaliczenie 

z oceną 
   

  
8 

7. Sztuka samoobrony 
O 

zaliczenie 
z oceną 

30   30 
 

4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

8. Przeciwdziałanie przemytowi F egzamin 30 10 20 
  

5 

9. Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej F 
zaliczenie 

z oceną 
20 

10 10 
  

3 

10. 
Zjawiska społeczno-gospodarcze na obszarach 

przygranicznych 
F 

zaliczenie 

z oceną 
18 

8 10 

  
3 

Razem semestr 187 54 85 30 18 30 



Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - obrona terytorialna kraju 

8. Stowarzyszenia proobronne F 
zaliczenie 

z oceną 
20 10 10   3 

9. 
Podstawy międzynarodowego prawa humanitarnego 

konfliktów zbrojnych F egzamin 20 10 10   5 

10. 
Ochrona przed skutkami użycia BMR F 

zaliczenie 

z oceną 
18 8 10   3 

Razem semestr  177 54 75 30 18 30 



Semestr 6  
 

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

zaliczenia 

Liczba godzin Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

1. 

Seminarium dyplomowe (wraz z przygotowaniem 

pracy dyplomowej i przygotowaniem do egzaminu 

dyplomowego) 

O zaliczenie 18 
  

 

18 10 

2. Współczesne zagrożenia państwa i obywateli 
O zaliczenie 

z oceną 
30 

10 20 
 

 4 

3. Bezpieczeństwo kulturowe 
O egzamin 30 

10 20   4 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

8. 

Psychologiczne aspekty kontroli granicznej, celnej i 

bezpieczeństwa F egzamin 31 10 21 
  

6 

9. Rozpoznanie migracyjne F 
zaliczenie 

z oceną 
31 10 21 

  
6 

Razem semestr 140 40 82  18 30 

Moduł kształcenia specjalnościowego / Moduł fakultatywny - obrona terytorialna kraju 

7. Metodyka zajęć proobronnych F egzamin 30 10 20   6 

8. Terenoznawstwo F 
zaliczenie 

z oceną 
30 10 20 

  
6 

Razem semestr  138 40 80  18 30 

  



*  "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 

*** - Wykaz przedmiotów humanistycznych do wyboru: 

7. Historia administrowania, zarządzania i innowacji, 

8. Logika, 

9. Historia najnowsza Polski, 

10. E-kultura w XXI wieku, 

11. Koncepcje w sztuce europejskiej, 

12. Poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna tekstów naukowych, użytkowych i literackich. 

Ponadto studentów obowiązuje: 

1. Szkolenie BHP w semestrze 1, 

2. Szkolenie BHP w semestrze 1, 

 

Ogólna liczba godzin na kierunku 

Moduł fakultatywny - ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów 

przygranicznych 

Liczba godzin Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

1079 396 536 93 54 180 

Ogólna liczba godzin na kierunku 

Moduł fakultatywny -  obrona terytorialna kraju 

Liczba godzin Punkty 

ECTS Razem wykł. ćw. audyt. ćw. lab. sem. dypl. 

1079 396 536 93 54 180 



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. Wychowanie fizyczne 60 - - 

2. Język obcy 1  60 32 4 

3. Język obcy 2 60 32 4 

4. Technologia informacyjna 30 18 3 

5. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 1 30 18 3 

6. Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych 2 30 18 3 

7. Przedmiot fakultatywny w języku obcym  - do wyboru  30 18 3 

8. Ochrona własności intelektualnej i własności 

przemysłowej 

15 10 1 

9. Praktyka zawodowa - - 8 

10. Seminarium dyplomowe 90 54 10 

Razem moduł A 405 200 39 

B. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego 

1. Metodyka pracy naukowej 30 18 2 

2. Filozofia 45 20 4 

3. Przygotowanie do użycia broni palnej 45 30 4 

4. Najnowsza historia świata 45 20 5 

5. Podstawy geopolityki 30 15 3 

6. Mikro i makroekonomia 30 15 3 

7. Wiedza o państwie i prawie 45 25 6 

8. Filozofia bezpieczeństwa 30 18 3 

9. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne 60 30 5 

10. Współczesne systemy polityczne 30 16 2 

11. Teoria bezpieczeństwa  60 30 5 

12. Prawne podstawy bezpieczeństwa 45 18 4 

13. Polityka bezpieczeństwa 60 30 5 

14. Administracja 30 25 2 



15. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 60 30 6 

16. Samorząd terytorialny 45 30 4 

17. Sztuka samoobrony 45 30 4 

18. Etyka zawodowa 30 18 2 

19. Współczesne zagrożenia państwa i obywateli 45 30 4 

20. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej 45 21 4 

21. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 60 30 4 

22. Aktywność i mobilność społeczna 30 20 2 

23. Ekologia w planowaniu i działaniach operacyjnych 60 30 4 

24. Bezpieczeństwo zdrowotne i promocja zdrowia 45 20 3 

25. Bezpieczeństwo kulturowe  60 30 4 
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C  
Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego specjalnościowego / ochrona granic i 
bezpieczeństwo obszarów przygranicznych 

1. 
Współpraca transgraniczna 

45 30 5 

2. Ochrona granic RP w systemie bezpieczeństwa 

państwa i UE 

60 30 5 

3. Straż Graniczna, Służba celna i Policja w systemie 

bezpieczeństwa 

45 30 4 

4. 
Przeciwdziałanie przemytowi  

60 30 5 

5. 
Organizacja i funkcjonowanie przejść granicznych 

30 20 3 

6. 
Polityka wizowa Polski i państw strefy Schengen 

30 20 3 

7. 
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej 

55 20 3 

8. Psychologiczne aspekty kontroli granicznej, celnej i 

bezpieczeństwa 

45 31 6 

9. 
Rozpoznanie migracyjne 

45 31 6 

10. Zjawiska społeczno-gospodarcze na obszarach 

przygranicznych 

30 18 3 

11 Zasady bezpieczeństwa i kontroli celnej w obrocie 

towarowym z państwami trzecimi  

30 20 4 
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C  
Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego specjalnościowego / obrona terytorialna 
kraju 

1. 
Współpraca cywilno-wojskowa 

55 30 5 

2. 
System obrony terytorialnej wybranych państw NATO 

45 30 3 

3. 
Stowarzyszenia proobronne  

30 20 3 

4. 
Ochrona ludności i obrona cywilna 

45 20 5 

5. Organizacja lokalnych ćwiczeń struktury obrony 

terytorialnej i zarządzania kryzysowego 

45 20 4 

6. 
Metodyka zajęć proobronnych 

45 30 6 

7. Podstawy międzynarodowego prawa humanitarnego 

konfliktów zbrojnych 

45 20 5 

8. 
Współczesna technika wojskowa i policyjna 

45 31 3 

9. Formacje ochrony porządku wewnętrznego i 

organizacje paramilitarne 

45 31 4 

10. 
Ochrona przed skutkami użycia BMR 

30 18 3 

11 
Terenoznawstwo 

45 30 6 
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