
Uchwala nr 1216
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie okreilenia efektdw ksztalcenia dla kierunku studitiw bezpieczertstwo narodowe,

studia pierwszego stopnia - proJil ogdlnoakademicki i prowadzeniu tego kierunku
przez Wydzial Prawa w Takresie stacjonarnych studitiw pierwsTego stopnia,

poczqttszy od roku akudemickiego 2012/2013

Na podstawie art. I I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala co

nastgpuje:

$1
Senat okreSla efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w bezpieczefistwo narodowe, studia
pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki. Opis efekt6w ksztalcenia stanowi Zalqcznik
do niniej szej Uchwaly.

s2
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wyraZa zgodE na prowadzenie przez Wydzial Prawa
kierunku bezpieczenstwo narodowe o profilu og6lnoakademickim w zakresie stacjonarnych
studi6w pierwszego stopnia, pocz4wszy od roku akademickiego 2012/2013.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

za Przewodniczqcego



Zalqcznik do Uchwaly nr 1216

Senatu Uniwersytctu w Ilialtmstoku
z dnia 28 marca 2012 roku

EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kierunku Bezpieczeristwo narodowe

studia pierwszego stopnia - profil o96lnoakademicki

L1pieiscowienie h
i'icrunek bezpieczeirstwo narodowe wpisuje sig w obszar ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych
opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikac.ii dla Szkolnictwa WyZszego, okre3lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. I pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie vqyZszym (Dz. U.2005 nr 164 poz. 1365). Studentom zaproponowanie s4 efekty
kszlalcenia w zakesie wiedzy, umiejgtnoSci oraz kompetencji spolecznych wladciwych dla dz,iedzin
nauki takich jak: bezpieczenstwo, prawo, administracja, ekonomia, filozofia, politologia oraz
geografia.

ObiaSnienia oznaczeri:

K lprzed podkre3lnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejEtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S1A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia zakresie nauk spolecznych dla sludi6w
pierwszego stopnia
0l 03 koleine numer efektu ksztalccn ra

Symbol
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCEN IA
Po ukor[czeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku

hezpieczeislwo narodowe absolwenl:

Odniesienie

do efekt6w
ksztalcenia

w obszarze

ksztalcenia
w zakresie

nauk
spolecznych

WIEDZA

K WOl
ma podstawowq wiedzq o charakterze nauk o bezpieczeristwie, ich miejscu

w systemie nauk irelacjach do innych nauk
slA wOt

K W02
posiada podstawowq wiedzg o regulacji prawnej dotycz4cej bezpieczefistwa

narodowego oraz 2r6dlach prawa

slA_w02,
s IA_W03,
s 1A_W05,

slA w07

K W03

ma podstawow4 wiedzE o organach publicznych i innych instytucjach

spoleczno-politycznych funkcjonuj4cych w obszarze bezpieczefistwa

narodowego, a w szczeg6lnodci ich istotnych elementach takich jak
organizacja i kompetencje oraz ewolucja historyczna

s l A_w02,
slA w09

K W04

ma podstawowq wiedzg o relacjach migdzy organami publicznymi

i instlucjami spolecznymi w skali krajowej, migdzynarodowej w obszarze

bezpieczef stwa narodowego

slA_W02,
slA w03,

., \\, u)
rna podstawowq wiedzg o instytucjach i Srodkach kontroli spolecznej oraz

o rozwiqzaniach i inslrtucjach, kt6re ponvalaj4 na wsp6lpracp mipdzy

ludZmi

sl A_w04,
slA W05

K W06
ma podstawow4 wiedzg o aktywnodci i roli czlowieka oraz jego prawach

i obowiqzkach, w tym konst)tuowaniu struktur spolecznych w slstemie
slA w05



bezpieczeristwa narodowego oraz statusie funkcjonariuszy publicznych

tr w07

zna sposoby pozyskiwania wiedzy o aktualnych regulacjach prawa

krajowego i miEdzynarodowego, metody itechniki pozyskiwania innych

danych i ich analiz oraz interprelacji tekst6w prawnych wladciwych dla

bezpieczeistwa narodowego, pozwalajqce opisywai struktury i instytucje
spoleczne oraz procesy w nich imigdzy nimi zachodzqce

s I A_W06,

s lA*w07
slA w08

K W08

ma wiedzq na temat system6w nonn i regul zawodowych, moralnych,
etycznych oraz ich 2r6del organizujqcych struktury i insty,tucje spoleczne

zwiqzane z bezpieczeristwem narodowym
slA w07

K W09

ma wiedzg o procesach zmian struktur i instlucji spolecznych zwi4zanych
z bezpieczeristwem narodowym oraz ich element6w, o prz.yczynach,

przebiegu, skali ikonsekwencjach tych zmian

sl A_W08,

srA w09

K WIO
ma wiedzg o poglqdach na temat wybranych organ6w stoj4cych na stra2y

bezpieczefstwa pafstwa i o ich historycznej ewolucji
slA w09

K Wll zna j rozumie podstawowe pojqcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoici
przemyslowej i prawa autorskiego

slA wl0

K Wl2
zna og6lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualne.i
przedsigbiorczo5ci, wykorzystuj4cej wiedzg z zakresu bezpieczefstwa
naroooweso

slA w

K UOI
potrafi prawidlowo interpretowad zjawiska spoleczne z zakresu

bezpieczef stwa narodowego
s lA_u01,

K IJO2
wla6ciwie posluguje siQ podstawow4 terminologi4 zwiqzanq
z b ezo ieczeh stw em narod owvm

S I A-UO I,
s I A_U02,

SIA UO9,

SIA UIO

K UO3

potrafi wykorzysta6 podstawowq wiedzp teoretyczn4 i pozyskiwa6 dane do

analizowania konkretnych proces6w i zjawisk spolecznych w zakresie

bezpieczef stwa narodowego

s l A,u02,
S1A UO5

K UO4

potrafi wlaSciwie analizowai przyczyny i przebieg konkretnych proces6w

pof ityczno-prawnych i zjawi sk spolecznych zw i4zany ch z bezp ieczeistwem

narodowym

SlA UO1,

SIA UO3

,,,)5

K U()6

potrafi prognozowa6 procesy i zjawiska spoleczne w tym zmian w regulacji
prawnej zwi4zane z bezpieczefistwem narodourym z wykorzystaniem
standardowvch metod i narzedzi

SlA UOI,

SIA UO4

prawidlowo posluguje sig systemami normagwnymi oraz wybranymi

normami i regulami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu

rozwiqzania konkretnych zadafi zwi4zanych z bezpieczefstwem

narodowym

SlA-U05,
SIA UO7

K UO7

wykorzystuje zdobytq wiedzp w zakresie wybranych aspekt6w prawa,

ekonomii, organizacji i zanqdzania oraz etyki do rozstrzygania dylemat6w

pojawiajqcych sig w pracy

SIA UO2,

SIA UO6

K UO8

analizuje proponowane rozwi4zania konkretnych problem6w zwi4zanych

z bezpieczeiistwem narodowym i proponuje w tym zakresie odpowiednie

rozstrzygnigcia w oparciu mipdzy innymi o regulacjg prawnq

SIA UO7

K UO9

posiada umiejgtnoii samodzielnego rozumienia i analizowania zjawisk

spolecznych w tym zmian zachodzqcych w syst€mie prawnym

w wybranych obszaraclr bezpieczef stwa narodowego

51A UO8

posiada umiejgtnoS6 przygotowania typowych prac pisemnych dotyczqcych

zagadnien szczeg6lowych zwiqzanych z bezpieczef stwem narodowym,

z wykorzystaniem podstawowych ujgi teoretycznych, a tak2e r62nych

SIA UO9



216del

K UII

posiada umiejgtno36 przygotowania wyst4pieh ustnych dotycz4cych
zag dnieh szczeg6lowych zwi4zanych z bezpieczeistwem narodowym,
z wykorzystaniem podstawowych ujg6 teoretycznych, a tak2e r62nych
216del

SIA UIO

ma umiejgtno6ci jgzykowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, wlaSciwych dla bezpieczeristwa narodowego, zgodne
z wymaganiami okreSlonymi dla poziomu 82 Europejskiego Systemu
Opisu Ksztalcenia Jpzykowego

SIA UI I

KOMPf,TENCJE SPOLf,CZNf,
K KOI rozumie potrzebg uczenia siE przez cale irycie SIA KOI

K K()2 potrafi wsp6ldziala6 ipracowa6 w grupie, przyjmujqc w niej r62ne role SIA KO2

K KO3
potrafi odpowiednio okreSli6 prior).tety siu24ce realizacji okredlonego przez

siebie lub innych zadania z zakresu bezpieczeirstwa narodowego
SIA KO3

K KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylemaf zwi4zane z wykonywaniem
zawodu

SIA KO4

K KO5

umie uczestniczy6 w przygotowaniu projekt6w spolecznych zwiqzanych
z bezpieczefstwem narodowym, uwzglqdniaj4c aspekty prawne,

ekonomiczne i oolitvczne
SIA KO5

K K()6 potrafi uzupelnia6 i doskonali6 nabyq wiedz-g i umiejQtnoSci S1A KO6

i, h.07

potrafi my6lei i dziala6 w spos6b przedsigbiorcrry oraz jest przygotowany
do aktywnego uczestnicfwa w grupach, organizacjach, organach

i instytucjach realizujqcych dzialanla zwiqzane z bezpieczeristwem

narodowym

SIA KO7


