
Uchwala nr l2l7
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie prowadT,enia prx,e7 Wydxial Prawa kierunku studitiw
bezpiecsertstwo narodowe w zakresie niestacjonarnych studitiw drugiego stopnia

o proJilu ogdlnoakademickim, poczqwszy od roku akademickicgo 2012/2013,
oraz okreilenia efekttjw ksztalcenia dla tego kierunku, poziomu i pro/ilu ksxtalcenia

Na podstawie art. I I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wzszym
(Dz u. Nr 164 poz. 1365 z poLn. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala co
nastQpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wyraza zgodg na prowadzenie przez wydzial prawa
kierunku studi6w bezpieczefstwo narodowe o profilu og6lnoakademickim w zakresie
niestacjonarnych studi6w drugiego stopnia, pocz4wszy od roku akadem ickiego 2012/2013

$2
Senat okresla efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w bezpieczefistwo narodowe, studia
drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki. opis efekt6w ksztalcenia stanowi zalacznik do
niniej szej Uchwaly.

$3
Uchwala wchod zt w Zycie z dniem podpisania.

Senal u U n iwe rsylElt4 B ialymsto k u

Dr hab.

7a PrgewodnicTqcego



Zalqcznik do Uchwaly nr l2l7
Senatu Uni\,!ersytetu w Bialymstoku
z dnia 28 marca 2012 roku

EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kierunku bezpieczeristwo narodowe

studia drugiego stopnia - profil 096lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia
Kierunek bezpieczefistwo narodowe wpisuje sig w obszar ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych
opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy1szego, okreSlonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyZszym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. i365). Studentom zaproponowane sq efekty
ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejgtnoSci oraz kompetencji spolecznych wlaSciwych zar6wno
dla dyscyplin naukowych/kierunk6w ksztalcenia, takichjak, prawo, ekonomia, hisloria, psychologia
oraz soc.jologia.

' ; r';nienia oznaczei:

K (przed podkreSlnikiem) efekty ksztalcenia dla kierunku bezpieczeristwo narodowe
W - kategoria wiedzy
U kategoriaumiejQtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A - efekty ksztalcenia w ob szarze kszlatcenia zakresie nauk spolecznych dla studi6w drugiego
slopnla
0l, 02, 03 i kolejne - numer efektu ksztalcenia

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po zakor{czeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
bezpieczeristwo narodowe absolwent:

Odniesienie do
efekt6w ksztalcenia

w obszarze

ksztalcenia

w zakresie nauk
spolecznych

ma rozszerzonq wiedzg o charakterze nauk o bezpieczefstwie, ich

miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

posiada poglgbionq wiedzg o regulacji prawnej dotyczqcej

bezpieczef stwa narodowego oraz 2r6dlach prawa

s2A W02,S2A W03,

s2A W05, S2A W08

ma rozszerzonq wiedzE o organach publicznych oraz poglEbion4 wiedzq

o organach rz4dowych funkcjonuj4cych w obszarze bezpieczefstwa
narodowego oraz ich historycznej ewolucji

s2A W02, S2A W09

ma poglgbion4 wiedzp o relacjach i wzajemnych zale2noiciach migdzy

organami publicznymi w obszarze bezpieczefstwa narodowego

ma poglgbion4 wiedzg o inst)4ucjach i Srodkach kontroli spolecznej oraz

o rozwi4zaniach i instl4ucjach, kt6re pozwala.jq na wsp6lprac9 migdzy

lud2mi
s2A W04, S2A W05

Symbol

WIf,DZA



K W06
ma rozszerzonq wiedzg o aktpvno5ci i roli czlowieka oraz jego prawach

i obowiqzkach w systemie bezpieczeristwa narodowego oraz statusie
funkcjonariuszy publicznych

s2A_W05, S2A_W07

K W07

ztla w stopniu poglgbionym: sposoby pozyskiwania wiedzy
o aktualnych regulacjach prawa krajowego i migdzynarodowego,
metody i techniki pozyskiwania innych danych i ich analiz oraz
interpretacji tekst6w prawnych

s2A W06, S2A W07

K W08

ma poglgbion4 wiedzg na temat system6w norm i regul zawodowych,
moralnych, etycznych oraz ich 2r6del organizul4cych struktury i

instytucje spoleczne rwiqzane z bezpieczelistwem narodowym

s2A W07

K W09

ma poglgbionq wiedzQ o procesach zmian organizacji
i kompetencji kluczowych dla bezpieczefstwa narodowego organow,
zna rz4dzqce tymi zmianami prawidlowodci oraz potrafi przewidyrvai
i modefowa6 zachodzace zmianv

s2A W06, S2A W08

K W10
ma poglgbionq wiedzQ o pogl4dach na temat wybranych organow
stojecych na strairy bezpieczefstwa paristwa i o ich historycznej ewolucji

s2A W09

K WI I

zna irozumie podstawow€ pojEcia i zasady z zakresu ochrony wlasno6ci
przemyslowej i prawa autorskiego oraz koniecznoSt zarzqdzania

zasobami wlasnoSci intelektualnei
s2A Wl0

K Wl2
zna og6lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiEbiorczorici, wykorzystuj4cej wiedzg z zakresu bezpieczefi stwa

narodowego

s2A Wll

UMIEJETNOSCI

K UOI

potrafi w spos6b prawidlowy wyja5niad i interpretowad sytuacje

i zjawiska mviqzane z zagro2eniem bezpieczefstwa narodowego oraz

ewentualne wzajemne relacje miEdzy nimi
S2A UOl,SIA U()5

K UO2
wla6ciwie posluguje sig terminologiq zwiqzanq z bezpieczenstwem

narooowym
S2A UOI, S2A UO2,

S2A UOg, S2A UIO

K UO3

potrafi wykorzystai wiedzg teoretycznq do opisu i analizy przyczytl i

przebiegu proces6w i zjawisk zwiEzanych z bezpieczefistwem

narodowym oraz poIrafi formulowa6 wlasne opinie idobiera6 kryycznie
dane i metody analiz

S2A UO2,SIA UO5

K tJO4

potrafi wla6ciwie analizowai przyczyny i przebieg procesow

i zjawisk zwiqzanych z regionalizacj4 i instytucjonalizacj4

bezpieczeristwa, formulowa6 wlasne opinie na ten temat oraz stawiai
proste hipotezy badawcze ije weryfikowa6

S2A UO3, S2A UO8

K UO5

potrafi prognozowad i modelowad zloZone procesy zltiqzane
z bezpieczefistwem narodowym w aspekcie takZe ekonomicznym z
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzgdzi

S2A UO4, S2A UO8

K UO6

sprawnie posluguje sig, normami prawa karnego oraz normami

prawnymi zwiqz.anymi z zarzqdzaniem kryzysowym w tym

logistycznym oraz potrafi poslugiwa6 siq nimi w celu rozwiqzywania

konkretnych problem6w

S2A UO5

K UO7

posiada umiejgtnosi pozyskania i wykorzystania zdobytej wiedzy

w zakresie wybranych aspekt6w soc.jologii, psychologii, prawa

i geografii, do analiz zwiqzanych z bezpieczefistwem narodowym,

rozszerzon4 o krylycznq analizg skutecznoSci i przydatnoSci stosowanej

S2A UO6



K UO8

u icdzy uzl skanej w tym zakresie

posiada umiejgtno5i samodzielnego proponowania rozwiqzair
konkretnego problemu z zakresu strategii bezpieczefstwa narodowego i

ochrony danych osobowych, a tak2e przeprowadzenia procedury
podjqcia rozstrzygniqi w tym zakresie

S2A UO6, S2A UO7

K UOg

posiada umiejqtno66 samodzielnego rozumienia i analizowania oraz
pogl€bionej teoretycznej oceny zjawisk z.achodz4cych

w wybranych obszarach bezpieczefistwa narodowego, rozszerzonq

o umiejqtno66 poglQbionej teoretyczrrie oceny z zastosowaniem metody
badawczei

S2A UO8

K UIO
posiada poglgbionq umiejgtnod6 przygotowania prac pisemnych

w zakresie problemaS,ki zwiqzanej z bezpieczeristwem narodowym
S2A UO9

K t,l I
posiada poglqbionq umiejgtno6i przygotowania wyst4pieri ustnych
w zakresie problematyki zwiqzanej z bezpieczefistwem narodowym

S2A UlO

K U12

nra umiejgtno6ci jgzykowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, wlaSciwych dla bezpieczeristwa narodowego, zgodne

z wymaganiami okre5lonymi dla poziomu 82+ Europejskiego Systemu

Opisu Ksztalcenia Jgzykowego

S2A UI I

KOMPETENCJE SPOI-ECZNE

K KO1
rozumie potrzebg uczenia sig przez c^le Lrycie, potrafi inspirowa6

iorganizowai proces uczenia si€ innych os6b
S2A KOI

K KO2 potrafi wsp6ldziala6 ipracowa6 w grupie, przyjmujqc w niej r62ne role S2A KO2

K KO3
potrafi odpowiednio okreSlid prioryety slu24ce realizacji okre5lonego
przez siebie lub innych zadania z zakresu bezpieczefistwa narodowego

S2A KO3

K KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylema! zwiqzane

z wykonyrvaniem zawodu
S2A KO4

umie uczestniczyi w przygotowaniu projekt6w zwi4zanych
z bczpieczefistwem narodowym i potrafi przewidywa6 wielokierunkowe
skutki spoleczne swojej dzialalnodci

S2A KO5

K KO6
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupelniad wiedzg

i umiejgtnoSci, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
S2A KO6

K KO7

potrafi mySled i dzialat w spos6b przedsigbiorczy oraz jest
przygotowany do aklwnego uczestnictwa w grupach, organizacjach,

organach i inst/ucjach realizuj4cych dzialania zwiqzane

z bezoieczehstw em narodowvm

S2A KO7


