
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Senatu Wyższej Szkoły Prawa z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07.07.2021 r 

 

PROGRAM STUDIÓW 

I. Informacje podstawowe: 

Nazwa kierunku studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

Specjalność 

Kryminologia i kryminalistyka 

Cyberprzestępczość 

Zarządzanie kryzysowe 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 
Poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Poziom kształcenia 
studia I stopnia 

 

Profil kształcenia 
profil praktyczny 

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

licencjat 
 

Dziedzina nauki społeczne 

Dyscyplina wiodąca NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE (76%punktów ECTS) 

Dyscypliny 

Nauki o bezpieczeństwie (76% punktów ECTS) 

Nauki prawne (16% punktów ECTS) 

Nauki o polityce i administracji (3% punktów ECTS) 

Nauki o zarządzaniu i jakości (5% punktów ECTS) 

Terminy realizacji programu studiów 
Studia realizowane w latach: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024  

 

Forma studiów studia stacjonarne i niestacjonarne 

Liczba semestrów 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do 
ukończenia studiów 

187 

Liczba godzin zajęć 
Studia stacjonarne – 2400 

Studia niestacjonarne – 1708 



II. Informacje dodatkowe: wskaźniki charakteryzujące program studiów 

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

Studia stacjonarne – 119 

Studia niestacjonarne – 82 
 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w 
wymiarze większym niż 50% liczby punktów 
ECTS 

Studia stacjonarne – 121 

Studia niestacjonarne – 121 

Procentowy udział punktów ECTS, które 
student uzyskuje realizując przedmioty 
kształcenia podlegające wyborowi (wymagany 
=> 30%)  

49 % 

Praktyki zawodowe:  
wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych oraz liczba punktów ECTS  

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych – 960 
Łączna liczba punktów ECTS - 36 
Regulamin praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Prawa 
szczegółowo określa zasady realizowania, formy odbywania 
praktyk zawodowych oraz efekty uczenia się przypisane 
praktykom zawodowym. 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia 
się osiągniętych przez studenta w trakcie cyklu 
kształcenia 

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych prowadzona jest na różnych etapach 
kształcenia. 
1. W trakcie trwania zajęć polega na bieżącej ocenie pracy 

studenta (oceniane są: aktywność na zajęciach, projekty, 

prezentacje, testy wiedzy, rozwiązywanie kazusów, 

kolokwia, prace domowe, prace zaliczeniowe, analiza akt, 

analiza orzecznictwa,  symulacje, praca w zespole).  

2. W trakcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny lub 

ustny). 

3. W trakcie realizowania praktyk zawodowych (raporty z 

odbytej praktyki zawodowej). 

Szczegółowe sposoby weryfikacji przedmiotowych efektów 

uczenia się przypisanych do efektów kierunkowych określone są 

w sylabusach przedmiotu. Natomiast sposób weryfikacji efektów 

uczenia się, uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej jest 

określony w Regulaminie praktyk zawodowych. 

4. Ostateczna weryfikacja efektów uczenia się odbywa się 
podczas procesu dyplomowania (1.ocena pracy dyplomowej 
przez promotora i recenzenta, 2. egzamin dyplomowy, na 
którym student odpowiada na 4 pytania).  

Proces weryfikacji efektów uczenia się poprzez pracę i egzamin 
dyplomowy określa Regulamin dyplomowania. 
 
System oceniania stosowany do oceny efektów uczenia się 
osiągniętych przez studenta: 
 

Ocena 
Wartość  

cyfrowa 

Procent wiedzy, 
umiejętności i kompetencji 
wymagany do uzyskania 

danej oceny 

bardzo dobry 5,0 91-100% 

dobry plus 4,5 74-90% 



dobry 4,0 66-73% 

dostateczny 

plus 
3,5 58-65% 

dostateczny 3,0 51-57% 

niedostateczny 2,0 0-50% 
 

Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy 
ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich 
efektów uczenia się i treści programowych 
zapewniających uzyskanie tych efektów 

Sylabusy przedmiotów dostępne są w elektronicznym systemie 
USOSweb oraz w siedzibie Uczelni 

Liczba punktów ECTS, jaką musi uzyskać 
student w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych 

Nie dotyczy 
Kierunek prowadzony jest w dziedzinie nauk społecznych 

Wymiar godzin zajęć z wychowania fizycznego 
(dotyczy studiów stacjonarnych) 

60 

Liczba punktów ECTS uzyskiwana w ramach 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (nie może być 
większa niż 50%) 

 do 50%punktów ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Opis zakładanych efektów uczenia się  na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia 

uniwersalne charakterystyki dla poziomu 6 w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK), określone w ustawie z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2153) oraz 

charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (PRK), określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 

listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji   (Dz. U z 2018 r. poz.2218). 

Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne 
Dziedzina nauk społecznych 
Dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie 
Poziom studiów: studia I stopnia 
Profil: praktyczny 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - 6 

Symbol efektu 
kierunkowego KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego stopnia 
PRK 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

1 2 3 4 

WIEDZA:  absolwent zna i rozumie Kod składnika 
opisu 

Kod składnika 
opisu 

BW1_W01 
Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa państwa 
w jego podmiotowej i przedmiotowej strukturze 

P6U_W P6S_WG 

BW1_W02 
Zna i rozumie zasady ochrony własności 
intelektualnej, przemysłowej i praw autorskich 

P6U_W P6S_WK 

BW1_W03 
Zna mikro i makroekonomiczne uwarunkowania 
funkcjonowania gospodarki rynkowej 

P6U_W P6S_WG 

BW1_W04 

Ma wiedzę o normach, regułach prawnych i 
organizacyjnych funkcjonowania bezpieczeństwa 
globalnego oraz UE i NATO. Zna zasady i podstawy 
prawne funkcjonowania instytucji UE, w tym 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

P6U_W P6S_WK 

BW1_W05 

Ma wiedzę o normach i relacjach między strukturami, 
instytucjami społecznymi, zasadach prawnych 
organizowania, zabezpieczania i zapewniania 
bezpieczeństwa osób, mienia i przestrzeni 

P6U_W P6S_WG 

BW1_W06 
Posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach 
struktur i instytucji bezpieczeństwa 

P6U_W P6S_WK 

BW1_W07 

Ma wiedzę o normach i regułach organizacyjno-
prawnych, moralnych obowiązujących w planowaniu i 
zarządzaniu kryzysowym. Posiada wiedzę w zakresie 
podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożeń 
bezpieczeństwa 

P6U_W P6S_WG 

BW1_W08 
Zna zasady zapobiegania zjawiskom terroryzmu i 
metody ich zwalczania 

P6U_W P6S_WK 

BW1_W09 Zna metody i zasady zapewnienia bezpieczeństwa 
przemysłowego, sposoby zwalczania zagrożeń 

P6U_W P6S_WK 



przemysłowych oraz techniki pozyskiwania wiedzy o 
zagrożeniach naturalnych, ich identyfikowaniu, 
zapobiegania skutkom i zwalczania tych zagrożeń 

BW1_W10 

Ma podstawową wiedzę o relacjach między 
strukturami i instytucjami krajowymi i 
międzynarodowymi w obszarze ochrony granic RP i 
UE. Zna zagrożenia wynikające z oddziaływań 
zewnętrznych na obszar kraju oraz UE oraz zasady 
funkcjonowania służb odpowiedzialnych za ochronę 
granic 

P6U_W P6S_WG 

BW1_W11 
Zna zasady oraz standardowe metody i narzędzia 
informatyczne do zarządzania bezpieczeństwem w 
administracji publicznej 

P6U_W P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi Kod składnika 
opisu 

Kod składnika 
opisu 

BW1_U01 
Posługiwać się językiem obcym w zakresie nauk o 
bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ 

P6U_U P6S_UK 

BW1_U02 

Wykorzystywać wiedzę teoretyczną w określonym 
obszarze funkcjonalnym organizacji oraz wiedzę 
specjalistyczną do współpracy z innymi obszarami 
funkcjonalnymi 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U03 
Samodzielnie podejmować decyzje w obszarach 
studiowanej specjalności 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U04 
Dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w 
organizacji oraz ich opisu, analizy, interpretacji - 
stosując podstawowe pojęcia teoretyczne 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U05 
Analizować i formułować problemy badawcze 
pozwalające na rozwiązanie typowych problemów 
organizacji  

P6U_U P6S_UW 

BW1_U06 

Użyć oraz ocenić odpowiednie metody i narzędzia do 
opisu oraz analizy problemów i obszarów zadań 
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 
Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w 
języku polskim i języku obcym. 

P6U_U P6S_UK 

BW1_U07 

Użyć oraz ocenić odpowiednie metody i narzędzia do 
opisu i analizy otoczenia, zabezpieczanych instytucji, 
grup społecznych, obszarów oraz analizy wybranych 
mierników stanu bezpieczeństwa 

P6U_U P6S_UK 

BW1_U08 

Zidentyfikować zagrożenie i kryteria służące 
rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa. Dokonywać 
oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w 
procesach podejmowania decyzji na różnych 
poziomach 

P6U_U P6S_UK 

BW1_U09 
Interpretować informacje wynikające z audytu 
wewnętrznego wybranych struktur odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo 

P6U_U P6S_UW 



BW1_U10 
Posługiwać się przepisami prawa oraz systemami 
znormalizowanymi w celu podejmowania działań w 
obszarze bezpieczeństwa 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U11 
Zastosować odpowiednie metody, narzędzia 
analityczne i informatyczne wspomagające 
podejmowanie decyzji w obszarze bezpieczeństwa 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U12 
Dostrzegać potrzeby ewentualnych zmian w 
organizacji systemów bezpieczeństwa 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U13 
Dostrzegać zagrożenia społeczności lokalnych, 
interpretować ich przyczyn oraz wskazywać środki 
zapobiegawcze 

P6U_U P6S_UK 

BW1_U14 
Dostrzegać i interpretować zagrożenia zewnętrzne i 
wewnętrzne bezpieczeństwa państwa na rzecz 
podwyższania gotowości obronnych 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U15 
Prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, prawne 
i ekonomiczne w zakresie bezpieczeństwa zbiorowego 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U16 
Prawidłowo interpretować zjawiska społeczne w 
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin właściwych dla 
bezpieczeństwa społecznego 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U17 
Przewidywać zagrożenia dla bezpieczeństwa, 
wynikające z organizacji transportu, zagrożeń 
przemysłowych i naturalnych 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U18 
Dostrzec istotę ochrony danych osobowych oraz 
zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych informacji w 
sieciach informatycznych 

P6U_U P6S_UW 

BW1_U19 
Samodzielnie planować własne uczenie się przez całe 
życie, współdziałać z innymi, jak również dbać rozwój 
innych osób 

P6U_U P6S_UO 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do: Kod składnika 
opisu 

Kod składnika 
opisu 

BW1_K01 
Organizowania i kierowania organizacją oraz pracami 
zespołów (projektowych, zadaniowych) z 
zachowaniem etyki zawodowej 

P6U_K P6S_KR 

BW1_K02 
Uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych 
rozmaitej natury, objaśniając aspekty bezpieczeństwa 

P6U_K P6S_KO 

BW1_K03 

Komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i 
poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy 
użyciu różnych środków przekazu informacji (w języku 
polskim i obcym) 

P6U_K P6S_KO 

BW1_K04 
Przekonywania i negocjowania w imię osiągania 
wspólnych celów 

P6U_K P6S_KK 

BW1_K05 
Przekazywania i obrony własnych poglądów - nie tylko 
w sprawach zawodowych 

P6U_K P6S_KK 



BW1_K06 
Poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia. 
Adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach 

P6U_K P6S_KO 

BW1_K07 
Rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności 
interpersonalnych 

P6U_K P6S_KO 

BW1_K08 
Samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy 
oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych 

P6U_K P6S_KO 

BW1_K09 
Postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról 
organizacyjnych i społecznych 

P6U_K P6S_KR 

BW1_K10 Brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania P6U_K P6S_KR 



 

IV. Plan studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 

PRZEDMIOTY  

PODSTAWOWE I KIERUNKOWE 

Forma 
zaliczenia  

E- egzamin 

Zo –zaliczenie 
na ocenę 

Zal – zaliczenie 
bez oceny 

Liczba godzin E 

C 

T 

S 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarn

e 

Rok akademicki 2021/2022 
Rok studiów 1_semestr 1 

 285 152 34 

Nauka o państwie i administracji publicznej  Zo/Zo 30 16 4 

Podstawy prawa Zo 15 8 2 

Prawo o wykroczeniach E/Zo 45 24 5 

Prawo karne E/Zo 45 24 5 

Bezpieczeństwo publiczne E 30 16 4 

Instytucje bezpieczeństwa państwa Zo 15 8 2 

Spotkania z praktyką Zo 15 8 2 

Kryminalistyka Zo 30 16 4 

Podstawy ekonomii Zo/Zo 30 16 4 

Język obcy 1 Zo 30 16 2 

Rok akademicki 2021/2022 
Rok studiów 1_semestr 2 

 345 184 34 

Podstawy procesu karnego E/Zo 45 24 5 

Podstawy służby prewencyjnej E/Zo 45 24 5 

Bezpieczeństwo militarne RP Zo 30 16 3 

Służby ratownicze Zo 30 16 3 

Podstawy organizacji i zarządzania Zo 30 16 3 

Technologie informacyjne Zo 30 16 2 

Język obcy 2 Zo 30 16 2 

Kryminologia (KK) E/Zo 45 24 5 

Technika kryminalistyczna (KK) Zo 60 32 6 

Bezpieczeństwo systemów komputerowych 
(CP) 

E/Zo 45 24 5 

Podstawy programowania 1 (CP) Zo 60 32 6 

System bezpieczeństwa lokalnego (ZK) E/Zo 45 24 5 

Procedury i plany operacyjne w zarządzaniu 
kryzysowym (ZK) 

Zo 60 32 6 

Rok akademicki 2022/23 
Rok studiów 2_semestr 3 

 510 368 33 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym E/Zo 30 16 3 

Zarządzanie kryzysowe Zo 30 16 4 

Ochrona danych osobowych i informacji 
niejawnych 

Zo 30 16 3 



 

Wychowanie fizyczne  Zal 30 0 0 

Przedmiot do wyboru 1 (specjalnościowy) Zo 30 16 3 

Język obcy 3 Zo 30 16 2 

Praktyka zawodowa 1  Zo 240 240 9 

Badania medyczne w kryminalistyce (KK) Zo / Zo 30 16 3 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze (KK) E / Zo 60 32 6 

Zabezpieczenie sprzętu elektronicznego do 
badań (CP) Zo / Zo 30 16 3 

Podstawy programowania 2 (CP) E / Zo 60 32 6 

Media w sytuacjach kryzysowych (ZK) Zo / Zo 30 16 3 

Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych (ZK) E / Zo 60 32 6 

Rok akademicki 2022/23 
Rok studiów 2_semestr 4 

 480 352 30 

Bezpieczeństwo lokalne i kształtowanie 
bezpiecznej przestrzeni E / Zo 45 24 5 

Penitencjarystyka Zo / Zo 30 16 3 

Metodyka przygotowania pracy dyplomowej Zo 15 8 2 

Język obcy 4 Zo 30 16 2 

Wychowanie fizyczne Zal 30 0 0 

Przedmiot do wyboru 2 (specjalnościowy) Zo 30 16 3 

Praktyka zawodowa 2  Zo 240 240 9 

Psychologia w kryminalistyce (KK) E / Zo 60 32 6 

Cyberataki i wykrywanie włamań (CP) E / Zo 60 32 6 

Logistyka w sytuacjach kryzysowych (ZK) E / Zo 60 32 6 

Rok akademicki 2023/24 
Rok studiów 3_semestr 5 

 410 336 28 

Międzynarodowa współpraca policyjna Zo / Zo 30 16 3 

Zwalczanie terroryzmu E / Zo 30 16 3 

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej E / Zo 30 16 3 

Język obcy 5 E 30 16 2 

Seminarium dyplomowe Zo 20 16 5 

Praktyka zawodowa 3 Zo 240 240 9 

Informatyka śledcza (KK) Zo 30 16 3 

Informatyka śledcza (CP) Zo 30 16 3 

Informatyka w zarządzaniu kryzysowym (ZK) Zo 30 16 3 

Rok akademicki 2023/24 
Rok studiów 3_semestr 6 

 370 316 28 

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów  
Zo 

25 16 3 

Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych Zo 15 8 2 

Formy zatrudnienia w dziedzinie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 

Zo 15 8 2 



 

Zarządzanie projektami  Zo 15 8 2 

Udzielanie pierwszej pomocy Zo 40 20 4 

Seminarium dyplomowe Zo 20 16 6 

Praktyka zawodowa 4 Zo 240 240 9 

Liczba godzin zajęć i punktów ECTS  2400 1708 187 

 


