Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Internal security

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych [do 2016-08-31 Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych]

Faculty of Political and International Studies (
until 2016-08-31 Faculty of Journalism and
Political Science)

3.1. Dziedzina ISCED

0312: Politologia i wiedza o społeczeństwie,

0312: Political sciences and civics,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Praktyczny,

Professional oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę z
Graduates have basic knowledge of social and
zakresu zagadnień społecznych i prawnych,
legal issues, thanks to which they can analyse
dzięki której ma umiejętność analizy zjawisk
phenomena related to security on a global,
związanych z bezpieczeństwem w skali
national, regional and local scale. They know the
globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna political position, tasks and rules of functioning of
pozycję ustrojową, zadania i zasady
central and local public authorities, in particular
funkcjonowania centralnych i terenowych
those responsible for internal security. Graduates
organów władzy publicznej, w szczególności
have knowledge of all major areas of security
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
(e.g. social, political, ecological and cultural
wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z
security). They are able to use the acquired
zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin
knowledge (including knowledge gained in
bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa course of internships) in practical and
społecznego, ustrojowo-politycznego,
professional activity, solving and implementing
ekologicznego, kulturowego). Potrafi
specific tasks related to security. They have the
wykorzystać zdobytą wiedzę – w tym nabytą w ability to understand the causes and course of
czasie praktyk zawodowych - w praktycznym i security phenomena, including various types of
zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i
crises, as well as forecast and predict them.
wdrażaniu konkretnych zadań związanych z
They are able to collect, categorise, process and
bezpieczeństwem. Ma umiejętność rozumienia present information in the field of security. They
przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i
can identify and define the basic the basic
przewidywania zjawisk dotyczących
priorities serving to counteract threats to the
bezpieczeństwa (w tym różnego rodzaju
functioning of social structures, the state and its
kryzysów). Potrafi gromadzić, hierarchizować, legal and public order. They can communicate
przetwarzać i prezentować informacje w
effectively with their environment, using modern
zakresie bezpieczeństwa. Określa i definiuje
techniques, to provide information about the
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

podstawowe priorytety, służące przeciwdziałaniu existing threats and ways to protect against
zagrożeniom dla funkcjonujących struktur
them. They know a modern foreign language at
społecznych, państwa i panującego w nim ładu the B2 level according to CEFR. They can work
prawno-politycznego. Komunikuje się z
in a team.
otoczeniem, przekazując mu – z wykorzystaniem
nowoczesnych technik –informacje o istniejących
zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed
nimi. Posługuje się językiem obcym
nowożytnym, na poziomie B2 wg ESOKJ. Potrafi
pracować w zespole.
Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach iGraduates are prepared to work in various
instytucjach o różnym profilu: • w strukturach
companies and institutions, including: • in
międzynarodowych; • w jednostkach
international structures • in units of central
administracji centralnej i samorządu
administration and local government • in nonterytorialnego; • w organizacjach
governmental organisations • in uniformed
pozarządowych; • w służbach mundurowych; • w services • in diplomatic service • in internal
służbach dyplomatycznych; • w wewnętrznych security services of institutions and companies •
służbach ochrony instytucji i firm; • w mediach. in the media.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed 1.10 Graduates who began their studies before 1 Oct.
programu studiów istotnych ze względu na 2019 r. są zobowiązani do zrealizowania praktyk 2019 are required to complete 360 hours of
kompetencje absolwenta
studenckich w wymiarze 360 godzin.
student internships. Graduates who began their
Absolwenci, którzy rozpoczęli studia 1.10.2019 r studies on or before 1 Oct. 209 are required to
i później są zobowiązani do zrealizowania
complete 720 hours of student internships.
praktyk studenckich w wymiarze 720 godzin.
Student internship are done in various types of
Praktyki studenckie są realizowane w różnego public administration institutions, services,
rodzaju instytucjach administracji publicznej,
guards, inspection and legal protection
służbach, strażach, inspekcjach i instytucjach institutions, as well as non-governmental
ochrony prawnej, organizacjach pozarządowych organisations and the media.
i mediach.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia niestacjonarne,
Part-time,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach Possibility to continue education at second-cycle
magisterskich i zdobycia kwalifikacji na poziomie (master) studies and obtain a PQF/EQF level 7
7 PRK/ERK.
qualification.
Od V semestru studiów studenci dokonują
In the fifth semester of their studies, students
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wyboru jednej z trzech specjalizacji: •
Administracja porządku publicznego, •
Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa
wewnętrznego, • Zarządzanie kryzysowe.

choose one of the following specialisations: •
Public order administration • Communication in
the field of internal security • Crisis management.
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