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

Magister lub inny równorzędny

Master of Arts

1.2. Kierunek studiów

Bezpieczeństwo narodowe

National Security

1.3. Specjalność

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna,
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Public Security and Civil Protection; International
Security

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Wydział Nauk Społecznych

The John Paul II Catholic University of Lublin

0312: Political sciences and civics, 0319: Social
and behavioural sciences not elsewhere
classified,

3.2. Państwo/region

0312: Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0319: Programy i kwalifikacje związane z
naukami społecznymi, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
Polska,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę
ogólną i profesjonalne umiejętności z obszaru
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w
pracy zawodowej z zachowaniem zasad
prawnych i etycznych. Absolwent posiada
wiedzę z zakresu dynamicznych procesów
bezpieczeństwa przy uwzględnieniu tendencji
rozwojowych takich jak: globalizacja,
regionalizacja i instytucjonalizacja. Posiada
zaawansowaną wiedzę w obrębie
bezpieczeństwa Unii Europejskiej, oraz jej
instytucji, relacji wewnętrznych i zewnętrznych.
Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą
zaawansowaną wiedzę teoretyczną do
analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz
prognozowania systemów bezpieczeństwa, a
także budowania strategii działań w tym
zakresie. Absolwent posiada pogłębione
umiejętności z zakresu interpretacji przepisów
prawnych w obrębie bezpieczeństwa
narodowego, zwłaszcza wynikające z
członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Prawidłowo ocenia zagrożenia w

A graduate has necessary professional skills and
advanced general knowledge of issues
surrounding security and crisis management.
While using the acquired knowledge and skills
they follow high professional and ethical
standards. A graduate has a systematic
understanding of dynamic security processes,
taking into account trends such as globalisation,
regionalisation and institutionalisation. They have
advanced knowledge of issues relating to the
security of the European Union, its institutions,
and EU internal and external relations. A
graduate is able to use advanced knowledge of
security issues and has the necessary skills to
analyse, diagnose, explain and forecast security
systems and develop emergency strategies.
Graduates have advanced skills pertinent to the
interpretation of legal aspects of national
security, especially those resulting from Poland"s
membership in the European Union. They
correctly assesses threats to national security
and identify their origins. They use
communication and information technology for
problem analysis as well as for information

2.2. Jednostka organizacyjna

Faculty of Social Sciences

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

Poland,

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

bezpieczeństwie narodowym, a także
storing, processing and presentation. They are
identyfikuje ich przyczyny. Posiada pogłębione able to work in a team as team leaders and team
umiejętności z zakresu analizowania,
members. Graduates display constant ability to
przechowywania, przetwarzania oraz
independently acquire knowledge and raise their
prezentowania informacji z wykorzystaniem
own professional qualifications. They are able to
nowoczesnych technologii. Absolwent potrafi
communicate using specialised terminology and
zarządzać pracami zespołu oraz w nim
lead a debate. They can speak a foreign
pracować. Jest przygotowany do samodzielnego language at B2+ CEFR level.
zdobywania wiedzy oraz podnoszenia własnych
kwalifikacji zawodowych. Absolwent potrafi
komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii oraz prowadzić debatę. Posługuje
się językiem obcym na poziomie B2+ ESOKJ.
Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe National Security degree allows graduates to
przygotowują specjalistów do pracy w
follow a range of careers in major state, public
najważniejszych instytucjach państwowych,
and private institutions dealing with state
publicznych i prywatnych zajmujących się
security, in public administration, in industry, as
bezpieczeństwem państwa, w administracji, w well as in state security services and agencies; in
przemyśle oraz w służbach i organach
research institutions and research and
bezpieczeństwa państwa; w instytucjach
development centres dealing with security
badawczych i ośrodkach badawczoissues. Graduates are prepared to perform
rozwojowych zajmujących się problematyką
managerial tasks and organise team work,
bezpieczeństwa. Absolwencie są przygotowani especially in the field of tasks related to public
do wykonywania zadań kierowniczych i
safety and civil defence as well as international
organizowania prac zespołu, szczególnie w
security.
zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem
publicznym i ochroną cywilną oraz
bezpieczeństwem międzynarodowym.
.
.

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
szkolnictwie wyższym i nauce,

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

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
Student osoba odbywa obowiązkową praktykę
programu studiów istotnych ze względu na zawodową w wymiarze 60 godz. w wybranej
kompetencje absolwenta
instytucji związanej z bezpieczeństwem.

A student has to take an obligatory traineeship
(60 hours) in a security sector institution.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na

Absolwent może kontynuować naukę na

The graduate can continue education at
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wyższym poziomie

studiach podyplomowych. Absolwent może
postgraduate studies. The graduate can also
ubiegać o przyjęcie do szkoły doktorskiej w celu apply for admission to doctoral school to attain a
zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
qualification at EQF level 8.

7.4. Pozostałe uwagi
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