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 wewnętrzne

Internal Security

1.3. Specjalność

- Zarządzanie kryzysowe - Bezpieczeństwo
personalne - Bezpieczeństwo publiczne

- Crisis management - Personal Safety - Public
safety and security

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Prawa i Administracji

Faculty of Law and Administration

3.1. Dziedzina ISCED

1032: Ochrona osób i mienia,

1032: Protection of persons and property,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

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 ma pogłębioną wiedzę i umiejętności
z zakresu nauk społecznych, a szczególnie w
obszarze zagadnień społecznych, prawnych,
politycznych i psychologicznych związanych z
kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa. Posiada pogłębioną wiedzę
teoretyczną, jak i umiejętności wykorzystania
nowoczesnych metod analitycznych w
przypadku wystąpienia problemów/zagrożeń w
obszarze bezpieczeństwa personalnego i
strukturalnego. W efekcie potrafi zaproponować
optymalne rozwiązania uwzględniając
uwarunkowania prawne czy administracyjne
sytuacji kryzysowych. Absolwent tego kierunku
posiada umiejętność identyfikacji i opracowania
analiz stanu i zagrożeń w obszarze
bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi również
przygotować odpowiednią dokumentację z tym
związaną, ze wskazaniem skutecznych działań
ochronnych dla danego problemu/zagrożenia.
Absolwent zna zasady i współzależności
występujące w funkcjonowaniu podmiotów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa. Absolwent potrafi również
prowadzić zespołowe badania naukowe oraz
posiada umiejętność rozwiązywania złożonych

Graduates have in-depth knowledge and skills in
the field of social sciences, particularly in the
area of social, legal, political and psychological
issues related to the internal security of the state.
They have in-depth theoretical knowledge and
abilities to use modern analytical methods in
case of problems / risks in the area of personal
and structural security. As a result, they are able
to offer optimal solutions, taking into account
legal and administrative determinants of crisis
situations. Graduates have the ability to identify
and develop analyses of conditions and risks in
the area of internal security. They can also
prepare appropriate documentation in
connection therewith, indicating the effective
protective measures for a given problem / risk.
Graduates know the rules and interdependencies
that occur in the functioning of the entities
responsible for the internal security of the state.
They are also able to conduct team research and
have the ability to solve complex problems in the
field of internal security especially in emergency
situations. Graduates can communicate in a
foreign language at B2 level of the European
Framework of Reference for Languages. They
are also aware of the need to improve their skills

3. Cechy kwalifikacji

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

problemów z zakresu bezpieczeństwa
and expand their knowledge.
wewnętrznego szczególnie w sytuacjach
nadzwyczajnych. Potrafi posługiwać się i
komunikować w języku obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Ma również świadomość
konieczności doskonalenia swych umiejętności i
poszerzania wiedzy.
Absolwent kierunku Bezpieczeństwo
Graduates are qualified to work in public
wewnętrzne posiada kwalifikacje do pracy w
administration and local government organs
organach administracji publicznej i
focused on activities in the field of internal
samorządowej ukierunkowanych na działania z security; in the services (including the Internal
zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego; w
Security Agency, Police, Border Guard,
służbach (m.in. ABW, Policja, Straż Graniczna, Government Protection Bureau, etc.); in small,
Biuro Ochrony Rządu itp.); w małych, średnich i medium and large business entities. Graduates
dużych podmiotach gospodarczych. Absolwent are also ready to work in the private sector in the
tego kierunku jest również gotowy do podjęcia field of security. Graduates can run their own
pracy w sektorze prywatnym działającym w
business. They are also prepared to conduct
zakresie bezpieczeństwa. Absolwent może także scientific work.
podjąć własną działalność biznesową. Jest
również przygotowany do prowadzenia pracy
naukowej.
Studenci wzbogacają swoje kompetencje
Students develop their skills thanks to the
poprzez możliwość wyboru kursów z trzech
possibility of choosing one of the three modules: modułów: - Zarządzanie kryzysowe, Crisis management - Personal Safety - Public
Bezpieczeństwo personalne, - Bezpieczeństwo safety and security
publiczne.

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
.
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta

.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent ma możliwość kontynuacji kształceniaGraduates can continue education and gain
i zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 PRK/ERK. qualifications at EQF level 8.

7.4. Pozostałe uwagi

Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Students may participate in the MOST
mogą uczestniczyć w programie MOST, a także programme, as well as the Erasmus+
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w wyjazdach w ramach Programu Erasmus+.
Programme. Students can develop their
Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne professional and academic interests in a number
mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i of student organizations, such as student
zawodowe w wielu organizacji studenckich. Są research groups: Criminal Law Case List,
to takie koła jak: Prawa Karnego „Wokanda”,
European Law Eurolex, Young Criminologists,
Prawa Europejskiego „Eurolex”, Młodych
Young Lawyers, and Administrative Law Interlex.
Kryminologów i Kryminalistyków, Młodych
Prawników, Prawa Administracyjnego, „Interlex”.
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