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Załącznik 1a do Uchwały Nr 386
Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych:
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe
Kod
składnika opisu
charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się
dla kwalifikacji na
poziomach 6-8 Polskiej
Ramy Kwalifikacji
lub/i
kod składnika opisu
efektów uczenia się
charakterystyk drugiego
stopnia Polskiej Ramy
Kwalifikacji typowych dla
kwalifikacji
o charakterze zawodowym
– poziomy 1–8
1
SA_P7S_WG

Opis charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się
dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji
lub/i
opis charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy
Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze
zawodowym – poziomy 1–8

Symbol efektu
uczenia się
dla studiów
podyplomowych

2

3
WIEDZA: absolwent zna i rozumie
w pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie naukowe
SP_P7S_WG1

SA_P7S_WG

w pogłębionym stopniu zna i rozumie charakter, miejsce i
znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich
relacje do innych nauk

SP_P7S_WG4

SA_P7S_WG

w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy
kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne

SP_P7S_WG5

Opis efektów uczenia się dla studiów
podyplomowych

4
istotę, dynamikę, specyfikę i uwarunkowania
zagrożeń bezpieczeństwa w różnych obszarach
życia społecznego, na poziomie państwa
i środowiska międzynarodowego ze szczególnym
uwzględnieniem czynnika technologicznego i
procesów globalizacji
w sposób pogłębiony rodzaje powiązań
wewnątrzwspólnotowych w polskim systemie
prawa oraz powiązania tego systemu z prawem
Unii
Europejskiej
oaz
systemem prawa
międzynarodowego
miejsce człowieka w społeczeństwie
i jego
obowiązkach i prawach oraz zasadach ochrony

SA_P7S_WG

P7S_WG

P7S_WK

SA_P7S_UW

SA_P7S_UW

SA_P7S_UW

P7S_UO

P7S_KR

oraz zasady ich funkcjonowania
przedstawia pogłębioną wiedzę o miejscu człowieka w
społeczeństwie, obowiązkach i prawach oraz zasady
ochrony
w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i
zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające
złożone zależności między artystycznych tworzących
teoretyczne,
uporządkowaną
teoretycznie
wiedzę
zagadnienia oraz
wybrane
zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla
programu kształcenia główne trendy rozwojowe dyscyplin
naukowych lub artystycznych istotnych kształcenia
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w
tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego

SP_P7S_WG5

SP_P7S_WG5

SP_P7S_WK4

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone
SP_P7S_UW1
zjawiska i procesy społeczne oraz relacje między nimi z
wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych
właściwych dla nauk społecznych
analizować, prognozować i modelować złożone procesy
SP_P7S_UW1
społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i
narzędzi dyscyplin
prawidłowo
posługiwać się systemami normatywnymi
przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

SP_P7S_UW3

odnoszących się do bezpieczeństwa wewnętrzne
metody, techniki i narzędzia badawcze oraz
sposoby przetwarzania, wykorzystania i ochrony
informacji mających wpływ na bezpieczeństwa
państwa
w sposób pogłębiony zna i rozumie regulacje
prawne i rozwiązania administracyjnoorganizacyjne dotyczące obronności wewnętrznej i
narodowej.

realne i potencjalne zagrożenia zachodzących
w ustroju państw, systemach politycznych,
administracji, gospodarce, strukturach społecznych
i systemach bezpieczeństwa, oraz o przyczynach,
przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian w
skali globalnej
w sposób pogłębiony interpretować zjawiska
i zagrożenia (społeczne, prawne, ekonomiczne) w
skali globalne, regionalnej i globalnej związane z
bezpieczeństwem wewnętrznym i arodowym
w sposób pogłębiony ocenić jakość przedsięwzięć
zmierzających do poprawy sytuacji związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i
narodowego
w sposób pogłębiony wypowiadać sięklarownie,
spójnie i precyzyjnie w mowie i na piśmie na
tematy związane z obronnością

w sposób pogłębiony wyznaczać kierunki rozwoju
osobistego i samokształcenia w akresie obronności
w wymiarze interdyscyplinarnym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z
SP_P7S_KR1
zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych,
w tym:
 rozwijania dorobku zawodu,
SP_P7S_UU1

P7S_KK

P7S_KO

 podtrzymywania etosu zawodu,
 przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
krytycznej
oceny odbieranych treści uznawania i
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego i inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego
myślenia
i
działania
w
sposób
przedsiębiorczy

SP_P7S_KK1

krytycznej
oceny
specjalistycznych

przyswajanych

treści

SP_P7S_KO1

aktywizowania
różnych
grup
społeczne
do inicjowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju
kształcenia na odległość

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent uzyskuje kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Objaśnienia:
Kolumna nr 1 i 2 – na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2218) oraz Rozporządzenia MEN
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 537)
Kolumna
nr 3 – symbol efektu uczenia dla studiów podyplomowych
W - kategoria wiedza/ G - głębia;/ K - kontekst
U - kategoria umiejętności/ W- wykorzystanie wiedzy; / K- komunikowanie się;/ O - organizacja;/ U - uczenie się
K - kategoria kompetencje społeczne / K - ocena krytyczna; /O - odpowiedzialność; /R - rola zawodowa
1, 2, 3 i kolejne – numer efektu kształcenia
Kolumna nr 4 – opis treści efektów uczenia

Załącznik 1b do Uchwały Nr 386
Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Nazwa studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe
Wymiar kształcenia (sem.): dwa semestry
CHARAKTERYSTYKA TREŚCI KSZTAŁCENIA
SEMESTR I
1. Nazwa przedmiotu: Państwo i siły zbrojne
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza z naczelnymi przedstawicielami państwa oraz sił zbrojnych.
Treści przedmiotu: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej, Dowództwo
Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1; SP_P7S_UW;SP_P7S_WG5
2. Nazwa przedmiotu: Tradycje, dziedzictwo, symbolika
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem przedmiotu jest przedstawienie historii, symboli oraz symboliki odnoszącej się do państwa oraz instytucji obronnych.
Treści przedmiotu: Historia i dziedzictwo tradycji, Symbole państwa polskiego, Godło państwowe, Barwy narodowe, Flaga państwowa,
Hymn państwowy, Święta państwowe i wojskowe, Przysięga wojskowa, Grób Nieznanego Żołnierza, Muzeum Wojska Polskiego, Pieśń
Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW3; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1; SP_P7S_WK4
3. Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.
Treści przedmiotu: zasady, regulacje umieszczone w konwencjach międzynarodowych.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW3; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1; SP_P7S_UW1; SP_P7S_WG5; SP_P7S_WK4
4. Nazwa przedmiotu: Działania pokojowe
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza z typami oraz rodzajami działań pokojowych.
Treści przedmiotu: Założenia ogólne, Typy działań na rzecz wsparcia pokoju, Rodzaje działań taktycznych na rzecz wsparcia pokoju.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW3; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1; SP_P7S_UW1; SP_P7S_WG5;

5. Nazwa przedmiotu: Siły Zbrojne RP w warunkach pokoju, kryzysu i wojny
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza z działaniami taktycznymi oraz działaniami w walce.
Treści przedmiotu: pojęcia i definicje, Charakterystyka współczesnej walki, Działania taktyczne, Podstawowe znaki i skróty taktyczne,
Uzbrojenie i wyposażenie, Sprzęt i środki OPBMR, Sprzęt żywnościowy, Sprzęt medyczny, Działania w czasie realizacji działań bojowych wzorzec szkolenia strzelca w dziedzinie umiejętności wojskowych, Ogólne zasady zachowania na polu walki, Działanie w walce, Działanie
jako element ubezpieczenia bezpośredniego, Współdziałanie wewnątrz drużyny, Ewakuacja medyczna.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW3; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1; SP_P7S_WK4
SEMESTR II
1. Nazwa przedmiotu: Zdolność bojowa
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem kształcenie jest zapoznanie słuchacza z zasadami i sposobami wykorzystywania broni strzeleckiej w walce.
Treści przedmiotu: szkolenie ogniowe - zasady i sposoby wykorzystania broni strzeleckiej w walce, Dane początkowe do strzelania,
Odzyskiwanie izolowanego personelu – SERE, Ubezpieczenie - rodzaje i charakterystyka, Ogólna charakterystyka radiowych środków
łączności, Maskowanie, Improwizowane urządzenia wybuchowe i wykonywanie niszczeń, Podstawowe wiadomości o środkach minowania,
OPBMR, Powszechna obrona przeciwlotnicza.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW3; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1; SP_P7S_UW1
2. Nazwa przedmiotu: Nawigacja i terenoznawstwo
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem kształcenia jest przedstawienie słuchaczowi pojęcia oraz zasad odczytywania map topograficznych.
Treści przedmiotu: Orientowanie się w terenie bez mapy, Pojęcie mapy topograficznej, Odczytywanie zasadniczych form rzeźby terenu.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW3; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1; SP_P7S_WK4
3. Nazwa przedmiotu: Szkolenie medyczne
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem przedmiotu: jest zapoznanie słuchacza z zasadami i sposobami udzielania pomocy przedmedycznej.
Treści przedmiotu: zasady i sposoby udzielania samopomocy, Pierwsza pomoc w przypadku urazów, Pomoc przedmedyczna w warunkach
taktycznych.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW3; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1;SP_P7S_WG5
4. Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony środowiska
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem kształcenia jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony środowiska.

Treści przedmiotu: Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska, Ochrona przyrody. Co podlega ochronie? Człowiek
a środowisko naturalne, Zasady zapobiegania skażeniu w działalności militarnej, Pięć zasad osoby chroniącego środowisko.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW3; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1
5. Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Cel kształcenia i treści merytoryczne:
Celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom źródeł oraz walki ze stresem.
Treści przedmiotu: Stres w życiu codziennym i służbie, Źródła stresu w życiu codziennym i służbie, Stres pola walki, ASD oraz PTS,
Antystresowe „SOS” – konstruktywne metody walki ze stresem.
Przypisane efekty uczenia się: SP_P7S_WG1; SP_P7S_UW3; SP_P7S_UU1; SP_P7S_KK1;SP_P7S_WG5

Załącznik 1c do Uchwały Nr 386
Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Nazwa studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe
Wymiar kształcenia (sem.): dwa semestry
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 30

Lp

Nazwa przedmiotu

Semestr I
1
Państwo i siły zbrojne
2
Tradycje, dziedzictwo, symbolika
Międzynarodowe prawo
3
humanitarne konfliktów zbrojnych
4
Działania pokojowe
Siły zbrojne Rzeczpospolitej w
5
warunkach pokoju, kryzysu i wojny
Semestr II
1
Zdolność bojowa
2
Nawigacja oraz terenoznawstwo
3
Szkolenie medyczne
4
Podstawy ochrony środowiska
5
Podstawy psychologii
Łączna liczba godzin

Rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych
Wykłady
Ćwiczenia
Zajęcia
(godz.)
(godz.)
teoretyczne
(godz.)

Punkty ECTS

30
30

15
15

15
15

Test / z/o1
Test /z/o

6
2

0

30

15

15

Test /z/o

2

0

30

15

15

Test /z/o

2

0

30

15

15

Test /z/o

4

0
0
0
0
0
0

30
30
30
30
30
300

15
15
15
15
15
150

15
15
15
15
15
150

300

zaliczenie z oceną.

Forma
zaliczenia
przedmiotu/sposób
weryfikacji efektów
uczenia się

0
0

Okres zaliczeniowy na studiach podyplomowych: rok

1

Zajęcia
praktyczne
(godz.)

Test /z/o
Test /z/o
Test /z/o
Test /z/o
Test /z/o
Łączna
liczba
punktów
ECTS
300

3
3
3
3
2
30

