
EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 
WIEDZA: 
K_W01 zna i rozumie teorie oraz elementarną terminologię używaną w naukach 
społecznych i rozumie jej źródła i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 
naukowych  
K_W02 ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych 
odpowiednich dla nauk o bezpieczeństwie, pozwalających scharakteryzować struktury 
i interakcje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym 
uwzględnieniem wybranych instytucji politycznych, społecznych, prawnych i 
gospodarczych  
K_W09 zna podstawowe relacje pomiędzy strukturami i instytucjami odpowiedzialnymi 
za kształtowanie obronności i bezpieczeństwa państwa decydujące o możliwości ich 
współpracy  
K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego oraz ma wiedzę o projektowaniu oraz prowadzeniu badań z zakresu 
nauk o bezpieczeństwieP6S_WK 

K_W13 ma podstawową wiedzę o normach i regułach (politycznych, prawnych, 
organizacyjnych, etycznych) regulujących funkcjonowanie obronności i 
bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza zarządzania obronnością, systemu militarnego, 
logistyki obronności i bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego i systemu 
pozamilitarnego państwa  
UMIEJĘTNOŚCI: 
K_U03 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizy, oceny i 
selekcji informacji i procesów politycznych, gospodarczych, społecznych, prawnych i 
kulturowych, zachodzących w państwie do szczegółowego opisu problematyki 
związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa  
K_U13 umie komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w 
debacie –przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 europejskiego systemu opisu 
kształcenia językowego zakresie specjalistycznej terminologii 
K_U14 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, 
proponować rozwiązania konkretnego problemu w zakresie obronności i 
bezpieczeństwa państwa oraz dokonywać wyboru i podejmowania rozstrzygnięć, w 
tym zakresie 
K_U15 umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się, w strukturach 
związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:  
K_K02 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o 
bezpieczeństwie, uwzględniając jednocześnie wpływ innych dziedzin nauki na 
problematykę obronności i bezpieczeństwa państwa 
K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przejmując w niej różne role, czy to 
współodpowiedzialnego za realizację zadania, czy przywódczą, co powoduje 
konieczność posiadania kompetencji do działania w grupie 
K_K05 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i zawodowych do 
organizowania i uczestniczenia w działalności na rzecz środowiska społecznego, w 
sferze obronności i bezpieczeństwa państwa oraz inicjowania działania na rzecz 
interesu  
K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, mając kreatywny wpływ na 
tworzenie odpowiedniego środowiska na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 



K_K10 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadania w ramach wybranej specjalności z zakresu obronności i 
bezpieczeństwa państwa  


