Profile absolwentów
– Wydział Bezpieczeństwa Narodowego –
BEZPIECZEŃSWTO NARODOWE
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, otrzymujący
tytuł zawodowy licencjata, będzie wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk
o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych
z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego. Posiadając
umiejętność zapewnienia ochrony i obrony życia oraz wartości ludzkich, instytucji państwa, symboli
narodowych, kultury, mienia i środowiska przed wszelakimi zagrożeniami, będzie przygotowany do
pracy na stanowisku w administracji publicznej, państwa i samorządowej oraz służbach, inspekcjach
i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa publicznego i powszechnego. Uzyskane
wykształcenie pozwoli mu podjąć pracę w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w
administracji publicznej oraz organizacjach i instytucjach lokalnych. Absolwent kierunku
bezpieczeństwo narodowe opanowując podstawy teoretyczne z zakresu nauk o bezpieczeństwie
i nauk pokrewnych, będzie posiadał umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania
zagrożeniom zarówno w warunkach normalnego funkcjonowania państwa, jak i w sytuacjach
kryzysowych. Będzie rozumiał uwarunkowania funkcjonowania instytucji narodowych
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. W szczególności
absolwent tego kierunku będzie potrafił zdiagnozować i przedstawić możliwe rozwiązania problemów
związanych z bezpieczeństwem państwa. Ponadto będzie posiadał umiejętności do funkcjonowania
w organizacjach publicznych, państwowych i samorządowych oraz pozna rolę krajowego systemu
zarządzania kryzysowego podsystemu ochrony i obrony i Sił Zbrojnych w zapewnieniu
bezpieczeństwa i równowagi funkcjonowania państwa i jego obywateli. Absolwent będzie znał język
angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy, w tym terminologią z zakresu bezpieczeństwa oraz posiadał umiejętności posługiwania się
językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwenta Akademii Sztuki
Wojennej będzie charakteryzować ponadprzeciętna ugruntowana świadomość patriotyczną.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe otrzymujący tytuł
zawodowy magistra, będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o
bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych
z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego. Będzie to osoba
posiadająca umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jako specjalista,
menadżer średniego/wyższego szczebla, ekspert w organizacjach o charakterze publicznym.
Absolwent posiadając gruntowną wiedzę o systemie bezpieczeństwa narodowego oraz umiejętności
budowania zespołów pracowniczych, stwarzania atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań będzie
również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze bezpieczeństwa
państwa. Ponadto będzie posiadał wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy w zakresie edukacji
dla bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Absolwent, pogłębiając podstawy teoretyczne z
zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, będzie wykorzystywał nowoczesne programy i
metody do eliminowania wyzwań i powstałych zagrożeń. W szczególności absolwent tego kierunku
będzie posiadał umiejętności zdiagnozowania zagrożeń i zorganizowania działań w sytuacjach
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kryzysowych. Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe, będzie przygotowany do realizacji
zadań cywilnych i będzie sprawnie funkcjonował z zespołami w organizacjach publicznych
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Posiadając umiejętności krytycznej analizy,
interpretacji i oceny zagrożeń w różnej skali, będzie umiejętnie kierował zespołem oraz skutecznie
przeciwdziałał lub eliminował powstałe zagrożenie.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, otrzymujący
tytuł zawodowy licencjata, będzie wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk
o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych
z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego. Posiadając
umiejętność zapewnienia ochrony i obrony życia oraz wartości ludzkich, instytucji państwa, symboli
narodowych, kultury, mienia i środowiska przed wszelakimi zagrożeniami, będzie przygotowany do
pracy na stanowisku w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach,
inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa publicznego i powszechnego.
Uzyskane wykształcenie pozwoli mu podjąć pracę w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w
administracji publicznej oraz organizacjach i instytucjach lokalnych. Absolwent kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne opanowując podstawy teoretyczne z zakresu nauk o bezpieczeństwie
i nauk pokrewnych, będzie posiadał umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania
zagrożeniom zarówno w warunkach normalnego funkcjonowania państwa, jak i w sytuacjach
kryzysowych. Będzie rozumiał uwarunkowania funkcjonowania instytucji narodowych
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. W szczególności
absolwent tego kierunku będzie potrafił zdiagnozować i przedstawić możliwe rozwiązania problemów
związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Ponadto będzie posiadał umiejętności do
funkcjonowania w organizacjach publicznych, państwowych i samorządowych oraz pozna rolę
krajowego systemu zarządzania kryzysowego w zapewnieniu bezpieczeństwa i równowagi
funkcjonowania państwa i jego obywateli. Absolwent będzie znał język angielski na poziomie
biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym
terminologią z zakresu bezpieczeństwa oraz posiadał umiejętności posługiwania się językiem
specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwenta Akademii Sztuki Wojennej będzie
charakteryzować ponadprzeciętna ugruntowana świadomość patriotyczną.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymujący
tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o
bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych
z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego. Będzie to osoba
posiadająca umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jako specjalista,
menadżer średniego/wyższego szczebla, ekspert w organizacjach o charakterze publicznym.
Absolwent posiadając gruntowną wiedzę o systemie bezpieczeństwa państwa oraz umiejętności
budowania zespołów pracowniczych, stwarzania atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań będzie
również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze bezpieczeństwa
państwa. Ponadto będzie posiadał wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy w zakresie edukacji
dla bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Absolwent, pogłębiając podstawy teoretyczne z
zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, będzie wykorzystywał nowoczesne programy i
metody do eliminowania wyzwań i powstałych zagrożeń. W szczególności absolwent tego kierunku
będzie posiadał umiejętności zdiagnozowania zagrożeń i zorganizowania działań w sytuacjach
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kryzysowych. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, będzie przygotowany do realizacji
zadań cywilnych i będzie sprawnie funkcjonował z zespołami w organizacjach publicznych
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Posiadając umiejętności krytycznej analizy,
interpretacji i oceny zagrożeń w różnej skali, będzie umiejętnie kierował zespołem oraz skutecznie
przeciwdziałał lub eliminował powstałe zagrożenie.

BEZPIECZEŃSTWO MIEDZYNARODOWE
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe
uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk społecznych. Tu na szczególne
uwydatnienie zasługują wszelkie zagadnienia związane z aspektem międzynarodowym
bezpieczeństwa, jak: organizacje międzynarodowe, geopolityka, konflikty zbrojne, zagrożenia
terytorialne (i globalne), strategie bezpieczeństwa państwa, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo
w regionie. Absolwent kierunku uzyska wiedzę szczegółową i ogólną odnoszącą się do zagadnień
bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych
(energetycznych, ekonomicznych, militarnych, kulturowych). Absolwent kierunku bezpieczeństwo
międzynarodowego winien posiadać szerokie umiejętności operowania zdobytą wiedzą w życiu
zawodowym. Kompetencje te powinny przekładać się na jego zdolność: do podejmowania sprawnej
komunikacji społecznej i politycznej, do tworzenia oryginalnych rozwiązań analitycznych problemów
bezpieczeństwa międzynarodowego, do angażowania się w prace zespołów międzynarodowych
zajmujących się bezpieczeństwem, do umiejętności kierowania i uczestniczenia w pracach zespołów o
charakterze interdyscyplinarnym, do logicznych i rzeczowych analiz przyczyn, przebiegu i skutków
procesów społeczno-politycznych związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, do oceny roli
państwa polskiego w sytuacji międzynarodowej regionu. Absolwent uzyska kompetencje do
funkcjonalnego uczestnictwa w projektach rządowych, organizacji międzynarodowych w zakresie
bezpieczeństwa (militarnego, ekonomicznego, kulturowego itp.). Będzie biegły w ocenie, analizie i
prognozowaniu obszarów bezpieczeństwa międzynarodowego. Absolwent powinien posiadać
zdolności organizatorskie do pełnienia funkcji w systemach organizacji rządowych i pozarządowych
zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym, a także wykazywać się zaangażowaniem i
operatywnością w kontaktach między sektorami administracji państwowej i organizacjami
zajmującymi się bezpieczeństwem. Musi wyróżniać się przy tym biegłością w powyżej zakrojonej
problematyce oraz odpowiedzialnością i rzetelnością w pracy zawodowej ze szczególnym
uwzględnieniem świadomości wagi/rezultatów podejmowanych przez niego decyzji dla polskiej racji
stanu. Absolwent kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe uzyska podstawowy warsztat
badawczo-analityczny umożliwiający kreatywne prognozy nowych zagrożeń i problemów społecznopolitycznych w obszarze międzynarodowym. Stanie się dzięki temu pożądanym specjalistą dla
opracowywania strategii tak państwowych, jak i sektora prywatnego w podejmowaniu priorytetowych
decyzji rozwoju stosunków międzysektorowych i kooperacji działań na rzecz bezpieczeństwa
międzynarodowego. Absolwent kierunku bezpieczeństwo międzynarodowego powinien cechować
się szeroką, specjalistyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, organów państwa
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, instytucji państwowych i międzynarodowych zajmujących się
bezpieczeństwem. Powinien umieć wykorzystać w sposób rzetelny wiedzę i umiejętności nabyte w
toku studiów do określenia jakości oraz poziomu zagrożeń i problemów. Absolwent powinien
posiadać zdolność oceny priorytetów działania, etycznych wartości bezpieczeństwa
międzynarodowego jak i zagrożeń społeczno-politycznych. Absolwent powinien znać język obcy na
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto powinien
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ADMINISTRACJA
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja jest specjalistą
w dziedzinie administracji publicznej. Posiada niezbędną wiedzę obejmującą przede
wszystkim zagadnienia prawne, ekonomiczne, zasady organizacji systemu administracji
publicznej oraz rządzące nimi prawidłowości. Posiada umiejętności łatwego komunikowania,
posługiwania się dostępnymi technikami informatycznymi i urządzeniami biurowymi,
organizowania i kierowania małymi zespołami. Ponadto odznacza się umiejętnością
sporządzania i redagowania różnego rodzaju pism, wniosków, umów cywilnoprawnych,
dokumentów z zakresu zamówień publicznych, prawa handlowego, prawa własności
intelektualnej, ochrony konkurencji i konsumenta itp.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja posiada rozszerzoną
wiedzę z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w obszarze nauk społecznych oraz
w relacjach do nauk o bezpieczeństwie. Ma dogłębną widzę o organach administracji
publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych
i ekonomicznych. Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zjawisk
społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i
współczesnego społeczeństwa oraz potrafi formułować własne opinie na ten temat. Sprawnie
posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi,
etycznymi) i potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązania konkretnych problemów z
zakresu administracji (w szczególności w kontekście bezpieczeństwa i gospodarki).
Absolwent posiada umiejętność samodzielnego konstruowania tekstów (opinii, ekspertyz,
publikacji naukowych) z zakresu wiedzy fachowej i pism urzędowych w języku polskim i
obcym.
INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria systemów
bezpieczeństwa otrzymujący tytuł zawodowy licencjata powinien posiadać wiedzę ogólną
z zakresu: nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych ,wybranych nauk technicznych, wiedzę
specjalistyczną z inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów
technicznych tworzących Krajową Informacje Podatkową. Powinien dysponować wiedzą
z zakresu systemu bezpieczeństwa narodowego, systemu zarządzania kryzysowego,
zarządzania konfliktami, prawa, administracji i ekonomii. Zna główne zależności pomiędzy
podmiotami i przedmiotami bezpieczeństwa oraz ich otoczeniem. Ma podstawową wiedzę
o cyklu życia systemów bezpieczeństwa oraz technologicznej platformie bezpieczeństwa.
Powinien posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania
się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnym uczestniczeniem w pracach
zespołów interdyscyplinarnych, kierowania podległymi pracownikami i stosowania jej
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w problematyce technicznej, organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej. Potrafi racjonalnie
analizować przyczyny i skutki procesów i zjawisk społecznych związanych
z bezpieczeństwem. Powinien efektywnie uczestniczyć w projektowaniu systemów
bezpieczeństwa oraz analizach i ocenach bezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania
przepisów, warunków pracy i standardów bezpieczeństwa. Ponadto powinien pełnić funkcję
organizatorskie oraz prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym
bezpieczeństwem. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji i sektorze
gospodarczym w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Powinna cechować go
świadomość odpowiedzialności za jakość pracy związanej z wykonywanym zawodem,
skutkami podejmowanych decyzji oraz potrzebie upowszechniania zagadnień bezpieczeństwa
w środowiskach lokalnych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia oraz umieć posługiwać się językiem
specjalistycznym z zakresu systemów bezpieczeństwa. Absolwent kierunku inżynieria
systemów bezpieczeństwa po otrzymaniu tytułu zawodowego licencjata ma możliwość
konturowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich.
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