ANKIETA SAMOOCENY
OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Szanowny Studencie,
bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli nam na doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w przyszłości.
Dziękujemy
Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia

Kierunek:
Poziom studiów:

Informacje ogólne o ukończonych studiach
Bezpieczeństwo
Symbol Wydziału:
Narodowe
 studia pierwszego
 studia drugiego
stopnia
stopnia
 studia stacjonarne
 studia niestacjonarne

WNS
 jednolite studia
magisterskie

Forma studiów:
Rok akademicki ukoń2016/2017
czenia studiów:

Efekty kształcenia
Symbol
efektu:
W01

W02

W03

Studia na w/w kierunku pozwoliły mi na osiągniecie
poniższych efektów kształcenia
w zakresie wiedzy (W):
W sposób pogłębiony identyfikuje i wyjaśnia zasady i koncepcje
teoretyczne oraz praktyczne organizacji i funkcjonowania jego
miejsca i roli w naukach społecznych w relacjach z naukami o
zarządzaniu, naukami ekonomicznymi, pedagogiką i edukacją
dla bezpieczeństwa, socjologią, geografią i historią bezpieczeństwa narodowego. Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu
różnych rodzajów bezpieczeństwa wymienionych i opisywanych
w różnych dyscyplinach naukowych. Zna i interpretuje relacje
występujące w obszarze nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz ich związek z innymi dyscyplinami nauk społecznych
i wybranymi dyscyplinami nauk humanistycznych.
Wymienia, opisuje i wyjaśnia kluczowe koncepcje organizacji i
funkcjonowania typowych rodzajów struktur instytucji bezpieczeństwa narodowego i ich relacji z instytucjami społecznymi
państwa, ich elementami (funkcjami, zadaniami) w odniesieniu
do konkretnych rodzajów organizacji bezpieczeństwa. Charakteryzuje, nazywa, definiuje i formuje proste wnioski w obszarze
metodologii badań nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.
Nazywa, objaśnia i identyfikuje kulturowe, polityczne, prawne,
socjologiczne i ekonomiczne procesy występujące na poziomie
bezpieczeństwa państwa i układów międzynarodowych wraz z
ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego,
głównie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

Ocena osiągnięcia efektu
kształcenia
Bardzo
Słabo Dobrze
dobrze













W04

W05

W06

W07

W08

W09

W10

W11

W12

W13

W14

W15

Wnikliwie wyjaśnia zagrożenia wynikające z niezrównoważonego rozwoju gospodarki, degradacji środowiska naturalnego i
eksploatacji zasobów naturalnych.
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu międzynarodowych form i
płaszczyzn współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej i
militarnej w tym ich wpływu na organizację i funkcjonowanie
(obecnie i w przyszłości) bezpieczeństwa narodowego.
Określa, wyjaśnia i rozpoznaje miejsce, znaczenie, rolę i zadania
instytucji bezpieczeństwa narodowego na poziomie państwa i
międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa.
Identyfikuje i wyjaśnia konflikty o różnym podłożu oraz podejmowane przez społeczność międzynarodową wysiłki z wykorzystaniem mandatu organizacji międzynarodowych.
W sposób poszerzony zna i objaśnia potrzeby kulturowe, religijne, gospodarcze, polityczne i inne, których zachwianie zaspokajania może powodować stany labilne i niebezpieczne.
Szczegółowo zna zadania państwa w zakresie przeciwdziałania
stanom zagrożenia zdrowia, życia, ładu społecznego, porządku
konstytucyjnego i innych żywotnych interesów państwa. Wymienia i opisuje adekwatne dla bezpieczeństwa narodowego
systemy norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych,
moralnych i etycznych w ramach organizacji i instytucji bezpieczeństwa.
W sposób pogłębiony identyfikuje i interpretuje rodzaje bezpieczeństwa narodowego z uwzględnieniem rożnych kryteriów
podziałów. Definiuje i wyjaśnia metody i narzędzia opisu organizacji i funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego, w tym
metody i techniki formułowania i rozwiązywania problemów
bezpieczeństwa oraz relacji koordynacji działań pomiędzy organizacjami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
W sposób pogłębiony analizuje historyczne uwarunkowania
bezpieczeństwa narodowego w aspekcie zmian procesów, procedur i struktur bezpieczeństwa oraz praktycznych zastosowań
zmian prawidłowości rozwoju bezpieczeństwa narodowego.
Wyjaśnia prawne regulacje bezpieczeństwa narodowego w Polsce i strukturach międzynarodowych, w których Polska uczestniczy.
Zna w sposób pogłębiony zagadnienia praw człowieka, prawa
humanitarnego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich wpływ
na stan bezpieczeństwa narodowego. Nazywa, wymienia i opisuje podstawowe pojęcia i zasady ochrony informacji, własności
intelektualnych (prawa autorskiego). Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
Wyjaśnia historyczny rozwój instytucji i organizacji państwowych, samorządowych, pozarządowych, a także innych tworzonych na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą strategii bezpieczeństwa
państwa jej prawnych regulacji i konsekwencji w zakresie ich
stosowania.





















































w zakresie umiejętności (U):
U01

Klasyfikuje, konstruuje i porównuje zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych,
politycznych, prawnych i kulturowych. Wykrywa, analizuje,
interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne w obszarze bezpie-

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

czeństwa narodowego i relacje pomiędzy tymi zjawiskami
(szczególnie w ramach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego).
Interpretuje i prognozuje rozwój zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, socjologicznych, historycznych i kulturowych oraz płynące z tych obszarów zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego.
Formułuje objaśnienia zjawisk społecznych, ekonomicznych,
politycznych, prawnych i kulturowych przebiegających zarówno
w skali państwa jak i w skali międzynarodowej, a także oceniać
zależności między przyczynami a poziomem intensywności
zakłóceń występujących w tych obszarach. Analizuje, porządkuje, przewiduje i weryfikuje przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk w obszarze bezpieczeństwa narodowego, formułuje
opinie w wymienionych sferach oraz stawia hipotezy badawcze i
je weryfikuje.
Planuje, projektuje i wybiera metody i narzędzia modelowania
adekwatne dla nauk badających bezpieczeństwo narodowe w
celu poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące stanu aktualnego i prognoz na przyszłość.
Identyfikuje poprawnie zależności między zjawiskami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi i kulturowymi
tworzącymi bezpieczeństwo narodowe lub oddziaływującymi na
nie a także system oddziaływania normatywnych regulacji na
wspomniane obszary (normy prawne, standardy zawodowe,
systemy normalizacji i standaryzacji, normy moralne, normy
kulturowe). Posiada umiejętności doboru i posługiwania się
metodami, normami, procedurami (regułami, zasadami) rozwiązywania wybranych problemów bezpieczeństwa.
Posługuje się pozyskaną wiedzą do rozwiązywania problemów
praktycznych (w trakcie praktyk, ćwiczeń, funkcjonowania w
kołach naukowych, na dedykowanych stanowiskach pracy, itp.),
rozszerzoną o krytyczną analizę i ocenę skuteczności przydatności wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania różnorodnych
zjawisk, w tym społecznych mających związek z bezpieczeństwem narodowym.
Posiada poszerzoną umiejętność opracowywania prac pisemnych z uwzględnieniem pozyskanych informacji z różnych obszarów wiedzy w trakcie studiowania na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Redaguje prace pisemne w języku polskim i
obcym. Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów bezpieczeństwa, wyboru optymalnego wariantu działania na podstawie racjonalnych kryteriów wyboru i wdrażania proponowanych rozwiązań.
Spójnie i merytorycznie przygotowuje i wygłasza publicznie
wypowiedzi w języku polskim i obcym w zakresie specjalności
studiowanych na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
Stosuje metody, narzędzia i techniki pozyskiwania informacji
warunkujących skuteczne studiowanie na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
Wykorzystuje samodzielnie metody badawcze, w tym zbioru,
systematyzowania i analizowania danych stosowanych w naukach o bezpieczeństwie i naukach o obronności oraz metody









































U12

U13

stosowane w procesie kształcenia w obszarze bezpieczeństwa
narodowego.
Posługuje się zagadnieniami dotyczącymi strategii bezpieczeństwa państwa jej prawnymi regulacjami oraz przewiduje konsekwencje w zakresie stosowania jej zasad przez odpowiedzialne
podmioty państwa.
Posiada umiejętności językowe w zakresie nauk o bezpieczeństwie, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.





































w zakresie kompetencji społecznych (K):
K01
K02

K03
K04
K05
K06

K07

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Inicjuje i moderuje pracę w grupie, przyjmując w niej różne role,
potrafi podporządkować się celom grupy ale także przyjmować
funkcje lidera zadaniowego. Umie aktywnie uczestniczyć w
przygotowaniu projektów w ramach zarządzania kryzysowego
(bezpieczeństwa publicznego) i potrafi oceniać i przewidywać
skutki społeczne swojej działalności.
Priorytetyzuje zadania określone przez siebie lub innych oraz
posługuje się harmonogramem ich uporządkowanej realizacji.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Podejmuje inicjatywę w przygotowaniu projektów bezpieczeństwa narodowego, uwzględniając ich różne aspekty.
Potrafi samodzielnie uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności, potrafi ocenić ofertę kształcenia kursowego i podyplomowego w aspektach sub- i interdyscyplinarnym.
Działa z poszanowaniem zasad formalnych i metodycznie rozwiązuje problemy organizacyjne, funkcjonalne, strukturalne i
proceduralne z zachowaniem potrzeby działań przedsiębiorczych, kreatywnych oraz kolektywnych.
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