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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Humanistyczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Humanistyczny

3

Nazwa kierunku studiów

bezpieczeństwo wewnętrzne

4

Poziom kształcenia

studia II stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej )

Obszar/y: obszar nauk społecznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk społecznych,
Dyscyplina/y: nauki o bezpieczeństwie,
Dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk społecznych 100%

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Rozwój wydarzeń we współczesnym świecie, a w szczególności wzrost
zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zrodził potrzebę
kształcenia specjalistycznej kadry, która zasili instytucje odpowiedzialne za
kreowanie i realizowanie bezpieczeństwa państwa na poziomie
ogólnokrajowym i lokalnym. Szansę na przygotowanie teoretyczne i
praktyczne osób zawodowo zajmujących się problemami bezpieczeństwa
publicznego stwarzać będzie kierunek studiów Bezpieczeństwo
wewnętrzne studia drugiego stopnia.
Absolwent studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego zdobędzie
ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, prawnych, politycznych i
ekonomicznych, a przede wszystkim opanuje wiedzę z zakresu
bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzącą do specjalizacji w wybranych
obszarach badań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Absolwent zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych,
praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury.
Pozna zasady podziału władzy w państwie oraz zadania i zasady
funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Pozna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w
szczególności regulacje prawne związane z zasadami funkcjonowania
instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz
problematyki zarządzania kryzysowego. Będzie potrafił rozwiązywać proste
problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabędzie
umiejętności związane z kierowaniem małymi zespołami ludzkimi,
komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania,
przetwarzania i przekazywania informacji. Będzie potrafił analizować
zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej,
państwowej i lokalnej.
Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą
absolwentom kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne ubiegać się o
zatrudnienie m.in. w urzędach administracji samorządowej szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w centrach zarządzania
kryzysowego, urzędach i instytucjach państwowych odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo wewnętrzne, jednostkach organizacyjnych służb
państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
wewnętrzne. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
predestynowani są do podjęcia zatrudnienia w Policji, Straży Pożarnej,
Służbach ratownictwa, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej,
Służbie Celnej, jak również w firmach prywatnych w zakresie
bezpieczeństwo osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony
informacji oraz w sektorze organizacji pozarządowych.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
posiadają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich
(studia III stopnia) a także mogą korzystać z szerokiej oferty studiów
podyplomowych realizowanych w Instytucie Politologii i Europeistyki (np.
Bezpieczeństwo imprez masowych, Pozyskiwanie i ochrona informacji,
Zarządzanie kryzysowe w regionie), innych oferowanych w Uniwersytecie
Szczecińskim oraz organizowanych przez inne uczelnie
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Propozycja uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne wyrasta z realizowanej przez Uniwersytet
Szczeciński Strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020
(Uchwała nr 88/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z 24 listopada
2011 roku). Propozycja uruchomienia kierunku studiów II stopnia wpisuje
się w założenia strategii rozwoju Wydziału Humanistycznego i realizuje
cele jakie stawia sobie ta jednostka w obecnej rzeczywistości z
uwzględnieniem potrzeb współczesnego rynku pracy. Ponadto
koresponduje z zamierzeniami jakie sformułował Instytut Politologii i
Europeistyki w realizowanej strategii rozwoju jednostki. W oparciu o
wysoką jakość kształcenia Instytut Politologii i Europeistyki US będzie dbać
o zapewnienie interdyscyplinarnego, wszechstronnego i akademickiego
wykształcenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kompleksową wiedzę,
umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu bezpieczeństwa
wewnętrznego. Tym samym będzie przygotowywać absolwentów o profilu
wymaganym na rynku pracy, jednocześnie będzie ten rynek kreować
poprzez nauczanie i kształtowanie postaw studentów zgodnych z obecnymi
tendencjami europejskimi i światowymi. Idea uruchomienia studiów
drugiego stopnia zgodna jest z celem działalności Uniwersytetu
koncentrującym się na budowaniu i rozwijaniu wszechstronnej,
zrównoważonej oferty edukacyjnej. Realizacja programu studiów wymagać
będzie podejmowania inicjatywy współpracy z instytucjami i służbami w
praktyce zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrzny, Współpraca ta
będzie korespondować z celem US związanym z podejmowaniem
współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym Pomorza
Zachodniego, w tym Szczecina.
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Wymagania wstępne:

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia.
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