
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

studia pierwszego stopnia  

 

SPECJALNOŚCI: 

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE 

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE 

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE 

(Studenci wybierają specjalności po czwartym semestrze studiów). 

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW: 

Przedmioty podstawowe 

1. Wstęp do filozofii 

2. Wstęp do ekonomii 

3. Historia polityczna Polski 

4. Nauka o państwie i prawie 

5. Teoria bezpieczeństwa 

6. Podstawy ergonomii 

7. Geografia polityczna 

8. Prawne podstawy bezpieczeństwa 

9. Międzynarodowe stosunki polityczne 

10. Organizacja i zarządzanie 

11. Wstęp do nauki o polityce 

12. Przemiany geopolityczne w Europie w XIX i XX w. 

13. Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

14. Terroryzm międzynarodowy 

15. Polityka bezpieczeństwa 

16. Problemy współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego 

17. Współczesne systemy polityczne 

18. Ideologie polityczne 

19. System bezpieczeństwa narodowego 

20. Konflikty społeczne 

21. Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

22. Międzynarodowe stosunki wojskowe 

23. Strategia bezpieczeństwa RP 

24. Ruchy społeczne 

25. Administracja publiczna 



26. Historia wojskowa Polski XX w. 

27. Logistyka w sytuacjach kryzysowych 

28. Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych 

29. Podstawy potęgonomii i potęgometrii 

30. Zarządzanie kryzysowe 

Przedmioty ogólne 

1. Statystyka i demografia 

2. Logika 

3. Język obcy 

4. Technologia informacyjna 

5. Ochrona własności intelektualnej 

6. Wychowanie fizyczne 

Przedmioty specjalnościowe 

Bezpieczeństwo ekologiczne: 

1. Podstawy bezpieczeństwa ekologicznego 

2. Polityka zrównoważonego rozwoju 

3. Globalne bezpieczeństwo ekologiczne 

4. Uwarunkowanie bezpieczeństwa ekologicznego RP 

5. Zagrożenia i konflikty ekologiczne 

6. Edukacja ekologiczna 

7. Organizacje i ruchy ekologiczne 

8. Polityka ekologiczna na poziomie lokalnym 

Bezpieczeństwo ekonomiczne: 

1. Narzędzia polityki bezpieczeństwa ekonomicznego 

2. Globalne problemy bezpieczeństwa ekonomicznego 

3. Standardy krajowego ładu finansowego 

4. Bezpieczeństwo ekonomiczne UE 

5. Współczesne teorie rozwoju ekonomicznego 

6. Wybrane elementy ekonomiki przedsiębiorstw sektora obronnego 

7. Rozwój infrastruktury a bezpieczeństwo ekonomiczne 

8. Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego 

Bezpieczeństwo społeczne: 

1. Koncepcje i modele bezpieczeństwa społecznego 

2. Współczesne zagrożenia społeczne 



3. System zabezpieczenia społecznego w Polsce i Unii Europejskiej 

4. Polityka społeczna 

5. Bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym 

6. Współczesne wyzwania demograficzne 

7. Polityka zrównoważonego rozwoju 

8. Polityka rynku pracy 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: 

SPECJALNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE 

Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych w zakresie 
nauk o bezpieczeństwie narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
ekonomicznych. W efekcie zrealizowanych studiów posiada biegłość definiowania, 
opisywania i interpretowania zjawisk i procesów społecznych przez pryzmat nauk o 
bezpieczeństwie oraz wykorzystania ich w praktyce zawodowej. Znajduje, wylicza i 
nazwa programy, strategie i zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa 
narodowego i ekonomicznego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. 
Umiejętnie wykorzystuje nabyte informacje w różnych sytuacjach zagrożeń 
ekonomicznych w specyficznych warunkach działalności administracji państwowej, 
samorządowej oraz systemu finansowego. Nabywa kompetencje do samodzielnego 
dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego, w tym ekonomicznego. Posiada sprawność analitycznego porównania 
elementów składowych systemu poprzez odnajdywanie wewnętrznych powiązań, ich 
opisu i uchwyceniu relacji pomiędzy poszczególnymi obszarami bezpieczeństwa. 
Posiada zdolność do wykorzystania materiałów i strategii o charakterze 
profilaktycznym w konkretnych ekonomicznych realiach instytucjonalnych. Oznacza 
to przygotowanie merytoryczne do wydawania opinii z zakresu planowania i 
realizowania przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem narodowym. Nabywa 
kompetencje kreowania i przeprowadzania zmian w różnych obszarach zarządzania 
bezpieczeństwem; kierowania zespołem ludzi a także przedsięwzięciami 
organizacyjnymi związanymi z bezpieczeństwem narodowym, w przestrzeni 
bezpieczeństwa ekonomicznego. Absolwent studiów zawodowych na kierunku 
Bezpieczeństwo Narodowe - specjalność Bezpieczeństwo ekonomiczne otrzymuje 
tytuł zawodowy licencjata, a jednocześnie nabywa możliwość kontynuowania nauki 
na uzupełniających dwuletnich studiach magisterskich. 

SPECJALNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE 

Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych w zakresie 
nauk o bezpieczeństwie narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
ekologicznych. W efekcie zrealizowanych studiów posiada biegłość definiowania, 
opisywania i interpretowania zjawisk i procesów społecznych przez pryzmat nauk o 
bezpieczeństwie i ekologii oraz wykorzystania ich w praktyce zawodowej. Znajduje, 
wylicza i nazwa programy, strategie i zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa 
narodowego i ekologicznego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. 
Umiejętnie wykorzystuje nabyte informacje w różnych sytuacjach zagrożeń 
ekologicznych w specyficznych warunkach działalności administracji państwowej, 
samorządowej oraz systemu ochrony środowiska naturalnego. Nabywa kompetencje 
do samodzielnego dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego, w tym ekologicznym. Posiada sprawność 



analitycznego porównania elementów składowych systemu poprzez odnajdywanie 
wewnętrznych powiązań, ich opisu i uchwyceniu relacji pomiędzy poszczególnymi 
obszarami bezpieczeństwa. Posiada zdolność do wykorzystania materiałów i strategii 
o charakterze profilaktycznym w konkretnych ekologicznych realiach 
instytucjonalnych. Oznacza to przygotowanie merytoryczne do wydawania opinii z 
zakresu planowania i realizowania przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem 
narodowym. Nabywa kompetencje kreowania i przeprowadzania zmian w różnych 
obszarach zarządzania bezpieczeństwem; kierowania zespołem ludzi a także 
przedsięwzięciami organizacyjnymi związanymi z bezpieczeństwem narodowym, w 
przestrzeni bezpieczeństwa ekologicznego. Absolwent studiów zawodowych na 
kierunku Bezpieczeństwo Narodowe specjalność -Bezpieczeństwo ekologiczne 
otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, a jednocześnie nabywa możliwość 
kontynuowania nauki na uzupełniających dwuletnich studiach magisterskich. 

SPECJALNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE 

Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych w zakresie 
nauk o bezpieczeństwie narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 
społecznych. W efekcie zrealizowanych studiów posiada biegłość definiowania, 
opisywania i interpretowania zjawisk i procesów społecznych przez pryzmat nauk o 
bezpieczeństwie oraz wykorzystania ich w praktyce zawodowej. Znajduje, wylicza i 
nazwa programy, strategie i zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa 
narodowego i społecznego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. 
Umiejętnie wykorzystuje nabyte informacje w różnych sytuacjach zagrożeń 
społecznych w specyficznych warunkach działalności administracji państwowej, 
samorządowej oraz systemu ochrony środowiska naturalnego. Nabywa kompetencje 
do samodzielnego dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego, w tym społecznego. Posiada sprawność analitycznego 
porównania elementów składowych systemu poprzez odnajdywanie wewnętrznych 
powiązań, ich opisu i uchwyceniu relacji pomiędzy poszczególnymi obszarami 
bezpieczeństwa. Posiada zdolność do wykorzystania materiałów i strategii o 
charakterze profilaktycznym w konkretnych społecznych realiach instytucjonalnych. 
Oznacza to przygotowanie merytoryczne do wydawania opinii z zakresu planowania i 
realizowania przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem narodowym. Nabywa 
kompetencje kreowania i przeprowadzania zmian w różnych obszarach zarządzania 
bezpieczeństwem; kierowania zespołem ludzi, a także przedsięwzięciami 
organizacyjnymi związanymi z bezpieczeństwem narodowym, w przestrzeni 
bezpieczeństwa społecznego. Absolwent studiów zawodowych na kierunku 
Bezpieczeństwo Narodowe specjalność -Bezpieczeństwo społeczne otrzymuje tytuł 
zawodowy licencjata, a jednocześnie nabywa możliwość kontynuowania nauki na 
uzupełniających dwuletnich studiach magisterskich. 

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY 

Na obszarze oddziaływania rekrutacyjnego tego kierunku znajduje się znacząca 
liczna instytucji, w których istnieje konieczność zatrudnienia specjalistów z zakresu 
proponowanego kierunku studiów. Potencjalnych pracodawców absolwentów 
nowego kierunku można podzielić na: 



 wojewódzka administracja rządowa, w tym zwłaszcza organy zarządzania 

bezpieczeństwem wojewody; 

 rządowa, wojewódzka administracja zespolona z podległymi jednostkami 

(Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległymi 

komendami i jednostkami ratowniczo – gaśniczymi i szkolnymi, Komenda 

Wojewódzka Policji wraz z podległymi komendami, komisariatami 

jednostkami, inspekcje państwowe (np. Wojewódzki Inspektorat Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat 

Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki 

Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków); 

 rządowa administracja niezespolona, w tym dowództwo Pomorskiego Okręgu 

Wojskowego, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowe komendy uzupełnień; 

 instytucje i jednostki wojskowe (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, żołnierze 

garnizonów zwłaszcza w Bydgoszczy i Inowrocławiu); 

 ogniwa administracji samorządowej (Kujawsko Pomorski Urząd 

Marszałkowski, urzędy starostw powiatowych oraz urzędy gmin miejskich i 

wiejskich); 

 wszystkie jednostki gospodarcze, administracyjne, edukacji powszechnej itp., 

które prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności. 

Tak obszerna, potencjalna grupa pracodawców stwarza szansę na kształtowanie 
rynku pracy zapewniającego stabilne i długotrwałe zapotrzebowania na specjalistów 
z zakresu bezpieczeństwa narodowego. 

 


