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   OPIS ZAK ADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SI  DLA  KIERUNKU STUDIÓW 
 Kierunek studiów: Socjologia grup dyspozycyjnych 
Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne (82%)
Dyscyplina naukowa: nauki o bezpiecze stwie (18%) 
Poziom kszta cenia: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji:6
Profil kszta cenia: ogólnoakademicki

Kod efektu 
uczenia si

dla kierunku 
studiów

Efekty uczenia si  dla kierunku studiów                 
Po uko czeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Socjologia grup dyspozycyjnych absolwent uzyska efekty 
uczenia si  w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk

drugiego
stopnia PRK 

(kody)

WIEDZA

K_W01 

Absolwent posiada rozwini t  w znacznym stopniu wiedz
teoretyczn  i faktograficzn  w dziedzinie nauk spo ecznych
ze szczególnym uwzgl dnieniem nauk socjologicznych oraz 
nauk o bezpiecze stwie w odniesieniu do nabywania 
kwalifikacji do roli zawodowej socjologa. Zna specyfik
przedmiotow  i metodologiczn  tych nauk, genez
wyodr bnianych perspektyw, koncepcji czy nurtów, 
rozwa a je na ró nych poziomach uj  teoretycznych, jak i 
zna kierunki ich dalszego rozwoju. 

P6S_WG 

K_W02 

Absolwent posiada zaawansowan  wiedz   o
wyspecjalizowanych podmiotach okre lanych mianem grup 
dyspozycyjnych, których wspó dzia anie nastawione jest na 
obron  i ochron  cenionych powszechnie dóbr wspólnych. 
Zna równie  z o one zale no ci wyst puj ce pomi dzy tymi 
podmiotami, wyja nia zjawiska im towarzysz ce, jak i 
dysponuje wiedz  szczegó ow  okre laj c  wszelkie 
procesy je stanowi ce. Ta rodzajowa wiedza wzmacnia 
wra liwo  tkanki spo ecznej na wszelkiego rodzaju 
zagro enia w zmiennych i przewidywalnych warunkach. 

P6S_WG 

K_W03 
Absolwent posiada rozleg  wiedz  z zakresu systemowej 
organizacji grup dyspozycyjnych zaanga owanych w 
stanowienie bezpiecze stwa publicznego.

P6S_WG 

K_W04 
Absolwent posiada zaawansowan  wiedz  o rodzajach wi zi 
zespalaj cych i sk aniaj cych podmioty systemów 
bezpiecze stwa do wspó dzia ania w zapewnianiu 
bezpiecze stwa i stanowieniu porz dku publicznego. 

P6S_WG 
P6S_WK

K_W05 
Absolwent posiada rozwini t  w znacznym stopniu wiedz  o 
potrzebach cz owieka w zakresie szeroko rozumianego 
bezpiecze stwa oraz jest w pe ni wiadomy konieczno ci
aktywnego wspó tworzenia rodowiska
(nie)bezpiecze stwa.

P6S_WG 
P6S_WK

K_W06 

Absolwent posiada rzetelnie ugruntowan  i zaawansowan
wiedz  z obszaru metodologii bada  spo ecznych s u cej
wszechstronnej analizie i formu owaniu rozwi za  dla 
z o onych i typowych problemów z obszaru bezpiecze stwa
i porz dku publicznego, cz sto ujawniaj cych si  w 
zmiennych i nie w pe ni przewidywalnych warunkach. 

P6S_WG 

K_W07 
Absolwent posiada zaawansowany zasób wiedzy w obszarze 
norm i regulacji prawnych (o statusie krajowym w sferze 
administracji publicznej, sektorów zawodowych itp.) i 
pozaprawnych (etycznych, ideologicznych, moralnych, itp.) 

P6S_WG 
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organizuj cych struktury i instytucje systemu 
bezpiecze stwa pa stwa.

K_W08 
Absolwent posiada zaawansowan  wiedz  na temat 
hybrydyczno ci zmian i przeobra e  dokonuj cych si  w 
instytucjonalnych kontekstach spo ecznych.

P6S_WK

K_W09 
Absolwent posiada zaawansowan  wiedz  socjologiczn ,
której krytycznie rozumienie prowadzi do wy onienia 
interdyscyplinarnych perspektyw ogl du ca okszta tu
rzeczywisto ci spo ecznej.

P6S_WG 

K_W10 

Absolwent posiada zaawansowan  wiedz  z zakresu 
ochrony w asno ci intelektualnej oraz w asno ci
przemys owej. Zna metodyk  wyra ania tej wiedzy do 
postaci prezentacji, baz danych, modeli teoretycznych i 
empirycznych, projektów bada  spo ecznych realizowanych 
w niewielkiej skali, prac badawczych i artyku ów,
lokuj cych si  w problematyce szeroko poj tego
bezpiecze stwa. 

P6S_WG 

K_W11 

Absolwent zna i rozumie generalne zasady tworzenia i 
rozwoju form indywidualnej przedsi biorczo ci w 
zmiennych ale przewidywalnych krajowych 
uwarunkowaniach, jak i zwi zane z tymi uwarunkowaniami 
nabywanie specjalistycznych uprawnie  niezb dnych do 
realizacji karier zawodowych w sferze bezpiecze stwa 
publicznego.

P6S_WK

K_W12 
Absolwent posiada ogólny ca okszta t wiedzy z zakresu 
etyki i moralno ci formuj cy  i profiluj cy odpowiednie 
postawy zgodne z ideologi Safety Culture.

P6S_WK

K_W13 
Absolwent posiada kompletn  w zaawansowanym stopniu 
wiedz  o wspó czesnej sferze kulturowej transformuj cej
otoczenie spo eczne naszego kraju. 

P6S_WG 

UMIEJ TNO CI 

K_U01 

Absolwent potrafi wykorzysta  posiadan  wiedz  w celu 
realizacji z o onych zada  analitycznych (porz dkowanie,
klasyfikowanie, porównywanie) oraz w celu formu owania
wniosków (ocena, diagnoza, interpretacja) odnosz cych si
do problematyzacji kwestii zwi zanych z bezpiecze stwem 
ze wzgl du na ujawniaj ce si  w warunkach nie w pe ni 
przewidywalnych zagro enia o pod o u ekologicznym, 
technogennym oraz spo eczne o proweniencji 
konfliktogennej. 

P6S_UW 
P6S_UK

K_U02 
Absolwent potrafi opracowa  strategiczne dokumenty 
obowi zuj ce na szczeblu krajowym w obszarze 
bezpiecze stwa pa stwa przyczyniaj c si  do odtwarzania 
potencja u bezpiecze stwa, a tym samym do umacniania 
struktur spo ecznych.

P6S_UK
P6S_UO 

K_U03 

Absolwent potrafi w umiej tny sposób wyprowadzi  wnioski 
metod  indukcyjn  (metoda powypadkowa – „jak si  to 
sta o”) oraz dedukcyjn  (metoda przed wypadkowa – „co 
si  stanie gdy”) oraz stosuje metody statystyczne do 
ustalania przyczyn i konsekwencji analizowanych z o onych
zdarze  i zjawisk spo ecznych niebezpiecznych dla 
spo eczno ci lokalnych jak i ca ych spo ecze stw (ryzyko, 
zagro enia, kryzys). 

P6S_UW 

K_U04 
Poprzez dobór oraz zastosowanie zaawansowanych metod i 
narz dzi absolwent potrafi wykona  i zastosowa  w 
praktyce modele oparte na metodyce jako ciowej i 
ilo ciowej do okre lania stanów dysfunkcyjnych 

P6S_UW 
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spo ecze stwa (tj. ryzyka, kryzysu, zagro e ) oraz 
przeciwdzia ania ich niepo danych skutków b d  szybkiej 
eliminacji zaistnia ych konsekwencji. 

K_U05 
Absolwent skutecznie pos uguje si  krajowymi regulacjami 
prawnymi (w sferze administracji publicznej, sektorach 
bran owych itp.) i pozaprawnymi (etycznymi, 
ideologicznymi, moralnymi, itp.) w celu zapewniania 
bezpiecze stwa i porz dku publicznego. 

P6S_UW 

K_U06 
Absolwent jest zdolny do krytycznej oceny sytuacji 
problemowych ujawniaj cych si  w sektorze 
bezpiecze stwa publicznego w kontek cie realizacji zada
indywidualnych, jak i zespo owych w przewidywalnych 
uwarunkowaniach. 

P6S_UK

K_U 07 
W dzia alno ci zawodowej absolwent potrafi ocenia  rozwój 
systemów bezpiecze stwa pa stwa w kontek cie
zmieniaj cej si  wiedzy. 

P6S_UK

K_U 08 

Absolwent posiada umiej tno  przygotowania prac 
pisemnych w j zyku ojczystym w dowolnej formie 
przekazu, takiej jak forma podaj ca: pisemna, 
eksponuj ca: pokaz, prezentacja multimedialna; 
problemowa: studium przypadku; praktyczne: prace 
koncepcyjne, prognozuj ce, szacuj ce i logiczne. 

P6S_UK

K_U9 

Absolwent posiada umiej tno  profesjonalnego 
przedstawienia przygotowanych indywidualnie jak i 
zespo owo prac w dowolnej formie przekazu, takiej jak 
forma podaj ca: wyk ad lub wypowied  systematyzuj ca
lub konwersatoryjna, eksponuj ca: pokaz, prezentacja 
multimedialna; problemowa: ukazanie studium przypadku; 
praktyczne: ukazanie efektów prac koncepcyjnych, 
prognozuj cych, szacuj cych i logicznych. 

P6S_UK
P6S_UO 

K_U10 
Absolwent posiada umiej tno ci j zykowe w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,  w a ciwych dla 
studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami 
okre lonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kszta cenia J zykowego. 

P6S_UK

K_U11 

Absolwent jest wiadomy potrzeby nieustannego uczenia 
si  przez ca e ycie, zw aszcza w zakresie szybko 
post puj cych zmian w systemie bezpiecze stwa
powszechnego. W pe ni identyfikuje si  z koncepcj
ca o yciowego uczenia si  (lifelong learning) oraz ma 
wiadomo  potrzeby doskonalenia zdobytej ju  wiedzy w 

trakcie realizacji karier zawodowych. 

P6S_UU 

K_U12 

Absolwent jest zorientowany na dzia anie w sposób 
przedsi biorczy w wymiarze podejmowanych dzia a
indywidualnie jak i grupowo, przyjmuj c w nich ró ne role 
spo eczno-zawodowe, tak e te odpowiedzialne za 
kszta cenie zawodowe nowych kadr. Posiada potencja  w 
realizacji profesjonalnych wzorów spo ecznych i osobowych 
w hierarchicznych strukturach zawodowych. 

P6S_UO 
P6S_UU 

KOMPETENCJE SPO ECZNE 

K_K01 
W sytuacji zawodowej pozornie niemo liwej do 
rozstrzygni cia absolwent jest gotów do poszukiwania 
w a ciwych rozwi za  zgodnych z uregulowaniami 
prawnymi, etycznymi i moralnymi, w sposób umiej tny
redukuj c b d  za egnuj c konflikty interesów. 

P6S_KR 

K_K02 Zgodnie z imperatywem odpowiedzialno ci spo ecznej jest 
gotów do wspó organizacji projektów maj cych na celu 

P6S_KO 
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zwi kszanie poczucia bezpiecze stwa w skali lokalnej i 
regionalnej.

K_K03 
Jest gotów do realizacji zada  zawodowych s u cych
zapewnianiu bezpiecze stwa oraz stanowieniu 
bezpiecze stwa publicznego. 

P6S_KR 

K_K04 
Jest gotów do aktywnego i zaanga owanego okre lania i 
rozstrzygania dylematów zwi zanych z ideologi   Safety 
Culture w celu umacniania bezpiecze stwa w systemach 
antropotechnicznych.

K6S_KK

K_K05 
Jest gotów do systematycznego udzia u w 
przedsi wzi ciach zespo owych, jak i inicjowania dzia ania
na rzecz interesu spo ecznego  w sferze bezpiecze stwa.

K6S_KO 

K_K06 Jest gotów do odpowiedzialnego pe nienia ról zawodowych 
z uwzgl dnieniem dba o ci o dorobek i tradycje zawodu. 

K6S_KR 

K_K07 Jest gotów do przedsi biorczego dzia ania poprzez 
podejmowanie aktywno ci gospodarczej. 

K6S_KO 

K_K08 
Jest gotów do rozwi zywania  problemów poznawczych 
ujawniaj cych si  w zawodach wysokiego ryzyka w sferze 
bezpiecze stwa. 

K6S_KK

Obja nienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod sk adnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
K_W - kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie umiej tno ci 
K_K - kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie kompetencji spo ecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia si


