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I.

Informacje ogólne
Czas trwania:
2 semestry
Liczba godzin:
200
Praktyki:
50 godzin
Liczba punktów ECTS:
33
Koszt studiów:
I rata
II raty
III raty
Opłata rekrutacyjna:
0 zł

– 1375 zł
– 1450 zł (2 x 725 zł)
– 1500 zł (3 x 500 zł)

II. Rekrutacja
Adresaci studiów podyplomowych:
1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły
studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).
2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
3. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe
jest
złożenie
kompletu
dokumentów.
Miejsce składania dokumentów: dokumenty przyjmujemy w Biurze rekrutacji
(pokój nr B8) – Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa – wejście
od ul. Jęczmiennej 23.
Wymagane dokumenty:
 kwestionariusz osobowy,
 1 zdjęcie (dowodowe),
 dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów,
 kserokopia dowodu osobistego.

Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa, ul. Prosta 4 / ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
tel. +48 695 000 011, e-mail: kontakt@kj.edu.pl, www.kj.edu.pl, www.tsw.edu.pl

III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych
Wiedza zdobywana na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie
bezpieczeństwem państwa obejmuje przedstawienie teoretyczne i praktyczne
powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania
sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji
gospodarczych. Dodatkowym elementem wzmacniającym charakter studiów jest
możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku
pracy. Studia podyplomowe mają przygotować specjalistów w branży Zarządzania
bezpieczeństwem państwa.
W wyniku ukończenia studiów podyplomowych słuchacze stają się
specjalistami,
którzy
będą
pracować
na
stanowiskach
związanych
z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach
działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego. Umiejętności
nabyte podczas trwania studiów podyplomowych to m.in. zarządzanie
bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego,
zarządzanie sytuacją kryzysową czy też negocjacji kryzysowych.
Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom
co najmniej licencjata), którzy są funkcjonariuszami i pracownikami podmiotów
zajmujących się bezpieczeństwem pragnącymi poszerzać swoje kompetencje oraz
do kandydatów pragnących swoje życie zawodowe związać z sektorem
bezpieczeństwa państwa. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. Treści programowe
 Filozofia wojny i pokoju
 Historyczne modele zagrożeń i systemów bezpieczeństwa
 Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej
 Europejska polityka bezpieczeństwa
 Instytucje bezpieczeństwa
 Metodologia nauk o bezpieczeństwie
 Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem
 Psychologia sytuacji kryzysowych
 Terytorialno-polityczne i gospodarcze zagrożenia bezpieczeństwa
 Prawne podstawy bezpieczeństwa Państwa
 Zasoby osobowe w zarządzaniu bezpieczeństwem
 Komunikacja międzykulturowa
 Międzynarodowe bezpieczeństwo gospodarcze
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Międzynarodowe misje pokojowe i rozjemcze
Polska w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej
Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
Stosowana metodologia badań bezpieczeństwa
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
Kultura fizyczna
Praktyki zawodowe

V. Efekty kształcenia















WIEDZA
Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie
bezpieczeństwem państwa:
Posiada specjalistyczną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu zarządzania
bezpieczeństwem państwa.
Zna i rozumie znaczenie zarządzania bezpieczeństwem państwa oraz jego
uwarunkowania zarówno w skali narodowej, regionalnej, jak i lokalnej.
Ma specjalistyczną wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu
Bezpieczeństwa.
Opisuje i interpretuje doświadczenia historyczne na potrzeby kształtowania
zarządzania bezpieczeństwem państwa.
Posiada specjalistyczną
wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań
w zakresie bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności o problemach
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.
Ma specjalistyczną
wiedzę dotyczącą procesów komunikowania
interpersonalnego i społecznego ich prawidłowości i zakłóceń w systemach
zarządzania bezpieczeństwem.
Ma specjalistyczną wiedzę o procesach zmian w ustroju państw, systemów
politycznych, administracji, gospodarce, strukturach społecznych i systemach
bezpieczeństwa państwa.
Ma specjalistyczną wiedzę dotyczącą istoty mechanizmów zarządzania
światowym systemem zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej.
Posiada specjalistyczną wiedzę o bezpieczeństwie globalnym oraz w ramach
struktur Unii Europejskiej i NATO.
Charakteryzuje funkcje kierowania ludźmi w kontekście typu organizacji
i zasięgu jej działania, przede wszystkim w kontekście zarządzania
bezpieczeństwem państwa.
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 Potrafi wskazać rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur
i organizacji gospodarczych, przede wszystkim w kontekście zarządzania
bezpieczeństwem państwa.
 Zna podstawowe regulacje prawne tworzące ład administracyjny państwa
 Potrafi wskazać ewolucję struktur organizacyjnych, wskazuje na czynniki
strukturotwórcze zarządzania bezpieczeństwem.
 Zna pojęcia z zakresu filozofii wojny i pokoju oraz rozumie ich wpływ na
bezpieczeństwo.
 Zna strategiczne determinanty tworzenia systemu bezpieczeństwa państwa.













UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie
bezpieczeństwem państwa:
Stosuje wiedzę teoretyczną w obszarze zarządzania bezpieczeństwem państwa
oraz jest specjalistą w tym zakresie.
Umie wykorzystać wiedzę specjalistyczną do współpracy z innymi obszarami
funkcjonalnymi
w
typowych
sytuacjach
dotyczących
zarządzania
bezpieczeństwem państwa.
Posługuje się normami i standardami w procesach planowania, organizowania,
motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.) w kontekście zarządzania
bezpieczeństwem państwa.
Efektywnie zarządza powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu prawidłowego zarządzania
bezpieczeństwem państwa.
Stosuje odpowiednie metody i narzędzia analityczne i systemy informatyczne,
które wspomagają umiejętności zarządzania bezpieczeństwem i podejmowania
decyzji.
Dokonuje oceny proponowanych rozwiązań i oraz decyduje o ich wyborze,
w kontekście zarządzania bezpieczeństwem państwa.
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
państwa w celu:
analizowania i interpretowania problemów związanych z bezpieczeństwem,
ochroną
porządku
konstytucyjnego,
zapewnieniem
bezpieczeństwa
kulturowego, zapewnieniem integralności terytorialnej i nienaruszalności
granic, ochroną interesów ekonomicznych i in. Potrafi dobierać krytycznie dane
i metody analiz oraz dokonać krytycznej analizy skuteczności i przydatności
stosowanej wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.
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 Umiejętnie kieruje i kreuje procesy zarządzania bezpieczeństwem państwa
w administracji państwowej i samorządowej, również z zarządzania
kryzysowego.
 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do
realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem państwa.
 Profesjonalnie i specjalistycznie posługuje się rozszerzonymi ujęciami
teoretycznymi w celu analizowania zachowań ludzkich, diagnozowania
i prognozowania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz opracowania
strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów
zarządzania bezpieczeństwem państwa z zastosowaniem metody badawczej.
 Potrafi interpretować i stosować przepisy prawa obronnego Polski, Unii
Europejskiej i NATO.
 Potrafi dokonań oceny założeń strategii bezpieczeństwa narodowego Polski,
a także innych państw oraz NATO i Unii Europejskiej w kontekście zarządzania
bezpieczeństwem państwa.
 Potrafi ocenić istotę regionalizacji i instytucjonalizacji bezpieczeństwa. Opisuje
rolę współdziałania w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa.
 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu filozofii w celu tworzenia podstaw
zapewnienia bezpieczeństwa państwa.









KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent po zakończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie
bezpieczeństwem państwa:
Jest gotowy do poszerzania swojej specjalistycznej wiedzy, umiejętności
profesjonalnych i badawczych również wymiarze interdyscyplinarnym; rozumie
potrzebę stałego dokształcania się zawodowego oraz potrafi inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem państwa.
Posiada kompetencje i przygotowanie do kierowania procesami bezpieczeństwa
w administracji państwowej i samorządowej w kontekście bezpieczeństwa
państwa.
Jest gotowy do podjęcia specjalistycznych negocjacji dotyczących
bezpieczeństwa państwa.
Jest gotowy do obrony własnych poglądów poprzez uzyskanie specjalistycznej
wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa.
Jest przygotowany do postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról
organizacyjnych i społecznych, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
państwa.
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