
 

 

UCHWAŁA NR 4/2020 

RADY DYSCYPLINY NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE  

SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 04 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK przez Kandydata do uzyskania 

stopnia doktora w Dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie 

 

 

Na podstawie § 186 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, § 32 ust. 4, pkt.  9  Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zatwierdzonego 

decyzją nr 50 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r., oraz  

§ 8 przyjętej przez Senat w dniu 25.09.2019 Procedury postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w trybie eksternistycznym, Rada 

Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 Zatwierdza się efekty uczenia dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

w dyscyplinie naukowej Nauki o Bezpieczeństwie w procedurze postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w trybie 

eksternistycznym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

Nauki o Bezpieczeństwie 

 

 

……………………………………………………………………  



 

 

Załącznik 1 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK 

w Dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie 

1. Kandydat/doktorant posiada wiedzę i rozumie: w stopniu umożliwiającym rewizję 

istniejących paradygmatów  światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne, 

zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny naukowej 

nauki o bezpieczeństwie, główne trendy rozwojowe tej dyscypliny, metodologię badań 

naukowych, zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie 

otwartego dostępu, fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, 

prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej w zakresie 

bezpieczeństwa, podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery społecznej i gospodarczej 

oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi 

wynikami. 

2. Kandydat/doktorant posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy z różnych 

dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego 

rozwiązywania złożonych problemów związanych z bezpieczeństwem w wymiarze 

narodowym i międzynarodowym lub wykonywania zadań o charakterze badawczym,  

a w szczególności definiowania celu i przedmiotu badań, formułowania hipotezy 

badawczej, rozwijania metod, technik i narzędzi badawczych oraz twórczego ich 

stosowania, wnioskowania na podstawie wyników badań, dokonywania krytycznej analizy 

i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze 

twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, 

transferowania wyników prac badawczych do sfery społecznej i gospodarczej, 

komunikowania się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne 

uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym (posługiwać się językiem 

obcym na poziomie B2), upowszechniania wyników działalności naukowej w formach 

popularnych, inicjowania debaty, uczestnictwa w dyskursie naukowym, planowania  

i realizowania indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć badawczych lub twórczych, 

także w środowisku międzynarodowym, samodzielnego planowania i działania na rzecz 

własnego rozwoju oraz inspirowania i organizowania rozwoju innych osób, planowania 

zajęć lub grupy zajęć i realizowania ich z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi. 

3. Kandydat/doktorant posiada kompetencje społeczne, w tym jest gotów do: elastycznej 

oceny dorobku w ramach dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie, oceny własnego 

wkładu w rozwój tej dyscypliny naukowej, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych, wypełniania zobowiązań społecznych badaczy  

i twórców, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania  

w sposób przedsiębiorczy, podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych  

i twórczych (w tym prowadzenia działalności naukowej, w sposób niezależny, 

respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej  

z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej).  

 



 

 

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU  
w zakresie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK  

w Dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie 
 

1. Cele i funkcje badań naukowych. 

2. Geneza nauk o bezpieczeństwie i ogólna charakterystyka tej dyscypliny.  

3. Przedmiot i cele badań nauk o bezpieczeństwie. 

4. Problem główny, problemy szczegółowe i hipotezy w naukach społecznych. 

5. Organizacja procesu badawczego. 

6. Metody, techniki i narzędzia badawcze nauk społecznych.  

7. Pojęcie, istota i rodzaje bezpieczeństwa narodowego. 

8. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego w wymiarach zewnętrznym  
i wewnętrznym. 

9. Polska jako podmiot bezpieczeństwa międzynarodowego. 

10. Wyzwania, zagrożenia, szanse i ryzyka w obszarze bezpieczeństwa Polski XXI w. 

11. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa narodowego (państwa). 

12. Metodyka oceny ryzyka. 

13. Strategiczne środowisko bezpieczeństwa.  

14. Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa, miejsce i rola RP w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego. 

15. Sojusz Północnoatlantycki, geneza, zadania, przyszłość. 

16. Unia Europejska i jej strategia bezpieczeństwa. 

17. Strategie bezpieczeństwa narodowego (państwa). 

18. Stany nadzwyczajne. 

19. System bezpieczeństwa narodowego (podsystem kierowania, obronny i ochronny oraz  
podsystemy wsparcia). 

20. Administracja bezpieczeństwa narodowego. 

21. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. 

22. Zarządzanie kryzysowe w wymiarze narodowym i międzynarodowym. 

23. Ochrona ludności i obrona cywilna. 

24. Infrastruktura krytyczna bezpieczeństwa państwa. 

25. Siły i środki państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa. 

26. Logistyka bezpieczeństwa. 

27. Państwa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa (KSRG). 

28. Pozarządowe organizacje w systemie bezpieczeństwa narodowego (państwa). 

29. Edukacja dla bezpieczeństwa. 

30. Rozwój systemu bezpieczeństwa narodowego RP. 


