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Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
o specjalnościach - edukacja dla bezpieczeństwa państwa i zarządzanie kryzysowe. Program nauczania trzyletnich studiów
1 - go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom państwa, również bazuje na wybranych zagadnieniach nauk społecznych,
w tym administracji, zarządzania i prawa.
Kształcenie studentów - wiedza studentom przekazywana jest na wykładach, które przygotowują ich do
samodzielnego studiowania wskazanej literatury przedmiotu. W trakcie zajęć prezentowane są uwarunkowania polityki
bezpieczeństwa, militarne i pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa, sposoby i metody przeciwdziałania zagrożeniom lub
ograniczania ich negatywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej, sposoby oddziaływania mediów
w sytuacjach kryzysowych oraz możliwości ich wykorzystywania w sytuacji kryzysowej. Poszerzenie i utrwalenie wiedzy
odbywa się w czasie ćwiczeń prowadzonych w formie seminariów i konwersatoriów. Studenci zostaną także przygotowani
do praktycznego działania w sytuacji kryzysowej, nabędą również umiejętności pozwalające im na kierowanie działaniami
antykryzysowymi. Praktyczne umiejętności studenci zdobywają na ćwiczeniach prowadzonych w formie gier decyzyjnych
oraz podczas odbywania praktyk zawodowych. Wszystkie przedmioty nauczania kończą się: zaliczeniem, zaliczeniem
z oceną lub egzaminem. Zajęcia prowadzone są głównie przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkoły
Społeczno - Ekonomicznej - wybitnych specjalistów i praktyków, profesorów i generałów m.in.: Stefana Antczaka,
Eugeniusza Chyłka, Juliana Skrzypa, Piotra Gajewskiego, Lecha Konopkę, Juliana Maja, Marka Paszkowskiego i innych.
Celem kształcenia jest przekazanie absolwentom nowoczesnej i niezbędnej wiedzy do podjęcia pracy
w instytucjach i firmach związanych z realizacją zagadnień bezpieczeństwa państwa oraz stworzenie warunków do
opanowania umiejętności praktycznych umożliwiających późniejsze pełnienie różnych funkcji administracyjnych
i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym jak i gospodarczym kraju.
Program kształcenia obejmuje treści w następujących grupach przedmiotów: podstawowych, kierunkowych,
specjalistycznych. Wybór specjalności dokonywany jest po ukończeniu pierwszego semestru studiów (do końca drugiego
semestru). Kształcenie na specjalności rozpoczyna się na trzecim semestrze studiów. Studenci kierunku Bezpieczeństwo
Narodowe mają do wyboru następujące specjalności edukacja dla bezpieczeństwa państwa i zarządzanie kryzysowe.
Grupa treści podstawowych: filozofia i elementy filozofii bezpieczeństwa, historia i międzynarodowe konflikty
zbrojne, geografia i geopolityka, ekonomia i ekonomika bezpieczeństwa, etyka pokoju i wojny, socjologia i psychologia
bezpieczeństwa narodowego, metodologia badań naukowych, język obcy (angielski), wiedza o państwie i prawie,
technologia informacyjna, administracja publiczna i samorządowa, organizacja i systemy zarządzania, współczesne systemy
geopolityczne.
Grupa treści kierunkowych: teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa,
strategia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, system obronności państwa, zagrożenia bezpieczeństwa
państwa - terroryzm, walka informacyjna i cyberterroryzm, zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna, logistyka
w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowe stosunki polityczne międzynarodowe stosunki wojskowe.
Grupa treści specjalistycznych: bezpieczeństwo zewnętrzne - siły zbrojne, służby specjalne, bezpieczeństwo
wewnętrzne - formacje policyjne i zabezpieczające, służby ochrony władz, straże lokalne i sektorowe, systemy informacyjne
w zarządzaniu kryzysowym, bezpieczeństwo informacyjne i ochrona informacji niejawnych, ochrona osób imienia oraz
własności intelektualnej, systemy i struktury ratownicze - ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo medyczne, ochrona
prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia.
Program specjalności - edukacja dla bezpieczeństwa państwa koncentruje się na zagadnieniach związanych
z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, rozwiązywaniem
problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do pracowników i przyszłych pracowników np.: rodzajów
i służb Sił Zbrojnych RP; służb specjalnych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralnego Biuro
Antykorupcyjne, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego.
Program specjalności - zarządzanie kryzysowe zakłada wykształcenie specjalistów w zakresie roli i zadań
zarządzania kryzysowego funkcjonującego w instytucjach bezpieczeństwa narodowego oraz jednostkach administracji
zarówno państwowej, jak i samorządowej. Absolwenci specjalności przygotowywani są do podjęcia zatrudnienia
w strukturach np.: formacji policyjnych i zabezpieczających: Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie
Więziennej, Służbie Celnej; służbach ochrony władz: Biurze Ochrony Rządu, Straż Marszałkowska; strażach: lokalnych,
sektorowych i innych.
Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie w określonym terminie pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego uwarunkowane jest
uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, uzyskaniem wymaganej ilości
punktów ECTS oraz pozytywnych ocen za pracę dyplomową.

Rektor
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04-04-408 Warszawa; tel.: (22) 490 88 00; e-mail: dziekanat@wsse-uczelnia.com.pl;
www.wsse-uczelnia.com.pl;

