
Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej Straży Miejskich i Gminnych 

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia 

 

Nazwa kierunku studiów: Organizacja ochrony porządku  publicznego – wybrane zagadnienia funkcjonowania Straży Miejskich i Gminnych 

Obszar kształcenia: NAUKI SPOŁECZNE 

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa: Nauki prawne. Prawo 

Poziom kształcenia (studiów): studia podyplomowe 

SYMBOL 

efektów 

kierunkowych 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

SYMBOL 

efektów 

obszarowych 

WIEDZA 

K_W01 

Uczestnik studiów podyplomowych ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o kluczowych 

regulacjach w zakresie następujących gałęzi prawa materialnego: 

prawo karne, a w szczególności o czynach będących przestępstwami i wykroczeniami, zasadach 

odpowiedzialności karnej,  oraz sposobach reakcji prawnokarnej. 

prawo administracyjne, a w szczególności o regulacji podmiotowych i przedmiotowych 

zakresów kompetencji organów administracji państwa, źródeł prawa administracyjnego, form 

aktywności administracji publicznej państwa oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego 

kontroli w prawie administracyjnym. Uczestnik studiów podyplomowych ma pogłębioną wiedzę 

na temat ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ochrony informacji 

niejawnych oraz prawa o zgromadzeniach. 

prawo pracy, a w szczególności o regulacji w zakresie stosunku pracy pracownika i pracodawcy 

jako stron stosunku pracy. 

S2A_W07 

S2A_W08 

S2A_W09 



K_W02 

Uczestnik studiów podyplomowych zna proceduralne aspekty stosowania prawa, przebieg 

postępowań sądowych i przed innymi organami władzy publicznej, posiada pogłębioną wiedzę o 

czynnościach procesowo-kryminalistycznych. 

S2A_W07 

S2A_W03 

K_W03 
Uczestnik studiów podyplomowych zna organy i instytucje funkcjonujące w systemie ochrony 

porządku publicznego, zna ich społeczne znaczenie. 
S2A_W07 

K_W04 
Zna i rozumie najważniejsze teorie organizacji i zarządzania, w szczególności zarządzania 

kryzysowego. 

S1A_W05 

S1A_W06 

S1A_W07 

K_W05 

 

Posiada wiedzę na temat podstaw ustrojowych państwa.  Zna i rozumie pojęcie wolności i praw 

człowieka i obywatela oraz pojęcie obowiązków obywatelskich. 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

K_W06 
Zna najważniejsze techniki dokonywania czynności kancelaryjnych. Posiada wiedzę na temat 

usług dostępnych w sieciach informatycznych. 
S1A_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Uczestnik studiów podyplomowych opisuje zasady i formy ochrony prawnej 

S2A_U06 

S2A_U07 

S2A_U08 

K_U02 Uczestnik studiów podyplomowych posiada umiejętności prezentowania rozbudowanej 

argumentacji, kierując się przy tym zasadami etycznymi, racjonalnie podejmie dyskusję ze 
S2A_U02 



specjalistą w wybranej dziedzinie prawa. 

 

S2A_U03 

S2A_U05 

S2A_U06 

S2A_U07 

S2A_U08 

K_U03 

Uczestnik studiów podyplomowych posiada umiejętność zespołowego analizowania zagadnień 

prawnych, prowadzenia dyskursu i prezentacji wniosków – w zespołach specjalistów i zespołach 

interdyscyplinarnych 

S2A_U06 

S2A_U08 

K_U04 
Potrafi wyjaśnić podstawowe założenia organizacji i zarządzania. Potrafi odnieść wiedzę z 

zakresu organizacji i zarządzania do funkcjonowania administracji publicznej. 

S1A_U03 

S1A_U06 

S1A_U07 

K_U05 

Potrafi zorganizować pracę biurową i prawidłowy obieg dokumentacji. Posiada umiejętność 

korzystania z metod i narzędzi komunikacji na odległość i pozyskiwania informacji, potrafi 

konstruować regulacje wewnętrzne. 

S1A_U06 

S1A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Uczestnik studiów podyplomowych rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, 

wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

S2A_K01, 

S2A_K06 

K_K02 Rozumie znaczenie przestrzegania prawa jako regulatora stosunków społecznych a także ma 

świadomość konsekwencji tolerancji wobec naruszeń prawa. 
S2A_K05 

K_K03 Ma świadomość pełnionej roli społecznej związanej z możliwością wykonywania zawodu 

zaufania publicznego, rozumie znaczenie działań mających na celu podnoszenie świadomości 
S2A_K05 



prawnej społeczeństwa. 

K_K04 

Przejawia zainteresowanie problemami polityki legislacyjnej,  rozumie konieczność ciągłego 

monitorowania zmian legislacyjnych i orzecznictwa, a w związku z tym potrafi formułować 

postulaty de lege lata i de lege ferenda 

S2A_K04, 

S2A_K05 

S2A_K01 

K_K05 
Ma świadomość znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie 

podejmowania decyzji prawnych i rozstrzygania sporów 
S2A_K02 

K_K06 Jest zdolny do zorganizowanej pracy w zespole i do przyjmowania w niej różnych ról. S1A_K02 

K_K07 
Jest zdolny do określenia priorytetów oraz do samodzielnego planowania i organizowania swoich 

działań. 

S1A_K03 

 

 

Objaśnienie oznaczeń stosowanych we wszystkich tabelach: 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 

numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr dziesiętnych (numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0). 

cyfra 1 lub 2 – dla określenia poziomu kształcenia (1 – studia/kwalifikacje pierwszego stopnia, 2 – studia/kwalifikacje drugiego stopnia); 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 

litera określająca nazwę obszaru, zgodnie z następującymi ustaleniami: 



- H: obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym 

- S: obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym 

- X: obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym 

- P: obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym 

- T: obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym 

litera A lub P – dla określenia profilu kształcenia (A – profil ogólnoakademicki, P – profil praktyczny); 

Inz – oznacza kwalifikacje inżynierskie określone w rozporządzeniu MNISW w sprawie KRK 


