Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Rok akademicki 2021/2022 – semestr letni
SPECJALNOŚCI

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopień)
Studenci kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” na studiach pierwszego stopnia mają do wyboru
następujące specjalności studiów:

Bezpieczeństwo publiczne (BP)
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji (CB)
Uruchomienie kształcenia w ramach określonej specjalności może nastąpić w przypadku
wybrania jej przez grupę 30 studentów. Rektor może wyrazić zgodę na uruchomienie
specjalności w przypadku grupy mniejszej zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
nr 04/02/2021 z dnia 28 lutego 2021 r. w sprawie wyboru specjalności.

Przedmioty z powyższych specjalności realizuje się od semestru III (wybory należy
przeprowadzić na semestrze II)

Bezpieczeństwo publiczne (BP)

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie
bezpieczeństwem informacji (CB)

1

Zasady użytkowania broni (P)

1

2

Postępowanie na miejscu zdarzenia (P)

2

3

Procedury kontroli i zatrzymywania (P)

3

4
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Procedury kontroli w ruchu drogowym (P)
Postępowanie z osobami podejrzanymi o
dokonanie przestępstwa (P)
Prawo i przestępczość nieletnich (P)

4
5

6

6

Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa
państwa
Cyberprzestrzeń jako obszar wojny
hybrydowej
Ochrona infrastruktury krytycznej przed
ofensywnymi operacjami cybernetycznymi
Zarządzanie kryzysowe w wojnie hybrydowej
Cyberterroryzm-przestrzeń zagrożeń i
metody zwalczania
Zarządzanie sieciowymi zasobami
informacyjnymi
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Przygotowanie do użycia środków
przymusu bezpośredniego (P)
Bezpieczeństwo w transporcie
Zasady posiadania prawa do broni
Stosowanie siły fizycznej jako środka
przymusu bezpośredniego (P)
Systemy i struktura ochrony
przeciwpożarowej

7
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9
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Prawne, organizacyjne i strukturalne metody
walki z cyberprzestępczością
Społeczeństwo informacyjne
Prawo internetu
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa
Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (I stopień)
Do wybory dwie specjalności:

Bezpieczeństwo państwa (BP)
Zarządzanie kryzysowe (ZK)
Uruchomienie kształcenia w ramach określonej specjalności może nastąpić w przypadku
wybrania jej przez grupę 30 studentów. Rektor może wyrazić zgodę na uruchomienie
specjalności w przypadku grupy mniejszej zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą
w Warszawie nr 04/02/2021 z dnia 28 lutego 2021 r. w sprawie wyboru specjalności.
Przedmioty z powyższych specjalności realizuje się od semestru III (wybory należy
przeprowadzić na semestrze II)

Bezpieczeństwo państwa (BP)
1

Zarządzanie kryzysowe

Polska w strukturach bezpieczeństwa
międzynarodowego
Bezpieczeństwo militarne i niemilitarne
Bezpieczeństwo publiczne

1

Planowanie i logistyka ochrony ludności

2
3
4

9

Przeciwdziałanie przestępczości
zorganizowanej
Obrona narodowa i bezpieczeństwo
państwa
Sojusz Północnoatlantycki i jego rola w
bezpieczeństwie międzynarodowym
Świadczenia na rzecz obronności państwa
Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii
Europejskiej
Mobilizacja sił obronnych państwa

Zarządzanie kryzysowe
Systemy i struktury ochrony
przeciwpożarowej
System ratownictwa

10

Militaryzacja

10
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7
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5
6
7
8
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Zarządzanie działaniami ratowniczymi i
procesami ewakuacji
Ochrona przed czynnikami masowego
rażenia
Ochrona dóbr kultury
Europejska infrastruktura krytyczna
Przygotowanie i planowanie ćwiczeń w
zakresie zarządzania kryzysowego
Profilaktyka przeciwkryzysowa

11
Systemy bezpieczeństwa narodowego w
wybranych krajach

System dyżurów w administracji publicznej

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (II stopień)
Do wybory dwie specjalności:
Bezpieczeństwo państwa (BP 1)
Bezpieczeństwo publiczne (BP 2)
Uruchomienie kształcenia w ramach określonej specjalności może nastąpić w przypadku
wybrania jej przez grupę 40 studentów. Rektor może wyrazić zgodę na uruchomienie
specjalności w przypadku grupy mniejszej zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
nr 05/02/2021 z dnia 28 lutego 2021 r. w sprawie wyboru specjalności.
Przedmioty z powyższych specjalności realizuje się od semestru III (wybory należy
przeprowadzić na semestrze II)

Bezpieczeństwo państwa (BP 1)
1
2
3
4
5
6
7
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Zastosowanie nowych rozwiązań
techniczno-technologicznych w systemach
bezpieczeństwa
Międzynarodowe stosunki politycznowojskowe
Funkcjonowanie i zagrożenia
społeczeństwa informacyjnego
Informacje prawnie chronione
Współczesne międzynarodowe operacje
wojskowe
Międzynarodowe organizacje
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo euroatlantyckie i
europejskie
Globalne, regionalne i lokalne konflikty
zbrojne

Bezpieczeństwo publiczne (BP 2)
1
Zjawisko przestępczości i jej zwalczanie
2
3

Prawo karne z elementami postępowania
karnego
Bezpieczeństwo cywilne

4
5

Informacje prawnie chronione

6

Społeczeństwo obywatelskie w
bezpieczeństwie i obronności państwa
Współpraca międzynarodowa w zakresie
bezpieczeństwa wewnętrznego
Zarządzanie kryzysowe w administracji
publicznej

7
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Terroryzm

