Wydział:
Nazwa studiów:
Dla kogo?
Jakie kwalifikacje/
uprawnienia po
studiach?

Liczba punktów
ECTS:

Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Słuchaczami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z tytułem
licencjata lub magistra
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje wszechstronne
przygotowanie do podjęcia pracy w administracji publicznej
(rządowej i samorządowej), służbach publicznych (państwowych i
samorządowych), organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem
obywateli, zespołach reagowania kryzysowego i in. z zakresu szeroko
pojętego
bezpieczeństwa
wewnętrznego,
odgrywającego
współcześnie kluczową rolę w polityce państwa, nie tylko na
szczeblu centralnym, ale również i samorządowym.
60

200
Liczba godzin:
Nie
Czy program
obejmuje praktyki?
Skrócony opis oferty Celem podyplomowych studiów jest dostarczenie słuchaczom
wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji
społecznych koniecznych do pracy w administracji publicznej,
służbach publicznych
(państwowych i samorządowych),
organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli,
zespołach reagowania kryzysowego i in. z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa wewnętrznego, odgrywającego współcześnie
kluczową rolę w polityce państwa, nie tylko na szczeblu centralnym,
ale również i samorządowym. Absolwenci będą mogli wykorzystać
zdobytą specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień
związanych z: bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, współczesnymi
zagrożeniami dla bezpieczeństwa i skutecznymi zachowaniami w
przypadku ich wystąpienia, zasadami prawnymi oraz realizacją
procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym zarówno w skali
lokalnej, jak i w skali makro, ochroną osób, mienia, ochroną danych
osobowych i informacji niejawnych, a także metodyką pracy
analitycznej.
Wymogi związane z Praca końcowa
ukończeniem
studiów:
Warunki otrzymania Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem
kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest
świadectwa:
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodne z
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10
lutego 2017 r. (Poz. 279). Warunkiem jego otrzymania jest
uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie koniecznych zaliczeń z
poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie i obrona pracy
końcowej. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz
podniesienia kwalifikacji słuchacza.
1600 zł
Cena za semestr:

Organizacja zajęć:

Dane kontaktowe:

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, w wybrane soboty i
niedziele, w godzinach od 8:00 do 20:00 przy ulicy Zbierskiego 2/4
w Częstochowie
Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

adres, mail, telefon, 42-200 Częstochowa
strona www
ul. Zbierskiego 2/4
pokój 3.09
telefon : 34 378-31-19, 34 378-31-20
mail: ucku@ujd.edu.pl
Kierownik studiów:
Dr Małgorzata Soja
m.soja@ujd.edu.pl

