STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

SPECJALNOŚCI

INFORMACJI I CYBERPRZESTRZENI

 służby bezpieczeństwa wewnętrznego

Absolwent jest przygotowany do podjęcia
pracy w wybranych służbach, inspekcjach
oraz strażach oraz jednostkach administracji
publicznej.
Zdobędzie wiedzę z zakresu:
 bezpieczeństwa informacyjnego państwa,
 ochrony informacji niejawnych i danych
osobowych,
 prawnych aspektów ochrony informacji,
 bezpieczeństwa obiegu dokumentów,
 bezpieczeństwa informacji w systemach
teleinformatycznych.

 bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeni

SPECJALNOŚĆ SŁUŻBY
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Absolwent jest przygotowany do podjęcia
pracy w służbach mundurowych
i jednostkach samorządu terytorialnego,
których zadania koncentrują się na
zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego.
Posiada wiedzę z zakresu:






Bezpieczeństwo
Wewnętrzne

zabezpieczenia imprez masowych,
ochrony mienia,
współpracy służb, inspekcji i straży,
ochrony porządku konstytucyjnego
zwalczania przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu.

www.rekrutacja.uph.edu.pl

Studiuj na kierunku

www.insib.uph.edu.pl

www.uph.edu.pl
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unikatowy kierunek, który pozwala na
przygotowanie kadr różnych szczebli
administracji oraz służb państwowych,
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego
przygotowany jest do pracy w urzędach gminy,
powiatu, województwa, centrach zarządzania
kryzysowego, instytucjach służb państwowych
(m.in. Policja, ABW, BOR, CBA, Straż
Miejska, Straż Graniczna, Straż Pożarna,
Straż Graniczna).

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

DOŁĄCZ DO
NAJLEPSZYCH !
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

SPECJALNOŚĆ OCHRONA GRANIC

SPECJALNOŚCI:

I BEZPIECZEŃSTWO OBSZARÓW
PRZYGRANICZNYCH

SPECJALNOŚĆ OBRONA

Absolwent jest przygotowany do podjęcia racy
w służbach mundurowych odpowiedzialnych
za ochronę granicy państwowej oraz w
podmiotach administracji publicznej, które
realizują zadania w tym obszarze.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia
pracy w siłach Zbrojnych RP, jednostkach
obrony terytorialnej i wybranych służbach,
inspekcjach oraz strażach.

 ochrona granic i bezpieczeństwo
obszarów przygranicznych
 obrona terytorialna państwa
OPIS KIERUNKU
Studia na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne adresowane są do osób,
chcących związać swoją przyszłość zawodową
ze służbami mundurowymi
odpowiedzialnymi za utrzymanie
bezpieczeństwa wewnętrznego lub
podmiotami administracji publicznej.
Celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę
dotyczącą istoty bezpieczeństwa
wewnętrznego, szczególnych zadań,
kompetencji, budowy struktur i zasad
współpracy instytucji odpowiedzialnych
za utrzymanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

www.rekrutacja.uph.edu.pl

Posiada wiedzę z zakresu:
 współpracy transgranicznej,
 organizacji i funkcjonowania przejść
granicznych,
 polityki wizowej Polski i państw strefy
Schengen,
 rozpoznania migracyjnego.

www.insib.uph.edu.pl

TERYTORIALNA PAŃSTWA

Zdobędzie wiedzę z zakresu:
 współpracy cywilno-wojskowej,
 systemów obrony terytorialnej wybranych
państwa NATO,
 techniki wojskowej i policyjnej,
 ochrony ludności,
 obrony cywilnej.

www.uph.edu.pl

