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Bezpieczeństwo publiczne
Studia podyplomowe
dwa semestry
Ogólna liczba godzin: 210, w tym:
 100 godzin wykładów,
 100 godzin zajęć praktycznych (konwersatoria, ćwiczenia),
 10 godzin seminarium dyplomowe.
Studia niestacjonarne,
zjazdy sobota - niedziela
Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności
w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmującego: bezpieczeństwo
lokalne, ekonomiczno - finansowe oraz informacyjne. Specjalistyczna
wiedza z tego zakresu i praktyczne umiejętności zdobyte przez słuchaczy
pozwolą na pracę w obszarze bezpieczeństwa publicznego, zarówno
w instytucjach administracji publicznej, służb publicznych, jak
i podmiotach gospodarczych.
Studia adresowane do absolwentów studiów wyższych bez względu na
kierunek ukończonych studiów a także do osób, które chcą:
 zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie
bezpieczeństwa publicznego,
 podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.
Studia przewidziane są dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą
z pracą
w:
podmiotach
administracji
publicznej
(rządowej
i samorządowej), instytucjach publicznych, w Policji, Straży Granicznej,
Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, organizacjach
pozarządowych, mediach, państwowych, prywatnych podmiotach
gospodarczych, agencjach reklamowych itd.
W trakcie studiów słuchacze zdobędą interdyscyplinarną wiedzę
i umiejętności wykorzystywania narzędzi, metod i technik planowania
działań oraz rozwiązywania trudnych problemów. Zdobyte kwalifikacje
zapewnią słuchaczom możliwości skutecznego pokonywania barier
i kryzysów m.in. w zakresie rozpoznawania i analizowania zagrożeń
w dziedzinach: bezpieczeństwa lokalnego, ekonomiczno - finansowego,
ochrony informacji i zarządzania ich bezpieczeństwem.
Absolwenci nabędą umiejętności samodzielnego zastosowania
skutecznych mechanizmów decyzyjnych oraz zarządzania sytuacjami
kryzysowymi, powstałymi z przyczyn naturalnych, jak i nienaturalnych
(awarie techniczne, zakłócenia porządku publicznego, celowe działania
prowadzone w celu nielegalnego pozyskiwania informacji).
 zaliczenie przedmiotów kształcenia,
 aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 napisanie i obrona pracy dyplomowej.
2300 zł
październik 2018 r.




podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną
kserokopię dyplomu,
 3 zdjęcia.
prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pytlik
Tel. 24/366-54-25
e-mail: wnei@pwszplock.pl

