Efekty kształcenia w zakresie wiedzy
W1_EDB - zna podstawy dydaktyki ogólnej i dydaktyki przedmiotu
W2_EDB - zna wpływ konfliktów społecznych, politycznych, religijnych i etnicznych na
bezpieczeństwo we współczesnym świecie
W3_EDB - wskazuje na znaczenie ochrony i przestrzegania praw człowieka dla
bezpieczeństwa
publicznego
W4 EDB - rozpoznaje psychologiczne uwarunkowania sytuacji kryzysowych
W5_EDB - charakteryzuje obszary funkcjonowania polskich sił zbrojnych, policji państwowej,
służb specjalnych, służb ratowniczych
W6_EDB - objaśnia podstawy ratownictwa medycznego
W7_EDB - opisuje prawne i instytucjonalne mechanizmy stojące na straży bezpieczeństwa
publicznego
W8_EDB - definiuje pojęcie bezpieczeństwa we współczesnym świecie, rozumie jego KS1_KiP
zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania
W9_EDB - zna znaczenie komunikacji społecznej w systemie bezpieczeństwa publicznego
W10_EDB - zna zagrożenia dla bezpieczeństwa
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:
U1_EDB - ocenia bezpośrednie i pośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego
obecne
we współczesnym środowisku życia człowieka
U2_EDB - wykorzystuje podstawy pedagogiki i komunikacji interpersonalnej w
przekazywaniu
wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
U3_EDB - analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu
publicznemu
U4_EDB - wykorzystuje interdyscyplinarne podejście w analizowaniu sytuacji kryzysowych
U5_EDB - posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych
problemów wynikających z zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego
U6_EDB - posługuje się zdobytą wiedzą w różnych zakresach i formach, w tym w
prowadzonej
pracy dydaktycznej i zawodowej
U7_EDB - posługuje się zdobytą wiedzą w różnych zakresach i formach, w tym w
prowadzonej
pracy dydaktycznej i zawodowej
U8_EDB - przygotowuje wystąpienia ustne w zakresie problematyki związanej z edukacją dla
bezpieczeństwa
Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych
S1_EDB - rozumie konieczność rozwoju zawodowego, w tym uczenia się przez całe życie

S2_EDB - jest przygotowany do pracy w placówkach pedagogicznych oraz pedagogiczno
wychowawczych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
S3_EDB - prawidło określa priorytety działań prowadzonych w sytuacjach kryzysowych
S4_EDB - ma świadomość znaczenia profesjonalnych zachowań w pracy zawodowej
S5_EDB - reaguje na wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
S6_EDB - dba o podejmowanie racjonalnych decyzji i budowę odpowiednich mechanizmów
S7_EDB - przeciwdziałania w sytuacjach kryzysowych
S8_EDB - przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne podejmowanych działań
S9_EDB - samodzielnie uzupełnia wiedzę w wymiarze interdyscyplinarnym
S10_EDB - ma świadomość znaczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

