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OPIS KIERUNKU 

Istnieją kierunki, które wymagają od  
studentów wyjątkowych kompetencji.  
Jeśli masz w sobie odwagę, by dbać  
o bezpieczeństwo innych – czytaj dalej. 
Studiuj w Collegium Witelona,  
a wyposażymy Cię w niezbędną teorię,  
stanowiącą podstawę Twojego dalszego  
rozwoju. Twoja wiedza wzbogaci się  
o najistotniejsze zagadnienia m.in.  
z zakresu nauk o bezpieczeństwie  
i obronności, psychologii, prawa,  
ekonomii, socjologii, historii i stosunków  
międzynarodowych. U nas zdobędziesz  
praktyczne umiejętności, które pomogą Ci  
odpowiednio wdrożyć się w zawód, bo to  
praktyka czyni mistrzem. Przygotowaliśmy  
dla Ciebie: 

•  zajęcia w laboratorium  
kryminalistycznym, 

•  zajęcia w laboratorium  
cyberbezpieczeństwa, 

•  zajęcia strzeleckie, 
•  zajęcia z obsługi dronów, 

•  praktyczne szkolenia z zakresu  
ratownictwa medycznego, 

•  uczestnictwo w programie Legii  
Akademickiej. 

PRAKTYKA 

Wiemy, że teoria jest ważna. Ale działa  
najlepiej, jeśli można ją sprawdzić  
w praktyce. Dlatego kładziemy nacisk  
na zajęcia terenowe, współpracę,  
doświadczanie i testowanie. W Collegium  
Witelona mówimy, że Bezpieczeństwo  
Wewnętrzne zaczyna się w bibliotece,  
ale rozwija i sprawdza w terenie. U nas  
poznasz: 

•  praktyczne moduły i przedmioty  
kształcenia, 

•  aktywne formy zajęć (ćwiczenia  
praktyczne), 

•  udział w badaniach terenowych, 
•  realizacje projektów z zakresu  

bezpieczeństwa wymagających  
znajomości praktyki, 

•  udział w warsztatach, 
•  spotkania z przedstawicielami  

instytucji bezpieczeństwa, 
•  uczestnictwo w życiu społeczności  

akademickiej (w tym w gremiach  
studenckich). 

  
 

 

ABSOLWENT 

• posiada wiedzę dotyczącą 
zadań działalności instytucji 
bezpieczeństwa wewnętrznego, 

  
 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

 

  
 

 
  

• posiada wiedzę dotyczącą
administrowania, zarządzania oraz
wykonywania innych czynności 
w jednostkach administracji 
publicznej,

• rozumie relacje zachodzące 
między grupami dyspozycyjnymi, 
a administracją Pastwa w systemie 
bezpieczeństwa wewnętrznego, 

• posiada umiejętności 
praktyczne w zakresie czynności 
administrowania oraz zarządzania 
w instytucjach bezpieczeństwa 
wewnętrznego, 

• zna procedury postępowania 
w przypadku zagrożeń, zarządzania 
w sytuacjach kryzysowych, ataków 
terrorystycznych, 

• zna procedury uczestnictwa 
jednostek administracji publicznej 
w zwalczaniu skutków tych zdarzeń, 

• jest przygotowany do podjęcia 
pracy w zawodzie. 

 
 

 
 

 
 

 

Jedno jest pewne – Collegium Witelona 
nie będziesz się nudzić. Wiemy, jak 
ważne jest rozwijanie swoich kompetencji 
zainteresowań. Studentom oferujemy 
szereg możliwości: koła naukowe, 
spotkania i uczestnictwo w konferencjach 
naukowych, wyjazdy. Posiadamy 
doskonale wyposażoną bazę materialno-
techniczną kadry. Wystarczy, że chcesz. 




