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Pani Anna Koszycka 
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w Warszawie 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

W związku z panującą pandemią niemożliwe jest realizowanie w tym roku dorocznej akcji  

„Dni otwarte”, które z myślą o swoich przyszłych studentach organizują uczelnie wyższe. 

W związku z tym uprzejmie prosimy o umożliwienie dostępu do poniższej informacji  

o naszej Uczelni Rodzicom oraz Uczniom, za co serdecznie dziękujemy ! 

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą, która działalność dydaktyczną prowadzi  

od roku 2005. Oferujemy studia o profilu praktycznym, który w innowacyjny sposób łączy 

zdobywanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Uczelnia kształci studentów w zakresie 

szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa i obywatela.  

Specyficzny charakter Uczelni skierowany jest głównie do obecnych i przyszłych 

pracowników oraz funkcjonariuszy szeroko rozumianych służb ochrony państwa w celu 

przygotowania ich do profesjonalnego wykonywania zawodu, a także podwyższania kwalifikacji.  

Propozycje edukacyjne Uczelni są odpowiedzią na nieustanny wzrost znaczenia 

bezpieczeństwa w wymiarze zarówno narodowym, jak i wewnętrznym, związanym z porządkiem 

publicznym  oraz rosnącym w tym obszarze zapotrzebowaniem na rynku pracy. 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa oraz 

praktyków pracujących w Policji, Wojsku, Państwowej Straży Pożarnej, służbach specjalnych, Straży 

Granicznej, Straży Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących  

się bezpieczeństwem. 

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze dydaktycznej mającej głębokie doświadczenie  

z różnych obszarów bezpieczeństwa, ochrony i obronności oraz praktycznemu profilowi programu 

nauczania studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne przygotowanie  

i umiejętności do służby i pracy w zawodach związanych z bezpieczeństwem. 



 

 

Studenci WSBiO mają możliwość kształcenia na kierunkach takich jak: 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE – studia licencjackie ze specjalnościami:  

 bezpieczeństwo publiczne;  

 cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji. 

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zostaną przygotowani do pracy  

w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), Straży Granicznej, Policji, Portach Lotniczych, 

Służby Więziennej, Służbach Celnych, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego – w sektorze 

publicznym i prywatnym. Wykształcenie zdobyte podczas studiów na tym kierunku otwiera także 

drogę do zatrudnienia w krajowych, ale także europejskich i światowych instytucjach bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia licencjackie ze specjalnościami:  

 bezpieczeństwo państwa  

 zarządzanie kryzysowe. 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – studia magisterskie ze specjalnościami: 

 bezpieczeństwo państwa 

 bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek cieszący się od kilku lat niesłabnącą popularnością.  

Studia przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, 

administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa.  

Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi,  

ale również stanowi interesująca propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji 

niejawnych, sytuacjami kryzysowymi, cywilnego zarządzania zagrożeniami oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności 

praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, 

bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym. 

 

Prosimy o zapoznanie się z ofertą naszych kierunków studiów oraz o dokonanie właściwego 

wyboru, zgodnego ze swoimi zainteresowaniami i pasjami !  

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Uczelnią oraz do 

odwiedzenia naszej strony internetowej: www.wsbio.waw.pl 

 

                                                                                                                    Rektor  

                                                                                                   gen. dr Jacek Pomiankiewicz 
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