
BEZPIECZEŃSTWO 

TRANSGRANICZNE

Unikatowy program 
umożliwiający 

studentom 

Z D O B Y C I E

wiedzy i umiejętności 
przekazywanych 

przez 
funkcjonariuszy 

służb mundurowych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 

WSCHODNIOEUROPEJSKA 

W PRZEMYŚLU



Państwowa Wyższa Szkoła 

Wschodnioeuropejska 

w Przemyślu 

jest jedyną Uczelnią na terenie województwa 

podkarpackiego, która decyzją Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego zyskała uprawnienia 

do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na 

kierunku 

Bezpieczeństwo transgraniczne

BEZPIECZEŃSTWO 

TRANSGRANICZNE



Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na

kierunku Bezpieczeństwo transgraniczne adresowane są do

osób, które wiążą swoje plany zawodowe z formacjami

mundurowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo

wewnętrzne państwa i ochronę granic Unii Europejskiej



Proponujemy do wyboru dwie specjalności:

OCHRONA

GRANIC RP  PORZĄDKU PUBLICZNEGO

prowadzone w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, Policją,

Izbą Administracji Skarbowej, Strażą Ochrony Kolei

oraz Strażą Miejską



• Służby mundurowe zarówno na terenie województwa

podkarpackiego, a zwłaszcza miasta Przemyśla, są jednym

z największych pracodawców w regionie systematycznie

poszukującym kandydatów do służby – spełniających wysokie

wymagania.

• Dlatego tworząc program tego kierunku studiów skupiliśmy

się nie tylko na dostarczeniu wiedzy z obszaru szeroko

pojętego bezpieczeństwa - ale przede wszystkim na

kształceniu umiejętności praktycznych jakie powinna

posiadać osoba służąca w formacjach mundurowych.

Skąd pomysł na taki kierunek studiów ?



• Treści programowe Bezpieczeństwa transgranicznego, konsultowane były

z przedstawicielami większości służb mundurowych m.in. Straży Granicznej,

Policji, Służby Celno-Skarbowej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei –

z którymi mamy podpisane umowy o współpracy. Dzięki tym konsultacjom

w programie studiów znalazły między innymi takie przedmioty praktyczne jak:

 kryminalistyka i kryminologia; 

 samoobrona i techniki interwencji; 

 podstawy musztry i ceremoniału; 

 szkolenie strzeleckie; 

 pomoc medyczna;

 wizyty studyjne w służbach mundurowych;

 praktyczne przygotowanie do zawodu.

Co istotne - przedmioty te prowadzą osoby posiadającego 

wieloletnie doświadczenie zawodowe w służbach 

mundurowych.  

Kształcenie praktyczne



Praktyczne szkolenia prowadzone przez 

wykwalifikowanych instruktorów

strzeleckie

sprawnościowe
(przygotowujące m.in. do 

egzaminów wstępnych do służb 

mundurowych)

samoobrony 

i techniki 

interwencji



Praktyczne szkolenia prowadzone przez 

wykwalifikowanych instruktorów

musztry

pomocy 

medycznej



Profesjonalny sprzęt do zajęć 

praktycznych

Walizka kryminalistyczna, 

pałki typu TONFA, kajdanki, 

rękawice bokserskie, tarcze 

treningowe oraz atrapy broni to 

sprzęt, z którego korzystają 

studenci  Bezpieczeństwa 

transgranicznego w trakcie 

realizacji praktycznych zajęć 

z zakresu samoobrony i technik 

interwencji oraz kryminalistyki 

i kryminologii. 



Celem zajęć jest nauka technik uderzeń, 

bloków, kopnięć, rzutów, padów 

i  dźwigni przydatnych w obronie przed 

różnymi atakami, jak również zdobycie 

praktycznych umiejętności walki 

i samoobrony oraz radzenia sobie ze 

stresem w trudnych sytuacjach, jakie 

mogą zdarzyć się w codziennej służbie 

w różnych formacjach mundurowych. 

Zajęcia mają również rozwijać 

u studentów świadomość konieczności 

kształtowania samodyscypliny 

i samooceny oraz poczucia 

odpowiedzialności za zdrowie 

i bezpieczeństwo własne i drugiego 

człowieka

Zajęcia praktyczne „samoobrona i techniki interwencji” 

prowadzone przez instruktora posiadającego wieloletnie 

doświadczenie zawodowe w Policji



Zajęcia praktyczne „samoobrona i techniki interwencji” 

prowadzone przez instruktora posiadającego wieloletnie 

doświadczenie zawodowe w Policji



Praktyka zawodowa i wizyty studyjne

Studenci odbywają 6-miesięczną praktykę oraz wizyty

studyjne w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej,

Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Ochrony

Kolei, Straży Miejskiej



Studenci Bezpieczeństwa transgranicznego podczas zajęć 

studyjnych na terenie Placówki Straży Granicznej 

w Ustrzykach Górnych 
Studenci zapoznali się 

z infrastrukturą placówki oraz 

sprzętem i wyposażeniem 

wykorzystywanym przez 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej w bezpośredniej 

ochronie granicy państwowej. 

Funkcjonariusze Straży 

Granicznej przybliżyli 

studentom specyfikę służby 

oraz zadania, jakie realizuje 

Straż Graniczna w tym pięknym, 

ale trudnym terenie Bieszczad, 

koncentrując się przede 

wszystkim na praktycznych 

aspektach codziennej służby 

pograniczników.



Wyjazd studentów Bezpieczeństwa transgranicznego

w Bieszczady – „Szlakiem Watahy”

Po pierwszym i drugim sezonie serialu
„Wataha” wzrosło zainteresowanie służbą
w Straży Granicznej. Dlatego, aby
studenci nie postrzegali Bieszczad tylko
przez pryzmat serialu „Wataha”, oprócz
zajęć praktycznych realizowanych na
terenie Placówki Straży Granicznej, jeden
z punktów zajęć studyjnych przewidywał
przejście szlakiem w ekstremalnych
warunkach. Oczywiście każdy student był
odpowiednio przygotowany na wyprawę
w góry. Jak się okazało, pogoda w tym
dniu szczególnie im „sprzyjała” – było
chłodno, padał deszcz, wiał silny wiatr, na
całym szlaku było sporo błota. Bez
wątpienia dodatkowym utrudnieniem,
ale i wyzwaniem było pokonanie trasy
prowadzącej do chaty Rebrowa do
świateł z latarek, ponieważ przejście
szklakiem odbyło się po zmroku.



Nowoczesna strzelnica dla studentów 

Bezpieczeństwa transgranicznego
Wiedza zdobywana na uczelni 

wcale nie musi kojarzyć się 

tylko z książką, salą wykładową 

i egzaminem. Dowodem na to 

jest nowoczesna strzelnica 

pneumatyczna, na której 

studenci Bezpieczeństwa 

transgranicznego podczas 

zajęć z przedmiotu „Szkolenie 

strzeleckie i środki przymusu 

bezpośredniego” oraz 

w ramach koła strzeleckiego 

będą mogli pod okiem 

doświadczonego instruktora 

rozwijać swoje umiejętności 

strzeleckie.



Nowoczesna strzelnica dla studentów 

Bezpieczeństwa transgranicznego – film prezentujący 

strzelnicę



Absolwenci Bezpieczeństwa transgranicznego

będą przygotowani do służby i pracy w formacjach 

mundurowych odpowiedzialnych 

za ochronę granic zewnętrznych 

Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa

Przygotowujemy do służby i pracy w:

- Policji                             - Krajowej Administracji Skarbowej

- Straży Granicznej           - Straży Ochrony Kolei 

- Straży Miejskiej

Co po studiach ?



Pomożemy Ci zostać jednym z nich !



• https://ismip.pwsw.pl/bezpiecze

nstwo-transgraniczne/o-nas/

Odwiedź naszą stronę



DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE


