
UCHWAŁA NR 65/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Wojsko
w systemie służb publicznych, poziom kształcenia pierwszy

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. póz. 572, z późn. zm.)
uchwala się:

§1

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Wojsko w systemie służb publicznych.

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr 65/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

1. Przyporządkowanie kierunku do obszarów nauki/wiedzy.

Kierunek Wojsko w systemie służb publicznych osadzony jest w naukach społecznych
i humanistycznych. Ich procentowy udział wynosi 80% dla nauk społecznych oraz 20%
dla nauk humanistycznych.

2. Wskazanie dziedziny i dyscypliny, do których odnoszą się efekty kształcenia.

Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych odnoszą się do dziedziny nauk
społecznych w dyscyplinach: nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie oraz pedagogika i
socjologia. W obszarze nauk humanistycznych efekty kształcenia przyporządkowane są
do dyscypliny filozofia oraz historia. Ponadto w niewielkim stopniu ulokowane są w
dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia oraz zarządzanie, a także w
dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie nauk o administracji.

3. Profil studiów.

Ogólnoakademicki.

4. Poziom studiów.

Studia pierwszego stopnia.

5. Forma studiów.

Studia stacjonarne.



Symbol efektów
kształcenia na

kierunku Wojsko
w systemie służb

publicznych

Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie

nauk społecznych
i humanistycznych

WIEDZA

W_01

W_02

W_03

W_04

W_05

W_06

W_07

W_08

W_09

W_10

W_ll

Zna podstawową terminologię w zakresie
nauki o państwie i prawie.

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną
w zakresie podstaw filozofii i logiki.

Zna i rozumie podstawowe metody
teoretycznej i filozoficznej analizy polityki.

Posiada wiedzę o strukturach
i mechanizmach kształtujących politykę

publiczną.

Posiada wiedzę odnośnie czynników
warunkujących przemiany cywilizacyjne

Ma podstawową socjologiczną wiedzę
o relacjach między strukturami

i instytucjami społecznymi w skali
krajowej, międzynarodowej

i międzykulturowej.

Ma podstawową wiedzę o różnych
rodzajach struktur służby publicznej.

Zna i rozumie metody i nurty badawcze
wykorzystywane w badaniu historii

wojskowości.

Posiada wiedzę o strukturze i dowodzeniu
w polskich siłach zbrojnych.

Ma wiedzę o prawno-administracyjnych
uwarunkowaniach organizacyjnych sił

zbrojnych.

Ma wiedzę o czynnikach kształtujących
potencjał i zadania rodzajów sił zbrojnych.

H1A_W02

H1A_W03

H1A_W07

S1A_W08

S1A_W09

S1A_W03

S1A_W02

H1A_W07

S1A_W03

S1A_W07

S1AJY08



W 12 Ma wiedzę o historycznych
uwarunkowaniach wpływających na kształt

i kierunki rozwoju sił zbrojnych.

S1P W09

W 13 Posiada wiedzę odnośnie zasad tworzenia
i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

S1A W l l

W 14 Ma wiedzę odnośnie procesów
ekonomicznych i ich wpływu na zmiany

w strukturach instytucji społecznych.

S1A W08

W 15 Ma wiedzę odnośnie historycznej
zmienności sensów i znaczeń używanych

pojęć.

H1A W09

W 16 Posiada podstawową wiedzę o roli
i znaczeniu kompetencji posiadanych przez

jednostkę w kształtowaniu struktur
społecznych.

S1A W05

W 17 Ma podstawową wiedzę o strukturze działań
podejmowanych na rzecz identyfikowania

i zwalczania zagrożeń w skali państwa
i systemu międzynarodowego.

S1A W03

W 18 Zna podstawowe nurty badawcze
w naukach o bezpieczeństwie.

S1A_W06,
S1A W09

W 19 Ma wiedzę o instytucjonalnych
rozwiązaniach w obszarze zapewniania

bezpieczeństwa państwa.

S1A W08

W 20 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną,
obejmującą terminologię, teorie

i metodologię z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych.

H1A_W03,
S1A W01

W 21 Ma widzę o znaczeniu języków obcych
i technicznym słownictwie

wykorzystywanych w siłach zbrojnych i ich
kooperacji z systemem służb publicznych.

H1A W09

W 22 Zna metody pozyskiwania informacji przy
wykorzystaniu źródeł obcojęzycznych.

S1A W06



W 23 Posiada wiedzę o strukturze i roli obrony
cywilnej w systemie służb publicznych.

S1A W03

W 24 Ma podstawową wiedzę o elementach
kształtujących zadania wojska w obszarze

ochrony ludności.

S1A W08

Symbol efektów
kształcenia na

kierunku Wojsko
w systemie służb

publicznych.

Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie

nauk społecznych
i humanistycznych

UMIEJĘTNOŚCI

U 01 Potrafi poszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować dokumenty

i akty prawne związane z funkcjonowaniem
państwa.

H1A U01

U 02 Posługuje się podstawowymi
paradygmatami badawczymi i ujęciami

teoretycznymi, właściwymi dla filozofii.

H1A U04

U 03 Potrafi merytorycznie argumentować
posługując się elementami teorii i filozofii

polityki.

H1A U06

U 04 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
i interpretację procesów globalizacyjnych

w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego oraz miejsca

w procesie dziejowym.

H1A U05

U 05 Potrafi prawidłowo interpretować czynniki
kształtujące politykę publiczną.

S1A U01

U 06 Potrafi posługiwać się aktami prawnymi
warunkującymi funkcjonowanie służb

publicznych.

S1A U05

U 07 Potrafi prawidłowo analizować proces
decyzyjny wpływający na kształt sił

zbrojnych.

S1A U01

U 08 Prawidłowo posługuje się podstawowymi S1A U05



U 09

U 10

U 11

U 12

U 13

U 14

U 15

U 16

U 17

U 18

U 19

aktami prawnymi i dokumentami
normującymi funkcjonowania sił zbrojnych.

Potrafi analizować i opisywać czynniki
kształtujące politykę państwa względem sił

zbrojnych.

Potrafi analizować przyczyny, przebieg
i skutki działań w obszarze polityki

finansowej.

Posiada umiejętność rozumienia
i analizowania zjawisk społecznych

związanych z ekonomią.

Potrafi analizować i proponować
rozwiązania w obszarze zarządzania i pracy

w grupie.

Posiada umiejętność przygotowywania
i prezentacji wystąpień oraz prowadzenia

debat i sporów.

Umie interpretować zmiany środowiska
zawodowego i rozwijać posiadane

kompetencje.

Potrafi właściwie interpretować zjawiska
destabilizujące bezpieczeństwo w wymiarze

wewnętrznym i zewnętrznym państwa.

Umie bazując o założenia teoretyczne
analizować zjawiska społeczne wpływające

na bezpieczeństwo.

Potrafi prognozować rozwój sytuacji oraz
decyzję organów państwa w dziedzinie

bezpieczeństwa.

Umie analizować zjawiska społeczne pod
kątem występowania zagrożeń dla

bezpieczeństwa publicznego.

Potrafi pozyskiwać, selekcjonować
i stosować informacje źródłowe na potrzeby

przygotowania pracy dyplomowej.

S1P U02

S1P U03

S1A U08

S1P U07

S1A U10

S1A U08

S1A U01

S1A U02

S1A U04

S1A U08

H1A U01



U 20 Posiada umiejętności w zakresie języka
obcego nowożytnego zgodne

z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego.

S1A Ul i

U 21 Posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych w języku obcym

nowożytnym.

H1A U08

U 22 Potrafi analizować i prognozować rozwój
sytuacji kryzysowej w działaniach ochrony

ludności.

S1A U04S1P U07

Symbol efektów
kształcenia na

kierunku Wojsko
w systemie służb

publicznych

Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie

nauk społecznych
i humanistycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K 01 Ma świadomość odpowiedzialności za
zachowanie dziedzictwa kulturowego.

H1A KOS

K 02 Jest świadomy potrzeby ciągłej analizy
relacji pomiędzy wojskiem a służbami

publicznymi.

H1A KOI

K 03 Rozumie potrzebę identyfikowania
i rozstrzygania etyczno-moralnych
dylematów właściwych pracy służb

publicznych.

S1A K04

K 04 Jest świadom znaczenia projektów
społecznych związanych ze współpracą sił

zbrojnych ze społeczeństwem.

S1A K05

K 05 Potrafi myśleć i działać w sposób
efektywnych i przedsiębiorczy w realiach

gospodarki rynkowej.

S1A K07

K 06 Posiada kompetencję pracy w zespole
projektowym.

H1A K02

K 07 Potrafi rozwijać i doskonalić nabytą wiedzę S1A K06



oraz umiejętności.

K 08 Potrafi określić priorytety działań
w obszarze zagrożeń dla bezpieczeństwa.

S1A KOS

K 09 Posiada świadomość odpowiedzialności za
bezpieczeństwo skali narodowej

i międzynarodowej.

H1A KOS

K 10 Potrafi odpowiednio określić priorytety
potrzebne do realizacji postawionych celów

i zadań.

H1A KOS

K 11 Umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych wykorzystując język

obcy nowożytny.

S1A KOS

K 12 Uczestniczy w życiu kulturalnym
wykorzystując kompetencje w zakresie

posługiwania się językiem obcym
nowożytnym.

H1A K06

K 13 Rozumie społeczne znaczenie zdrowego
trybu życia, koleżeństwa, współpracy

w drużynie i zasad fair-play.

S1A K02;H1A_K02


