
UCHWAŁA NR 30/2015
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów
podyplomowych Mobilność zawodowa grup dyspozycyjnych
w XXI wieku

Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 8 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

§1

Określa się efekty kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Mobilność
zawodowa grup dyspozycyjnych w XXI wieku.

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych AMW.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTORKOMENDANT
AKADEMII MARYNA

PRZEWODNI<
VOJENNEJ
ENATU

kmdr prof. dr hiłb. Tdmasz SZUBRYCHT
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EFEKTY KSZTAŁCENIA

Organizacja
studiów

Nazwa kierunku studiów: Mobilność zawodowa grup dyspozycyjnych w XXI wieku
• Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
• Poziom kształcenia: studia podyplomowe
• Forma kształcenia: studia niestacjonarne
• Ilość punktów ECTS: 30
• Ilość semestrów: II semestry
• Związek z obszarem kształcenia - prowadzonym kierunkiem studiów: obszar

wiedzy: nauki społeczne
Ilość zajęć (bezpośredni kontakt z nauczycielem): 180 godzin

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku: Mobilność zawodowa grup dyspozycyjnych w XXI

WIEDZA
K W01 Posiada ogólną interdyscyplinarną i multidyscyplinamą wiedzę w zakresie

bezpieczeństwa w militarnych, paramilitarnych i niemilitarnych systemach
społecznych, niezbędną dla zrozumienia problemów związanych z zagrożeniami
w sferze publicznej. Zna relacje występujące w obszarze nauk społecznych w zakresie
bezpieczeństwa.

K W02 Zna i rozumie uwarunkowania funkcjonowania grup dyspozycyjnych działających
w skali lokalnej, regionalnej, narodowej, jak i globalnej. Zna obowiązujące w grupach
normy obyczajowe, prawne i etyczne.

K W03 Zna metody i narzędzia identyfikacji i diagnozy predyspozycji psychoosobowych oraz
zawodowych typowych dla pracownika w XXI wieku.

K W04 Zna podstawy współczesnej pedagogiki, dydaktyki, psychologii, socjologii oraz
komparatystyki potrzebnej do kształcenia kadr w grupach dyspozycyjnych w XXI
wieku.

K W05 Zna odpowiednie dla sfery bezpieczeństwa metody badawcze, które realizuje za
pomocą technik i narzędzi służących do analizowania i prognozowania ilościowych
i jakościowych danych empirycznych dla wzmacniania poczucia bezpieczeństwa
systemów społecznych.

K W06 Posiada zasób wiedzy w dziedzinie nauk prawnych, w tym prawa i
administracji w obszarze bezpieczeństwa publicznego, ekonomicznego, technicznego,
politycznego, etycznego i społecznego.

K W07 Zna nowoczesne metody komunikacji i negocjacji stosowane w sytuacji zawodowej.
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
wykorzystując mechanizmy rekonwersji oraz związane z tym nabywanie
specjalistycznych uprawnień niezbędnych do realizacji karier zawodowych w grupach
dyspozycyjnych.

K W08

UMIEJĘTNOŚCI
K U01 Posiada zdolność do wykorzystania wiedzy teoretycznej do jej praktycznego

zastosowania w sferze bezpieczeństwa publicznego i niepublicznego do analizowania
problemów społecznych implikujących niebezpieczeństwa oraz udzielania odpowiedzi
na nie, przyczyniając się do ich rozwiązania w danej specjalności zawodowej.

K U02 Identyfikuje i diagnozuje własne
psychoosobowe oraz zawodowe.

oraz innych pracowników predyspozycje

K U03 Potrafi dokonać wyboru i zastosować podstawy współczesnej pedagogiki, dydaktyki,
psychologii, socjologii oraz komparatystyki potrzebnej do kształcenia kadr w grupach
dyspozycyjnych w XXI wieku.

K U04 Posiada umiejętność zastosowania obowiązujących systemów normatywnych (prawo
krajowe i międzynarodowe, kodeks etyczny, normy obyczajowe, normy zawodowe,
normy bezpieczeństwa) i posiada umiejętność realizacji zadań zawodowych
z zachowaniem tych uregulowań w XXI wieku.
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K U05 W sytuacji zawodowej poszukuje rozwiązań stosując nowoczesne metody komunikacji
i negocjacji.

K U06 Wykonuje analizę problemów sfery bezpieczeństwa powszechnego oraz prywatnego
odnosząc się w sposób profesjonalny do proponowanych rozwiązań i proponuje
rozstrzygnięcie kwestii spornych.

K U07 Posiada umiejętność postrzegania, rozumienia, opisywania, wyjaśniania,
argumentowania i propagowania rozwiązań teoretycznych i praktycznych dotyczących
bezpieczeństwa powszechnego.

K U08 Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje
0 zagrożeniach życia społecznego pochodzących ze współczesnych źródeł XXI wieku.

KOMPETENCJE
K KOI Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w zakresie szybko

postępujących zmian w systemie bezpieczeństwa powszechnego w XXI wieku.
K K02 Jest zorientowany na działanie w sposób przedsiębiorczy w wymiarze podejmowanych

działań indywidualnie jak i grupowo, przyjmując w nich różne role społeczno-
zawodowe.

K KOS Jest zdolny do kierowania, organizowania, zarządzania oraz przewodzenia w różnych
strukturach społeczno-zawodowych określając jednocześnie priorytety dla
wprowadzanych celów w kierowaniu przedsięwzięć indywidualnych jak
1 zespołowych.

K K04 Potrafi brać systematyczny udział w przedsięwzięciach zespołowych w wybranych
sferach bezpieczeństwa (społecznego, gospodarczego, politycznego i prawnego)
uwzględniając uwarunkowania ich realizacji w XXI wieku.

K KOS Ma świadomość potrzeby doskonalenia zdobytej już wiedzy w trakcie realizacji karier
zawodowych w optyce zmian XXI wieku.
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