
UCHWAŁA NR 31/2015
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów
podyplomowych Bezpieczeństwo imprez masowych

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 Bezpieczeństwo
imprez masowych.

§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.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWO N/CZAOT SENATU

kmdr prof. dr h ib.tomasz SZUBRYCHT
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EFEKTY KSZTAŁCENIA

Organizacja
studiów

Symbol

Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo imprez masowych
• 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 i humanistyczne - stosunki
międzynarodowe/bezpieczeństwo

• Ilość zajęć: 180 godzin

Efekty kształcenia dla kierunku : Bezpieczeństwo imprez masowych

WIEDZA
K W01
K W02
K_W03

K_W04

Posiada podstawową wiedzę z obszaru bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa.
Zna rolę i zadania służb publicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.
Zna podstawowe akty prawne oraz procedury dotyczące organizacji i zabezpieczenia imprez
masowych .
Posiada wiedzę o społecznych uwarunkowaniach wpływających na zachowanie jednostki
i zbiorowości.

UMIEJĘTNOŚCI
KJJ01

K U02
K U03
K U04

Umie wyszukiwać, interpretować i stosować akty prawne dotyczące organizacji
i zabezpieczenia imprez masowych.
Potrafi identyfikować i interpretować uwarunkowania wpływające na zachowania społeczne.
Umie uczestniczyć w pracach zespołu projektowego jako członek i lider.
Potrafi prawidłowo zaplanować organizację imprezy masowej.

KOMPETENCJE
KJC01

K_K02

KJC03

K K04

Jest przygotowany do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się organizacją
i zabezpieczeniem imprez masowych.
Jest świadomy obowiązków i zagrożeń wynikających z podejmowanej działalności
w obszarze bezpieczeństwa imprez masowych.
Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy
zawodowej .
Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności.
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