
UCHWAŁA NR 33/2017

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów
podyplomowych Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych

Na podstawie art. 8 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. póz. 1842 z późn.zm.) w związku z § 1 ust. 8
uchwały nr 14/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 05.03.2015 r. w
sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych
oraz kursów dokształcających, Senat Akademii Marynarki Wojennej uchwala:

§1

Efekty kształcenia dla zakresu Projektowanie gier szkoleniowych
i edukacyjnych.

§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-KCfMBNDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kmdr prof. dr haH. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik nr l do uchwały Senatu AMW
Nr 33/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Efekty kształcenia
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Nazwa kierunku studiów: Projektowanie gier szkoleniowych i
edukacyjnych

• Jednostka prowadząca studia: Wydział Nauk Humanistycznych
i Społecznych
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Forma kształcenia: studia niestacjonarne
Liczba punktów ECTS: 60
Liczba semestrów: II semestry
Związek z obszarem kształcenia - prowadzonym kierunkiem
studiów: obszar wiedzy: nauki społeczne, nauki humanistyczne

Efekty kształcenia dla kierunku:
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA
ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i terminów filozoficznych,
wybranych nurtów filozoficznych oraz elementarnych zagadnień z
zakresu logiki
ma uporządkowaną wiedzę na temat podstaw psychologii biznesu
w kontekście relacji interpersonalnych w środowisku biznesowym i ich
znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw
ma podstawową wiedzę na temat najpopularniejszych, obecnych na
rynku, planszowych gier szkoleniowych
ma wiedzę dotyczącą podstawowych metodyk pracy projektowej
w branżach kreatywnych, zarówno dla projektów sztywnych, jak
i elastycznych
rozumie znaczenie standardów, celów i narzędzi game-based learning
ma wiedzę na temat ogólnych realiów rynku gier szkoleniowych
i edukacyjnych w Polsce i na świecie i dynamiki zmian
ma wiedzę na temat podstawowych pojęć w zakresie projektowania
gier analogowych
ma wiedzę na temat modeli decyzyjnych i sposobów ich zapisu
ma wiedzę na temat gier n-osobowych o sumie niezerowej, warunków
kooperacji w grach
ma wiedzę na temat etapów, elementów i specyfiki fizycznego
wykonania prototypu gry oraz kompletnego produktu
ma wiedzę na temat niezbędnych komponentów i standardów
jakościowych oraz zwyczajowych form składu prototypów różnego
typu gier szkoleniowych
ma wiedzę na temat etyki projektanta gier i społecznej
odpowiedzialności projektowania gier edukacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu logiki, teorii gier i
teorii zbiorów
potrafi wybrać/stworzyć odpowiednią grę do określonych potrzeb
w procesie dydaktycznym bądź szkoleniowym w oparciu o informacje
uzyskane od oferenta
potrafi zaproponować właściwe dla procesu, zespołu, przestrzeni
społecznej rozwiązania grywalizacyjne
potrafi skutecznie wnioskować o dofinansowanie z programów
graniowych

fok



KJJ05

KJJ06

K_U07

K_U08

K U09
KJJ10

potrafi prawidłowo odczytywać bieżące trendy w rozwoju gier
szkoleniowych
posiada rozwinięte umiejętności komunikacyjne, potrafi negocjować
i rozwiązywać konflikty
wyszukuje, analizuje, interpretuje, ocenia, selekcjonuje
i użytkuje różnego typu informacje i wytwory kultury, pochodzące
z różnych źródeł, a odnoszące się do gier szkoleniowych
i edukacyjnych
potrafi zabezpieczyć prawa autorskie swoje i współpracowników
w procesie produkcji, sprzedaży i dystrybucji tworzonych przez siebie
gier i ich elementów
umiejętnie stosuje normy, zasady i praktyki gamę designerskie
rozumie znaczenie nowych technologii w procesach szkoleniowych
i edukacyjnych, potrafi korzystać z dostępnych rozwiązań w tym
zakresie
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ma świadomość dzisiejszych wyzwań edukacyjnych, zna i rozumie
ideę uczenia się przez całe życie
ma świadomość roli gier w procesach szkoleniowych i dydaktycznych
oraz odpowiedzialności gamę designera wobec odbiorców jego dzieł
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
w zależności od potrzeb danej sytuacji i własnych kompetencji
prawidłowo identyfikuje, nazywa i ocenia problemy i wyzwania
związane z wykonywanymi zadaniami i wybranym zawodem, w tym
zadaniami związanymi z zaprojektowaniem, przetestowaniem
i złożeniem projektu dyplomowego
potrafi współpracować z nauczycielami, przedsiębiorcami,
edukatorami w zakresie tworzenia i rozwijania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i życia
angażuje się w projekty w zakresie innowacji społecznych
w oparciu o uzyskane kompetencje


