
UCHWAŁA NR 42/2017

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
Im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: Określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia
na kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
0 szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. póz. 1842 z późn. zm.)
1 § 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września
2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. póz. 1596),
uchwala się:

§1

Efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia dla kierunku pedagogika
o profilu ogólnoakademickim, które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 19/2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 42/2017 z dnia 18.05.2017 r.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM

Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Forma studiów: STUDIA STACJONARNE l NIESTACJONARNE

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI

Obszar kształcenia: NAUKI SPOŁECZNE l NAUKI HUMANISTYCZNE

Przyporządkowanie efektów kształcenia do dziedzin i dyscyplin nauki:

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: pedagogika, psychologia, socjologia

Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: filozofia, historia

Objaśnienia oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia,
W - kategoria wiedzy,
U - kategoria umiejętności,
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych,
1, 2, 3 i kolejne - numery efektu kształcenia,
G - zakres/głębia,
K (drugie po podkreślniku) - kontekst/uwarunkowania,
W (drugie po podkreślniku) - wykorzystanie wiedzy/wykonywane zadania,
K (drugie po podkreślniku w przypadku umiejętności) -
komunikowanie/upowszechnienie wiedzy/posługiwanie się językiem,
O - organizacja pracy/planowanie,
U (po podkreślniku) - uniwersalne,
U (drugie po podkreślniku) - uczenie się/planowanie własnego rozwoju,
K (drugie po podkreślniku w przypadku kompetencji społecznych) - krytyczne
podejście oceny,
0 - (drugie po podkreślniku) - odpowiedzialność,
R - rola zawodowa,
P6U_W, P6U_U, P6U_K - składniki opisu uniwersalnych charakterystyk pierwszego
stopnia odpowiednio dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
kwalifikacji na 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK),
P6S_WG, P6S_WK, P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO, P6S_UU, P6S_KK, P6S_KR,
P6S_KO - składniki opisu charakterystyk drugiego stopnia odpowiednio dla wiedzy,
umiejętności, kompetencji społecznych dla kwalifikacji na 6 poziomie PRK
(z uwzględnieniem obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych
1 humanistycznych oraz kwalifikacji nauczycielskich).
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Opis efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na
kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim

Po ukończeniu studiów absolwent:

WIEDZA
zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy
pedagogiczne oraz teorie uczenia się, nauczania i wychowania,
rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, dokonuje ich
krytycznej i porównawczej analizy korzystając z wiedzy
pedagogicznej oraz psychologicznej, filozoficznej i historycznej,
dostarczającej teoretycznego kontekstu dla rozumienia zjawisk
związanych z edukacją
zna metodologię badań pedagogicznych w stopniu pozwalającym
na realizowanie procesu badawczego, a także na krytyczną
analizę strategii oraz uzyskiwanych rezultatów badawczych
zna terminologię używaną w pedagogice, czemu towarzyszy
rozumienie najważniejszych pojęć pedagogiki i jej subdyscyplin
w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych
ma wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej
przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi
dyscyplinami naukowymi; ma uporządkowaną wiedzę na temat
różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię
i metodykę
zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne
i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności
pedagogicznej
ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia
w aspekcie psychologicznym, społecznym oraz biologicznym
ma wiedzę o człowieku jako istocie konstruującej struktury
społeczne, w tym o rodzajach więzi społecznej, różnych
rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach
wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących,
osadzoną w interdyscyplinarnej perspektywie nauk społecznych
ma wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach,
podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych
instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,
terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych w tym o ich
prawnych uwarunkowaniach
ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej,
wychowawczej, opiekuńczeĵ  kulturalnej i pomocowej
ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach,
procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności
pedagogicznej
zna zasady ochrony własności intelektualnej oraz formy rozwoju
indywidualnej i społecznej przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
w tym edukacyjnych; analizuje ich powiązania z różnymi
obszarami działalności pedagogicznej
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania
i interpretowania typowych i nietypowych problemów
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych
i pomocowych, analizowania motywów i wzorów ludzkich
zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz
analizowania i projektowania strategii działań praktycznych
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w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej;
w procesie wykorzystania wiedzy dokonuje selekcji informacji
oraz ich krytycznej analizy i syntezy
potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
posiada umiejętności badawcze, analityczne i diagnostyczne
pozwalające na analizowanie i badanie procesów wychowania
i ich kontekstów przy wykorzystaniu standardowych metod
i narzędzi badawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować
i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać
kierunki dalszych badań
potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się
w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień
pedagogicznych; ma rozwinięte umiejętności w zakresie
komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka
specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny
i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych,
w tym ICT; potrafi brać udział w dyskusji i debacie - przedstawiać
i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich
potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy
etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na
realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem
działań profesjonalnych w zakresie edukacji
potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie; działać na rzecz własnego rozwoju
zawodowego; dokonywać analizy własnych działań i wskazać
ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym
działaniu; potrafi działać na rzecz rozwoju uczestników procesu
edukacyjnego
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K1

K_K2

K_K3

K_K4

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy i całożyciowego uczenia się w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych; wyznacza kierunki
własnego rozwoju osobistego i zawodowego oraz kształcenia
jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania
z jego różnorodnych form
ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania
działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotów do
brania odpowiedzialności za własne działania i decyzje; jest
gotów do myślenia i działania na rzecz dobra publicznego,
w sposób społecznie odpowiedzialny oraz przedsiębiorczy
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych,
w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego
od innych, a także dbania o tradycję i dorobek zawodu
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