
UCHWAŁA NR 14/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na
kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim

Na podstawie art. 268 ust. 2 oraz art. 214 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. póz. 1669) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. póz. 1668)
i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego w sprawie
studiów (Dz. U. z 2018 r. póz. 1861), uchwala się, co następuje:

§1

Dostosowuje się program studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika
o profilu ogólnoakademickim do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. póz. 1668).

§2

Efekty kształcenia zawarte w Uchwale Senatu AMW nr 42/2017 z dnia
18.05.2017 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia
na kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim ulegają zmianie w 30% i stają
się efektami uczenia się, stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Kierunek studiów pedagogika przyporządkowuje się do dyscypliny naukowej
pedagogika.

§4

Procentowy udział uzyskiwanych na kierunku efektów uczenia się
w dyscyplinie pedagogika wynosi 100%.

§5

Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 42/2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie
określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku
pedagogika o profilu ogólnoakademickim.



§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOFfoENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNIC0AQY SENATU

kontradmirał prof. dr rab. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 14/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

Nazwa kierunku studiów: pedagogika
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem przez sport

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny
Stopień studiów: studia l stopnia (stacjonarne/niestacjonarne)
Profil studiów: profil ogólnoakademicki

Tabela pokrycia obszarowych efektów uczenia się przez kierunkowe efekty uczenia
się

Symbol1 Po ukończeniu studiów absolwent:

Wiedza: zna i rozumie

W1

W2

W zaawansowanym stopniu zna
i rozumie podstawowe pojęcia
używane w pedagogice i wybrane
współczesne teorie socjalizacji,
uczenia się, edukacji i wychowania,
potrafi wskazać ich zastosowanie
w praktyce pedagogicznej, poszerzoną
wiedzą obejmuje pojęcia i teorie
właściwe dla studiowanej specjalności;
zna odniesienia pojęć i teorii
pedagogicznych do subdyscyplin nauk
humanistycznych i społecznych oraz
nauk pomocniczych właściwych
studiowanej specjalności; ma wiedzę
z zakresu metodologii badań
pedagogicznych pozwalającą na
realizowanie procesu badawczego
umożliwiającego wykonanie
podstawowej diagnozy sytuacji
wychowawczych oraz oceny wyników
praktycznych oddziaływań
pedagogicznych.
Ma poszerzoną wiedzę na temat
systemu nauk humanistycznych
i społecznych, szczególnie dotyczącą
miejsca pedagogiki w systemie nauk,
zna powiązania teoretyczne,
metodologiczne i metodyczne
pedagogiki z innymi dyscyplinami,
rozumie ich praktyczne konteksty.

Odniesienie do
uniwersalnych
charakterystyk
na poziomie 6

PRK

Kod składnika
opisu

P6U_W

P6U_W

Odniesienie do
charakterystyk

efektów
uczenia się na

poziomie 6
PRK

Kod składnika
opisu

P6S_WG

P6S_WG

1 K - kompetencje społeczne; W — kategoria wiedzy; U — kategoria umiejętności



W3 Ma poszerzona wiedzę na temat
wybranych filozoficznych,
biomedycznych, psychologicznych
i społecznych koncepcji człowieka
i jego rozwoju.

P6U W P6S WG

W4 Posiada poszerzoną wiedzę na temat
rodzajów relacji, więzi i struktur
społecznych, środowisk
wychowawczych, rozumie zależności
między jednostkami i grupami
społecznymi, zna instytucje życia
społecznego, rozumie podstawowe
zjawiska w nich zachodzące; zna
i rozumie aksjologiczne, teleologiczne,
organizacyjne, ekonomiczne i prawne
aspekty funkcjonowania podmiotów,
instytucji oraz systemów edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych,
terapeutycznych i korekcyjnych,
wskazuje praktyczne odniesienia
posiadanej wiedzy.

P6U W P6S WK

W5 Posiada poszerzoną wiedzę na temat
wybranych metod stosowanych
w różnych obszarach działalności
pedagogicznej, poszerzoną wiedzą
obejmuje metody specyficzne dla
studiowanej specjalności, rozumie
aksjologiczne i etyczne wymiary
poznanych metod.

P6U W P6S WG

W6 Posiada poszerzoną wiedzę na temat
form rozwoju zawodowego, planowania
i monitorowania przebiegu kariery
zawodowej, posiada podstawową
wiedzę z zakresu przedsiębiorczości
w odniesieniu do instytucji
edukacyjnych i wychowawczych.

P6U W P6S WK

W7 Ma uporządkowaną wiedzę na temat
ochrony własności intelektualnej oraz
zasad i norm etyki zawodowej.

P6U W P6S WK

Umiejętności: potrafi

U01 Potrafi obserwować, analizować,
interpretować i opisywać przejawy
zachowań w wybranym obszarze
praktyki społecznej.

P6U U P6S UW

U02 Potrafi obserwować, analizować,
interpretować i opisywać zjawiska
społeczne związane z różnymi
obszarami działalności pedagogicznej,
potrafi wskazać ich praktyczne
konsekwencje.

P6U U P6S UW

/t



U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną z zakresu pedagogiki
i dyscyplin z nią powiązanych w celu
interpretacji zachowań, problemów
i zjawisk zachodzących w sytuacjach
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, terapeutycznych
i korekcyjnych, szczególnie w zakresie
oceny motywów oraz sposobów
i schematów zachowań, zarówno
podmiotów prowadzących działania
pedagogiczne, jak również osób
objętych tymi działaniami.

P6U U P6S UW

U04 Potrafi posługiwać się językiem obcym
na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

P6U U P6S UK

U05 Posiada umiejętności planowania
i prowadzenia procesu badawczego
w zakresie diagnozowania i
analizowania sytuacji i procesów
związanych z działalnością
pedagogiczną, potrafi formułować
problemy badawcze, dokonać wyboru
metody, skonstruować narzędzie
badawcze, potrafi krytycznie
analizować uzyskane wyniki badania,
wyprowadzić i zaprezentować wnioski,
wskazać praktyczne postulaty
związane z prowadzonym badaniem
oraz kierunki dalszych badań, potrafi
korzystać z technologii
teleinformatycznych w zakresie
gromadzenia, porządkowania
i analizowania danych, oraz prezentacji
wyników.

P6U U P6S UO

U06 Potrafi precyzyjnie wypowiadać się
w mowie i na piśmie w zakresie
problemów pedagogicznych,
szczególnie w odniesieniu do
studiowanej specjalności, posiada
rozwinięte umiejętności komunikacji
interpersonalnej w zakresie
inicjowania i podtrzymywania interakcji,
potrafi precyzyjnie komunikować się
zarówno przy użyciu języka
specjalistycznego, jak również
w sposób przejrzysty wyjaśniać
złożone problemy osobom wobec
których podejmowane są działania
pedagogiczne, potrafi w precyzyjny
sposób prezentować własne oceny
i opinie, dyskutować o nich, poprawnie
argumentuje.

P6U U P6S UK



U07

U08

U09

U10

Potrafi zaplanować i zorganizować
pracę własną, przy wykorzystaniu
posiadanej wiedzy, poprawnie
formułuje cele, dobiera formy i metody
pracy, wykorzystuje technologie (ICT),
poprawnie ocenia własne działa, potrafi
je modyfikować, umie ocenić efekty
podejmowanych czynności
zawodowych, potrafi wskazać
długotrwałe konsekwencje interwencji
pedagogicznych.
Potrafi pracować w grupie, inicjować
i organizować pracę zespołową,
motywować współpracowników, umie
konfrontować i udzielać wsparcia
współpracownikom, rozwiązywać
konflikty i wypracowywać wspólne
stanowiska w obszarze praktyki
pedagogicznej, potrafi organizować
sieć wsparcia samopomocowego
i instytucyjnego.
Dostrzega problemy etyczne dotyczące
własnej praktyki pedagogicznej,
dostrzega podmiotową rolę człowieka
w sytuacjach edukacyjnych
i wychowawczych, potrafi kierować się
zasadami i normami kodeksu etyki
zawodowej.
Potrafi zaplanować i realizować własny
rozwój zwiększając posiadane
kompetencje osobowościowe
i zawodowe, umie ocenić własne
kompetencje oraz wskazywać obszary
wymagające modyfikacji.

Kompetencje społeczne: jest gotów do

K01

K02

Posiada samowiedzę dotyczącą
własnego profesjonalizmu, jest gotów
do krytycznej oceny posiadanych
kompetencji, dba o ich stały rozwój,
jest świadom własnych ograniczeń, nie
podejmuje praktycznej działalności
pedagogicznej przekraczającej jego
możliwości.
Podejmując praktykę pedagogiczną
kieruje się wartościami i etyką
zawodową zarówno w zakresie
wskazywania celów, jak również
doboru form i metod pracy, postępuje
etycznie prowadząc badania naukowe.

P6U_U

P6UJJ

P6UJJ

P6UJJ

Kod składnika
opisu

P6U_K

P6U_K

P6SJJO

P6SJJO

P6S_UW

P6SJJU

Kod składnika
opisu

P6S_KK

P6S_KR



KOS

K04

Prowadząc praktykę pedagogiczną jest
gotów do podejmowania współpracy,
przyjmowania i udzielania wsparcia
innym profesjonalistom, w pracy
zespołowej bierze odpowiedzialność za
siebie i innych.
Jest gotów do podejmowania
angażowania się w inicjatywy
społeczne w obszarze działalności
pedagogicznej.

P6U_K

P6U_K

P6S_KR

P6S_KO


