
UCHWAŁA NR 15/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: dostosowania programów studiów drugiego stopnia na kierunku
pedagogika o profilu praktycznym

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 drugiego stopnia na kierunku pedagogika
o profilu praktycznym 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 16/2015 z dnia
05.03.2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil
praktyczny oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku 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 16/2015 z dnia 05.03.2015 w sprawie
utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz
określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.



§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

l-KOMENlREKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał prof. drihfib. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 15/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

Nazwa kierunku studiów: pedagogika
Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
Stopień studiów: studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne)
Profil studiów: profil praktyczny

Tabela pokrycia obszarowych efektów uczenia się przez kierunkowe efekty uczenia
się

Symbol1 Po ukończeniu studiów absolwent:

Odniesienie do
uniwersalnych
charakterystyk
na poziomie 7

PRK

Odniesienie do
charakterystyk

efektów
uczenia się na

poziomie 7
PRK

Wiedza: zna i rozumie Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

W01 Zna i rozumie na poziomie pogłębionym
terminologię używaną w pedagogice i naukach
pokrewnych, posiada uporządkowaną wiedzę na
temat teorii wychowania, uczenia się
i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych,
wychowawczych, terapeutycznych i korekcyjnych,
szczególnie w odniesieniu do studiowanej
specjalności i praktyki pedagogicznej; ma
pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach
i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej
przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach
z innymi dyscyplinami nauk, rozumie znaczenie
interdyscyplinarnego ujęcia problemów w praktyce
pedagogicznej; posiada pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę na temat metodologii
procesu badawczego w pedagogice (zna główne
szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody
badań stosowanych w naukach społecznych
i humanistycznych), rozumie znaczenie
praktycznego kontekstu badań pedagogicznych;
rozumie istotę funkcjonalności
i dysfunkcjonalności oraz normy i patologii,
szczególnie w odniesieniu do studiowanej
specjalności i praktyki pedagogicznej.

P7U W P7S WG

W02 Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki,
jej nurtach i systemach pedagogicznych, ma
uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat
subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, potrafi
wskazać znaczenie posiadanej wiedzy dla
podejmowanej praktyki edukacyjnej,
terapeutycznej, wychowawczej i korekcyjnej.

P7U W P7S WG

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



W03

W04

W05

W06

W07

Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju
człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym ze szczególnym uwzględnieniem
studiowanej specjalności i w odniesieniu do
rozwiązywania problemów o praktycznym
charakterze.
Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi
społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu widzenia
procesów edukacyjnych, wychowawczych,
terapeutycznych i korekcyjnych, szczególnie, ma
uporządkowaną wiedzę o uczestnikach
działalności pedagogicznej, pogłębioną
w wybranych zakresach, ze szczególnym
uwzględnieniem studiowanej specjalności
i w odniesieniu do studiowanej specjalności
i praktyki pedagogicznej; posiada uporządkowaną
wiedzę o strukturze i funkcjach systemu
edukacyjnego, wychowawczego, terapeutycznego
i korekcyjnego, zna wybrane systemy edukacyjne,
wychowawcze, terapeutyczne i korekcyjne innych
krajów.

Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodyki
działalności wychowawczej, edukacyjnej,
terapeutycznej i korekcyjnej, rozumie
aksjologiczne i etyczne wymiary poznanych
metod.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu
organizacji i zarządzania w odniesieniu do
instytucji edukacyjnych, wychowawczych,
terapeutycznych i korekcyjnych.
Ma rozszerzą i pogłębioną wiedzę na temat
ochrony własności intelektualnej oraz zasad
i norm etvki zawodowej.

Umiejętności: potrafi

U01

U02

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania,
wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat
zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu
różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu
widzenia praktycznych problemów, edukacyjnych,
wychowawczych, terapeutycznych i korekcyjnych.
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych
i korekcyjnych, a także diagnozowania
i projektowania działań praktycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem studiowanej
specjalności.

P7U_W

P7U_W

P7U_W

P7U_W

P7U_W

Kod składnika
opisu

P7U_U

P7UJJ

P7S_WG

P7S_WK

P7S_WG

P7S_WK

P7S_WK

Kod składnika
opisu

P7S_UW

P7SJJW



U03 Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu
różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie pedagogiki, jak
i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
korzystając z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych.

P7U U P7S UK

U04 Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada
umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy
dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych,
szczególnie w odniesieniu do studiowanej
specjalności i praktyki pedagogicznej, posiada
pogłębione umiejętności prezentowania własnych
pomysłów, wątpliwości i sugestii.

P7U U P7S UK

U05 Potrafi posługiwać się językiem obcym na
poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.

P7U U P7S UK

U06 Posiada rozwinięte umiejętności badawcze:
rozróżnia orientacje w metodologii badań
pedagogicznych, formułuje problemy badawcze,
dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje
narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje
i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski,
wskazuje kierunki dalszych badań, szczególnie
w odniesieniu do studiowanej specjalności

praktyki pedagogicznej.

P7U U P7S UW

U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania,
diagnozowania, racjonalnego oceniania
złożonych sytuacji edukacyjnych,
wychowawczych, terapeutycznych i korekcyjnych
oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich
zachowań, potrafi sprawnie posługiwać się
wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania podejmowanych działań w zakresie
praktyki pedagogicznej.

P7U U P7S UO

U08 Potrafi generować oryginalne rozwiązania
złożonych problemów pedagogicznych
i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań
w określonych obszarach praktycznych.

P7U U P7S UO

U09 Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej
działalności pedagogicznej sposób postępowania,
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu
efektywnego wykonania pojawiających się zadań
zawodowych.

P7U U P7S UW

U10 Potrafi planować i wdrażać prace nad własnym
rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów
edukacyjno-wychowawczych oraz inspirować do
działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

P7U U P7S UU

U11 Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz
przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć
rolę lidera w zespole.

P7U U P7S UO



Kompetencje społeczne: jest gotów do

K01

K02

KOS

K04

KOS

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i zawodowego.
Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla
rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w
środowiskach społecznych, ma pozytywne
nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny naukowej i budowania
warsztatu pracy pedagoga.
Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce pedagogicznej,
odznacza się rozwagą, dojrzałością
i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań pedagogicznych.
Jest przekonany o konieczności przestrzegania
zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje
problemy moralne i dylematy etyczne związane
z własną i cudzą pracą.
Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do
komunikowania się i współpracy z otoczeniem,
w tym z osobami niebędącymi specjalistami w
danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa
w grupach i organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

Kod składnika
opisu
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