
UCHWAŁA NR 16/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: Dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na
kierunku stosunki międzynarodowe 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. 2 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 stosunki
międzynarodowe 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 12/2016 z dnia
24.03.2016 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku stosunki
międzynarodowe, poziom pierwszy, profil praktyczny zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. O zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym ulegają
zmianie w 30% i stają się efektami uczenia się, stanowią załącznik do niniejszej
Uchwały.

§3

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe przyporządkowuje się do dwóch
dyscyplin naukowych: nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie.

§4

Jako dyscyplinę wiodącą dla kierunku stosunki międzynarodowe ustala się
nauki o polityce i administracji.

§5

Procentowy udział uzyskiwanych na kierunku efektów uczenia się
w dyscyplinie nauki o polityce i administracji wynosi 80% natomiast w dyscyplinie
nauki o bezpieczeństwie wynosi 20%.

l



§6

Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 12/2016 z dnia 24.03.2016 w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe, poziom
pierwszy, profil praktyczny zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 16/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe
Stopień studiów: Studia l stopnia (stacjonarne/niestacjonarne)
Profil studiów: Profil praktyczny
Liczba punktów ECTS: 180 punktów ECTS
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6

Przypisanie efektów uczenia się do:
Dziedziny: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji (wiodąca), nauki o bezpieczeństwie.

KEU Treść EK

Wiedza - Absolwent zna i rozumie:

KEU_W1

KEU_W2

KEU_W3

KEU_W4

KEU_W5

Podstawowe pojęcia, teorie i metody
wyjaśniające złożoność stosunków
międzynarodowych.

Podstawowe metody badawcze w nauce
o polityce i administracji.

Czynniki kształtujące stosunki
międzynarodowe w wymiarze globalnym
i regionalnym.

Założenia i elementy procesu badawczego
niezbędnego do napisania pracy
licencjackiej.

Cywilizacyjne uwarunkowania procesów
gospodarczych i społeczno-politycznych,
w różnych regionach świata.

Umiejętności - Absolwent potrafi:

KEU_U1

KEUJJ2

Posługiwać się językiem angielskim na
poziomie B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.

Pracować w grupie, realizując zadania
zgodnie z pełnioną rolą społeczną
i zawodową.

Odniesienie KEU do

uniwersalnych
charakterystyk

pierwszego
stopnia PRK

Kod składnika
opisu

P6JJW

P6_UW

P6JJW

P6JJW

P6JJW

Kod składnika
opisu

P6JJU

P6JJU

charakterystyk
drugiego

stopnia PRK -
ogólnych

Kod składnika
opisu

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK

Kod składnika
opisu

P6SJJK

P6SJJO



KEUJJ3

KEUJJ4

KEU_U5

KEU_U5

Stosować metody badawcze nauki
o polityce i administracji, w szczególności
w odniesieniu do stosunków
międzynarodowych.

Rozwiązywać podstawowe problemy
zawodowe bazując na wiedzy z obszaru
stosunków międzynarodowych.

Sporządzać różne formy opracowań
dotyczących polityki państw i stosunków
międzynarodowych.

Planować i realizować proces
dokształcenia się zgodnie z założeniami
LLL (Long Life Learning).

Kompetencje społeczne - Absolwent jest gotów do:

KEU_KS1

KEU_KS2

KEU_KS3

KEU_KS4

KEU_KS5

Dostrzegania roli i znaczenie dyplomacji
oraz narzędzi politycznych
w funkcjonowaniu państwa oraz systemu
międzynarodowego.

Prowadzenia dyskusji oraz debaty
publicznej, wykorzystując podstawową
wiedzę o stosunkach międzynarodowych.

Dostrzegania związków pomiędzy
zjawiskami politycznymi, gospodarczymi
oraz kulturowo-cywilizacyjnymi
w wymiarze lokalnym, regionalnym
i globalnym.

Krytycznej analizy różnych źródeł wiedzy
dotyczących stosunków
międzynarodowych.

Rozwiązywania problemów w środowisku
pracy, korzystając z wiedzy oraz
umiejętności z obszaru nauki o polityce
i stosunków międzynarodowych.

P6JJU

P6JJU

P6JJU

P6JJU

Kod składnika
opisu

P6_UK

P6JJK

P6_UK

P6_UK

P6JJK

P6SJJW

P6SJJW

P6S_UW

P6SJJU

Kod składnika
opisu

P6S_KK

P6S_KK

P6S_KK

P6S_KK

P6S_KO;
P6S_KR


