
UCHWAŁA NR 17/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku
wojsko w systemie służb publicznych 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 wojsko
w systemie służb publicznych 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 14/2016 z dnia
24.03.2016 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku wojsko
w systemie służb publicznych, 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 wojsko w systemie służb publicznych przyporządkowuje się
do dwóch dyscyplin naukowych: nauki o polityce i administracji oraz nauki
o bezpieczeństwie.

§4

Jako dyscyplinę wiodącą dla kierunku wojsko w systemie służb publicznych
ustala się nauki o polityce i administracji.



§5

Procentowy udział uzyskiwanych na kierunku efektów uczenia się
w dyscyplinie nauki o polityce i administracji wynosi 65% natomiast w dyscyplinie
nauki o bezpieczeństwie wynosi 35%.

§6

Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 14/2016 z dnia 24.03.2016 w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunku wojsko w systemie służb publicznych,
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.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał prof. dr ttab. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 17/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

Nazwa kierunku studiów: Wojsko w systemie służb publicznych
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

KEU_W6

Podstawowe pojęcia, teorie i metody
badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji oraz w naukach
o bezpieczeństwie.

Procesy występujące w wybranych
strukturach i instytucjach społecznych,
istotnych dla systemu bezpieczeństwa
państwa.

Podstawową terminologię w wybranym
języku obcym, obejmująca dziedziny nauki
właściwe dla studiowanego kierunku.

Zasady i regulacje dotyczące
funkcjonowania wojska oraz innych służb
publicznych.

Humanistyczne i społeczne aspekty
funkcjonowania sił zbrojnych, służb
publicznych oraz ich roli w systemie
bezpieczeństwa państwa.

Mechanizmy decyzyjne w polskich siłach
zbrojnych i instytucjach służb publicznych.

Umiejętności - Absolwent potrafi:

KEU_U1 Interpretować zjawiska kształtujące
politykę publiczną państwa.

Odniesienie KEU do

uniwersalnych
charakterystyk

pierwszego
stopnia PRK

Kod składnika
opisu

P6_UW

P6_UW

P6JJW

P6JJW

P6JJW

P6_UW

Kod składnika
opisu

P6_UU

charakterystyk
drugiego

stopnia PRK -
ogólnych

Kod składnika
opisu

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG

Kod składnika
opisu

P6SJJW



KEUJJ2

KEUJJ3

KEU_U4

KEU_U5

KEU_U6

KEUJJ7

Rozwiązywać problemy i podejmować
decyzje - tak w grupie jak indywidualnie -
oraz umieć je prezentować w języku
polskim i języku obcym.

Opracowywać różne prace pisemne,
a w szczególności pracę dyplomową.

Posługiwać się językiem obcym
nowożytnym zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

Wykorzystać zdobytą wiedzę do
rozwiązywania problemów zawodowych.

Analizować występujące sytuacje
kryzysowe i realizować działania
niezbędne dla ochrony ludności.

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

Kompetencje społeczne - Absolwent jest gotów do:

KEU_KS1

KEU_KS2

KEU_KS3

KEU_KS4

KEU_KS5

Uzupełnienia i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności, szczególnie
z zakresu nauk o polityce i administracji
oraz nauk o bezpieczeństwie.

Wypełniania różnych ról społecznych
związanych z pracą w grupie.

Postrzegania i rozumienia problemów
bezpieczeństwa - jako stanu i procesu -
w różnych jego wymiarach
i płaszczyznach.

Aktywnego kreowania projektów
społecznych związanych ze służbami
publicznymi i wojskiem.

Twórczej i odpowiedzialnej aktywności
w środowisku przyszłej pracy,
wykorzystując wiedzę i umiejętności
z zakresu nauki o polityce i administracji
oraz nauk o bezpieczeństwie.

P6JJU

P6JJU

P6JJU

P6JJU

P6JJU

P6JJU

Kod składnika
opisu

P6_KK

P6_KK

P6_KK

P6_KK

P6JJK

P6SJJO

P6S_UW

P6SJJK

P6S_UW

P6SJJW

P6SJJU

Kod składnika
opisu

P6S_KK

P6S_KO

P6S_KK

P6S_KO

P6S_KR


