
UCHWAŁA NR 33/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: dostosowania programów studiów drugiego 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 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 z późn. zm.).

§2

Efekty kształcenia zawarte w Uchwale Senatu AMW nr 13/2016 z dnia
24.03.2016 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku stosunki
międzynarodowe, poziom drugi, profil praktyczny zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. O zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym stają się
efektami uczenia się stanowiąc 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%.



§6

Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 13/2016 z dnia 24.03.2016 w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe, poziom drugi,
profil praktyczny zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. O zmianie
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOWIENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICKA^ SENATU

kontradmirał prof. dr habl Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 33/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe
Stopień studiów: Studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne)
Profil studiów: Profil praktyczny
Liczba punktów ECTS: 120 punktów ECTS
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7

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

Podstawy metodologiczne i główne teorie
stosunków międzynarodowych

Czynniki kształtujące ład międzynarodowy
oraz specyfikę regionalnej sytuacji:
gospodarczej, politycznej i wojskowej

Podstawy organizacji środowiska pracy
w wybranych instytucjach i firmach

Cywilizacyjne uwarunkowania procesów
gospodarczych i społeczno-politycznych

Umiejętności - Absolwent potrafi:

KEUJJ1

KEUJJ2

KEUJJ3

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

Stosować metodę projektową do
rozwiązywania problemów właściwych
środowisku zawodowemu

Wykorzystywać posiadaną wiedzę do
analiz i syntez oraz prezentacji aktualnej
sytuacji gospodarczej i politycznej na
poziomie państwa i systemu

Odniesienie KEU do

uniwersalnych
charakterystyk

pierwszego
stopnia PRK

Kod składnika
opisu

P7_UW

P7JJW

P7_UW

P7_UW

Kod składnika
opisu

P7JJU

P7_UU

P7_UU

charakterystyk
drugiego

stopnia PRK -
ogólnych

Kod składnika
opisu

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WK

P7S_WK

Kod składnika
opisu

P7SJJK

P7SJJW

P7SJJO

fjL



KEUJJ4

KEU_U5

KEUJJ6

KEUJJ7

międzynarodowego

Wykorzystywać źródła internetowe i inne
w języku polskim oraz obcym w pracy
zawodowej

Dostrzegać zmiany w systemie
międzynarodowym na poziomie
państwowym, regionalnym i globalnym

Sporządzać różne formy opracowań
będących efektem prowadzonych badań

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

KEU_KS6

Dostrzegania znaczenia stosunków
międzynarodowych w działalności
instytucji publicznych oraz podmiotów
gospodarczych

Prowadzenia dyskusji w języku polskim
i angielskim oraz brania udziału w debacie
publicznej, w języku polskim,
wykorzystując wiedzę o polityce
i stosunkach międzynarodowych

Pracy w zespole z wykorzystaniem metody
projektowej oraz technik współczesnej
komunikacji

Współtworzenia środowiska pracy
wykorzystując wiedzę i umiejętności
z zakresu nauki o polityce i administracji
oraz stosunków międzynarodowych

Planowania i realizacji celów zawodowych
i społecznych związanych ze stosunkami
międzynarodowymi

Organizacji i uczestnictwa w różnych
formach aktywności społecznej, na
poziomie krajowym i międzynarodowym

P7_UU

P7JJU

P7JJU

P7JJU

Kod składnika
opisu

P7_UK

P7JJK

P7JJK

P7JJK

P7JJK

P7JJK

P7SJJW

P7SJJW

P7S_UW

P7SJJU

Kod składnika
opisu

P7S_KK

P7S_KK

P7S_KK

P7S_KR

P7S_KK

P7S_KO


