Załącznik nr 1 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r.

Program studiów
Część A) programu studiów*
Efekty uczenia się
Wydział prowadzący studia:

Wydział Nauk Historycznych

Kierunek na którym są prowadzone studia:

wojskoznawstwo

(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a
zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)

Poziom studiów

Studia drugiego stopnia

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:

poziom 7

(poziom 6, poziom 7)

Profil studiów:

ogólnoakademicki

(ogólnoakademicki, praktyczny)

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

magister

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub Dyscyplina:
artystycznej (dyscyplin), do których odnoszą się efekty uczenia się: historia
nauki o bezpieczeństwie
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny,
wskazuje się dyscypliny (malejąco wg udziału %); jako pierwszą wykazuje się
dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa
efektów uczenia się

(1) Symbol

K_W01

K_W02
K_W03

K_W04

K_W05
K_W06
K_W07
K_W08
K_W09
K_W10

(83%)
(17%)

Dyscyplina wiodąca: historia

(2) Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty uczenia się:
WIEDZA
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną z dziedziny nauk humanistycznych, zwłaszcza
w zakresie wiedzy o organizacji i funkcjonowania wojska i służb mundurowych. Zna wzajemne
powiązania oraz właściwą terminologię i metodologię tych nauk.
Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę specjalistyczną z zakresu wojskowości oraz problematyki
policji i innych służb mundurowych.
Posiada uporządkowaną i szczegółową wiedzę na temat współczesnej organizacji i
funkcjonowania wojska i służb mundurowych, a także ich przeszłości i tradycji. Zna
najważniejsze dokonania, ośrodki i szkoły badawcze z tego zakresu.
Ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę na temat aktualnego stanu i dokonujących się
przekształceń organizacji, uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania wojska i służb
mundurowych
Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej wojskoznawstwa i jego
miejsca w systemie nauk humanistycznych i społecznych.
Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu historii wojen i konfliktów zbrojnych
oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych.
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy źródeł różnego rodzaju, właściwych dla badań
dotyczących wojen, konfliktów zbrojnych, wojska i innych służb mundurowych.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i własności
przemysłowej, a także rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
Orientuje się w działalności i ofercie instytucji naukowych, kultury i sztuki oraz bibliotek i
archiwów, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków posiadających zbiory o tematyce
militarnej
Ma pogłębioną wiedzę na temat kompleksowej natury języka i historycznej zmienności jego
znaczeń w odniesieniu do terminologii wojskowej.
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Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach państwowych, samorządowych i instytucjach społecznych
związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym.
Ma pogłębioną wiedzę na temat zadań i funkcjonowania wojska, policji oraz innych służb
mundurowych.
Ma uporządkowaną wiedzę na temat gromadzenia, przechowywania, opracowywania i
udostępniania zasobu archiwalnego zwłaszcza wytworzonego przez wojsko i inne służby
mundurowe, oraz dostępu do informacji publicznej.
Ma wiedzę z zakresu prowadzenia działalności informacyjnej przy użyciu nowoczesnych
technologii informacyjnych.
Ma wiedzę o współczesnym dziennikarstwie, edytorstwie oraz rynku medialnym, prawie
prasowym oraz o ich powiązaniach z siłami zbrojnymi, policją oraz innymi służbami
mundurowymi.
Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu współczesnego wojska i sztuki wojennej.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wyszukiwać i analizować informacje z różnych źródeł dotyczących wojska i innych służb
mundurowych. Na podstawie zgromadzonych informacji formułuje krytyczne sądy i opinie.
Krytycznie analizuje prace badawcze poświęcone zarówno historii wojskowej, jak i dotyczące
stanu obecnego wojska, policji, jak i innych służb mundurowych
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę, poszerzać umiejętności badawcze i warsztatowe oraz
rozwijać swoje zdolności i kierować własną karierą zawodową.
Integruje wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i potrafi ją stosować w odniesieniu
do wojska i służb mundurowych.
Potrafi interpretować i analizować z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć badawczych w
zakresie krytyki źródeł, różne materiały dotyczące wojska, policji i innych służb mundurowych.
Potrafi formułować krytyczne opinie, oparte na badaniach naukowych, dotyczące sił zbrojnych,
policji i innych służb mundurowych. Potrafi je merytorycznie uargumentować za pomocą
własnych poglądów oraz poglądów innych autorów.
Potrafi wypowiadać się, wykorzystując różne techniki komunikacyjne, kontaktować się z kadrą
profesjonalnego wojska oraz ze specjalistami ze służb mundurowych - w języku polskim oraz
obcym.
Potrafi przygotowywać prace - pisemne i na nośnikach elektronicznych, oraz prezentacje
dotyczące zagadnień istotnych dla sił zbrojnych, policji czy innych służb mundurowych w
języku polskim oraz obcym na poziomie B2+.
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w wojsku, policji oraz
innych służbach mundurowych.
Potrafi samodzielnie przygotować rozbudowaną informację pochodną, bazującą na źródłach
pierwotnych różnych typów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Organizuje nie tylko swój proces uczenia
się, ale także inspiruje do tego inne osoby.
Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim również rolę kierowniczą.
Potrafi samodzielnie zaplanować realizację zadania poprzez właściwe określenie
priorytetów.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z funkcjonowaniem wojska,
policji oraz innych służb mundurowych od starożytności po dzień dzisiejszy.
Szanuje i promuje tradycje oręża polskiego, Wojska Polskiego, Policji oraz innych służb
mundurowych. Zdaje sobie sprawę ze znaczenia postaw patriotycznych.
Aktywnie rozwija swoje zainteresowania w zakresie problematyki wojska, policji i
innych służb mundurowych. Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych związanych z tą
problematyką. Uwzględnia przy tym ich znaczenie polityczne, militarne, społeczne i
kulturowe.

Program studiów – część A) - efekty uczenia się (z umieszczoną pod tabelą informacją, kiedy został
uchwalony przez radę wydziału oraz od jakiego roku akademickiego miałby obowiązywać) musi być
podpisany przez dziekana wydziału.
*

(1)
Objaśnienia oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
(2)
Opis zakładanych efektów uczenia się dla studiów prowadzonych na danym kierunku, poziomie i profilu w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji społecznych.

