
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 66/2015/2016 

 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wojskoznawstwo – 

studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów wojskoznawstwo – studia pierwszego 

stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia. 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../7/2015/2016 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 66/2015/2016 

Senatu UKW 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 
       …………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Nr 66/2015/2016 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 

Nazwa kierunku studiów:            WOJSKOZNAWSTWO 

Poziom kształcenia:                      pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

L.p. 

symbol 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
(symbol) 

Wiedza 

1. K_W01 ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii na 
temat dziejów wojska i sztuki wojennej, a także 
współczesnej myśli wojskowej oraz policji i innych służb 
mundurowych 

H1A_W03 
H1A_W06 

2. K_W02 opanował podstawową wiedzę w zakresie specyfiki 
studiowanego kierunku oraz metodologii nauk historycznych 
i społecznych 

H1A_W01 
S1A_W01 

3. K_W03 rozumie powiązania interdyscyplinarne studiowanego 
kierunku z dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych 

H1A_W01 
H1A_W05 
S1A_W01 
S1A_W07 

4. K_W04 ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, 

teorie i metodologię) z zakresu nauk historycznych 

i społecznych niezbędną do studiowania kierunku 

wojskoznawstwo 

H1A_W02 
H1A_W03 
S1A_W01 

5. K_W05 zna wybrane zagadnienia historii wojen i konfliktów 
zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych 
(w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu 
chronologicznymi i problemowym 

H1A_W04 

6. K_W06 ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju sztuki wojennej 
i wojskowości oraz terminologii wojskowej od czasów 
najdawniejszych do współczesności 

H1A_W04 

7. K_W07 posiada wiedzę na temat bronioznawstwa i mundurologii 
oraz fachowej terminologii związanej z tymi zagadnieniami 

H1A_W04 
H1A_W05 

8. K_W08 wymienia czynniki decydujące o pozycji wojska polskiego 
w misjach pokojowych oraz w strukturach 
międzynarodowych 

H1A_W04 
H1A_W05 
S1A_W03 

9. K_W09 wykazuje znajomość współczesnej organizacji 
i funkcjonowania wojska i służb mundurowych na 

H1A_W04 
H1A_W10 



przykładzie polskim i wybranych struktur wojskowych 
państw europejskich, w tym członków NATO  

S1A_W02 

10. K_W10 opisuje działalność struktur państwowych, samorządowych 
związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym 

H1A_W03 

11. K_W11 zna podstawowe powinności obywateli w zakresie 
obronności państwa na przestrzeni dziejów w Polsce i na 
wybranych przykładach innych państw 

H1A_W02 
H1A_W04 
S1A_W05 

12. K_W12 wie, gdzie poszukiwać informację i zbiory sztuki wojennej, 
zna instytucje i ośrodki posiadające zbiory o tematyce 
militarnej 

H1A_W04 
H1A_W05 

13. K_W13 zna podstawy prawne funkcjonowania polskich sił zbrojnych 
oraz funkcjonowania polskich organów ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa 
wewnętrznego i międzynarodowego 

H1A_W02 
H1A_W04 
S1A_W05 

14. K_W14 dostrzega relacje między aktualnymi wydarzeniami 
a przeszłością w kontekście obronności i bezpieczeństwa 
narodowego oraz porządku publicznego 

H1A_W04 
H1A_W05 
H1A_W07 
S1A_W07 

15. K_W15 ma wiedzę o historii integracji europejskiej w powiązaniu 
z problemami społecznymi, gospodarczymi, socjalnymi, 
politycznymi oraz militarnymi 

H1A_W04 
S1A_W05 

16. K_W16 zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu 
badacza wojskowości 

H1A_W01 
H1A_W07 
S1A_W06 

17. K_W17 rozumie podstawową terminologię wojskową w 
przynajmniej jednym języku nowożytnym 

H1A_W09 

18. K_W18 zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskie 

H1A_W08 

∑ 18   

Umiejętności 

19. K_U01 pozyskuje wiedzę i rozwija umiejętności badawcze na temat 
wojskoznawstwa pod kierunkiem opiekuna naukowego 

H1A_U02 
H1A_U03 

20. K_U02 umie czytać i wykorzystywać teksty źródłowe i inne 
materiały w języku ojczystym dotyczące zagadnień 
militarnych 

H1A_U07 

21. K_U03 prowadzi krytyczną analizę i interpretuje źródła i inne 
materiały dotyczące wojska, policji i innych służb 
mundurowych 

H1A_U04 
H1A_U05 

22. K_U04 rozpoznaje i korzysta ze źródeł informacji takich jak 
bibliografia, dokumenty, katalogi, repetytoria, informatyczne 
zbiory danych dotyczące zagadnień związanych 
z wojskowością i pozostałymi służbami militarnymi 

H1A_U05 

23. K_U05 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę na temat zagadnień 
wojskowości przy zastosowaniu nowoczesnych technik 
pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, 
zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego 

H1A_U01 
H1A_U03 

24. K_U06 formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów 
różnych autorów literatury fachowej w zakresie wojskowości 
i wojskoznawstwa 

H1A_U02 
H1A_U06 

25. K_U07 rozpatruje wojny i konflikty w aspekcie przyczynowo-
skutkowym oraz ich wpływ na rozwój procesu historycznego 

H1A_U01 

26. K_U08 formułuje własne opinie dotyczące sztuki wojennej, historii 
wojen i wojskowości w sposób krytyczny i obiektywny 

H1A_U06 

27. K_U09 wskazuje, udowadnia i omawia wzajemne relacje różnych 
kierunków badań wojskoznawczych w zakresie geografii 
historycznej oraz geografii wojennej 

H1A_U05 
H1A_U06 
S1A_U04 



28. K_U10 posługuje się mapami, atlasami i słownikami 
specjalistycznymi przy omawianiu zagadnień związanych 
z wojskowością 

H1A_U05 

29. K_U11 poprawnie redaguje, komentuje i opatruje przypisami 
przygotowany tekst na tematy wojskoznawcze, zgodnie 
z kanonami przyjętymi w nauce 

H1A_U02 
H1A_U08 

30. K_U12 definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie 
podstawowe terminy fachowe właściwe dla studiowanego 
kierunku pryz opracowywaniu wybranego zagadnienia 
z zakresu wojskoznawstwa, jak i jego popularyzacji 

H1A_U04 
H1A_U08 

31. K_U13 posiada umiejętność przygotowania kompleksowej 
informacji ustnej i pisemnej w spójnej i zrozumiałej formie 
na tematy związane z zagadnieniami militarnymi, obronnymi 
oraz bezpieczeństwa 

H1A_U02 
H1A_U08 
H1A_U09 

32. K_U14 prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, 
usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem 
różnorodnych, nowoczesnych metod i technik pozwalających 
na komunikowanie się z kadrą wojskową oraz pozostałych 
służb mundurowych 

H1A_U02 
H1A_U07 
H1A_U09 

33. K_U15 pracuje w zespole oraz animuje prace innych w ramach 
poznawania i rekonstruowania wydarzeń z przeszłości 
o charakterze militarnym 

S1A_U06 

34. K_U16 korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów 
Internetu, potrafi ocenić, wykorzystać i opracować materiał 
pozyskany z sieci dotyczący zagadnień dziejów wojen oraz 
sztuki wojennej i wojskowości, a także innych służb 
mundurowych 

H1A_U01 
H1A_U02 
H1A_U04 

35. K_U17 komunikuje się w wybranym języku nowożytnym 
z zastosowaniem profesjonalnej terminologii wojskowej; zna 
przynajmniej jeden język obcy nowożytny na poziomie B2 

H1A_U07 
H1A_U10 

∑ 17   

Kompetencje społeczne 

36. K_K01 jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania 
dziejów wojen ojczystych oraz wojen i konfliktów 
międzynarodowych i światowych; rozumie potrzebę ciągłego 
aktualizowania tej wiedzy 

H1A_K01 

37. K_K02 jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz 
obiektywizmu w badaniach nad dziejami wojskowymi 
dawnej i współczesnej Polski, państw europejskich 
i pozaeuropejskich 

H1A_K04 

38. K_K03 jest świadomy i odpowiedzialny za głoszone poglądy na 
temat konfliktów zbrojnych, ochrony granic, systemu 
obronności i bezpieczeństwa państw 

H1A_K03 

39. K_K04 potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania 
cudzej własności intelektualnej 

H1A_K03 

40. K_K05 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz 
rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się 

H1A_K01 

41. K_K06 docenia i szanuje tradycję polskiego oręża oraz ma 
świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego związanego ze sztuką wojenną Europy, Polski 
i swojego regionu 

H1A_K05 

42. K_K07 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie 
działających instytucji oświatowych, kulturalnych oraz 
upowszechniających i popularyzujących wiedzę 
bronioznawczą, munduroznawczą itp. oraz podejmuje w nich 
uczestnictwo 

H1A_K06 



43. K_K08 jest gotów umiejętnie i aktywnie propagować wiedzę 
z zakresu wojskoznawstwa oraz innych służb mundurowych 
w środowisku lokalnym 

H1A_K05 

44. K_K09 umie pracować w zespole, realizując cele i wypełniając 
wskazówki formułowane przez kierownika zespołu 

H1A_K02 

45. K_K10 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy 
służb mundurowych, a także w popularyzacji wiedzy 
z zakresu wojskoznawstwa 

H1A_K03 

∑ 10   

 
 
 ………………………………………..                            …………………………………………………… 
   data i podpis                    data i podpis 
dyrektora instytutu/kierownika katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

 

 


