PROGRAM STUDIÓW
Ogólna charakterystyka studiów
Wydział prowadzący kierunek studiów:

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

Kierunek studiów:

WOJSKOZNAWSTWO

Poziom kształcenia:

Studia drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Umiejscowienie kierunku w obszarze
(obszarach) kształcenia:

Humanistyczny i społeczny

Forma studiów:

Studia niestacjonarne

Liczba semestrów:

4

Liczba punktów ECTS konieczna do
uzyskania kwalifikacji odpowiadających
poziomowi studiów:

120

Łączna liczba godzin dydaktycznych:

530

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta:

magister

Specjalność:

Ochrona informacji
Promocja wojska i jego tradycji

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości
zatrudnienia i kontynuacji kształcenia
przez absolwentów kierunku:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych oraz będą
podstawą sukcesu w razie podjęcia służby w Wojsku Polskim. Absolwenci wojskoznawstwa z tytułem magistra, ze względu na swoje walory intelektualne i zawodowe, będą
także mogli podjąć służbę lub pracę w Straży Granicznej, Policji i innych służbach mundurowych (m.in. Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Staży Pożarnej oraz w
profesjonalnych firmach ochroniarskich).
Po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia studenci posiądą odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, przydatne w przypadku podjęcia pracy w
urzędach, instytucjach lub organizacjach zajmujących się realizacją zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa oraz prowadzących działalność w zakresie ochrony i
popularyzacji dziedzictwa historycznego. Będzie przydatna także w kontaktach z współczesnymi mediami oraz podczas pracy zawodowej w mediach specjalizujących się w
problematyce wojskowej i dotyczącej obronności i bezpieczeństwa kraju.
Specjalność „Ochrona informacji”
Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności służą pogłębieniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, koniecznych do odpowiedniego postępowania z
dokumentacją archiwalną wytwarzaną przez wojsko oraz inne służby mundurowe.
Specjalność „Promocja wojska i jego tradycji”
Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności mają za zadanie pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do prowadzenia działalności
promocyjnej na rzecz wojska bądź innych służb mundurowych w mediach różnego rodzaju.

Wskazanie związku programu kształcenia z
W „Strategii rozwoju UMK na lata 2011-2020”, obszarze kształcenia, realizuje cele: 2.1.1, 2.1.4, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2
misją i strategią UMK:
Wskazanie, czy w procesie definiowania
efektów kształcenia oraz w procesie

Tak. Treści kształcenia są efektem m.in. opinii studentów wojskoznawstwa – studia licencjackie, oraz środowiska żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy
służb mundurowych. Zostały także uwzględnione ogólne oczekiwania pracodawców wobec absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra. Dokonano
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przygotowania i udoskonalania programu
studiów uwzględniono opinie
interesariuszy, w tym w szczególności
studentów, absolwentów, pracodawców:

również konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi, którzy mogliby być potencjalnie zainteresowani w zatrudnianiu absolwentów studiów II stopnia na
kierunku wojskoznawstwo. Otrzymano pozytywną opinię Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Straży
Granicznej, Archiwum Wojskowego w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych.

Wymagania wstępne (oczekiwane
kompetencje kandydata) – zwłaszcza w
przypadku studiów drugiego stopnia:

Ukończenie studiów pierwszego stopnia.
Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia

Moduły
kształcenia
I

Przedmioty
Seminarium
magisterskie

Liczba Charakter zajęć
pktów obligatoryjny/
ECTS
fakultatywny
28

obligatoryjny/
fakultatywny

Zakładane efekty kształcenia

Sposoby weryfikacji
zakładanych efektów
kształcenia osiąganych
przez studenta

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
W2: Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i potrafi je zastosować w korzystaniu z publikacji innych twórców przy - postępy w pisaniu
pisaniu pracy magisterskiej (K_W08)
pracy magisterskiej
W3: Orientuje się w działalności, ofercie i zbiorach archiwów, bibliotek oraz muzeów związanych z siłami zbrojnymi oraz służbami 100%
Wiedza
W1: Ma specjalistyczną wiedzę metodologiczną oraz terminologiczną z zakresu wojskoznawstwa i historii wojskowej. Zna i rozumie
metody analizy źródeł do dziejów wojska i służb mundurowych (K_W01, K_W05, K_W07)

mundurowymi (K_W09)
Umiejętności
U1: Potrafi interpretować i poddawać krytyce różnie źródła oraz opracowania naukowe dotyczące wojska i innych służb mundurowych
i na ich podstawie formułować krytyczne opinie poświęcone tym zagadnieniom w ramach pisania pracy magisterskiej (K_U01, K_U02,
K_U05, K_U06)
U2: Umie samodzielnie zdobywać i integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych dotyczącą wojska oraz innych służb
mundurowych, a także pogłębiać umiejętności badawcze celem napisania pracy magisterskiej (K_U03, K_U04)
U3: Przy przygotowywaniu pracy magisterskiej potrafi posługiwać się materiałami zarówno w języku polskim, jak i obcym na
poziomie B2+ (K_U08)
Kompetencje społeczne
K1: Potrafi samodzielnie opracować plan przygotowywania pracy magisterskiej oraz we właściwy sposób zorganizować realizację
kolejnych etapów jej powstawania (K_K01, K_K03)

II

Wojskoznawczy
warsztat naukowy

8

obligatoryjny

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- kolokwium
W2: Zna i rozumie fachową terminologię z zakresu wojska i innych służb mundurowych, niezbędną do przygotowania tekstu
pisemne: 30%
naukowego z tej dziedziny (K_W01, K_W02, K_W06, K_W16)
- praca pisemna: 30%
W3: Ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego w zakresie niezbędnym do przygotowania tekstu o charakterze naukowym (K_W08)
- przygotowanie do
Umiejętności
zajęć: 40%
Wiedza
W1: Ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii wojskoznawstwa oraz historii wojskowej. Zna metody analizy źródeł z tego zakresu i
ma wiedzę na temat ich wykorzystania w pracy naukowej. Orientuje się w ofercie i zbiorach instytucji przechowujących różnego
rodzaju źródła dotyczące wojska i innych służb mundurowych (K_W05, K_W07, K_W09)

U1: Potrafi wyszukiwać i analizować różne źródła oraz opracowania dotyczące wojska i służb mundurowych, potrafi je krytycznie
oceniać oraz na ich podstawie przygotowywać prace o charakterze naukowym (K_U01, K_U02, K_U05, K_U10)

U2: Umie samodzielnie poszerzać umiejętności badawcze i warsztatowe oraz zdobywać wiedzę niezbędną do przygotowywania prac o
charakterze naukowym (K_U03)
Kompetencje społeczne
K1: Potrafi samodzielnie zaplanować i zorganizować wszystkie etapy przygotowywania pracy o charakterze naukowym, w tym również
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pracując w zespole (K_K01, K_K02, K_K03)
K2: Przygotowując teksty naukowe prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z funkcjonowaniem wojska, policji oraz
innych służb mundurowych. (K_K04)
K3: Aktywnie rozwija swoje zainteresowania dotyczące wojska i innych służb mundurowych, orientuje się w aktualnych wydarzeniach
kulturalnych związanych z promowaniem tradycji Wojska Polskiego oraz dziejami innych służb mundurowych. (K_K05, K_K06)

III

Węzłowe problemy
historii wojskowej i
służb mundurowych

6

obligatoryjny

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
W2: Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu powszechnej sztuki wojennej oraz dziejów powszechnych wojska i innych - wystąpienie na
służb mundurowych w Polsce oraz w wybranych państwach z różnych okresów historycznych (K_W06, K_W10)
zajęciach: 30%
W3: Ma rozszerzoną wiedzę na temat struktur, zadań i funkcjonowania sił zbrojnych i innych służb mundurowych Polski oraz - egzamin: 70%
Wiedza
W1: Ma specjalistyczną i szczegółową wiedzę na temat kluczowych zagadnień historii wojskowej. Zna przyczyny, przebieg i skutki
najważniejszych konfliktów zbrojnych, a także poszczególne etapy rozwoju taktyki czy uzbrojenia (K_W01, K_W02, K_W03)

wybranych państw (K_W11, K_W12)
Umiejętności
U1: Potrafi wyszukiwać, analizować i integrować informacje z różnych źródeł czy opracowań dotyczących historii wojskowej (K_U01,
K_U02, K_U04)
U2: Potrafi wypowiadać się, formułując przy tym krytyczne opinie, oparte na źródłach i opracowaniach dotyczących problematyki
historii wojskowej (K_U06, K_U07, K_U10)
Kompetencje społeczne
K1: Aktywnie rozwija swoje zainteresowania dotyczące problematyki wojska, policji i innych służb mundurowych w Polsce oraz w
wybranych państwach, rozstrzygając przy tym prawidłowo dylematy wynikające z ich funkcjonowania (K_K04, K_K06)

IV

Węzłowe problemy
współczesnej organizacji
i funkcjonowania wojska
i służb mundurowych

6

obligatoryjny

Wiedza
W1: Ma specjalistyczną i szczegółową wiedzę na temat współczesnych sił zbrojnych oraz służb mundurowych, ich organizacji i
funkcjonowania (K_W02, K_W04, K_W12)
W2: Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wojska i innych służb mundurowych (K_W16)
Umiejętności
U1: Potrafi samodzielnie interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych siłach zbrojnych i innych służbach mundurowych i na
tej podstawie formułować krytyczne opinie (K_U06, K_U09)
U2: Potrafi wyszukiwać, analizować i integrować informacje z różnych źródeł czy opracowań dotyczących współczesnych sił
zbrojnych i innych służb mundurowych(K_U01, K_U02, K_U04)
Kompetencje społeczne
K1: Aktywnie rozwija swoje zainteresowania dotyczące współczesnych sił zbrojnych oraz innych służb mundurowych. (K_K05)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- wystąpienie na
zajęciach: 30%
- egzamin: 70%

V

Polskie i europejskie
tradycje wojskowe oraz
ceremoniał wojskowy

6

obligatoryjny

Wiedza
W1: Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą tradycji wybranych armii europejskich oraz ich dziejów ceremoniału wojskowego
(K_KW03)
W2: Zna terminologię z zakresu ceremoniału wojskowego wybranych armii europejskich w różnych epokach historycznych (K_W06,
K_W10)
Umiejętności
U1: Potrafi wyszukiwać i analizować informacje z różnych źródeł i opracowań dotyczących europejskich tradycji wojskowych oraz
ceremoniału wojskowego (K_U01, K_U02)
U2: Potrafi wypowiadać się z użyciem fachowej terminologii dotyczącej tradycji oraz ceremoniału wojskowego wybranych armii
europejskich (K_U07)
Kompetencje społeczne
K1: Szanuje tradycje oraz ceremoniał wojskowy ważniejszych armii europejskich, w tym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Promuje tradycje Wojska Polskiego oraz innych polskich służb mundurowych. Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych związanych z
tą problematyką (K_K05, K_K06)
K2: Dostrzega zróżnicowanie społeczeństwa oraz jego postaw w stosunku do sił zbrojnych oraz innych służb mundurowych (K_K04)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- wystąpienie na
zajęciach: 20%
- egzamin: 80%
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VI

Współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa
światowego.

4

obligatoryjny

Wiedza
W1: Ma rozszerzoną wiedzę fachową na temat przeobrażeń struktur państwowych związanych z bezpieczeństwem narodowym i
wewnętrznym od 1945 r., a także zna ich obecną organizację (K_W11)
W2: Ma wiedzę na temat działalności sił zbrojnych oraz innych służb mundurowych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
narodowego i wewnętrznego (K_W11, K_W12, K_W16)
Umiejętności
U1: Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i wykorzystać ją w analizie problematyki bezpieczeństwa
narodowego i wewnętrznego od 1945 r. (K_U04)
U2: Umie formułować krytyczne opinie, oparte na opracowaniach naukowych oraz źródłach, dotyczące kwestii rozwoju systemu
bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego od 1945 r. (K_U06)
U3: Prawidłowo interpretuje i wyjaśnia działania wojska oraz innych służb mundurowych w kontekście zapewniania przez nie
bezpieczeństwa narodowego oraz wewnętrznego (K_U09)
Kompetencje społeczne
K1: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane zapewnianiem przez siły zbrojne, Policję oraz inne służby mundurowe
bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego od 1945 r. (K_K04)
K2: Aktywnie rozwija swoje zainteresowania dotyczące systemu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz wewnętrznego poprzez
uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje i organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo (K_K06)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- wystąpienie na
zajęciach: 30%
- przygotowanie do
zajęć: 30%
- kolokwium
zaliczeniowe: 40%

VII

Socjologia wojska

5

obligatoryjny

Wiedza
W1: Ma rozszerzoną wiedzę na temat wewnętrznej organizacji sił zbrojnych oraz policji i innych służb mundurowych. Zna miejsce sił
zbrojnych w społeczeństwie oraz stosunki między wojskiem a cywilnymi władzami państwa (K_W11, K_W12, K_W16)
Umiejętności
U1: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne zachodzące w siłach zbrojnych, policji oraz innych służbach
mundurowych, a także relacje między nimi a władzami cywilnymi (K_U09)
Kompetencje społeczne
K1: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wewnętrzną strukturą społeczną sił zbrojnych, policji oraz innych służb
mundurowych (K_K04)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- egzamin 100%

VIII

Wybrane zagadnienia
prawa prasowego i
dostępu do informacji
publicznej

6

obligatoryjny

Wiedza
W1: Ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących prawa autorskiego i własności przemysłowej, wystarczającą do
promowania Wojska Polskiego i innych służb mundurowych (K_W08)
W2: Ma wiedzę na temat zasad dostępu do informacji publicznej i związanych z tym zagadnień dotyczących udostępniania zasobu
archiwalnego i prowadzenia działalności informacyjnej (K_W13, K_W14)
Umiejętności
U1: Potrafi integrować wiedzę humanistyczną oraz z zakresu prawa prasowego i ją stosować w zakresie udostępniania informacji
(K_U04)
Kompetencje społeczne
K1: Potrafi rozstrzygnąć dylematy związane z funkcjonowaniem wojska i służb mundurowych w zakresie udostępniania informacji
publicznej (K_K04)
K2: Dostrzega zróżnicowaną strukturę społeczną w kontekście dotarcia do poszczególnych warstw i grup społecznych z informacją
oraz promocji wśród nich Wojska Polskiego i innych służb mundurowych (K_K04)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- egzamin 100%

Wstęp do archiwistyki i
zarządzania
dokumentacją

4

obligatoryjny

Wiedza
W1: Ma uporządkowaną wiedzę na temat terminologii dotyczących zagadnień gromadzenia, przechowywania, opracowywania i
udostępniania zasobu archiwalnego. (K_W13)
W2: Zna system zasad teoretycznych kierujących działaniami archiwów w obszarze gromadzenia, przechowywania, opracowywania i
udostępniania zasobu archiwalnego. (K_W13)
Umiejętności
U1: Integruje wiedzę z zakresu archiwistyki i zarządzana dokumentacją z wiedzą z zakresu wojska i służb mundurowych. (K_U02)
U2: Potrafi samodzielnie przygotować rozbudowaną informację pochodną, bazującą na źródłach archiwalnych, a odnoszących się do
zagadnień wojska i służb mundurowych. (K_U10).
Kompetencje społeczne
K1: Dostrzega zróżnicowaną i wielowarstwową strukturę społeczną w kontekście świadczenia usług informacyjno-medialnych z

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- aktywność na
zajęciach 70%
- sprawdzian
pisemny: 30%

IX

4

wykorzystaniem źródeł archiwalnych w kontekście wojska i służb mundurowych i podejmowania działań na rzecz społeczeństwa
informacji i wiedzy (K_K04)

X

Zarządzanie
dokumentacją wojskową
i służb mundurowych

4

obligatoryjny

Wiedza
W1: Ma uporządkowaną wiedzę na temat kompleksowego postępowania z dokumentacją wojskową i służb mundurowych, a w
szczególności gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania archiwalnego zasobu wojskowego i służb mundurowych.
(K_W13)
Umiejętności
U1: Integruje wiedzę z zakresu zarządzania dokumentacją z wiedzą o wojsku i służbach mundurowych i potrafi ją stosować w
odniesieniu do zadań i potrzeb wojska i służb mundurowych (K_U04)
Kompetencje społeczne
K1: Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim również role kierowniczą, pojawiające się podczas postępowania z dokumentacją
wojskową i służb mundurowych. (K_K02)
K2: Szanuje oraz promuje tradycje Wojska Polskiego, Policji oraz innych służb mundurowych zapisane w dokumentacji wytwarzanej
przez te instytucje. Zdaje sobie sprawę ze znaczenia postaw patriotycznych. (K_K05)
K3: Dostrzega zróżnicowaną i wielowarstwową strukturę społeczną z uwzględnieniem wojska i służb mundurowych w kontekście
świadczenia archiwalno-dokumentacyjnych usług informacyjno-medialnych na rzecz społeczeństwa informacji i wiedzy. (K_K04)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- aktywność na
zajęciach: 70%
- sprawdzian
pisemny: 30%

XI

Zajęcia terenowe

6

obligatoryjny

Wiedza
W1: Ma szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania sił zbrojnych, terminologii wojskowej oraz uzbrojenia i wyposażenia sił
zbrojnych oraz innych służb mundurowych, związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym (K_W02, K_W04, K_W06,
K_W11, K_W12, K_W16)
Umiejętności
U1: Potrafi wykorzystywać specjalistyczną terminologię z zakresu wojska i innych służb mundurowych w komunikacji z
funkcjonariuszami tych służb (K_U07)
Kompetencje społeczne
K1: W ramach realizacji przydzielonego zadania potrafi nie tylko działać w zespole, ale również pokierować działaniami takiego
zespołu (K_K02)
K2: Zna zasady i znaczenie tradycji w siłach zbrojnych oraz innych służbach mundurowych i jest gotów czynić je promować w
społeczeństwie (K_K05)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- wystąpienie na
zajęciach: 40%
- aktywność na
zajęciach: 60%

XII

Współczesna technika
wojskowa i policyjna

3

obligatoryjny

Wiedza
W1: Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju techniki wojskowej i policyjnej oraz obecnego ich wyposażenia, a także po . Zna i
rozumie fachową terminologię dotyczącą tej tematyki - w tym jej przekształcenia w przeszłości (K_W02, K_W04, KW_06, K_W10,
K_W12, K_W16)
Umiejętności
U1: Potrafi wypowiadać się zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej na temat zagadnień związanych z techniką wojskową i policyjną.
(K_U07, K_U10)
Kompetencje społeczne
K1: Aktywnie rozwija swoje zainteresowania w zakresie techniki wojskowej i policyjnej, uczestniczy w imprezach, którym towarzyszą
pokazy sprzętu wojskowego i policyjnego. (K_K06)
K2: Dostrzega wielowarstwową strukturę społeczną w kontekście świadczenia usług informacyjno-medialnych dotyczących
problematyki techniki wojskowej i policyjnej (K_K04)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- wystąpienie na
zajęciach: 45%
- przygotowanie do
zajęć: 55%

XIII

Komunikacja społeczna

4

obligatoryjny

Wiedza
W1: Ma wiedzę z zakresu prowadzenia działalności informacyjnej z zakresu wojska i służb mundurowych (K_W14)
Umiejętności
U1: Potrafi swobodnie wypowiadać się ze szczególnym uwzględnieniem problematyki militarnej oraz policyjnej, a także kontaktować
się ze specjalistami ze służb mundurowych w języku polskim oraz obcym. (K_U07)
Kompetencje społeczne
K1: Dostrzega zróżnicowaną i wielowarstwową strukturę społeczną w kontekście świadczenia usług informacyjno-medialnych z
zakresu problematyki wojska oraz służb mundurowych (K_K04)

Przy ocenie brane są pod
uwagę następujące
kryteria:
- aktywność na zajęciach:
30%
- prezentacja zagadnienia:
30%
- kolokwium
zaliczeniowe: 40%

5

XIV

Zajęcia niezwiązane z
kierunkiem studiów

4

XV

Translatorium z języka
nowożytnego

6

IW

Edytorstwo prasowe

4

fakultatywny

Wojsko w przekazie
medialnym

4

fakultatywny

Trening umiejętności
interpersonalnych

4

fakultatywny

Warsztaty prasoznawcze

8

fakultatywny

Postępowanie z
informacją niejawną

4

Zarządzanie
dokumentacją w
jednostce organizacyjnej

4

fakultatywny

Systemy
Elektronicznego
Zarządzania
Dokumentacją w
służbach mundurowych

4

fakultatywny

Metodyka kształtowania
wojskowego zasobu
archiwalnego

2

fakultatywny

Metodyka opracowania

4

fakultatywny

IIW

Wiedza
W1: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólnej (K_W01)
Umiejętności
U1: Integruje wiedzę z różnych dyscyplin i potrafi ją stosować w odniesieniu do służb mundurowych. (K_U04)
Kompetencje społeczne
K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Organizuje nie tylko swój proces uczenia się, ale także inspiruje do tego inne osoby.
(K_K01)
K2: Szanuje i promuje tradycje oręża polskiego, Wojska Polskiego, Policji oraz innych służb mundurowych. Zdaje sobie sprawę ze
znaczenia postaw patriotycznych. (K_K05)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- kolokwium
pisemne z wykładu
wybranego przez
studenta

obligatoryjny/fakultat
Wiedza
ywny
W1: Ma specjalistyczną wiedzę na temat dziejów wojskowości powszechnej i używanej przez nie terminologii (K_W02)
Umiejętności
U1: Potrafi wypowiadać się pisemnie i ustnie w języku polskim lub innym języku nowożytnym na temat sił zbrojnych oraz służb
mundurowych różnych państw z wykorzystaniem fachowej terminologii (K_U07, K_U08)
U2: Potrafi krytycznie analizować źródła i opracowania poświęcone historii wojskowej, napisane w wybranym języku nowożytnym
(K_U02)
Kompetencje społeczne
K1: Potrafi pracować zespołowo nad tekstem w języku obcym, a także przyjmować w tym zespole rolę kierowniczą, samodzielnie przy
tym rozplanowując zadania i właściwie określając priorytety (K_K02, K_K03)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- aktywność na
zajęciach 50%
- tłumaczenie i
interpretację tekstu
źródłowego: 50%

Wiedza
W1: Zna specyfikę rynku medialnego oraz prawa prasowego. Ma wiedzę z zakresu prowadzenia działalności promocyjnej wojska i
innych służb mundurowych przy użyciu różnorodnych technologii informacyjnych, a także współczesnym edytorstwie (K_W14,
K_W15)
Umiejętności
U1: Potrafi samodzielnie przygotować rozbudowaną informację medialną dotyczącą wojska i innych służb mundurowych, formułując
przy tym krytyczne opinie, przekładając przy tym fachową terminologię wojskową na język zrozumiały dla szerszego odbiorcy
(K_U06, K_U07, K_U08, K_U10)
Kompetencje społeczne
K1 Potrafi działać w zespole i kierować zespołem przygotowującym informację medialną dotyczącą wojska i innych służb
mundurowych (K_K02)
K2: Promując tradycje Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych potrafi prawidłowo rozstrzygnąć dylematy związane ze
służbą w tych formacjach, a także dostosować treść przekazu zależnie od wybranej docelowej grupy społecznej (K_K04, K_K05)

Przy ocenie brane są pod
uwagę następujące
kryteria:
- aktywne uczestnictwo w
zajęciach
- przygotowanie i
wygłoszenie referatu z
problematyki promocji
wojska i jego tradycji z
mediach
- kolokwium pisemne

Wiedza
Ma wiedzę z zakresu gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego dotyczącego wojska oraz
innych służb mundurowych. Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności informacyjnej w tym zakresie (K_W13, K_W14)
Umiejętności
Potrafi integrować wiedzę z zakresu archiwistyki i historii wojskowej i wykorzystać ją przy gromadzenia, przechowywania,
opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego (K_U04)
Kompetencje społeczne
Potrafi zespołowo opracowywać zasady gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. Potrafi
także kierować takim zespołem (K_K02)
Szanuje i promuje tradycje Wojska Polskiego przy gromadzeniu, opracowywaniu, a zwłaszcza udostępnianiu materiału archiwalnego.
Dostrzega przy tym zróżnicowaną strukturę społeczną i potrafi do niej odpowiednio dostosować treść przekazu (K_K05, K_K04)

Przy ocenie brane są
pod uwagę
następujące kryteria:
- aktywne
uczestnictwo w
zajęciach
- przygotowanie i
wygłoszenie referatu
z problematyki
ochrony informacji
- kolokwium
pisemne

fakultatywny

fakultatywny

6

wojskowego zasobu
archiwalnego
Metodyka udostępniania
wojskowego zasobu
archiwalnego

2

fakultatywny

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS*
Liczba punktów ECTS,

Moduły
kształcenia

Przedmioty

Liczba punktów
którą student musi
Liczba punktów
ECTS, którą student ECTS, którą student uzyskać w ramach zajęć
z zakresu nauk
uzyskuje na zajęciach uzyskuje w ramach
podstawowych, do
zajęć o charakterze
wymagających
których odnoszą się
praktycznym, w tym
bezpośredniego
efekty kształcenia dla
udziału nauczycieli zajęć laboratoryjnych określonego kierunku,
i projektowych
poziomu i profilu
akademickich
kształcenia

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

IW

IIW

Seminarium magisterskie

6

4

28

Wojskoznawczy warsztat naukowy
Węzłowe problemy historii wojskowej i służb mundurowych
Węzłowe problemy współczesnej organizacji i funkcjonowania wojska i służb mundurowych
Polskie i europejskie tradycje wojskowe oraz ceremoniał wojskowy
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa światowego.

3
1,5
1,5
1,5

2
0
0
0

8
6
6
6

1,5

1

4

Socjologia wojska
Wybrane zagadnienia prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej
Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Zarządzanie dokumentacją wojskową i służb mundurowych
Zajęcia terenowe
Współczesna technika wojskowa i policyjna
Komunikacja społeczna
Zajęcia niezwiązane z kierunkiem studiów
Translatorium z języka nowożytnego

1,5
1,5
1,5
1,5
3
1,5
1,5
3
3

0
0
1
1
2
1
1
0
2

5
6
4
4
6
3
4
0
6

Edytorstwo prasowe

1,5

1

0

Wojsko w przekazie medialnym
Trening umiejętności interpersonalnych
Warsztaty prasoznawcze
Postępowanie z informacją niejawną

1,5
1,5
3
1,5

1
1
2
1

0
0
0
0
7

Zarządzanie dokumentacją w jednostce organizacyjnej
Systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w służbach mundurowych
Metodyka kształtowania wojskowego zasobu archiwalnego
Metodyka opracowania wojskowego zasobu archiwalnego
Metodyka udostępniania wojskowego zasobu archiwalnego
Razem
Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach z obszarów nauk humanistycznych i społecznych:
Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia:
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów (w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednego obszaru
kształcenia):
Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student uzyskuje realizując moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi w
dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności
prowadzenia badań naukowych (dotyczy profilu ogólnoakademickiego)
Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student uzyskuje realizując moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym
służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (dotyczy profilu praktycznego)

1,5
1,5
0,75
1,5
0,75
40,5

1
1
0,5
1
0,5
20
100%
48,33%
Humanistyczny: 80%
Społeczny: 20%

0
0
0
0
0
96

80%
Nie dotyczy

Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017.
Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Historycznych w dniu 12 kwietnia 2016 r.
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Plan studiów
Wydział prowadzący kierunek studiów:

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

Kierunek studiów:

WOJSKOZNAWSTWO

Poziom kształcenia:

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Forma studiów:

STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalność:

Ochrona informacji;
Promocja wojska i jego tradycji;

Liczba semestrów:

4 (CZTERY)

Liczba punktów ECTS:

120

Łączna liczba godzin dydaktycznych:

530

I semestr
Kod
przedmiotu
w systemie
USOS
1202-SM11-WN2

1202-PiETW-WN2

1202-WPWiSM-WN2

1202-WZBS-WN2
1202-WdA-WN2
1202-TzJ11-WN2
1202-WWN11-WN2

Nazwa modułu/przedmiotu

Seminarium magisterskie
Polskie i europejskie tradycje wojskowe oraz
ceremoniał wojskowy
Węzłowe problemy współczesnej organizacji
i funkcjonowania wojska i służb mundurowych
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
światowego
Wstęp do archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Translatorium z języka nowożytnego
Wojskoznawczy warsztat naukowy

Forma zajęć

Liczba
Liczba
Forma
punktów
godzin
zaliczenia
ECTS

seminarium
dyplomowe

20

2

wykład

20

6

wykład

20

6

ćwiczenia

20

4

zal./o.

ćwiczenia
laboratorium
laboratorium

20
20
20
140

4
3
4
29

zal./o.
zal./o.
zal./o.

Razem:

zal./o.
zal./o. +
egzamin
zal. +
egzamin

II semestr
Kod
przedmiotu
w systemie
USOS
1202-SM12-WN2

Nazwa modułu/przedmiotu

Seminarium magisterskie

1202-WWN12-WN2

Węzłowe problemy historii wojskowej i służb
mundurowych
Komunikacja społeczna
Współczesna technika wojskowa i policyjna
Zarządzanie dokumentacją wojskową i służb
mundurowych
Translatorium z języka nowożytnego
Wojskoznawczy warsztat naukowy

1202-ZT12-WN2

Zajęcia terenowe

1202-WPHW-WN2
1202-KS-WN2
1202-WTWiP-WN2
1202-ZDW-WN2
1202-TzJ12-WN2

Zajęcia niezwiązane z kierunkiem studiów
Razem:

Forma zajęć

Liczba
Liczba
Forma
punktów
godzin
zaliczenia
ECTS

seminarium
dyplomowe

20

2

wykład

20

6

ćwiczenia
ćwiczenia

20
20

4
3

zal. +
egzamin
zal./o.
zal./o.

ćwiczenia

20

4

zal./o.

laboratorium
laboratorium
zajęcia
terenowe
wykład

20
20

3
4

zal./o.
zal./o.

15

3

zal./o.

20
175

2
31

zal./o.

zal./o.

9

III semestr
Kod
przedmiotu
w systemie
USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
Liczba
Forma
punktów
godzin
zaliczenia
ECTS

1202-SM21-WN2

Seminarium magisterskie

seminarium
dyplomowe

20

2

1202-SW-WN2

Socjologia wojska

wykład

20

5

wykład

20

6

wykład

20
80
160

2
16
31

1202-WZPP-WN2

Wybrane zagadnienia prawa prasowego i dostępu
do informacji publicznej
Zajęcia niezwiązane z kierunkiem studiów
Przedmioty ze specjalności

Razem:

zal./o.
zal. +
egzamin
zal. +
egzamin
zal./o.

IV semestr
Kod
przedmiotu
w systemie
USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

1202-SM22-WN2

Seminarium magisterskie

1202-ZT22-WN2

Zajęcia terenowe
Przedmioty ze specjalności

Razem:

Forma zajęć
seminarium
dyplomowe
zajęcia
terenowe

Liczba
Liczba
Forma
punktów
godzin
zaliczenia
ECTS
20

22

zal./o. +
egzamin

15

3

zal./o.

20
55

4
29

.
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SPECJALNOŚCI

Ochrona informacji
Kod
przedmiotu
w systemie
USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
Liczba
Forma
punktów
godzin
zaliczenia
ECTS

III semestr
1202-MOWZA-WN2

Metodyka opracowania wojskowego zasobu
archiwalnego

ćwiczenia

20

4

zal./o.

1202-PzIN-WN2

Postępowanie z informacją niejawną

ćwiczenia

20

4

zal./o.

1202-SEZD-WN2

Systemy Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją w wojsku i służbach mundurowych

ćwiczenia

20

4

zal./o.

1202-ZD-WN2

Zarządzanie dokumentacją w jednostce
organizacyjnej

ćwiczenia

20

4

zal./o.

IV semestr
1202-MKWZA-WN2

Metodyka kształtowania wojskowego zasobu
archiwalnego

ćwiczenia

10

2

zal./o.

1202-MUWZA-WN2

Metodyka udostępniania wojskowego zasobu
archiwalnego

ćwiczenia

10

2

zal./o.

100

20

Razem:

Promocja wojska i jego tradycji
Kod
przedmiotu
w systemie
USOS

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
Liczba
Forma
punktów
godzin
zaliczenia
ECTS

III semestr
1202-EP-WN2

Edytorstwo prasowe

ćwiczenia

20

4

zal./o.

1202-TUI-WN2

Trening umiejętności interpersonalnych

ćwiczenia

20

4

zal./o.

1202-WP-WN2

Warsztaty prasoznawcze

ćwiczenia

20

4

zal./o.

1202-WwPM-WN2

Wojsko w przekazie medialnym

ćwiczenia

20

4

zal./o.

ćwiczenia

20

4

zal./o.

100

20

IV semestr
1202-WP-WN2

Warsztaty prasoznawcze

Razem:

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2016 / 2017
Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Historycznych w dniu 12 kwietnia 2016 r.
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1
Zajęcia niezwiązane z kierunkiem studiów

konwersatorium
wykład
laboratorium
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium

V
VI

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

+
+
+

+

+
+

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

+

+
+
+

+
+

+

Metodyka opracowania wojskowego
zasobu archiwalnego

Metodyka kształtowania wojskowego
zasobu archiwalnego

IW
Systemy elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją w służbach mundurowych

Zarządzanie dokumentacją
w jednostce organizacyjnej

Postępowanie z informacją niejawną

Warsztaty prasoznawcze

Trening umiejętności interpersonalnych

Wojsko w przekazie medialnym

Edytorstwo prasowe

VII

Translatorium z języka nowożytnego

Komunikacja społeczna

konwersatorium

IV

Współczesna technika
wojskowa i policyjna

terenowe

III

Zajęcia terenowe

konwersatorium

II

Zarządzanie dokumentacją wojskową
i służb mundurowych

konwersatorium

I

Wstęp do archiwistyki i zarządzania
dokumentacją

Wybrane zagadnienia prawa prasowego
i dostępu do informacji publicznej
wykład

+

Socjologia wojska

+
wykład

Ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę na temat
aktualnego stanu i dokonujących się przekształceń
organizacji, uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania
wojska i służb mundurowych.
Współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa światowego

K_W04
konwersatorium

+

Polskie i europejskie tradycje wojskowe
oraz ceremoniał wojskowy

+
wykład

K_W03
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.
Węzłowe problemy współczesnej organizacji i
funkcjonowania wojska i służb mundurowych

+

wykład

+

Węzłowe problemy historii wojskowej
i służb mundurowych

Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę specjalistyczną z
zakresu wojskowości oraz problematyki policji i innych
służb mundurowych na przestrzeni dziejów.
wykład

K_W02
Wojskoznawczy warsztat naukowy

2
laboratorium

K_W01
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.
Seminarium magisterskie

Wojskoznawstwo, studia II stopnia

seminarium

Specyfikacja/matryca efektów kształcenia
WOJSKOZNAWSTWO, studia II stopnia

Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi)
i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów (przedmiotów).
Moduły kształcenia
II W

+

+
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K_W05

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i
metodologicznej wojskoznawstwa i jego miejsca w
systemie nauk humanistycznych.

K_W06

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu
historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska
i innych służb mundurowych.

K_W07

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy źródeł
różnego rodzaju, właściwych dla badań dotyczących
wojen, konfliktów zbrojnych, wojska i innych służb
mundurowych.

K_W08

3

4

+

+

5

6

7

8

9

10

+

+

+

+

+

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
prawa autorskiego i własności przemysłowej, a także
rozumie konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej.

+

+

K_W09

Orientuje się w działalności i ofercie instytucji
naukowych, kultury i sztuki oraz bibliotek i archiwów, ze
szczególnym uwzględnieniem ośrodków posiadających
zbiory o tematyce militarnej.

+

+

K_W10

Ma pogłębioną wiedzę na temat kompleksowej natury
języka i historycznej zmienności jego znaczeń w
odniesieniu do terminologii wojskowej.

+

+

K_W11

Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach państwowych,
samorządowych i instytucjach społecznych związanych z
bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym.

K_W12

Ma pogłębioną wiedzę na temat zadań i funkcjonowania
wojska, policji oraz innych służb mundurowych.

K_W13

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.

+

K_W14

Ma wiedzę z zakresu prowadzenia działalności
informacyjnej przy użyciu nowoczesnych technologii
informacyjnych.

+

K_W15

Ma wiedzę o współczesnym dziennikarstwie, edytorstwie
oraz rynku medialnym, prawie prasowym oraz o ich
powiązaniach z siłami zbrojnymi, policją oraz innymi
służbami mundurowymi.

+

K_W16

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu
współczesnego wojska i sztuki wojennej.

K_U01

Potrafi wyszukiwać i analizować informacje z różnych
źródeł dotyczących wojska i innych służb mundurowych.
Na podstawie zgromadzonych informacji formułuje
krytyczne sądy i opinie.

+

+

+

+

K_U02

Krytycznie analizuje prace badawcze poświęcone zarówno
historii wojskowej, jak i dotyczące stanu obecnego
wojska, policji, jak i innych służb mundurowych.
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K_U03

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę, poszerzać
umiejętności badawcze i warsztatowe oraz rozwijać swoje
zdolności i kierować własną karierą zawodową.

2

+

+

K_U04

Integruje wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych
i potrafi ją stosować w odniesieniu do wojska i służb
mundurowych.

+

K_U05

Potrafi interpretować i analizować z uwzględnieniem
najnowszych osiągnięć badawczych w zakresie krytyki
źródeł, różne materiały dotyczące wojska, policji i innych
służb mundurowych.

+

K_U06

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.

+

K_U07

Potrafi wypowiadać się, wykorzystując różne techniki
komunikacyjne, kontaktować się z kadrą profesjonalnego
wojska oraz ze specjalistami ze służb mundurowych - w
języku polskim oraz obcym.

K_U08

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+.

K_U09

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
zachodzące w wojsku, policji oraz innych służbach
mundurowych.

K_U10

Potrafi samodzielnie przygotować rozbudowaną informację
pochodną, bazującą na źródłach pierwotnych różnych typów.

K_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Organizuje
nie tylko swój proces uczenia się, ale także inspiruje do tego
inne osoby.

K_K02

Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim również rolę
kierowniczą.

K_K03

Potrafi samodzielnie zaplanować realizację zadania poprzez
właściwe określenie priorytetów.

K_K04

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
funkcjonowaniem wojska, policji oraz innych służb
mundurowych w różnych okresach historycznych.

+

K_K05

Szanuje i promuje tradycje oręża polskiego, Wojska
Polskiego, Policji oraz innych służb mundurowych. Zdaje
sobie sprawę ze znaczenia postaw patriotycznych.

+

K_K06

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.

+
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