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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Wojsko w systemie służb publicznych 

1. Poziom/y studiów:  studia pierwszego stopnia 

2. Forma/y studiów:  stacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

..………………………..................................................................................................... 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się 

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej 

liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Nauki o polityce i administracji 117 65 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na 

kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1. Nauki o bezpieczeństwie 63 35 

                                                           

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 
których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

KEU Treść EK Odniesienie KEU do  

uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia PRK 

charakterystyk 
drugiego stopnia 
PRK - ogólnych 

Wiedza – Absolwent zna i rozumie: Kod składnika 
opisu 

Kod składnika 
opisu 

KEU_W
1 

Podstawowe pojęcia, teorie i metody badawcze 

stosowane w naukach o polityce i administracji oraz  

w naukach o bezpieczeństwie. 

P6_UW P6S_WG 

KEU_W
2 

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

P6_UW P6S_WG 

KEU_W
3 

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

P6_UW P6S_WG 

KEU_W
4 

Zasady i regulacje dotyczące funkcjonowania wojska 
oraz innych służb publicznych. 

P6_UW P6S_WG 

KEU_W
5 

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

P6_UW P6S_WK 

KEU_W
6 

Mechanizmy decyzyjne w polskich siłach zbrojnych  
i instytucjach służb publicznych. 

P6_UW P6S_WG 

Umiejętności – Absolwent potrafi: Kod składnika 
opisu 

Kod składnika 
opisu 

KEU_U
1 

Interpretować zjawiska kształtujące politykę 
publiczną państwa. 

P6_UU P6S_UW 

KEU_U
2 

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

P6_UU P6S_UO 

KEU_U
3 

Opracowywać różne prace pisemne,  
a w szczególności pracę dyplomową. 

P6_UU P6S_UW 

KEU_U
4 

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

P6_UU P6S_UK 
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KEU_U
5 

Wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania 
problemów zawodowych. 

P6_UU P6S_UW 

KEU_U
6 

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

P6_UU P6S_UW 

KEU_U
7 

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

P6_UU P6S_UU 

Kompetencje społeczne – Absolwent jest gotów do: Kod składnika 
opisu 

Kod składnika 
opisu 

KEU_K
S1 

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

P6_KK P6S_KK 

KEU_K
S2 

Wypełniania różnych ról społecznych związanych  

z pracą w grupie.  

P6_KK P6S_KO 

KEU_K
S3 

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

P6_KK P6S_KK 

KEU_K
S4 

Aktywnego kreowania projektów społecznych 
związanych ze służbami publicznymi i wojskiem. 

P6_KK P6S_KO 

KEU_K
S5 

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

P6_UK P6S_KR 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Adam KOSIDŁO  
prof. dr hab. /profesor / Kierownik Katedry Stosunków 

Międzynarodowych 

Gracjan CIMEK  
dr hab. / adiunkt / Zastępca Kierownika Katedry Stosunków 

Międzynarodowych 

Iwona PIETKIEWICZ  
dr hab. / profesor uczelni / Kierownik Katedry Socjologii i 

Historii Wojskowości 

Monika CHOJNACKA  
dr / adiunkt / Zastępca Kierownika Katedry Socjologii i Historii 

Wojskowości 

Patrycja BAŁDYS  dr / adiunkt / Prodziekan ds. kształcenia i studenckich 

Łukasz WYSZYŃSKI  mgr / asystent /  

   



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 6 

 

 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów _____________ 3 

Wskazówki ogólne do raportu samooceny _____________________________________________ 7 

Prezentacja uczelni ________________________________________________________________ 8 

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny programowej na 

kierunku studiów o profilu praktycznym ______________________________________________ 10 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się ___ 10 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 

procesu nauczania i uczenia się____________________________________________________ 17 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie ___________________________ 23 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry __________________________________________________ 28 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie ___________________________________________________________ 35 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku______________________ 39 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku ______________________________________________________________________ 41 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia _______________________ 45 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach _________________________________________________________ 53 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów __________________________________________________ 55 

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów _______________________________________ 58 

Część III. Załączniki _______________________________________________________________ 61 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów ______________________ 61 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających ____________________________________ 67 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 7 

 

Wskazówki ogólne do raportu samooceny 

Raport samooceny przygotowywany przez uczelnię jest jednym z podstawowych źródeł informacji 

wykorzystywanych przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w procesie oceny 

programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań 

jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu 

do szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych 

w załączniku do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także refleksja nad stopniem spełnienia 

tych kryteriów. 

Istotnymi cechami raportu samooceny jest analityczne i autorefleksyjne podejście do 

prezentowanych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu studiów 

i jego realizacji specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem 

wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły, w części I jego objętość 

nie powinna przekraczać 40 000 znaków. 

We wzorze raportu samooceny zawarte zostały wskazówki mówiące o tym, co warto rozważyć i do 

czego odnieść się w raporcie. Zwrócono w nich uwagę na te elementy, odpowiadające 

szczegółowym kryteriom oceny programowej i przyjętym standardom jakości, do których 

odniesienie się umożliwi dokonanie pełnej samooceny, a następnie przeprowadzenie rzetelnej 

oceny przez zespól oceniający PKA. 

Wskazówek tych nie należy traktować jako obligatoryjnych dla uczelni przygotowującej raport 

samooceny. Uczelnia w samoocenie każdego kryterium ma prawo w pełni autonomicznie 

przedstawiać kluczowe czynniki uwiarygadniające jego spełnienie. Wyłącznym celem wskazówek jest 

pomoc w zrozumieniu istoty każdego z kryteriów, wskazanie informacji najważniejszych dla procesu 

oceny oraz zainspirowanie do formułowania pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi 

w procesie samooceny i opracowywania raportu, a także w celu doskonalenia jakości kształcenia na 

ocenianym kierunku. 

Należy pamiętać, że zgodnie z § 17 ust. 3 statutu PKA z dnia 13 grudnia 2018 r., Uczelnia powinna 

opublikować raport samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu oceniającego. 
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Prezentacja uczelni 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte została założona w 1922 roku.  

Od tego momentu Uczelnia działała nieprzerwanie, kształcąc żołnierzy na potrzeby Marynarki 

Wojennej. Początkowo Uczelnia była zlokalizowana w Toruniu, skąd przeniosła się do Bydgoszczy, po 

wybuchu II wojny światowej do Wielkiej Brytanii, a po jej zakończeniu do Gdyni, gdzie mieści się jej 

aktualna siedziba. W swojej historii Uczelnia kształciła głównie na potrzeby polskich Sił Zbrojnych. 

Zmiany w tym zakresie zaczęły zachodzić od 17 lipca 1987 roku, gdy Sejm uchwalił Ustawę  

o przekształceniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Akademię Marynarki Wojennej (AMW).  

W konsekwencji pod koniec lat 90 XX w. na kierunkach wojskowych wprowadzono studia 

magisterskie oraz otwarto cywilne kierunki studiów: nawigację, mechanikę, stosunki 

międzynarodowe i bezpieczeństwo morskie państwa oraz pedagogikę.  

Dziś Akademia jest państwową uczelnią wyższą otwartą na potrzeby edukacyjne całego Pomorza.  

W ostatnich latach średnio w ciągu roku akademickiego kształciło oraz szkoliło się w niej do 8000 

studentów, kursantów i oficerów. Rekordowo naukę rozpoczynało nawet 1500 nowych studentów,  

a na I i II stopniu studiów kształciło się prawie 4000 osób. W murach AMW studenci i kursanci 

zdobywają nie tylko wiedzę, lecz także umiejętności praktyczne, Uczelnia jest bowiem wyposażona  

w liczne symulatory i laboratoria. Do dyspozycji studentów są m.in. symulatory GMDSS, nawigacji, 

siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszymi i jednocześnie ciągle 

rozbudowywanymi są: symulator mostka nawigacyjnego, zintegrowany symulator dowodzenia. Bazę 

dydaktyczną doskonale uzupełniają nowoczesne multimedialne sale wykładowe, hala sportowa, 

najnowocześniejsza na Pomorzu biblioteka oraz kryta pływalnia z ośmiotorowym basenem 

pływackim oraz z nurkowym basenem szkoleniowym o głębokości pięciu metrów, jedynym  

w województwie pomorskim zapewniającym uprawnienia do szkolenia nurków oraz szkolenia  

w zakresie indywidualnych technik ratunkowych.   

Obecnie na strukturę AMW składają się cztery wydziały. Dwa związane z obszarem nauk 

technicznych: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydział Mechaniczno-Elektryczny. 

Kolejne dwa związane z naukami społecznymi: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydział 

Nauk Humanistycznych i Społecznych. W ramach wydziałów zatrudnionych jest 16 profesorów,  

43 doktorów habilitowanych i 81 doktorów. Kardę naukową uzupełnia grupa praktyków, którzy 

specjalizują się w dziedzinie sił morskich, techniki okrętowej oraz bezpieczeństwa narodowego  

i wewnętrznego.  

Od 2015 r. postępuje umiędzynarodowienie uczelni, znacząco zwiększono wymianę międzynarodową 

studentów i nauczycieli, w tym na kierunkach wojskowych znalazły się zwarte grupy studentów 

z Kataru, Kuwejtu, i od 2016 r. Arabii Saudyjskiej.. Ponadto w AMW funkcjonuje program wymiany 

kadry oraz studentów – Erasmus+.  

Obecnie studenci wojskowi kształcą się na pięciu kierunkach: nawigacji, mechanice i budowie 

maszyn, mechatronice, informatyce oraz systemach informacyjnych w bezpieczeństwie. Studenci 

cywilni mają z kolei do wyboru trzynaście kierunków: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę 

maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo 

wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, 
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technologie kosmiczne i satelitarne, stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służb publicznych 

oraz pedagogikę. Ponadto oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kilkadziesiąt studiów 

podyplomowych i kursów specjalistycznych MON. 

Kierunek studiów wojsko w systemie służb publicznych prowadzony jest przez AMW a realizowany na 

Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, który jako jedyny w AMW adresuję swoją ofertę 

dydaktyczną wyłącznie do osób cywilnych (za wyjątkiem studiów podyplomowych i kursów MON). 

Kształcenie na kierunku pozwala na wykorzystanie potencjału Uczelni w postaci kadry wojskowej, 

infrastruktury, zasobów biblioteki oraz obiektów sportowych. Wymienione elementy są istotnym 

wkładem w realizację celu kształcenia opisanego w kryterium nr 1. Co więcej AMW od lat rozwija 

kształcenia studentów cywilnych, których kompetencje są wymagane przez Siły Zbrojne RP oraz 

sektor bezpieczeństwa państwa. W tym drugim przypadku Uczelnia odpowiada na potrzeby 

centralnych i lokalnych służb mundurowych oraz firm kooperujących z Siłami Zbrojnymi RP.  
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

Kierunek studiów wojsko w systemie służb publicznych (WwSSP) realizowany na Wydziale Nauk 

Humanistycznych i Społecznych (WNHiS) Akademii Marynarki Wojennej (AMW) został utworzony  

w 2014 roku (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. nadająca 

WNHiS uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku wojsko w systemie 

służb publicznych) jako odpowiedź na identyfikowane i prognozowane oczekiwania interesariuszy 

wewnętrznych oraz zewnętrznych. Na decyzję o uruchomianiu kształcenia, na unikatowym w skali 

kraju kierunku studiów, decydujący wpływ miały następujące czynniki: a) obserwowane zwiększenie 

zainteresowania problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz funkcjonowania służb 

mundurowych wśród kandydatów na studia (analiza wyników rekrutacji w latach poprzednich, 

rozmowy podczas dni otwartych, rozmowy podczas wizyt w szkołach, analiza trendów 

ogólnopolskich); b) zgłaszane przez interesariuszy zewnętrznych potrzeby w zakresie rozwoju 

kompetencji studentów (głównie jednostki wojskowe oraz służby mundurowe RP – informacje 

przekazywane podczas współpracy instytucjonalnej, spotkań dotyczących praktyk studenckich oraz 

osobistych kontaktów kadry Wydziału); c) posiadany potencjał naukowo-dydaktyczny kadry Wydziału 

oraz Akademii (osoby związane z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi rodzajami służb mundurowych, 

politolodzy, historycy wojskowości, socjologowie oraz eksperci z zakresu zarządzania).  

Powyższe czynniki zestawione z prowadzoną przez WNHiS działalnością dydaktyczną (prowadzenie 

kierunków studiów stosunki międzynarodowe – I i II stopień oraz pedagogika  

I i II stopień), a także studiami w AMW (prowadzenie kierunków studiów bezpieczeństwo 

wewnętrzne I i II stopień oraz bezpieczeństwo narodowe I i II stopień), zadecydowały  

o podjęciu prac nad utworzeniem kierunku studiów, który dostarczałby na rynek pracy absolwentów 

wyposażonych z jednej strony w kompetencje oczekiwane w sektorze bezpieczeństwa państwa,  

z drugiej natomiast otwartych na podnoszenie swoich kompetencji i szybką adaptację  

do zmieniających się uwarunkowań. Mieli oni w zamyśle wypełniać lukę pomiędzy specjalistami  

z zakresu bezpieczeństwa, a osobami przygotowanymi do pracy w środowisku międzynarodowym.  

Z tego powodu w pierwszej wersji programu kształcenia studiów o profilu ogólnoakademickim, 

absolwent miał posiadać wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, która miały mu 

umożliwić podejmowanie zatrudnienia w jednostkach wojskowych, administracji wojskowej oraz 

firmach kooperujących z szeroko rozumianym sektorem bezpieczeństw państwa. Konstrukcja 

programu kształcenia oparta była w przeważającej części o treści związane z bezpieczeństwem, 

politologią, administracją oraz socjologią. Były one związane z badaniami naukowymi pracowników 

WNHiS uzupełnionymi o wymiar praktyczny, który dostarczali specjaliści z AMW oraz eksperci spoza 

AMW.  

Prowadzona na bieżąco analiza stopnia osiągania efektów kształcenia oraz ewaluacja jakości 

kształcenia, w tym jej skuteczności w odniesieniu do założonych celów dydaktycznych, wykazała,  

że zasadnym było większe upraktycznienie studiów na kierunku WwSSP. Przesłankami za podjęciem 

takiej decyzji były: a) opinie studentów zbierane podczas spotkań z opiekunami roczników, b) opinie 

prowadzących (zbyt dużo godzin na treści wykładowe i teoretyczne), c) opinie pracodawców 

przyjmujących na praktyki przekazywane opiekunowi ze strony WNHiS (potrzeba lepszego 
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praktycznego przygotowania praktykantów) d) uwarunkowania formalno-prawne, które umożliwiły 

przeorientowanie kształcenia w kierunku praktycznym (nowelizacja Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym z 26 marca 2012 roku).  

WNHiS podszedł do procesu zmiany w koncepcji kształcenia w sposób systemowy.  

W pierwszej kolejności zebrano dobre praktyki w zakresie organizacji kształcenia w wymiarze 

praktycznym. Odbyło się to poprzez: a) przeniesienia doświadczeń z kierunku stosunki 

międzynarodowe (pierwszy taki kierunek w Polsce prowadzony w formie studiów praktycznych, 

nagrodzony w konkursie MNiSW na wdrażanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości 

kształcenia – 2013 rok); b) współorganizację z Fundacją PSC oraz Polską Komisją Akredytacyjną 

konferencji szkoleniowej „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów 

kierunków humanistycznych i społecznych” – 2014 rok i wykorzystanie wniosków z powstałego 

raportu; c) przeprowadzenie benchmarkingu w środowisku międzynarodowym – wizyta studyjna  

i nawiązanie współpracy z Political Science Department of United States Naval Academy w Annapolis 

– 2015 rok.  

Wykorzystując powyższe działania, kadra Wydziału rozpoczęła proces przygotowania programu 

kształcenia na kierunku WwSSP o profilu praktycznym. Zmiana ta odbyła się przy szerokim i pełnym 

zaangażowaniu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów. Proces koordynował Zespół 

odpowiedzialny za przygotowanie zmian oraz ich formalne procedowania. Propozycje zmian był 

zbierane oraz omawiane podczas comiesięcznych spotkań Instytutu Stosunków Międzynarodowych. 

W procesie tworzenia zmian uwzględniono propozycje studentów (zgłaszane opiekunom roczników), 

a finalnie poproszono o opinię Prezydium Samorządu Studentów AMW. Perspektywa interesariuszy 

zewnętrznych była uwzględnia podobnie jak przy tworzeniu kierunku studiów poprzez: a) współpracę 

instytucjonalną, b) formalne opiniowania efektów kształcenia, c) zbieranie opinii od praktyków 

angażowanych do prowadzenia zajęć.  

Program o profilu praktycznym na kierunku WwSSP został wdrożony od roku akademickiego 

2015/2016. Konstrukcja programu kształcenia oparta była na rozwiązaniach przyjętych na profilu 

ogólnoakademickim, tj.: przedmioty były zgrupowane w moduły, którym odpowiadały przypisane 

zbiory kierunkowych efektów kształcenia. Umożliwiało to bardziej przejrzyste i efektywniejsze 

realizowanie zakładanych efektów kształcenia kierunkowego. W wyniku kolejnej ewaluacji programu 

zdecydowano się odejść od tego modelu. Przemawiały za tym dwa elementy. Po pierwsze, Instytut 

Stosunków Międzynarodowych pod wpływem coraz większych trudności z uzyskiwaniem informacji 

zwrotnej od otoczenia społeczno-gospodarczego w kwestii efektów kształcenia oraz ewaluacji 

praktyk zdecydował się na eksperymentalne badania wśród studentów kierunku stosunki 

międzynarodowe. W ich wyniku ustalono, że studenci nie identyfikują prawidłowo wszystkich 

efektów kształcenia kierunkowego. Wpłynęło to na drugi czynnik przemawiający za zmianą. Były nim 

doświadczenia międzynarodowe, w tym rozwiązania stosowane w uczelniach amerykańskich. To one 

stały się wzorem wykorzystanym przy tworzeniu opisu efektów kształcenia dla kierunku WwSSP. 

Zaowocowało to ograniczeniem liczby efektów kształcenia, zadecydowano, że będzie ich łącznie nie 

więcej niż 20 we wszystkich kategoriach (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne). 

Działanie takie pozytywnie wpłynęło na jakość kształcenia oraz proces monitorowania stopnia 

osiągania efektów kształcenia. Ponadto w większym stopniu wpłynęło na prawidłowy odbiór celów 

kształcenia dla kierunku wśród interesariuszy zewnętrznych, tj. kandydatów na studia oraz otoczenia 

społeczno-gospodarczego.  
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Zmodyfikowany program kształcenia wszedł do oferty dydaktycznej od roku akademickiego 

2017/2018 i obowiązuje na obecnie realizowanym V i VI semestrze studiów. Kolejnym elementem 

zmian w programie kształcenia było wprowadzenia możliwości realizacji części przedmiotów w języku 

angielskim, co zostało wprowadzone od roku akademickiego 2018/2019. Było to wynikiem realizacji 

celów operacyjnych zawartych w Misji, Wizji i Strategii Rozwoju Akademii Marynarki Wojennej na 

lata 2011-2020 (Cel 1.3) oraz było odpowiedzią na zgłaszane wobec całej uczelni wnioski  

o umiędzynaradawianie kształcenia, zarówno w zakresie mobilności kadry i studentów jak i procesu 

kształcenia.  

Obecnie obowiązujący, od roku akademickiego 2019/2020 program studiów bazuje konstrukcyjnie  

z jednej strony na nowej Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Z drugiej jest kontynuacją 

podejścia do projektowania efektów uczenia się, treści programowych, metod realizacji i weryfikacji 

efektów uczenia się oraz wykorzystania potencjału AMW. Program studiów został przygotowany 

zgodnie z obowiązującymi wymogami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wytycznymi 

Senatu AMW w tym zakresie, co zostało sprecyzowane w Uchwale nr 22/2018 z dnia 21 czerwca 

2018 r. w sprawie: wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na 

kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej oraz Uchwale nr 56/2019 z dnia  

27 czerwca 2019 r. w sprawie: wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych 

na kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej, które operacjonalizowały zapisy 

przetoczonej Ustawy oraz rozporządzeń dotyczących zasad prowadzenia studiów.  

W pracę nad kierunkowymi efektami uczenia się zostali zaangażowani interesariusze wewnętrzni 

(kadra WNHiS, studenci poprzez opinię Prezydium Samorządu Studentów oraz opinie zgłaszane 

opiekunom roczników) oraz zewnętrzni (głównie przedstawiciele 7. Pomorskiej Brygady Wojsk 

Obrony Terytorialnej, a także pozostali członkowie Rady Pracodawców oraz instytucje przyjmujące na 

pilotażowy program płatnych staży w roku akademickim 2017/2018: Agencja Mienia Wojskowego  

w Gdyni, Straż Miejska w Gdyni, 33. Jednostka Wojsk Obrony Rakietowej, Komenda Policji  

w Wejherowie oraz inne). Ideą wprowadzanych zmian było znalezienie odpowiedzi na zwiększające 

się zainteresowanie młodych osób służbą wojskową oraz służbą w strukturach pozostałych służb 

mundurowych. Wskazane zainteresowanie zostało potwierdzone wśród interesariuszy zewnętrznych, 

którzy wskazywali na konieczność przygotowywania kompetencyjnego przyszłych kandydatów  

do służby już na poziomie kształcenia średniego oraz wyższego. Z tego względu głównym partnerem 

zmian (projektowanie efektów uczenia się, doboru treści specjalnościowych, oraz dostarczenia 

specjalistów) była 7PBWOT. Istotnym z perspektywy Wydziału było utrzymanie obok treści 

specjalnościowych efektów uczenia się, które nawiązywały do elastyczności dostosowania się do 

zmian w środowisku pracy (kompetencje miękkie oraz kompetencje społeczne) oraz przygotowania 

kompetencyjnego w zakresie pracy w administracji wojskowej oraz sektorze współpracującym 

(przedsiębiorstwa) z Siłami Zbrojnymi RP (znajomość prawa, procedur oraz specyfiki rodzajów Sił 

Zbrojnych RP oraz służb publicznych). Przyjęte podejście, podobnie jak w latach poprzednich, 

odpowiadało na cel strategiczny nr 1 AMW (Uzyskanie wysokiej jakości i zdolności kształcenia kadr Sił 

Zbrojnych RP w szczególności Marynarki Wojennej RP i studentów cywilnych) oraz cel operacyjny  

nr 1.1 (Dostosowanie wymogów kształcenia do potrzeb bezpieczeństwa państwa  

i gospodarki morskiej), które zostały wyrażone w Misji, Wizji i Strategii Rozwoju Akademii Marynarki 

Wojennej na lata 2011-2020.  
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Celem studiów na kierunku WwSSP jest wyposażanie absolwenta w wiedzę, umiejętności  

i kompetencje stanowiące odpowiedź na potrzeby szeroko rozumianego sektora publicznego oraz 

jednostek wojskowych i instytucji zajmujących się służbą publiczną. Co za tym idzie przygotowanie 

personelu profesjonalistów do wsparcia systemu bezpieczeństwa RP w formie służby mundurowej 

oraz grupy pracowników cywilnych. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu działania jednostek 

wojskowych, systemu obronności państwa oraz funkcjonowania sektora publicznego absolwent 

kierunku stanowić ma personel cywilny jednostek wojskowych oraz być częścią personelu jednostek 

samorządowych i instytucji publicznych, w gestii których jest kooperacja z wojskiem oraz dbanie  

o kwestie bezpieczeństwa publicznego. W oparciu o przyjęty cel program studiów ma wyposażyć 

studenta w wiedzę, rozwinięcie umiejętności oraz kształtowanie kompetencji, których posiadanie 

uważane jest przez interesariuszy zewnętrznych za podstawowe dla absolwenta tego kierunku,  

a w efekcie do zatrudnienia go w służbach mundurowych. Dlatego też przygotowano program 

studiów na bazie ewaluacji, analiz oraz zaangażowania interesariuszy, będący także wynikiem 

doświadczenia oraz wiedzy teoretycznej nauczycieli akademickich Uczelni. W przyjętych założeniach 

program studiów rozwija trzy główne obszary kompetencji. Pierwszym jest podstawowa wiedza  

z zakresu nauk wojskowych, społecznych i humanistycznych oraz miejsca wojska w systemie służb 

publicznych państwa. Drugim obszarem jest rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych 

oraz umiejętności pracy w grupie. Trzecim jest praktyczne wykorzystanie efektów kształcenia  

w późniejszej praktyce zawodowej. W ogólnym założeniu studia pierwszego stopnia powinny 

wprowadzić studenta w podstawy wiedzy o wojskowości, nauk społecznych i humanistycznych oraz 

wskazać studentowi miejsce wojska w funkcjonowaniu całości służb państwowych. Wiedza  

ta pogłębiana jest poprzez wypracowywanie kompetencji miękkich, które pozwalają korzystać z niej 

w praktyce i sprawnie adaptować się do miejsca późniejszej pracy. Sprzyja temu samodzielne 

decydowanie o zwiększonej liczbie zajęć – w ramach treści do wyboru i posiadanych punktów ETCS – 

proponowanych modułów kształcenia. 

Elementem wyróżniającym program studiów na kierunku WwSSP jest realizowana  

od roku akademickiego 2019/2020 specjalność „Wojska Obrony Terytorialnej”. Stanowi ona 

odpowiedź na uwagi i potrzeby zgłaszane przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz absolwentów 

studiów. Wpisuje się ponadto w szerszy kontekst polityki bezpieczeństwa państwa wychodząc 

naprzeciw konieczności przygotowania rezerw kadrowych dla Sił Zbrojnych RP. Specjalizacja zakłada 

zaangażowanie praktyków do realizacji zajęć oraz możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy  

w warunkach zawodowych.  

Powyższe cele kształcenia na kierunku WwSSP oraz specyfika kierunku studiów zawierają się  

w kierunkowych efektach uczenia się, które zostały przyjęte w Uchwale nr 17/2019 Senatu AMW  

z dnia 21 marca 2019 roku. Zostały one przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych oraz 

dyscyplin: nauki o polityce i administracji (w 65% - dyscyplina wiodąca) oraz nauki o bezpieczeństwie 

(35%). Ich konstrukcja umożliwia z jednej strony syntetyczne scharakteryzowanie kompetencji 

absolwenta, z drugiej daje przestrzeń do ciągłego doskonalenia programu studiów, poprzez 

sformułowanie efektów uczenia się w formie wystarczająco ogólnej i pojemnej. W tym ujęciu rolę 

doprecyzowania efektów uczenia się, oraz wskazanie ich elementów składowych (poprzez macierz 

pokrycia) stanowią efekty kierunkowe. W kategorii wiedzy Program studiów obejmuje sześć efektów 

uczenia się. W kategorii umiejętności oraz kompetencji społecznych jest po pięć efektów uczenia się. 

Za kluczowe dla celu kształcenia z tego zbioru WNHiS uznaje efekty nr: 
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1. KEU_W2 (Zna i rozumie: procesy występujące w wybranych strukturach  

i instytucjach społecznych, istotnych dla systemu bezpieczeństwa państwa) – Efekt dotyczy 

umiejętności aktualnego odczytywania dynamiki zmian procesów społecznych, w tym 

politycznych, które warunkują system bezpieczeństwa państwa. Jest to istotne  

z perspektywy właściwego doboru narzędzi do zapewniania bezpieczeństwa, skutecznego 

zarządzania podsystemami bezpieczeństwa RP oraz wdrażania zmian, które mają usprawnić 

system bezpieczeństwa narodowego w przyszłości. Efekt pozwala ponadto na efektywną 

współprace sektora cywilnego oraz wojskowego, przy uwzględnieniu różnic strukturalnych 

dotyczących: organizacji, zarządzania oraz szkolenia. Powyższa wiedza pozwala szybko 

zaadaptować się w środowisku pracy zakładającym współpracę cywilno-wojskową.  

2. KEU_W4 (Zna i rozumie: zasady i regulacje dotyczące funkcjonowania wojska oraz innych 

służb publicznych) – Efekt kluczowy dla osób cywilnych w celu efektywnego współdziałania 

w ramach struktur i procedur wojskowych, które w przeważającej większości obowiązują 

administrację wojskową, jednostki wojskowe oraz w części współpracy również sektor 

prywatny - kooperujący z Siłami Zbrojnymi RP. Ponadto realizacja efektu jest kluczowa dla 

prawidłowego wykorzystywania kompetencji społecznych w wykonywaniu i organizowaniu 

pracy w środowisku cywilno-wojskowym. Z perspektywy pracodawców wskazany efekt jest 

kluczowy z uwagi na możliwość szybkiej adaptacji i wdrożenia przyszłego pracownika. Efekt 

na poziomie studiów realizowany jest w oparciu o wybrane treści specjalistyczne. Pozwala 

jednak zapoznać się z prawidłowościami dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania zasad  

i regulacji funkcjonowania wojska oraz innych służb publicznych. 

3. KEU_U2 (Potrafi: rozwiązywać problemy i podejmować decyzje – tak w grupie jak 

indywidualnie – oraz umieć je prezentować w języku polskim i języku obcym) – jedna  

z kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców. W środowisku pracy łączącym 

perspektywę wojskową oraz cywilną coraz częściej przenosi się wzorce zarządzania 

zespołami (w tym międzynarodowymi) z armii państw NATO, a to oznacza przyjęcie różnych 

metod zarządzania zespołami (np. metody zwinne lub kaskadowe). Realizacja wskazanego 

efektu pozwala na przygotowanie absolwenta do pełnienia określonych ról w zespole oraz 

podejmowania decyzji. Istotnym elementem założonego efektu uczenia się jest umiejętność 

komunikowania wskazanych elementów w języku polskim lub obcym – aktualnie 

angielskim).  

4. KEU_U5 (Potrafi: wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych) 

– Kolejny efekt, który ukierunkowany jest na umiejętność rozwiązywania problemów. W tej 

odsłonie dotyczy on problemów zawodowych, czyli takich, które związane są z miejscem 

pracy. Mając na uwadze cele kształcenia oraz sylwetkę absolwenta będzie ono związane  

z służbami mundurowymi, administracją wojskowa lub sektorem prywatnym kooperującym 

z Siłami Zbrojnymi RP. W każdej z branż umiejętność rozwiązywania problemów 

zawodowych, przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności pracy w zespole 

(Zob. KEU_U5) jest pożądaną kompetencją. Przekłada się to na aktywne i kreatywne 

podejście przyszłego absolwenta do problemów napotykanych w środowisku zawodowym, 

co zdaniem twórców programu studiów, powinno go (między innymi) odróżniać  

od pracowników nieposiadających wyższego wykształcenia.  
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5. KEU_KS2 (jest gotów do: wypełniania różnych ról społecznych związanych z pracą w grupie) 

- efekt kształcenia, który zawiera w sobie dwa elementy, istotne z perspektywy przyszłych 

pracodawców oraz samych absolwentów. Po pierwsze, umożliwia dostosowania się  

do wymaganej struktury organizacyjnej. Po drugie, zakłada elastyczność w rozwijaniu 

swoich kompetencji i adaptowaniu się do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych  

i zewnętrznych instytucji, organizacji lub firmy. Efekt uczenia się jest także odpowiedzią  

na obserwowane oraz prognozowane trendy na rynku pracy, które zakładają, że pracownicy 

coraz częściej zmieniają miejsce pracy, a co za tym idzie środowisko pracy  

i kulturę organizacyjną. Wyposażenie absolwentów w powyższe umiejętności umożliwi im 

sprawniejsze dostosowywanie się  

6. KEU_KS5 (Jest gotów do: twórczej i odpowiedzialnej aktywności w środowisku przyszłej 

pracy, wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o polityce  

i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie) – Jest to efekt uczenia się, który ma 

kształtować postawy przyszłego absolwenta w odniesieniu do środowiska pracy.  

W tym rozumieniu, absolwent ma być gotowy do kreatywnych działań wobec stawianych 

mu problemów (wykorzystując między innymi KEU_U5). Ponadto powinien zachowywać się 

odpowiedzialnie wobec napotykanych problemów zawodowych, co jest szczególnie ważne 

w przypadku osób pracujących w sektorze bezpieczeństwa państwa. 

Jako generalną uwagę do powyższych efektów uczenia się należy wskazać, że w przypadku wszystkich 

przywołanych efektów, za wyjątkiem tych dotyczących wiedzy, ich konstrukcja zakłada rozwinięcie 

umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących pracy w zespole, podejmowania decyzji, 

krytycznego myślenia oraz zachowań wymaganych w środowisku pracy łączącym środowisko 

wojskowe i cywilne. Autorzy programu studiów wyszli z założenia, że wyposażenie absolwentów w te 

kompetencje pozwoli z jednej strony na efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy dotyczącej np. 

funkcjonowania rodzajów Sił Zbrojnych RP, z drugiej w takie umiejętności, które szybko pozwolą się 

mu zaadoptować do nowych warunków i wymogów środowiska pracy. Za dostarczanie praktycznych 

kompetencji w powiązaniu z przedmiotem studiów (wojskiem i służbami mundurowymi) 

odpowiadają przedmiotowe efekty uczenia się. Takie podejście oprócz pozytywnych aspektów 

przywołanych powyżej, pozwala w większym stopniu dokonywać zmiany w treściach kształcenia oraz 

metodach ich realizacji, co jak pokazała praktyka funkcjonowania kierunku (od roku akademickiego 

2015/2016) wpływa na lepsze dostosowanie programu do oczekiwań interesariuszy wewnętrznych  

i zewnętrznych oraz podnosi jakość kształcenia. Ponadto należy nadmienić, że powyższe efekty 

uczenia, składają się na opis sylwetki absolwenta kierunku WwSSP. Zgodnie z przyjętym programem 

studiów ma on posiadać wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, z szczególnym 

uwzględnieniem nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie. Efekty, jakie osiągnie  

w procesie kształcenia będą obejmowały poza wiedzą, także specjalne umiejętności i kompetencje 

nabyte w czasie zajęć praktycznych. Absolwent kierunku będzie posiadał kompetencje w zakresie 

kierowania zespołami i pracy w grupie. Będzie umiał komunikować się przy wykorzystaniu 

zróżnicowanych narzędzi, a także będzie potrafił budować relacje z otoczeniem poza służbami 

mundurowymi. Będzie umiał podejmować decyzje i uzasadniać zajęte stanowisko. Będzie 

przygotowany do ustawicznego kształcenia i do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do służby  

i pracy w zawodach związanych z służbami mundurowymi w Polsce, w szczególności w systemie 

Obrony Terytorialnej RP. Ponadto absolwent kierunku będzie przygotowany do pełnienia funkcji  
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we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania 

wiedzy dotyczącej służb publicznych, w tym wojska i policji. Będzie także przygotowany  

do prowadzenie współpracy pomiędzy instytucjami wojskowymi oraz otoczeniem gospodarczym  

i społecznym. 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 

procesu nauczania i uczenia się 

Kierunek WwSSP został przyporządkowany do dyscyplin: nauki o polityce i administracji  

(w 65% - dyscyplina wiodąca) oraz nauki o bezpieczeństwie (w 35%). Dobór kluczowych treści 

kształcenia w programie studiów odzwierciedla z jednej strony przyjęte przyporządkowanie,  

z drugiej jest spójny z konstrukcją kierunkowych efektów uczenia się. Ponadto WNHIS współpracując 

z pracodawcami, którzy związani są z Siłami Zbrojnymi RP oraz służbami mundurowymi w Polsce, 

stale dokonuje aktualizacji treści kształcenia, w celu dopasowania ich do wymogów rynku pracy. 

Przykładowe powiązania realizowanych treści kształcenia z efektami uczenia się oraz dyscyplinami, 

do których kierunek jest przyporządkowany obrazuje poniższa tabela. Odniesienia do całego 

programu studiów obrazuje matryca pokrycia kierunkowych efektów uczenia się z przedmiotowymi 

efektami uczenia się oraz treści programowe ujęte w kartach przedmiotów. 

 

Kierunkowy 

efekt uczenia się 

Przedmiot Wybrane treści kształcenia w ramach przedmiotu 

KEU_W2 

KEU_U1 

Moduł państwo – 

polityka – system 

służb publicznych. 

Przedmiot: 

Geopolityka. 

- Wpływ globalizacji na procesy geopolityczne 

- Przemiany porządku międzynarodowego 

- Kod geopolityczny współczesnej Polski 

- Podstawowe pojęcia geopolityki 

- Ćwiczenia na mapie politycznej świata: państwa - ich 

wielkość, położenie, stolice, zasoby 

- Charakterystyka kodów geopolitycznych wybranych 

państw  

- Charakterystyka współczesnego porządku 

międzynarodowego   

KEU_W2 

KEU_U5 

Moduł 

wojskoznawstwo. 

Przedmiot: 

Administracja 

wojskowa.  

- Wojsko w systemie obronnym państwa 

- Struktura organizacyjna i zadania administracji wojskowej 

- Administracja wojskowa w warunkach pokojowych 

- Administracja wojskowa w podwyższonych stanach 

gotowości bojowej 

- Terenowe organy administracji wojskowej w zarządzaniu 

kryzysowym 

- O współdziałaniu administracji wojskowej z publiczną  

w sytuacjach kryzysowych 

- Pozamilitarna aktywność terenowych organów 

administracji wojskowej 

- Dyskusja problemowa: Polska i jej bezpieczeństwo w XXI 

wieku 

- Dyskusja panelowa: O kondycji polskiej obronności 

- Burza mózgów: Moje wyobrażenia powszechnej 

mobilizacji  

KEU_W4 

KEU_U5 

Moduł Wojska 

Obrony 

- Regulaminy 

- Taktyka 
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Terytorialnej. 

Przedmiot: 

Szkolenie WOT 

- Szkolenie strzeleckie 

- Szkolenie medyczne 

- Ochrona i obrona obiektów 

- Terenoznawstwo 

Praktyczna realizacja szkolenia przez pododdział (sekcja, 

pluton) WOT (podróże studyjne) 

KEU_U2 

KEU_KS2 

KEU_KS4 

Moduł 

kompetencje 

miękkie. 

Przedmiot: 

Komunikacja i 

praca projektowa 

- Czym jest komunikacja – schemat, co jest w niej 

najtrudniejsze 

- Aktywne słuchanie, uszy von Thuna 

- Empatia – z czym się nam kojarzy i czym jest naprawdę, 

czy jest nam potrzebna? 

- Emocje – czym są i dlaczego są ważne w komunikacji 

- Wprowadzenie do zarządzania projektami – definicja 

projektu, cele projektu, złoty trójkąt zarządzania 

projektami, karta projektu, interesariusze projektu, WBS, 

kamienie milowe, fazy i etapy projektu, kryteria sukcesu, 

analiza ryzyka, zarządzanie zmianą, budżet, metodyki 

zarządzania projektami 

- Zarządzanie projektem – tworzenie własnego projektu do 

realizacji; kontrakt grupy w kontekście celów projektu  

i komunikacji w grupie 

- Prezentacja projektów, zebranie dobrych praktyk 

projektowych 

KEU_W4 Moduł 

bezpieczeństwo 

narodowe. 

Przedmiot: 

Bezpieczeństwo 

narodowe. 

- Czynniki warunkujące bezpieczeństwo państwa: 

geopolityka, gospodarka, demografia, ład prawny  

i społeczny 

- Organy państwowe a bezpieczeństwo wewnętrzne 

państwa: Policja, SG, PSP, SOP, ABW, AW, CBA 

- Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego 

KEU_U5 

KEU_W2 

Moduł 

wojskoznawstwo. 

Przedmiot: 

Podstawy 

dowodzenia. 

- Stanowisko dowodzenia – jego organizacja i struktura 

- O błędach i pomyłkach w dowodzeniu oraz ich 

konsekwencjach – na wybranych przykładach 

- O kulturze i skuteczności dowodzenia 

- Specyfika dowodzenia w siłach morskich, w tym 

dowodzenie okrętem 

Specyfika dowodzenia wojskami lądowymi  

- Współczesne konflikty zbrojne - nowe wyzwania dla 

dowodzenia i kierowania wojskami 

- System(y) dowodzenia i jego struktura 

- Dowodzenie w strukturach pozamilitarnych 

- Informacja w systemie dowodzenia – łączność, walka 

radioelektroniczna, zakłócenia i sposoby przeciwdziałania  

- Współdziałanie jako jeden z filarów współczesnego 

dowodzenia 

- Co to znaczy być dobrym dowódcą i dobrze dowodzić? 
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KEU_U6 

KEU_KS3 

Moduł Wojska 

Obrony 

Terytorialnej. 

Przedmiot: 

Współpraca 

cywilno-

wojskowa. 

- Miejsce współpracy cywilno-wojskowej w operacji 

- Środowisko operacyjne i użycie struktur powołanych do 

współpracy cywilno-wojskowej 

- Koordynacja i użycie zasobów cywilnych  

- Organizacja, dowodzenie i kierowanie w obszarze 

współpracy cywilno-wojskowej 

- Planowanie, zakres odpowiedzialności i formy działalności 

szkoleniowo-metodycznej pododdziałów zawodowych 

CIMIC 

 

Zakładane treści kształcenia mają pozwolić studentom na osiąganie efektów uczenia się dla 

przedmiotu oraz finalnie dla kierunku studiów. Dobór metod kształcenia dopasowany jest do 

specyfiki kierunku WwSSP. Obejmuje ona z jednej strony zajęcia akademickie, z wykorzystaniem 

takich metod jak: wykład problemowy, debata, praca na materiałach źródłowych, itp. Z drugiej 

wprowadza cały wachlarz metod, które pozwalają rozwinąć umiejętności i kompetencje społeczne 

związane z współdziałaniem w zespole, kreowaniem i realizacją projektów, krytyczną analizą danych 

oraz służbą np. w WOT. W związku z tym program studiów obejmuje dopasowane do celów i efektów 

uczenia się metody dydaktyczne. Zaliczyć do nich można między innymi: projekt, podróż studyjną 

oraz zajęcia terenowe. Wszystkie stosowane metody dydaktyczne zostały ujęte w kartach 

przedmiotów. Przykładowe powiązanie metod dydaktycznych z efektami uczenia się dla danego 

przedmiotu zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Kierunkowy efekt uczenia się Stosowane metody dydaktyczne 

Wiedza: Zna i rozumie podstawowe, 

zracjonalizowane i systemowe działania państwa 

i społeczeństwa wokół problemów publicznych. 

Przedmiot: Polityka publiczna. Metoda 

dydaktyczna: Wykład (problemowy, 

konwersatoryjny). 

Wiedza: Zna mechanizmy decyzyjne w SZ RP i 

innych instytucjach służb publicznych. 

Przedmiot: System służb mundurowych. Metoda 

dydaktyczna: Wykład i dyskusja.  

Wiedza: Zna podstawowe kategorie dotyczące 

studiowania w uczelni wyższej. 

Przedmiot: Podstawy efektywnego studiowania. 

Metoda dydaktyczna: Wykład konwersatoryjny. 

Umiejętności: Rozwiązywać podstawowe 

problemy zawodowe bazując na wiedzy z 

obszaru bezpieczeństwa i służb mundurowych w 

języku angielskim.  

Przedmiot: Język angielski specjalistyczny. 

Metoda dydaktyczna: Pokazy, inscenizacje, gry 

dydaktyczne. 

Umiejętności: Potrafi adekwatnie do zadania 

zastosować wybrane zasady protokołu 

dyplomatycznego savoir vivre. 

Przedmiot: Elementy protokołu 

dyplomatycznego i savoir vivre. Metoda 

dydaktyczna: Ćwiczenia – praca w grupie nad 

zadanym problemem. 

Umiejętności: Potrafi wykorzystać zdobytą 

wiedzę do samodzielnej oceny wpływu myśli 

wojskowej na proces rozwoju sił zbrojnych. 

Przedmiot: Podstawy myśli wojskowej. Metoda 

dydaktyczna: Burza mózgów. 

Kompetencje społeczne: Posiada umiejętność 

określenia, analizowania i proponowania 

rozwiązań dla konkretnych zagadnień 

Przedmiot: Ochrona danych osobowych  

i informacji niejawnych. Metoda dydaktyczna: 

Ćwiczenia – praca ze źródłem drukowanym 
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związanych z obszarem ochrony danych 

osobowych i informacji niejawnych  

w instytucjach państwowych i prywatnych. 

(referowanie wyników pracy, praca na 

formularzach i wzorach dokumentów 

obowiązujących) 

Kompetencje społeczne: Dostrzega i rozumie 

problemy bezpieczeństwa jako stanu i procesu- 

w różnych jego wymiarach i płaszczyznach.   

Przedmiot: Cyberbezpieczeństwo. Metoda 

dydaktyczna: Ćwiczenia – studia przypadku. 

Kompetencje społeczne: Postrzega i rozumie 

problemy bezpieczeństwa i potrafi wskazać ją w 

odniesieniu do terroryzmu i przestępczości 

zorganizowanej. 

Przedmiot: Przestępczość zorganizowana  

i terroryzm. Metoda dydaktyczna: Ćwiczenia, 

karta pracy. 

 

Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 

studentów odbywa się głównie poprzez możliwość profilowania kształcenia – wybór przedmiotów 

(treści kształcenia). W programie studiów na kierunku WwSSP przedmioty do wyboru stanowią 

43,2%. W tej grupie przedmioty, pomiędzy którymi studenci dokonują wyboru lub w ramach, których 

dokonują wyboru treści kształcenia stanowią 30,5%. Pozostałą część stanowią przedmioty, które 

Wydział przygotował do prowadzenia w języku polskim oraz angielskim – do wyboru studentów.  

W przyszłości WNHiS planuję przejście na system wyboru przedmiotów na kierunku WwSSP zbliżony 

do rozwiązania na kierunku stosunki międzynarodowe, gdzie studenci dokonują wyboru grupy 

przedmiotów w ramach ścieżek kształcenia specjalistycznego. Niewątpliwym mankamentem 

profilowania kształcenia w ujęciu grupowym jest liczebność poszczególnych roczników. Ze względów 

ekonomicznych uniemożliwia to uruchomienie dwóch równoległych przedmiotów w ramach 

fakultetu. Sytuacja taka ma jednak pozytywne strony. Umożliwia bardziej zindywidualizowane 

podejście do każdego ze studentów. W przypadku wykładów oraz ćwiczeń, w obecnie realizowanych 

grupach stosunek liczby studentów do prowadzących oscyluje wokół wartości 13:1. WNHiS podobnie 

jak cała AMW z racji swojej specyfiki nie posiada w całości infrastruktury dostosowanej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. W tym zakresie normy spełniają nowo powstałe budynki: Biblioteki oraz 

Akademickiego Centrum Sportowego. Wydział dostrzegł ten problem i pozyskał środki z NCBiR  

na wdrożenie zmian infrastrukturalnych, informatycznych oraz szkoleń dla nauczycieli i administracji 

uczelni z zakresu dostosowania rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt będzie 

realizowany od roku początku 2020 roku (Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z010/17 finansowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół 

wyższych).  

Program studiów na kierunku WwSSP obejmuje sześć semestrów studiów, które mają umożliwić 

studentowi uzyskanie 180 pkt. ECTS. Harmonogram realizacji programu studiów warunkowany jest 

dwutorowo. W pierwszej kolejności są to założenia merytoryczne dotyczące: a) liczby przedmiotów 

egzaminacyjnych w semestrze – nie więcej niż 2, b) kolejności przedmiotów, których realizacja – 

osiągniecie efektów uczenia się, umożliwi efektywne podjęcia kształcenia w ramach treści 

powiązanych, c) utrzymaniem porównywalnej liczby godzin na każdym semestrze, przy założeniu, że 

semestr VI powinien tworzyć najwięcej przestrzeni studentom na finalizowanie prac dyplomowych 

oraz d) rozkładu nadkładu pracy studenta, mierzonych punktami ECTS, co powinno umożliwiać 

zdobycie 30 punktów na każdy z semestrów. Z drugiej strony harmonogram warunkowany jest 
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decyzjami ogólnouczelnianymi jak organizacja roku akademickiego AMW oraz Regulamin studiów, 

który precyzuje np. kwestie czasu publikacji planu studiów i rozkładu zajęć na stronie internetowej. 

Zajęcia na WNHiS na studiach stacjonarnych (studiów niestacjonarnych na kierunku WwSSP Wydział 

nie prowadził i nie prowadzi) realizowane są w zasadniczej części od poniedziałku do czwartku. Piątek 

jest dniem, w którym odbywają się konsultacje – wszyscy nauczyciele muszą być dostępni dla 

studentów w określonym przedziale godzin oraz poza tym czasem realizowane są przedmioty zlecane 

jednostkom ogólnouczelnianym, w tym języki obce i wychowanie fizyczne.  

Program studiów jest podzielony na 16 modułów (stanowiących grupy zajęć powiązanych ze sobą 

tematycznie). Spośród nich, 2 stanowią zbiór przedmiotów ogólnouczelnianych, z których jeden 

dedykowany jest dla wychowania fizycznego. Pozostałe moduły wprost odnoszą się do kierunku 

WwSSP. Są to: a) państwo – polityka – system służb publicznych, b) seminarium dyplomowe,  

c) praktyka, d) projekt, e) wprowadzenie do metodologii badań społecznych, f) społeczeństwo 

obywatelskie, g) wprowadzenie do studiów, h) kompetencje miękkie, i) zarządzanie organizacją,  

j) bezpieczeństwo narodowe, k) Siły Zbrojne RP, l) wojskoznawstwo, oraz m) Wojska Obrony 

Terytorialnej (moduł specjalnościowy). W ramach modułów realizowane są przedmioty, w wymiarze 

wymagającym bezpośredniego udziału prowadzącego i studentów – 2430 godzin. W wymiarze 

punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału prowadzącego i studentów stanowią 97,2 

punktu. Wykładowe formy zajęć, które odnoszą się głównie do efektów uczenia się z kategorii wiedzy 

obejmują 915 godzin. Z kolei zajęcia praktyczne to 1605 godzin, co stanowi 122,5 punktu ECTS  

i ponad 66% ogółu godzin. Zajęcia praktyczne, w formie ćwiczeń, warsztatów, praktyk i projektów, 

umożliwiają zdobycie efektów uczenia się z kategorii umiejętności i kompetencji społecznych. 

Liczebność grup ćwiczeniowych w AMW reguluje Zarządzenie nr 19 Rektora-Komendanta nr 19/2019 

z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie: organizacji procesu kształcenia i szkolenia i wcześniejsze 

zarządzenia dotyczące organizacji procesu kształcenia i szkolenia. W sytuacji małej liczebności 

każdego z roczników, oscylującej wokół 13 osób, nie występuje problem realizowania treści 

praktycznych na zajęciach wymagających zaangażowania studentów, np. warsztatów, ćwiczeń, 

podróży studyjnych, itp.  

WNHiS decydując się na przejście na kształcenia praktyczne oraz dokonując ewaluacji praktyk 

studenckich wprowadził zespół przedmiotów, które mają kompleksowo: a) zdiagnozować 

kompetencje studenta i wspierać go w indywidualnym rozwoju, b) poznać potencjalne miejsca 

praktyk, c) przeprowadzić praktykę oraz d) dokonać ewaluacji osiągniętych efektów uczenia się. Osią 

tego podejścia jest przedmiot Organizacja i ewaluacja praktyk, podczas których omawiane  

są cele praktyk (efekty uczenia się) ich organizacja oraz finalnie walidowane są efekty, które studenci 

osiągnęli – obok dzienników praktyk i opinii opiekunów w miejscy praktyk. Skorelowane z tym 

przedmiotem są spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz praktyki w środowisku pracy. 

Istotnym wsparciem rozwoju praktycznych kompetencji studentów jest przedmiot dotyczący 

diagnozy kompetencji oraz projektowania swojego rozwoju. Umożliwia on lepsze dopasowanie 

kandydata do miejsca praktyk oraz daje mu narzędzia w zakresie projektowania swojej ścieżki 

zawodowej. Łączny wymiar modułu praktyka wynosi 480 godzin, co stanowi 25 pkt. ECTS, praktyki 

trwają 6 miesięcy. Miejscami odbywania praktyk przez studentów kierunku WwSSP są między innymi: 

Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Gdyni, Morski Oddział Straży Granicznej, Wojewódzki Sztab 

Wojskowy w Gdańsku, Archiwum Wojskowe – Toruń Oddział Zamiejscowy w Gdyni, Komenda 

Powiatowa Policji w Pucku, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, Miejska 

Komenda Policji w Gdyni, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku, Komenda Powiatowa PSP  
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w Starogardzie Gdańskim, Komenda Miejska Policji w Słupsku, Laboratorium Innowacji Społecznych 

w Gdyni, Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Komenda Miejska Policji w Sopocie, 21 Baza 

Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany w Lęborku, Agencja Mienia 

Wojskowego Oddział w Gdyni, 7. Pomorska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, 33 Dywizjon 

Rakietowy Obrony Powietrznej, Straż Miejska w Gdyni. Dokumentacją praktyk są elementy programu 

studiów, w tym karty przedmiotu oraz indywidualnie dla każdego studenta dziennik praktyk. Zasady 

organizacji i odbywania praktyk na WNHiS reguluje Regulamin praktyk na kierunku wojsko w systemie 

służb publicznych studia I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Humanistycznych  

i Społecznych AMW, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/ZD/2017 Dziekana WNHiS AMW  

z dnia 13.01.2017 r. 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Podstawą prawną regulującą warunki i tryb rekrutacji do AMW są uchwały Senatu, rekrutację w roku 

akademickim 2019/2020 regulowała Uchwała nr 40/2018 Senatu AMW z dnia 20 grudnia 2018 roku, 

w roku akademickim 2020/2021 Uchwała Senatu AMW nr 12/2019 z dnia 21 marca 2019 r. Osoby 

ubiegające się o przyjęcie na studia, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są 

osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na mocy uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej  

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, są zobowiązane spełnić wszystkie 

warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia (Uchwała Senatu 

nr 37/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., Uchwała Senatu AMW nr 69/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.).  

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości albo świadectw 

dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub 

równorzędnych (szczegóły są zawarte w ww. Uchwale Senatu AMW nr 12/2019 i Uchwale Senatu 

AMW nr 40/2018). Przy postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym osób posiadających świadectwo 

dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego  

z poszczególnych przedmiotów uzyskane w trybie nowej matury, uznaje się wyniki przeliczone na 

punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku nr 1 Uchwały Senatu AMW  

nr 40/2018, Załączniku nr 1 Uchwały Senatu AMW nr 12/2019 z dnia 21 marca 2019. W przypadku, 

gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymaganych przedmiotów, przyjmuje 

się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły średniej, 

przeliczoną na punkty kwalifikacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 Uchwały Senatu AMW nr 12/2019  

z dnia 21 marca 2019. W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego języka obcego 

nowożytnego przyjmuje się wynik maturalny korzystniejszy dla kandydata. Dla kandydatów 

posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, punkty kwalifikacyjne nalicza 

się w sposób określony w Załączniku nr 2 Uchwały Senatu AMW nr 40/2018, Załączniku nr 2 Uchwały 

Senatu AMW nr 12/2019 z dnia 21 marca 2019. Kandydaci posiadający dyplom Matury 

Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB przyjmowani są na wybrany kierunek studiów bez 

udziału w konkursie świadectw. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów kwalifikacyjnych, 

pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów 

kwalifikacyjnych z przedmiotów określonych wyższą wartością współczynnika oznaczonego 

pogrubioną czcionką dla danego kierunku studiów, przedstawionego w Załączniku nr 1 wspomnianej 

Uchwały nr 40/2018 i Uchwały AMW nr 12/2019 z dnia 21 marca 2019.  

Na WNHiS obowiązuje zasada uznawania efektów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskiwanych  

w szkolnictwie wyższym na podstawie § 27 ust. 2, 3 Regulaminu Studiów AWM (Uchwała nr 23/2019 

z dnia 18 kwietnia 2019 r.), który upoważnia Prodziekana ds. spraw kształcenia  

i studenckich do wydania decyzji dotyczącej uznania punktów uzyskanych w innych uczelniach po 

zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów, odbytych poza AMW. WNHiS uczestniczy także  

w realizacji programu Erasmus+ i uznaje dorobek studentów uzyskany w uczelniach, z którymi 

AMW/WNHiS posiada podpisane stosowne umowy o współpracy. Warunki studiowania i zasady 

uznawania efektów w przypadku studiów w ramach programu Erasmus+ reguluje Regulamin 

Wyjazdów Studentów, Doktorantów i Pracowników Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w ramach 

Programu Erasmus +, dostępny na stronie AMW. Od momentu wejścia w życie zapisów Regulaminu 
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Studiów AMW z 2019 roku na kierunku WwSSP nie zastosowano jeszcze powyższej procedury 

dotyczącej uznawania efektów kształcenia. 

Zasady, warunki i tryb dyplomowania na kierunku WwSSP regulują: Regulamin studiów AMW oraz 

Zasady prowadzenia pracy dyplomowej WNHiS (Załącznik do Uchwały Rady Wydziału nr 65/2016  

z dnia 16 grudnia 2016). Obecnie (grudzień 2019 r.) trwają prace na opracowaniem nowych zasad 

prowadzenia pracy dyplomowej na WNHiS.  

Opiekunem pracy dyplomowej zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z 2018 r. może być 

osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Do października 2019 roku zgodnie  

z ustalonymi na Wydziale Zasadami prowadzenia pracy dyplomowej opiekunem pracy na studiach  

I stopnia mogła być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, na studia II stopnia 

doktora habilitowanego. Recenzentem pracy dyplomowej może być specjalista z danej problematyki 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Jeśli promotorem pracy magisterskiej jest osoba 

ze stopniem doktora, recenzent musi posiadać stopień co najmniej dr hab. W uzasadnionych 

przypadkach recenzentem może być nauczyciel akademicki spoza Wydziału, posiadający wymagane 

uprawnienia naukowe oraz pozytywną opinię Dziekana Wydziału, na którym pracuje. W terminie 

określonym przez Dziekana, nauczyciele uprawnieni do kierowania pracami dyplomowymi podają do 

publicznej wiadomości „obszary” tematyczne, w których mogą prowadzić seminarium dyplomowe. 

Promotor pracy dyplomowej ma obowiązek ustalenia ze studentem tematyki pracy dyplomowej. 

Istotnym elementem tego procesu jest uwzględnienie z jednej strony zainteresowań studenta,  

z drugiej kompetencji naukowych promotora. W tym celu na WNHiS przykłada się dużo uwagi do 

procesu poznania wzajemnych zainteresowań. Po upublicznieniu listy promotorów na dany rok, oraz 

wskazanej przez nich tematyki, studenci mają czas na konsultacje. Po ich zakończeniu student 

dokonuje wyboru promotora w trybie określonym decyzją Prodziekana WNHiS ds. kształcenia  

i studenckich. W sytuacjach, w których w trakcie seminarium dochodzi do rozbieżności pomiędzy 

prowadzącym i studentem, ten drugi ma możliwość wnioskowania o zmianę promotora. Po 

uzgodnieniu ze studentem, promotor przedkłada tematy prac dyplomowych do oceny zespołowi 

instytutowemu, któremu przewodniczy samodzielny pracownik nauki. Zespół dokonuje oceny 

zaproponowanych tematów prac dyplomowych pod kątem: a) zgodności z kierunkowymi efektami 

uczenia się, b) poprawności konstrukcji tematu, c) wpisaniu się tematu w obszar (dyscypliny) 

studiów. Do roku akademickiego 2019/2020 proces oceny tematów finalizowany był na Radzie 

Wydziału, na której po przedstawieniu wniosków, następowała dyskusja. W jej wyniku Rada Wydziału 

przyjmowała tematy lub obligowała promotorów do dokonania zmian. W przygotowywanym 

dokumencie Zasad prowadzenia pracy dyplomowej na WNHiS oceny tematów prac będą nadal 

dokonywały Zespoły powoływane na każdym kierunku studiów. 

Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów na kierunku WwSSP funkcjonują 

na dwóch poziomach. Pierwszym jest analiza policzalnych danych, które Wydział zbiera w formie:  

a) semestralnie - zaliczeń i ocen studentów, b) rocznikowo – skuteczności procesu dyplomowania 

oraz c) rocznikowo – odsiewu studentów (wraz z przyczynami). Zebrane dane analizowane są przez 

Dziekana (Prodziekana ds. kształcenia i studenckich) oraz kierowników Katedr między innymi pod 

kątem: występowania niepożądanych zjawisk (np. ujednolicenia ocen na zaliczenie, odsiewu  

w wyniku jednego przedmiotu, małej skuteczności procesu dyplomowania lub rezygnacji ze studiów 

dużej grupy studentów. Wnioski z analizy są podstawą do: zmian w programie studiów, zmian  

w obsadzę zajęć, przyjrzenia się seminarium dyplomowemu danego prowadzącego, wdrażaniu innych 
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działań koniecznych do stworzenia optymalnych warunków do realizacji celów kształcenia. Drugim 

poziomem monitorowania i oceny postępów studentów na kierunku WwSSP jest przedmiot Diagnoza 

kompetencji i projektowanie swojego rozwoju. W jego ramach studenci dokonują samooceny stopnia 

osiągnięcia efektów kształcenia. Odbywa się to za pomocą dziennika, który uaktualniany jest przez 

studenta w każdym roku studiów, przy wsparciu wykwalifikowanego prowadzącego. Przyjęte 

rozwiązanie pozwala na mierzenie i monitorowanie przyrostu dydaktycznego studentów. Istotne  

w tym procesie jest zrozumienia przez studentów celów kształcenia oraz efektów uczenia się. Było to 

jednym z powodów przyjęcie ograniczonej liczby kierunkowych efektów uczenia się dla kierunku 

studiów.  

Ogólne zasady dotyczące sprawdzania i oceniania osiągania efektów uczenia się na kierunku WwSSP 

zostały zawarte w Regulaminie Studiów AMW (par. od 16. do 22 oraz 28. do 37.). Na ich podstawie na 

WNHiS zostały przygotowane wzory kart przedmiotów, które zawierają szczegółowe informacje  

o zasadach i sposobach sprawdzania i oceniania stopnia osiągnięcia przedmiotowych efektów uczenia 

się. Powiązanie efektów przedmiotowych z kierunkowymi (w matrycy pokrycia), pozwala na 

potwierdzenia osiągnięcia przez studentów tych drugich. Karty przedmiotu charakteryzują 

szczegółowe zasady dotyczące sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się  

w ramach: przedmiotów, praktyk oraz procesu dyplomowania. W przypadku praktyk studenckich 

zasady ich przeprowadzania i zaliczenia dookreślają: Regulamin ogólny praktyk na Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych (Uchwała RW nr 54/2016 z dnia 18.11.2016r.) oraz Zarządzenie 

Dziekana WNHIS nr 5/ZD/2017 z 13 stycznia 2017 w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk 

na kierunku WwSSP. Natomiast informacje zawarte w karcie przedmiotu wskazują na cele (efekty 

uczenia się), które student powinien osiągnąć podczas pobytu w środowisku pracy. Istotnym 

elementem tego procesu jest dwustopniowe zaliczenie praktyk. Odbywa się ono w postaci oceny 

opiekuna praktyk w miejscu praktyk (opinia) oraz oceny wykonanych działań (na podstawie dziennika 

praktyk) przez opiekuna ze strony AMW. Ponadto studenci przechodzą element autoewaluacji  

i dzielenia się swoimi doświadczeniami, podczas przedmiotu Organizacja i ewaluacja praktyk. Ma to  

w zamyśle twórców programu pozwolić na wymianę doświadczeń studentów związanych z profilem 

działalności oraz sposobem organizacji potencjalnych pracodawców. W przypadku procesu 

dyplomowania, prace przygotowane przez studentów, mają pozwolić na weryfikację kierunkowych 

efektów uczenia się, które wynikają z konstrukcji tematu oraz celów, które mają realizować. 

Procedura dyplomowania oraz dokumenty ją normujące zostały określone w pkt. 2. Weryfikacja 

efektów uczenia się następuję poprzez: a) akceptację i ocenę pracy przez promotora, b) ocenę 

recenzenta, c) obronę pracy. Takie podejście pozwala na weryfikację efektów uczenia się z każdej  

z trzech kategorii, tj. wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Ostatnim obszarem  

są zasady oceniania w ramach prowadzonych przedmiotów. Zostały one opisane w kartach 

przedmiotu. Ponadto prowadzący ma obowiązek przedstawić je i omówić podczas pierwszych zajęć. 

Zasady te nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu. 

Obok powyżej scharakteryzowanych, ogólnych zasad dotyczących sprawdzania i oceniania osiągania 

efektów uczenia się WNHiS wprowadził pilotażowo na kierunku stosunki międzynarodowe moduł 

projekt. Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzony również do programu kształcenia na 

kierunku WwSSP. Zakłada on dokonanie przekrojowego sprawdzenia efektów kształcenia 

realizowanych podczas przedmiotów poprzedzających projekt. W tym celu grupa prowadzących 

określa problem do rozwiązania dla całego rocznika studentów. Mają ono pracować nad jego 

rozwiązaniem metodą projektową, do czego otrzymują wsparcia w ramach warsztatów. Podczas 
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realizacji projektu mogą konsultować swoje wątpliwości z ekspertami (prowadzącymi wcześniej 

zajęcia). Przedmiot pozwala na praktyczne zweryfikowanie umiejętności i kompetencji posługiwania 

się wiedzą dotyczącą kierunku studiów. Skuteczność przedmiotu jest obecnie analizowana. Po 

pierwszym roku zdecydowano się na wprowadzenie zmian (cel projektu, zadania ekspertów, zakres 

wsparcia z metodologii pracy projektowej). Kolejny rok realizacji będzie możliwością do oceny 

stopnia jego przydatności w programie studiów, po wprowadzonych zmianach.  

Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu kształcenia 

na kierunku WwSSP jest zadaniem prowadzącego przedmiot. Wynika to z podejścia, że jest on 

również odpowiedzialny za sformułowanie celów kształcenia (efektów) oraz odniesienie ich do 

efektów kierunkowych. Ponadto odpowiada za realizowane treści kształcenia, w tym metody 

dydaktyczne i narzędzia walidacji. W tym ujęciu to prowadzący dba o wykorzystanie takich form 

sprawdzenia każdej z kategorii efektów kształcenia (jeżeli jego przedmiot zakłada wszystkie trzy), 

żeby można było uznać możliwe do osiągnięcia oraz weryfikacji. W ramach procesu zapewniania 

jakości kształcenia nadzór nad działaniami kadry prowadzi Dyrekcja Katedry oraz Prodziekan ds. 

kształcenia i studenckich. Odbywa się to poprzez wspomniany przegląd postępów dydaktycznych, 

weryfikację (coroczną) dokumentacji – kart przedmiotów oraz hospitację zajęć.  

Przykładowe powiązania metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się  

do umiejętności praktycznych prezentuje poniższa tabela. 

Kierunkowy efekt uczenia się Metoda/y weryfikacji 

Potrafi Interpretować wpływ procesów 

cywilizacyjnych na politykę państwa  

i funkcjonowanie społeczeństwa 

Ocena wypowiedzi w dyskusji 

Ocena rozumienia lektury 

Ocena prezentacji 

Student krytycznie ocenia posiadane 

kompetencje w dziedzinie logiki, dba o ich stały 

rozwój; stara się kierować rozumem i racjonalną 

analizą faktów w różnych sytuacjach życia 

codziennego. 

Obserwacja zachowań oraz analiza wypowiedzi 

studentów w różnych sytuacjach (zajęcia, 

konsultacje). 

Potrafi interpretować zjawiska wpływające na 

organizację i potencjał sił morskich państwa, że 

szczególnym uwzględnieniem MW 

Karta oceny udziału w debacie 

Wykorzystywać źródła internetowe i inne  

w języku angielskim w pracy zawodowej. 

Ćwiczenia, ocena prezentacji projektów 

 

Ponadto w ramach kierunku WwSSP metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy 

obejmują między innymi: a) sprawdziany pisemne (kolokwia) w formie otwartych pytań 

wymagających udzielenia opisowej odpowiedzi, b) sprawdziany testowe (kolokwia) w formie pytań 

testowych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, c) karta oceny prezentacji, d) odpowiedzi 

ustne, które wymagają sformułowania i udzielenia ustnej odpowiedzi opisowej, e) prezentacje 

multimedialne obejmujące zaprezentowanie przez studenta w formie multimedialnej opracowania 

wybranych zagadnień wraz ze zreferowaniem w szerokim zakresie przedstawionego zagadnienia.  

Z kolei metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności obejmują sprawdzenie 

poprawności wykonania w ramach ćwiczeń zadań, które mogą mieć charakter praktyczny lub 

symulacyjny, lub sprawdzenie poprawności rozwiązania postawionych problemów w ramach ćwiczeń 
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projektowych. Sprawdzenie poprawności rozwiązania postawionych problemów w ramach ćwiczeń 

projektowych odbywa się poprzez weryfikację założeń projektowych, kolejności wykonywania 

poszczególnych etapów projektu, poprawności poszczególnych etapów, poprawności wyników 

końcowych w kontekście postawionego problemu do rozwiązania. Weryfikacja poprawności 

końcowych wyników może odbywać się poprzez dyskusję na forum grupy studenckiej na podstawie 

przygotowanej prezentacji multimedialnej, w której studenci przedstawiają wyniki uzyskane  

w zrealizowanym zadaniu projektowym. W sytuacji gdy zadaniem praktycznym jest debata to oceny 

dokonuje się na podstawie arkusza debaty. Z kolei metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie 

kompetencji społecznych związane są z realizacją prac w zespołach, w których studenci rozwiązują 

postawione przed nimi zadania. Zespoły studenckie składają się zwykle z dwóch lub trzech członków 

w zależności od treści i stopnia trudności ćwiczenia. Metody w zakresie kompetencji społecznych 

obejmują weryfikację struktury podziału pracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu 

studenckiego oraz ocenę prezentacji praktycznych, symulacyjnych lub projektowych wyników jako 

sumy cząstkowych prezentacji wszystkich członków zespołu. Ponadto prowadzący oceniają 

wypowiedzi studentów oraz ich postawy wobec stawianych problemów.  

Tematyka oraz metodyka pracy prac etapowych i egzaminacyjnych opisana jest w kartach 

przedmiotu oraz (opcjonalnie) w rozbudowanych formach opisujących zasady zaliczenia przedmiotu, 

które prowadzący przekazują studentom. Ich tematyka związana jest z kierunkiem studiów i dotyczy 

między innymi następujących zagadnień: a) bezpieczeństwa państwa, b) struktury i funkcjonalności 

systemu bezpieczeństwa narodowego RP, c) społecznych aspektów bezpieczeństwa,  

d) charakterystyki i kompetencji służb mundurowych w Polsce, e) zagadnień prawnych  

i ekonomicznych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, f) roli Sił Zbrojnych RP  

w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, oraz g) historycznych, socjologicznych, cywilizacyjnych  

i filozoficznych aspektów bezpieczeństwa państwa. 

Sposób dokumentacji sposobów weryfikacji efektów uczenia się jest obowiązkiem prowadzącego 

przedmiot. Jest on zobligowany do dokonania oceny i wpisania ocen, zgodnie z przyjętą skalą oraz 

opisem przedmiotu do Wirtualnej Uczelni. Na potrzeby odwołania się studentów od oceny, kontroli 

dokumentacji, weryfikacji skuteczności dobranych metod w wyniku przeglądu rozkładu ocen, itd. jest 

on zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres jednego roku. Zasadę ta na WNHiS 

normuje Zarządzenie Dziekana WNHiS nr 2/ZD/2017. 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Według stanu na 1 października 2019 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych 

zatrudnionych było 37 pracowników, w tym 2 profesorów tytularnych, 13 doktorów habilitowanych 

(w tym 12 profesorów AMW), 15 doktorów i 7 magistrów. W dwóch katedrach związanych 

bezpośrednio z poddawanym ocenie kierunkiem – Katedrze Stosunków Międzynarodowych  

i Katedrze Socjologii i Historii Wojskowości - pracowało 21 pracowników, w tym 2 profesorów 

tytularnych, 6 doktorów habilitowanych (w tym 5 profesorów AMW), 9 doktorów, 4 magistrów. 

Osoby zatrudnione w tych dwóch katedrach mają pełne kwalifikacje w następujących dyscyplinach: 

nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, historia, nauki socjologiczne, filozofia, 

ekonomia i finanse, pedagogika. Szczegółową charakterystykę kadry prowadzącej zajęcia 

dydaktyczne na kierunku WwSSP przedstawiono w Załączniku nr 2 stanowiącym część składową 

niniejszego raportu. 

W roku akademickim 2017/2018 zajęcia prowadziło 30 pracowników, w tym 20 pracowników 

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (głównie Instytutu Stosunków Międzynarodowych);  

5 pracowników reprezentujących inne wydziały Akademii Marynarki Wojennej oraz 5 praktyków 

spoza uczelni zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W roku akademickim 2018/2019 zajęcia prowadziło 28 pracowników, w tym 21 pracowników 

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (głównie reprezentujących Instytut Stosunków 

Międzynarodowych); 4 pracowników innych wydziałów Akademii Marynarki Wojennej oraz  

3 praktyków spoza uczelni zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.  

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zajęcia prowadziło 22 pracowników, w tym 

16 pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (głównie z Katedry Socjologii  

i Historii Wojskowości oraz Katedry Stosunków Międzynarodowych); 2 pracowników innych 

wydziałów Akademii Marynarki Wojennej oraz 4 praktyków spoza uczelni zatrudnionych na 

podstawie umów cywilnoprawnych.  

WNHiS podejmuje działania mające na celu zapewnienie studentom kompetentnej kadry 

prowadzącej zajęcia na kierunku WwSSP, posiadającej nie tylko przygotowanie teoretyczne, ale 

również doświadczenie praktyczne związane z SZ RP, służbami mundurowymi, administracją. 

Rozwiązania te umożliwiają studentom pogłębianie wiedzy, umiejętności i osiąganie założonych 

efektów uczenia się. Założenia programu studiów wskazują trzy główne obszary kompetencji 

rozwijanych u studentów. Pierwszym jest podstawowa wiedza z zakresu nauk o bezpieczeństwie, 

nauk o polityce i administracji z szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z miejscem 

wojska w systemie służb publicznych państwa. Drugim obszarem jest rozwijanie kompetencji 

społecznych, komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w grupie. Trzecim jest praktyczne 

wykorzystanie efektów kształcenia w późniejszej praktyce zawodowej. Tym założeniom jest 

podporządkowany dobór pracowników prowadzących zajęcia. 

Przydział zajęć odbywa się w oparciu o Zarządzenie Rektora – Komendanta Akademii Marynarki 

Wojennej nr 19/2019 w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia, zgodnie, z którym 

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich do 1 października wydaje decyzję dotyczącą podziału na 

grupy szkoleniowe i sprawuje nadzór nad sporządzeniem, obiegiem i weryfikacją indywidualnych 

przydziałów zajęć dydaktycznych. Zasadą jest między innymi równomierny podział godzin 

dydaktycznych pomiędzy podległych im nauczycieli akademickich. Prodziekan ds. kształcenia  
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i studenckich odpowiada również za właściwą współpracę pomiędzy jednostkami w zakresie zleceń 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych. Powierzanie zajęć dydaktycznych na WNHiS opisuje  

§3 Zarządzenia. Prodziekan ds. kształcenia i studenckich zwraca się z prośbą do kierowników katedr  

o przedstawienie wstępnego przydziału zajęć dydaktycznych podległym im nauczycielom. Kierownicy 

katedr przydzielają zajęcia nauczycielom kierując się ich kwalifikacjami zawodowymi, wynikającymi  

z posiadanego stopnia naukowego w określonej dziedzinie, dorobkiem dydaktycznym i możliwością 

osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Pod uwagę brany jest również dorobek naukowy 

pracownika i jego powiązanie z określonymi zajęciami. Kierownik katedr przydzielając zajęcia bierze 

również pod uwagę koniecznością zapewnienia pensum dydaktycznego pracownikom i w miarę 

równomiernego podziału obowiązków. Po tych ustaleniach przygotowana jest karta obciążeń 

indywidualnych, którą pracownik wskazany przez kierownika dostaje do akceptacji. Początkujący 

nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia pod nadzorem doświadczonych nauczycieli. Młody 

pracownik zobowiązany jest do przygotowania oprócz karty przedmiotu konspekt, który powinien 

posiadać podczas zajęć.  

W sytuacji, w której powyższe procedury lub wnioski z ewaluacji programu kształcenia wskazywały na 

potrzebę zaangażowania specjalistów (praktyków), którzy posiadają unikatową i specjalistyczną 

widzę z zakresu obszaru studiów na kierunku WwSSP Wydział angażował specjalistów z AMW oraz 

osoby zewnętrzne. Na tym polu WNHiS współpracuje stale z następującymi osobami:  

kadm (rez.) dr inż. Czesław Dyrcz był wieloletnim dowódcą ORP „Iskra”, szefem Biura 

Hydrograficznego Marynarki Wojennej (2002-2004), dowódcą 9 Flotylli Obrony Wybrzeża (2005-

2006) i Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej w latach 2007-2015. Autor 

cenionego podręcznika Meteorology and oceanography: terms, definitions and explanations oraz 

licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa morskiego, nawigacji, meteorologii i oceanografii. 

dr inż. Robert Janczewski jest adiunktem w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa Instytutu Działań 

Informacyjnych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, autorem licznych publikacji 

krajowych i zagranicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa i procesów informacyjnych. Prowadzi 

szkolenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych,. Był 

oficerem operacyjnym w Joint Operations Center w trakcie ćwiczeń ANAKONDA 2008, prowadził 

szkolenia kierownictwa ćwiczenia JESION-15. Na WNHiS prowadzi zajęcia z cyberbezpieczeństwa. 

ppłk (rez.) Adam Kozub był zastępcą eskadry w 49 Pułku Śmigłowców Bojowych, dowódcą klucza  

w 49 Pułku Śmigłowców Bojowych, szefem techniki lotniczej w 49 Pułku Śmigłowców Bojowych, 

dowódcą eskadry bezpilotowych samolotów rozpoznawczych w 49 Bazie Lotniczej, dowódcą 

dywizjonu rozpoznania powietrznego w 49 Bazie Lotniczej. Obecnie zatrudniony jako specjalista  

w sekcji wsparcia dowodzenia i łączności 7 Pomorskiej Brygady Obrony Narodowej. Prowadzi zajęcia 

z zakresu wojsk lądowych i wojsk specjalnych. 

kmdr (rez.) Robert Wereszko rozpoczynał swoją karierę w 3 Pułku Myśliwsko-Bombowym gdzie 

pełnił funkcję szefa służb logistycznych i p.o. zastępcy dowódcy batalionu zaopatrzenia, następnie był 

szefem oddziału programowania rozwoju, szefem wydziału misji oraz oficerem łącznikowym  

i starszym specjalistą współpracy międzynarodowej w Dowództwie Marynarki Wojennej RP.  

Od 2011 do 2014 roku był Zastępcą Narodowego Przedstawiciela – Narodowym Oficerem 

Łącznikowym w Joint Force Development w Sojuszniczym Dowództwie Transformacji/Sztab 

Połączony Sił Zbrojnych USA w Norfolk/Suffolk. Od 2015 roku pełnił obowiązki specjalisty szefa 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Posiada certyfikat j. angielskiego 3+33+3+STANAG 6001,  
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j. francuskiego 1111 STANAG 6001. Jest tłumaczem wojskowym języka angielskiego. Prowadzi zajęcia 

z języka angielskiego specjalistycznego. 

kmdr Dariusz Demski pełnił następujące funkcje: 1995 -1997 – instruktor spadochronowy, 1997 – 

2007 – starszy nawigator klucza śmigłowców, 2007-2014 – starszy nawigator klucza śmigłowców 

pokładowych, 2014 – 2017 inspektor bezpieczeństwa lotów, 2017 – szef sekcji komunikacji 

społecznej. Brał udział w misji PKW RS Afganistan Prowadzi przedmiot Siły powietrzne oraz Siły 

Powietrzne RP. Był konsultantem przy wprowadzaniu nowej specjalizacji na kierunku dotyczącej 

Wojska Obrony Terytorialnej. 

kadm SG (rez.) Piotr Stocki jest byłym komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 

wnioskodawcą i koordynatorem 5 projektów realizowanych w ramach NCBiR na rzecz Straży 

Granicznej RP. Opiniuje akty prawne dot. bezpieczeństwa morskiego i narodowego. Jest wykładowcą 

w Ośrodku Szkolenia Operacji Specjalnych Marynarki Wojennej USA; prowadzi zajęcia z kadetami 

Kataru i Kuwejtu w AMW. Otrzymał wyróżnienie honorowe Naczelnego Dowódcy Operacji 

Specjalnych Sił Zbrojnych USA „Distinguished Alumni Award” za rozwój współpracy szkoleniowej  

i operacyjnej. Opracowuje obecnie podręcznik „Funkcje i taktyka straży przybrzeżnej”. Prowadził 

zajęcia z podstaw dowodzenia, głównie o profilu praktycznym. 

mgr Paweł Domański jest zastępcą Administratora Systemu Teleinformatycznego przetwarzającego 

informacje niejawne o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” w Zespole ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych 

osobowych, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie systemów 

teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe i informacje niejawne w Pomorskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Gdańsku oraz Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku. Posiada odbyte szkolenia  

w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii 

Europejskiej; szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych 

przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego; szkolenia z możliwości, form i metod 

zastosowania bazy danych obiektów topograficznych zorganizowanych w ramach projektu 

„Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem 

zarządzania. Posiada studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz w zakresie 

zarządzania kryzysowego. Prowadził przedmiot obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe. 

kmdr (rez.) Bogdan Śledziewski pracował w latach 2006-2018 w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 

w Gdyni na stanowiskach: młodszy specjalista, specjalista, zastępca szefa Wydziału Ochrony 

Informacji Niejawnych. Odpowiadał między innymi za kontrolę stanu zabezpieczenia informacji 

niejawnych zgodnie z „Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów” z dnia 27.04.2011 r. Prowadził 

przedmiot: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.  

mgr Cezary Fórmaniak jest m.in. członkiem Rady Programowej „Centrum Studiów i Prognoz 

Strategicznych (CSiPS)” w Łodzi, a także współzałożycielem i członkiem „Stowarzyszenia Studiów  

i Analiz Bezpieczeństwa” z siedzibą w Gdyni. Delegowany z ramienia Rektora Akademii Morskiej  

w Gdyni, do grupy inicjatywnej projektu „Kontroli Nieuchwytnych Transferów Technologii dla 

Ośrodków Naukowo-Badawczych”, zorganizowanej przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw 

Zagranicznych i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

w Warszawie. Posiada certyfikat dostępu do informacji niejawnych – poziom „zastrzeżone”, 

świadectwo „Specjalisty ds. wykorzystania doświadczeń”, certyfikat operatora łączności krótkiego 

zasięgu (SRC – Short Range Certificat). Prowadził przedmiot: cyberbezpieczeństwo. 
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kmdr Paweł Podgórny po ukończeniu studiów pełnił  służbę w Dowództwie MW gdzie wykonywał 

obowiązki specjalisty, a następnie Szefa Wydziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Oddziału Szkolenia 

Dowództw i Ćwiczeń. W latach 2006-2009 wykonywał obowiązki w Sztabie Kryzysowym MON oraz 

uczestniczył w pracach Agencji Standaryzacyjnej NATO (Allied Joint Operations Doctrine Working 

Group /AJOD WG/) w obszarze rozwoju i implementacji doktryn. W latach 2010-2013 pełnił służbę  

w Oddziale Ćwiczeń Zarządu J7 Dowództwa Sił Połączonych w Neapolu /JFC Naples HQ/, gdzie 

odpowiadał za koordynację i przygotowanie ćwiczeń certyfikujących dowództwa komponentów: 

morskiego (m.in. SP MARFOR, FRA MARFOR), lotniczego (FR JFAC, UK JFAC) i lądowego (ARRC /Allied 

Rapid Reaction Corps/) na etapie ich przygotowania do dyżurów w składzie Sił Odpowiedzi NATO.  

W latach 2014-2016 pełnił obowiązki starszego specjalisty, a następnie szefa Oddziału Ćwiczeń  

w Inspektoracie MW Dowództwa Generalnego RSZ gdzie koordynował udział sił MW w ćwiczeniach 

narodowych (m.in. ANAKONDA, JESIEŃ, MODEL), sojuszniczych (m.in. serii BALTOPS, TRIDENT, 

DYNAMIC, NOBLE) i międzynarodowych (m.in. NOCO, JOINT WARRIOR, OPEN SPIRIT). W tym okresie 

reprezentował również MW m.in. na forum European Fleet Programmers Meeting oraz NATO 

Maritime Exercise Working Group. W 2016 roku został skierowany do USA na studia polityki obronnej 

na US Naval War College (Naval Command College), po ukończeniu których wyznaczony został na 

stanowisko prorektora ds. wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Głównym 

obszarem jego zainteresowań jest obszar metodyki szkolenia operacyjno-taktycznego dowództw, 

sztabów i wojsk, a co się z tym wiąże organizacyjne założenia procesu przygotowania i prowadzenia 

ćwiczeń. Zdobyte przez lata doświadczenie i wiedzę, z sukcesem przekazywał m.in. w Akademii 

Marynarki Wojennej prowadząc na tej uczelni w latach 2014-2016 zajęcia ze słuchaczami kursów 

doskonalenia zawodowego oficerów. Na naszym kierunku prowadzi przedmiot: symulacja konfliktu. 

Scharakteryzowana powyżej kadra to teoretycy i praktycy, świetni dydaktycy  

i naukowcy z wysokimi stopniami i tytułami naukowymi. Gwarantuje ona wysoki poziom kształcenia  

i realizację efektów uczenia się. Ich zaangażowanie prowadziło w konsekwencji do zmian programu 

studiów. Były one tak wprowadzane aby dać możliwości realizacji zajęć przez najbardziej 

kompetentną kadrę.  

Kadra kierownicza dokonuje przeglądu potrzebnych kompetencji dydaktycznych na danych rok i pod 

tym kątem dokonuje wyboru odpowiednich osób do powadzenia zajęć. W tym procesie kieruje się 

wynikami hospitacji, aktualnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i praktycznym kadry, który 

został opisany powyżej. Pod uwagę są również brane wyniki spotkań opiekunów roczników  

ze studentami oraz ankiet ewaluacyjne dotyczące pracowników na poziomie uczelni i wydziału.  

Polityka kadrowa w ramach kierunku studiów WwSSP byłą dotychczas prowadzona przez Dyrektora 

Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Dziekana Wydziału. Od roku akademickiego 2019/2020 

za politykę kadrową będzie odpowiedzialny Kierownik Katedry Socjologii i Historii Wojskowości  

w porozumieniu z Dziekanem Wydziału. W prowadzonej polityce, osoby funkcyjne kierują się:  

a) potrzebami dotyczącymi wyników parametryzacji (jeżeli dotyczy danej Katedry),  

b) zabezpieczeniem wymaganych kompetencji dydaktycznych do realizacji kierunku studiów 

prowadzonego przez Katedrę, c) współpracy z innymi Katedrami oraz Wydziałami AMW  

w prowadzeniu kształcenia (wzajemne uzupełniania kompetencji w ramach Uczelni) oraz wnioskami  

z oceny rozwoju naukowego i sposobów prowadzenia zajęć, zgodnie z procedurami opisanymi  

w dalszej części.  
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Zatrudnienia pracowników na Wydziale odbywają się w oparciu o wyniki konkursów rozstrzyganych 

przez powoływaną do tego specjalnie komisję konkursową. Stosunek pracy z nauczycielami 

akademickimi nawiązywany jest przez Rektora. Zasady zatrudniania pracowników określone są  

w Statucie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Wszyscy pracownicy 

naukowo-badawczy podlegają okresowej ocenie przez komisje wydziałowe i uczelniane. Polityka 

kadrowa prowadzona na WNHiS ma ściśle określony i stały charakter. Uzyskiwanie kolejnych stopni 

rozwoju naukowym jest ściśle związane z wynikami badań i artykułami publikowanymi  

w czasopismach oraz monografii. Kryteria zatrudnienia określone zostały w Statucie Akademii 

Marynarki Wojennej oraz Regulaminie Pracy. Kryteria nawiązania stosunku pracy w ramach awansu 

zawodowego zostały określone w dodatkowym dokumencie – Uchwała nr 37/2016 Rady Wydziału 

Nauk Humanistycznych i Społecznych dotycząca uchwalenia dodatkowych kryteriów zatrudnienia 

nauczycieli akademickich w ramach awansu zawodowego z dnia 28 września 2016 roku. Zgodnie  

z nimi na stanowisku profesora zwyczajnego zatrudnia się osoby, które po uzyskaniu tytułu profesora 

opublikowały 3 artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się na liście Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego związanych z dyscyplinami wskazanymi jako priorytetowe na Wydziale, 

wystąpiła z referatem naukowym na seminarium wydziałowym, kierowała zespołami badawczymi  

i wystąpiła na konferencji naukowej organizowanej przez WNHiS. Na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego zatrudnia się pracownika po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, który 

opublikował 3 artykuły naukowe w czasopismach wymienionych na liście Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, związanych z jedną z wymienionych w dodatkowych kryteriach zatrudnienia 

dyscyplin, w tym jeden w czasopiśmie wydziałowym, wystąpiły z referatem naukowym na 

seminarium wydziałowym, wystąpiły na konferencji ogólnopolskiej z tematyką związaną  

z dyscyplinami priorytetowymi dla WNHiS. Na stanowisku adiunkta osoby po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora, które opublikowały 2 artykuły naukowe w czasopismach wymienionych na liście 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, związanych z jedną z priorytetowych dla WNHiS 

dyscyplin, w tym jeden w czasopiśmie wydziałowym, wystąpiły z referatem naukowym na 

seminarium wydziałowym oraz wystąpiły na konferencji ogólnopolskiej poświęconej tematyce 

związaną z dyscyplinami priorytetowymi na Wydziale. System ten przynosi zamierzone efekty,  

w ciągu ostatnich pięciu lat jedna osoba uzyskała tytuł profesora, cztery osoby uzyskały stopień 

naukowy doktora habilitowanego, dwie osoby uzyskały stopień doktora. W najbliższym czasie odbędą 

się trzy obrony prac doktorskich (wszystkie w zakresie nauk o polityce i administracji), złożony został 

również wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 

humanistycznych w dyscyplinie historia na podstawie monografii pt. Gdynia lotnicza! Z dziejów 

cywilnego lotnictwa polskiego wybrzeża w latach 1924-1939 (1950).  

Rozwój kadry jest monitorowany poprzez system ocen i motywacji, którego elementami są: 

- obowiązkowa ocena okresowa, 

- system ankietowania pracowników i prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych, 

- system spotkań służbowych zarówno z kadrą kierowniczą, jak i całym wydziałem oraz w katedrach.  

- system hospitacji zajęć, 

- mechanizmy nagradzania pracowników poprzez nagrody Rektora-Komendanta w zakresie 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, 

- mechanizmy nagradzania pracowników poprzez nagrody Ministra Obrony Narodowej w zakresie 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (indywidualne i zespołowe), 

- przyznawanie urlopów naukowych. 
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Ocena okresowa pracowników odbywa się systematycznie na podstawie Uchwały nr 12/2010 Senatu 

Akademii Marynarki Wojennej w sprawie określenia kryteriów okresowych ocen nauczycieli 

akademickich oraz trybu ich wystawiania w Akademii Marynarki Wojennej, Uchwałę Senatu  

nr 51/2013 w sprawie określenia wzoru Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego. Obejmuje ona 

ocenę działalności dydaktycznej, działalności naukowej oraz organizacyjnej w danym okresie. 

Dodatkowo elementem systemu oceny pracowników jest ankieta oceny nauczycieli akademickich 

przez studentów i doktorantów, która jest przeprowadzana co roku. Prowadzona jest przez 

Prezydium Samorządu Studentów AMW. Po przeprowadzeniu badań dziekani i prodziekani ds. 

kształcenia otrzymują raporty zawierające ocenę zbiorczą wydziału oraz indywidualne karty ocen 

pracowników. Po zapoznaniu się z wynikami badań przekazują je kierownikom katedr, którzy 

przeprowadzają w oparciu o nie rozmowy z podległymi sobie pracownikami, w trakcie, których 

zapoznają ich z indywidualnymi ocenami. W przypadku oceny dostatecznej i niżej pracownika 

podejmowane są działania sprawdzające w postaci dodatkowych hospitacji na zajęciach 

prowadzonych przez pracownika. Hospitacje zajęć prowadzone są w obu semestrach i podlegają im 

wszyscy pracownicy. Hospitacje przeprowadzane są w oparciu o Zarządzenie Rektora-Komendanta  

nr 8/2014 w sprawie zasad hospitacji i monitoringu zajęć dydaktycznych. Po przeprowadzonej 

hospitacji pracownik jest zapoznawany z jej oceną w trakcie rozmowy z kierownikiem katedry. 

Nagrody Rektora-Komendanta przyznawane są w oparciu o Uchwałę Senatu nr 29/2018 w sprawie 

zmiany uchwały Nr 20/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady  

i tryb przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim. Przyznawanie nagród MON reguluje 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich uczelni 

wojskowych z dnia 19 listopada 2019 roku. 

Nowym elementem systemu motywacji pracowników będzie własny fundusz na stypendia za wyniki 

w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów, który ma  

za zadanie między innymi motywować pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

poprzez uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych oraz motywowania do intensyfikowania działalności 

publikacyjnej. Obecnie trwają ostatnie prace nad zarządzeniem wprowadzającym fundusz, który ma 

zacząć działać od 1 stycznia 2020 roku. Ważnym elementem motywowania są przyznawane  

w Akademii Marynarki Wojennej urlopy naukowe dla pracowników przygotowujących pracę 

doktorską lub rozprawę habilitacyjną. Zasady przyznawania urlopów określone zostały w §68, §69  

i §70 Regulamin Pracy. 

W AMW i na WNHiS działa rozbudowany system umożliwiający pracownikom podnoszenie ich 

kompetencji dydaktycznych. Jednym z elementów tego systemu są obowiązkowe szkolenia 

metodyczne dla nauczycieli i pracowników administracji wydziałów, które są organizowane na 

podstawie  zarządzeń Rektora-Komendanta dotyczących szczegółowej organizacji roku 

akademickiego. Tematyka tych szkoleń ustalana jest na podstawie wcześniejszych ustaleń  

z nauczycielami dotyczącymi ich potrzeb w zakresie dydaktyki, przepisów prawnych, pozyskiwania 

grantów, działalności naukowej. Dodatkowo w trakcie roku akademickiego odbywają się liczne 

szkolenia, o których pracownicy informowani są mailowo. W semestrze zimowym roku 

akademickiego 2019/2020 prowadzone były między innymi szkolenia z wykorzystania platformy  

e-learningowej. W ciągu roku organizowane są również kursy językowe umożliwiające podnoszenie 

kompetencji językowych na różnym poziomie. 
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Na WNHiS podnoszenie kompetencji dydaktycznych odbywa się na kilka sposobów. Przede wszystkim 

przed rozpoczęciem roku akademickiego odbywają się 2-3 dniowe szkolenia wyjazdowe, na których 

część warsztatów poświęconych jest właśnie kwestiom dydaktycznym takim jak np. prowadzenie 

zajęć, zasady przygotowania kart przedmiotów, metody pracy z seminarzystami i kwestie 

przygotowywania prac dyplomowych. Jedną z metod podnoszenia kompetencji dydaktycznych  

są również seminaria wydziałowe i katedralne oraz seminaria metodologiczne organizowane na 

WNHiS. Wydział aktywnie współpracuję także z ogólnopolskim środowiskiem akademickim  

w obszarze organizacji kształcenia oraz jakości kształcenia. Przykładem tego są współorganizowane 

przez pracowników Wydziału konferencje: a) Forum Jakości PKA – nowe wyzwania w zapewnianiu  

i ocenie jakości kształcenia – 2012 r., b) Forum jakości PKA - Współczesne wyzwania dla zapewniania 

jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym  - 2015 r., oraz c) NKN Forum kształcenie 2019 r. Podczas 

tych wydarzeń Wydział prezentuje swoje doświadczenia oraz z zainteresowaniem przygląda się 

krajowym i zagranicznym rozwiązaniom stosowanym w organizacji i ewaluacji dydaktyki.  

Od 2012 roku Wydział realizuje działania nakierowane na podnoszenie kompetencji dydaktycznych 

kadry w ramach projektów unijnych. Przykładem takich działań może być chociażby szkolenie Train 

the Trainers realizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS  

w 2016 roku. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców, 

poszerzenie ich wachlarza metod i technik szkoleniowych, umiejętności interaktywnej pracy z grupą, 

wzmocnienie umiejętności trenerskich. Obecnie kompetencje dydaktyczne podnoszone są w ramach 

zaplanowanych działań znalazły się między innymi szkolenia z aktywizujących metod dydaktycznych, z 

zakresu przygotowywania atrakcyjnych prezentacji multimedialnych. Dodatkowo pracownicy 

podnoszą swoje kompetencje w ramach studiów podyplomowych, szkoleń dofinansowywanych z 

środków wydziałowych. Od roku 2020 na Wydziale realizowany będzie projekt zagranicznych staży 

dydaktycznych. W jego ramach grupa 10 pracowników wyjedzie na okres  

4 miesięcy do Stanów Zjednoczonych, Włoch, Francji lub Wielkiej Brytanii, w celu rozwinięcia swoich 

kompetencji dydaktycznych.   
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych mieści się w historycznym kampusie Akademii 

Marynarki Wojennej przy ulicy Śmidowicza 69, w skład którego wchodzą 23 budynki rozmieszczone  

w promieniu 1 km od siebie. Większość budynków wykorzystywana jest do celów dydaktycznych, 

kształcenia studentów cywilnych i wojskowych (audytoria, sale wykładowe, laboratoria, pracownie 

komputerowe, symulatory i trenażery, sale sportowe, pokoje pracy grupowej itp.). Całkowita 

powierzchnia użytkowa kompleksu wynosi 34 408 m2. Kompleks AMW stanowi teren zamknięty. 

Zdecydowana większość pomieszczeń wykorzystywanych przez Wydział znajduje się  

w wybudowanym w 1953 roku budynku nr 5 oraz działającym od roku 2012 budynku Biblioteki 

Głównej AMW. Infrastruktura dydaktyczna, przedstawiona szczegółowo niżej jest dostosowana do 

potrzeb studentów i prowadzonych w nich zajęć.  

Lp NUMER SALI LICZBA 

MIEJSC 

OPIS SALI 

1. 110A/5 20 Sala wyposażona w projektor multimedialny, 

ekran i tablicę, wykorzystywana min. w trakcie 

zajęć projektowych 

2. 111A/5 32 Sala wykładowa, wyposażona w tablicę 

3. 112/5 32 Sala wykładowa wyposażona w rzutnik 

multimedialny, ekran, tablicę 

4. 113A/5 28 Sala wykładowa wyposażona w rzutnik 

multimedialny, ekran i tablicę 

5. 114A-115A/5 50 Sala wykładowa wyposażona w rzutnik 

multimedialny, ekran, tablice, z systemem 

nagłaśniania 

6. 118A/5 32 Sala wykładowa wyposażona w tablice, ekran, z 

ustawionym dodatkowo rzutnikiem 

7. 119 - 119A/600 MAŁA SALA 

AUDYTORYJNA A 

88 Mała sala audytoryjna wyposażona w rzutnik, 

ekran, tablice, z regulowanym oświetleniem i 

systemem nagłaśniającym 

8. 161/5 30 Sala wykładowa wyposażona w rzutnik, ekran, 

tablice 

9. 19,122/600 AUDYTORIUM A 233 Sala audytoryjna, z systemem nagłośnienia, 

rzutnikiem, monitorami  

10. 20/10 42 Sala wykładowa wyposażona w tablice, rzutnik 

multimedialny, ekran 

11. 220-221/7 99 Sala wykładowa, wyposażona w rzutnik, ekran, 

tablice, sprzęt nagłaśniający 

12. 227/5 26 Sala wykładowa wyposażona w rzutnik, ekran, 

tablice 

13. 225/5 24 Sala wykładowa wyposażona w rzutnik, ekran, 

tablice 

16. 217/7 48 Sala wykładowa wyposażona w rzutnik, ekran, 
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tablice 

17. SALA MULTIMEDIALNA 45 Sala wyposażona w rzutnik, duży ekran, 

wykorzystywana na wykłady dla studentów, 

seminaria wydziałowe i instytutowe 

18. 168B/5 42 Sala wykładowa wyposażona w rzutnik 

multimedialny i rzutnik światła, dwa ekrany, 

tablice pierwszej pomocy medycznej 

19. 164/5 32 Sala wykładowa wyposażona w rzutnik 

multimedialny i rzutnik światła, dodatkowo 

wyposażona w tablice jednostek zabezpieczenia 

bezpieczeństwa 

20. SALA KOLUMNOWA 58 Sala z pianinem, możliwością dostawienia 

rzutnika i ekranu, wykorzystywana na zajęcia 

warsztatowe 

21. AULA ZYGMUNTA AUGUSTA 200 Sala audytoryjna wyposażona w rzutnik, ekran, 

system nagłaśniający 

22. CZERNICA – SALA 

KONFERENCYJNA 

50 Sala konferencyjna, wyposażona w rzutnik 

multimedialny, ekran 

23. CZERNICA – MAŁA SALA 

WYKŁADOWA 

30 Sala wykładowa wyposażona w tablice, rzutnik 

multimedialny 

W 2012 roku do użytku oddany został nowoczesny budynek Biblioteka Główna AMW wraz  

z Centrum Audytoryjno-Informacyjnym o łącznej powierzchni ponad 8 tysięcy m2 (z czego 

pomieszczenia biblioteczne zajmują ponad 4,3 tysiące m2. Studenci i pracownicy mają  

w Bibliotece do dyspozycji 266 miejsc do pracy, 58 komputerów z dostępem do Internetu, 3 Pokoje 

Pracy Grupowej (przeznaczone do pracy małych 12 osobowych grup), 6 Pokoi Pracy Własnej 

wyposażonych w komputery, Czytelnię Wydawnictw Wojskowych, Czytelnię Czasopism Bieżących, 

Pracownię Multimedialną, Pracownię Badań i Analiz. Biblioteka dysponuje obecnie zbiorem ponad 

180 tys. woluminów, przede wszystkim posiada bogaty księgozbiór z zakresu sztuki wojennej, taktyki 

i historii marynarki wojennej, uzbrojenia sił morskich, nawigacji morskiej, ratownictwa morskiego, 

prac podwodnych oraz stale powiększający się zbiór książek z zakresu nauk humanistycznych  

i społecznych, nauk o bezpieczeństwie (morskim, narodowym, wewnętrznym). Czasopisma 

tradycyjne dostępne są w Czytelni Czasopism Bieżących oraz w Czytelni Ogólnej. Ogółem w Bibliotece 

Głównej zgromadzono ponad 300 tytułów czasopism (polskich i zagranicznych) prenumerowanych  

w różnych latach. Obecnie prenumerowanych jest 113 tytułów czasopism, w tym 79 czasopism 

polskich oraz 34 tytuły czasopism zagranicznych. Oprócz prenumeraty stałej czasopisma trafiają  

do Biblioteki w postaci darów, wymiany międzyuczelnianej i przydziału z jednostek wojskowych. 

Publikacje pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych umieszczone są w bazie 

uczelnianej Expertus. Biblioteka Główna wykonuje również dla pracowników, studentów i kursantów 

AMW Tematyczne Zestawienia Bibliograficzne oraz umożliwia korzystanie z Wypożyczalni 

Międzybibliotecznej. 

Biblioteka Główna AMW umożliwia korzystanie z elektronicznych baz dostępnych w sieci uczelnianej: 

 WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki) – umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów 

wiedzy w postaci elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji 
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elektronicznej. Stanowi istotne źródło wiedzy w pracach badawczych, rozwojowych  

i wdrożeniowych a także pomoc dla studentów przygotowujących prace dyplomowe. 

 EBSCO – bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing są udostępniane studentom  

i pracownikom AMW od 2010 roku w ramach krajowej licencji akademickiej, która obejmuje 

pakiet 14 baz w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma różnych wydawców, 

książki i inne publikacje (Academic Search Complete, Business Source Complete, Regional 

Business News, Health Source-Consumer Edition) oraz 7 baz bibliograficznych 

(abstraktowych)  

 NASBI (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa) – platforma umożliwiająca 

pełnotekstowy dostęp online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków. 

NASBI umożliwia dostęp do swoich zbiorów zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią. 

Zbiory biblioteczne są uzupełniane na bieżąco, pracownicy mają możliwość zamówienia pozycji 

niezbędnych w procesie kształcenia studentów, przeważnie dotyczy to najnowszych publikacji, które 

pojawiły się w danym roku na rynku. 

Dodatkowo w 2017 roku infrastruktura Akademii Marynarki Wojennej poszerzyła się  

o nowoczesny budynek Akademickiego Centrum Sportu, w skład którego wchodzi min. arena główna 

(boisko sportowe o wymiarach 22x44 m ze składaną trybuną na 200 osób), sala wielofunkcyjna  

o wymiarach 18x31 m, sala do walki w bliskim kontakcie, siłownia, ścianka wspinaczkowa, sala 

wykładowa. W październiku 2019 roku otwarta została pływalnia kryta z ośmiotorowym basenem  

o długości 25 m, wielofunkcyjnym basenem szkoleniowym z ruchomym dnem o długości 15 m, 

szerokości 8 m i głębokości 4,5 m. W ACS prowadzone są zajęcia z zakresu wychowania fizycznego.  

W przypadku studentów wojska w systemie służb publicznych odbywały się tam również dodatkowe 

warsztaty min. z zakresu technik bliskiej interwencji oraz samoobrony kobiet prowadzone przez 

Taktyczno-Bojowy System SAJN. W Akademickim Centrum Sportu działa 15 sekcji sportowych 

umożliwiających rozwój indywidualnych pasji studentów i pracowników AMW. 

Na uczelni istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci internetowej, co zapewnia dostęp 

do zasobów internetowych na laptopach, smartfonach i tabletach. 

Baza dydaktyczna Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych jest poddawana kontroli dwa razy 

w roku (po zakończeniu semestru zimowego i po zakończeniu semestru letniego), na ich podstawie 

przygotowywany jest plan remontów oraz plany zakupu niezbędnego sprzętu. Remonty zgłaszane są 

do rocznego planu sporządzanego przez Oddział Zabezpieczenia AMW.  W wyniku ostatniej kontroli 

oraz zebrania wniosków od studentów (opiekunowie roczników) w planie został ujęty remont 

sanitariatów w budynku nr 5. Natomiast w latach poprzednich, z inicjatywy studentów oraz 

pracowników Wydziału powstała przestrzeń dla studentów do wspólnej pracy i do odpoczynku  

(2 piętro budynku nr 5).  

Należy dodać, że w ramach Projektów Modernizacji Technologicznej realizowanych z dotacji 

celowych MON na Wydziale tworzone są dwie pracownie. Pracownia Sprawności Psychologicznej  

i Przywództwa, która utworzona została w 2018, wyposażona będzie w specjalistyczny sprzęt  

i oprogramowanie umożliwiające usprawnienie realizacji procesu dydaktycznego skierowanego do 

studentów, żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy, a także prowadzenie zajęć  

w zakresie umiejętności interpersonalnych, intrapsychicznych i przywódczych. Pracownia 

wyposażona bedzie w urządzenia, oprogramowanie i akcesoria do prowadzenia sesji treningowych 
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Biofeedback i Neurofeedback w pierwszym rzędzie umożliwia kształtowanie i podnoszenie 

kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem. Wykorzystanie ich pozwoli na wzrost 

samoświadomości specyficznych reakcji występujących pod wpływem stresu, umożliwia podjęcie 

efektywnych zachowań. Wyposażenie pracowni zostało zakupione trwają prace remontowo-

budowlane. Zajęcia Biofeedback przyczyniają się u osób poddanych treningowi do poprawy efektów 

uczenia się, koncentracji uwagi, pamięci i myślenia kreatywnego. Zakupienie urządzenia do 

prowadzenia zajęć relaksacyjnych (fotela do masażu relaksacyjnego), poprawi jakość uczenia 

wybranych metod radzenia sobie ze stresem (między innymi treningu autogennego). Urządzenie 

wykorzystywane jest w realizacji procesu dydaktycznego prowadzonego w Akademii Marynarki 

Wojennej oraz w realizacji kursów specjalistycznych dla żołnierzy zawodowych. 

W tym samym roku powstała Pracownia Badań i Analiz Społecznych, która realizuje badania  

i opracowuje analizy i ekspertyzy w zakresie problematyki społecznej, gospodarczej  

i politycznej, a w szczególności badań i analiz poświęconych: 

 wojsku jako instytucji społecznej z uwzględnieniem jego roli w społeczeństwie i państwie oraz 

uwzględniających jego wpływ na inne sfery życia społecznego; 

 powiązaniom między bezpieczeństwem narodowym a rozwojem społeczno-gospodarczym kraju; 

 współpracy cywilno-wojskowej; 

 wojsku pod kątem zachodzących w nim procesów profesjonalizacji, w szczególności problemów 

związanych z szkoleniem zawodowych żołnierzy; 

 szkolnictwu wojskowemu, zachodzących w nim przemian oraz niezbędnych kierunków rozwoju; 

 szkoleniu obronnemu, sposobom jego organizacji, koordynacji działań; 

 sytuacji socjalno-bytowej żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin; 

 Marynarce Wojennej i jej wpływowi na gospodarkę narodową. 

Pracownia ma za zadanie wspomagać proces kształcenia studentów wyposażając ich  

w umiejętności związane z przygotowaniem i prowadzeniem projektów badawczych od momentu 

określenia problemu badawczego, przez przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie wyników 

badań, po przygotowanie raportu końcowego. Uczyć posługiwania się metodami statystycznymi, 

zastosowania nowoczesnych programów komputerowych w badaniach ilościowych i jakościowych. 

Po drugie, pracownia ma umożliwić prowadzenie badań społecznych. Obie pracownie nadal są 

rozbudowywane, kolejne zakupy i prace związane z dostosowaniem pomieszczeń znajdują się  

w planach, które będą realizowane do 2021 roku. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

W ramach tej samej dotacji celowej na Wydziale ma powstać Pracownia Multimedialna  

i Komputerowa, która służyć będzie do realizacji zajęć ze studentami cywilnymi i wojskowymi 

Akademii Marynarki Wojennej z zakresu statystyki, metod badań, zajęć komputerowych związanych  

z obróbką danych statystycznych, analizą danych, analizą gospodarczą, tworzeniem zaawansowanych 

prezentacji multimedialnych, zajęć językowych. Pracownia będzie wyposażona min. w komputery 

stacjonarne (16 sztuk) z pełnym dostępem do Internetu, pakietem Office, dostępem do drukarki  

i nagrywarki CD oraz przygotowaniem przyłączy elektrycznych i teletechnicznych, projektor 

multimedialny, ekran elektryczny, programy Statistica Basic, Corel Draw Graphics Suite 2019, kamera. 

Pracownia wpłynie na podniesienie jakości kształcenia oraz poszerzy zakres kompetencji  

i umiejętności studentów, tym samym przyczyniając się do lepszego ich przygotowania do pracy 

zawodowej i wykonywanych obowiązków z nią związanych. 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 39 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Współpraca WNHiS z otoczeniem społeczno-gospodarczym prowadzona jest w następujących 

obszarach: 

- budowanie relacji z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami związanymi z służbami 

mundurowymi poprzez Radę Pracodawców, 

- przedsięwzięcia związane z edukacją, 

- wykłady i szkolenia prowadzone przez praktyków, 

- przedsięwzięcia naukowo-badawcze, 

- patronaty i opieka nad wybranymi szkołami ponadpodstawowymi. 

Rada Pracodawców stanowi kolegialne ciało doradcze, podejmującym działania na rzecz współpracy 

między Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych a zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi 

i instytucjami związanymi ze służbami mundurowymi. Podstawowym celem Rady Pracodawców jest 

konsultowanie koncepcji kształcenia, efektów uczenia się oraz programów studiów w celu 

dostosowania ich do potrzeb pracodawców i rynku pracy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Archiwum Wojskowego w Toruniu Oddział 

Zamiejscowy w Gdyni, Stoczni Wojennej w Gdyni, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni, 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,  

7. Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Fundacji PSC. Pełen skład Rady Pracodawców 

zamieszczony jest na stronie Wydziału →Studia → Wojsko w systemie służb publicznych → Rada 

Pracodawców. Rada ma również wpływ na zmiany w programach uczenia oraz treści kształcenia, jej 

przedstawiciele prowadzą wykłady i warsztaty dla studentów, w instytucjach, z których 

przedstawicielami są członkowie Rady tworzone są miejsca odbywania praktyk studentów kierunku 

wojsko w systemie służb publicznych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na specyfikę kierunku, 

praktyki odbywają się w instytucjach związanych ze służbami mundurowymi takimi jak: Wojskowa 

Komenda Uzupełnień Gdynia, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku, Archiwum Wojskowe Toruń 

Oddział Zamiejscowy w Gdyni, Morski Oddział Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży 

Granicznej, Komenda Powiatowa Policji w Pucku itp.  

Współpraca ta wykorzystywana jest również w ramach wizyt studyjnych i projektu Rozwój 

kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie 

służb publicznych finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program 

Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na 

poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, dzięki którym studenci 

mają szanse zapoznania się ze specyfiką służb mundurowych, organizacją pracy w takich instytucjach. 

W ramach projektu studenci mieli możliwość odwiedzenia Wojskowej Akademii Technicznej, 

Lotniczej Akademii Wojskowej oraz Akademii Wojsk Lądowych. W ramach zajęć poświęconych 

różnym rodzajom Sił Zbrojnych RP odbyły się min. wizyty w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego, Morskiej 

Jednostce Rakietowej w Siemirowicach, 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego, Ośrodka 

Kształcenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni.  

Efektem współpracy Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi jest także zatrudnianie specjalistów 

w ramach umów cywilno-prawnych w ramach, których prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku 
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wojsko w systemie służb publicznych. Pracodawcy organizują we współpracy z Wydziałem warsztaty  

i wykłady rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności potrzebne na rynku pracy. Przykładem 

może być warsztat z zakresu coachingu przygotowany dla studentów przez Instytut Rozwoju 

Integralnego, warsztaty prowadzone przez ekspertów z Regionalnej Izby Gospodarczej dotyczące 

współpracy z organami administracji publicznej, crowdfundingu, mediacji i samorządów 

gospodarczych, warsztaty z przedstawicielami ZUS w ramach przedmiotu System służby cywilnej, 

warsztaty prowadzone przez pracowników Radia Gdańsk „Media i bezpieczeństwo”. 

Kolejnym przykładem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest działalność doradcza 

pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Jako przykład można wskazać min. 

współpracę z Centrum Nauki Experyment, w ramach, której pracownicy WNHiS weszli do Rady 

Naukowej Centrum, wspierają działalność Centrum związaną z współpracą z studenckimi kołami 

naukowymi (udział w wydarzeniach takich jak np. SciencCom). Współpraca dotyczy również badań 

prowadzonych przez pracowników Wydziału, zwłaszcza projektów realizowanych w ramach 

programu wsparcia badań podstawowych MON pt. Grant Badawczy. W tym przypadku współpraca 

związana jest z badaniami prowadzonymi w jednostkach wojskowych, szkołach mundurowych, ale 

również jest to współpraca z innymi uczelniami, w tym Uniwersytetem Warszawskim  

i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Taka współpraca w ramach projektu,  

to również okazja do wymiany doświadczeń dydaktycznych czy organizacyjnych, która wzmacnia 

obustronnie potencjał dydaktyczny i naukowy. Warto również wspomnieć o ekspertyzach 

przygotowywanych przez pracowników Wydziału na rzecz różnego rodzaju podmiotów społecznych  

i gospodarczych. 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmuje również instytucje edukacyjne niższego 

szczebla. Wydział ma podpisane umowy o współpracy między innymi z: IX Liceum Ogólnokształcącym 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym  

im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Gimnazjum 

VI Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących nr 16 w Gdyni, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Polsko-Duńskim Przedszkolem Leśnym 

Ecoludek, Szkołą Podstawową w Pogórzu. Współpraca ze szkołami opiera się przede wszystkim na 

warsztatach i wykładach dla uczniów szkół. Wydział organizuje je na dwa sposoby, w ramach Dni 

Otwartych Akademii Marynarki Wojennej organizowanych dwa razy w roku (na wiosnę i w jesieni) 

oraz w ramach specjalnie przygotowanych na zamówienie warsztatów i wykładów dla konkretnych 

szkół i klas. W działania te angażowani są również studenci, którzy proponują swoim młodszym 

kolegom przygotowane przez siebie warsztaty. Pracownicy Wydziału pełnią również funkcje 

ekspertów wspomagających szkoły i uczniów w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych, 

konkursów debat oksfordzkich czy projektów. Współpraca w ramach umów daje możliwość udziału 

we wspólnych projektach mających na celu rozwijać kompetencje uczniów i studentów. 
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku 

WNHiS przykłada dużą wagę do umiędzynarodowienia procesu kształcenia na prowadzonych na 

Wydziale kierunkach z uwagi na to, iż absolwenci coraz częściej trafiają nie tylko na lokalny czy 

ogólnopolski rynek pracy, ale na rynek zagraniczny. Co więcej stosowanie języka angielskiego w tych 

działach gospodarki, w których prace podejmują absolwenci staje się normą. Tak jest również  

w przypadku absolwentów kierunku WwSSP, którzy trafiają najczęściej do jednostek wojskowych, 

zasilają szeregi PSP lub Policji, pracują w administracji szczebla lokalnego i regionalnego. 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia jest realizowane na kilka sposobów. Po pierwsze, przez 

zajęcia z zakresu języka angielskiego. Na kierunku WwSSP są one realizowane w wymiarze 60 godzin, 

oprócz tego 60 godzin języka angielskiego specjalistycznego według standardu STANAG na poziomie 

2-3. Zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego prowadzone są przez specjalistę – praktyka, w ich 

trakcie kładzie się nacisk na umiejętności praktycznego porozumiewania się w języku angielskim i na 

słownictwo specjalistyczne używane w wojsku i innych służbach mundurowych. Oprócz zajęć  

z zakresu języka angielskiego studenci kierunku WwSSP mają możliwość wyboru jednego z dwóch 

języków – niemieckiego lub rosyjskiego. Zajęcia z drugiego języka obcego prowadzone są w wymiarze 

30 godzin. Ponadto studenci mieli możliwość nauki specjalistycznego języka angielskiego podczas 

uczestnictwa w projekcie Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych 

studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni. 

Istotnym elementem umiędzynarodowienia procesu kształcenia jest stworzenie możliwości wyboru 

przez studentów niektórych przedmiotów w języku angielskim. W przypadku studiów na kierunku 

WwSSP są to: prawo konfliktów zbrojnych/law of armed conflict; przemiany cywilizacyjne 

współczesnego świata/civilizational transformations of the world; siły zbrojne w polityce 

bezpieczeństwa państwa/armed forces in state security policy; marynarka wojenna/navy; 

administracja wojskowa/military administration; filozofia walki/philosophy of struggle. 

Kolejnym sposobem zwiększenia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na WNHiS był udział  

w projekcie MON Katedra Ad Hoc. Projekt zakłada zapraszanie do współpracy przez uczelnie 

wojskowe naukowców zagranicznych, którzy prowadzą w jej ramach wykłady, warsztaty dla 

studentów i kadry. W ramach tego projektu WNHiS w grudniu 2017 roku zaproszony został dr Jerry 

Hendrix - Senior Fellow i Dyrektor programu oceny strategii obronnych w Center for a New American 

Security. W ramach jego wizyty odbył się wykład otwarty pt. Countering Russian Anti-Access and Area 

Denial in the Baltic Sea (14 grudnia 2017 r.), spotkanie z pracownikami Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych pt. Alternative US Force Structure in Europe (14 grudnia 2017 r.), wykład otwarty 

pt. India’s Maritime Strategy and New International Order in Asia (15 grudnia 2017 r.), spotkanie 

podsumowujące z pracownikami Instytutu Stosunku Międzynarodowych pt. The Importance of 

Technology Sharing with Allies (15 grudnia 2017 r.). W czerwcu 2018 roku w ramach tego samego 

projektu wykłady wygłosił capt Matthew Testermann – dyrektor Wydziału Nauk Politycznych US 

Naval Academy. W trakcie pobytu wygłosił wykład pt. Urbanization, future armed conflicts, and civil 

war theory (19 czerwca 2018 r.), podczas konferencji międzynarodowej organizowanej przez WNHiS 

wykład pt. Koncepcje kształcenia w dziedzinie stosunków międzynarodowych wobec wyzwań XXI 

wieku (20 czerwca 2018 r.) oraz spotkał się z kadrą wydziału i studentami. 
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Oprócz wykładów realizowanych w ramach projektu MON WNHiS regularnie organizuje wykłady 

otwarte wykładowców reprezentujących zagraniczne ośrodki akademickie, w ostatnim okresie: 

- prof. Shantanu Chakrabarti (University of Calcutta), prof. Arvind Kumar (University of Manipal), 

India’s Maritime Strategy and New International Order in Asia (15 grudnia 2017)  

- Lt Col Dr Samir Rawat (Military Mind Academy w Indiach), Stress and Leadership Challenges in 21st 

Century (18 grudnia 2018 r.) 

- prof. Helen Rosenberg (University of Wisconsin-Parkside, Your race, my race. Are we different?  

(18 stycznia 2019 r.). 

Coraz ważniejszą rolę w procesie procesu kształcenia i wzrost mobilności studentów i kadry odgrywa 

program ERASMUS +. WNHiS ma podpisane umowy z następującymi uczelniami zagranicznymi: 

- Yasa University Izmir (Turcja), 

- Panteion University of Social and Political Sciences Ateny (Grecja), 

- University of Crete (Grecja). 

- University of Defence Brno (Czechy), 

- University of Zagreb (Chorwacja), 

- Matej Bel University in Banska Bistrica (Słowacja). 

Dodatkowo WNHiS współpracuje między innymi z University Carlos III w Madrycie, Comillas Pontifical 

University w Madrycie, United States Naval Academy. We wszystkich wymienionych wyżej 

uniwersytetach studenci WNHiS mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych, 

umiejętności pracy projektowej. Z roku na rok zwiększa się liczba studentów i pracowników 

decydujących się na skorzystanie z oferty Erasmusa+. Ogółem z oferty skorzystało ok 50 osób. Oprócz 

Erasmusa+ pracownicy korzystają z oferty dwutygodniowych intensywnych kursów językowych  

w ramach CIOR Language Academy, kończą się one egzaminami STANAG 60001 na różnych 

poziomach (w 2018 z takiego kursu skorzystało sześciu wykładowców, w 2019 jeden). 

Warto również wspomnieć o udziale w międzynarodowym projekcie MENTORESS - Maritime 

Education Network to Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services, w ramach program 

Erasmus+, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices and Strategic Partnerships 

for higher education (2017 – 2019). 

W doskonaleniu warsztatu dydaktycznego i naukowego ważną rolę odegrał trzytygodniowy pobyt  

w Stanach Zjednoczonych w dniach 1-23.06.2016 w ramach projektu Podnoszenia jakości kształcenia 

na kierunku stosunki międzynarodowe – profil praktyczny, w którym brali udział dr hab. Gracjan 

Cimek, mgr Łukasz Wyszyński, mgr Paweł Kusiak, mgr Dominka Wyszyńska. W trakcie wyjazdu mieli 

okazję uczestniczyć w seminarium i wymianie dobrych praktyk w wielu instytucjach min.: Department 

of Political Science US Naval Academy w Annapolis;  Center for Eurasian, Russian and East European 

Studies Georgetown University. Banku Światowym, Brookings oraz German Marshall Fund. 

Szczególnie istotne dla kształtowania programu uczenia się na kierunku WwSSP były spotkania  

w United States Naval Academy. 

Ważną inicjatywą była współorganizacja i udział kadry w seminarium pt. NATO’s role in the 

contemporary World w Madrycie w dniach 7-9.06.2017 w University Carlos III in Madrid. Brali w nim 

udział: dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW, dr hab. Gracjan Cimek, dr Iwona Pisarska, mgr Łukasz 

Wyszyński, mgr Paweł Kusiak. 
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W ramach projektu NCBiR mgr Łukasz Wyszyński i mgr Paweł Kusiak odbyli w dniach 7.-14.04.2019 

podróż studyjną do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Działania projektowe obejmowały spotkania  

w ambasadzie Rzeczypospolitej w Waszyngtonie; German Marshall Fund; Political Science 

Department, United States Naval Academy; The George Washington University. 

Warto również wspomnieć o współpracy dr Mariusza Kardasa z uczelniami i instytucjami na Ukrainie.  

Od kilku la jest współorganizatorem konferencji międzynarodowych, które odbywają się na terenie 

Ukrainy: 

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w okresie  

II Rzeczypospolitej. Społeczeństwo – kultura – bezpieczeństwo, (organizatorzy: Centrum Kultury 

Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Wojskowa 

Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), Iwano-Frankiwsk 30 IX-

1 X 2016; 

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian 

społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Społeczeństwo - polityka - kultura - 

stosunki między narodami, (organizatorzy: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-

Frankiwsku, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 

Biblioteka Naukowa Podkarpackiego Państwowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka), Iwano-

Frankiwsk 12-13 IX 2017; 

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1918-

1923. Polityka - wojskowość - gospodarka - administracja, (organizatorzy: Centrum Kultury Polskiej  

i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", Podkarpacki 

Państwowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka), Iwano-Frankiwsk 7-9 IX 2018; 

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1939-

1945. Wojna – Okupacja - „Wyzwolenie”, (organizatorzy: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 

Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia 

Marynarki Wojennej w Gdyni, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", Podkarpacki Państwowy 

Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka), Iwano-Frankiwsk 6-8 IX 2019 (współorganizator).  

Z uczelniami ukraińskimi współpracuje również dr Svitlana Lizakowska, jej efektem były publikacje  

i udział w konferencjach: 

- XXI Ogólnoukraińska Konferencja Naukowa pt. Mochylianskie czytania-2018 - Досвід та тенденції 
розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти; 
 Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. Petra Mohyły;  tytuł wystąpienia: Mіграція як виклик для 
розвитку громадянського суспільства в Україні; Mikołajów, Ukraina 12 -17.11.2018 r. 
-  Публічна партиципація як основа становлення та розвитку громадянського 
суспільства, [w:] Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Впровадження 
європейських соціальних стандартів в Україні” , Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. Petra 
Mohyły, Mikołajów, Ukraina, 8 czerwca 2017 r. 

Mgr Łukasz Wyszyński i mgr Paweł Kusiak wzięli udział w konferencji pt. NATO burden sharing and 

the future of the NATO Alliance organizowanej przez Vrije University i George Washington University 

w Brukseli w dniach 16.06-19.06.2019. 
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Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

Efektem wymiany dobrych praktyk podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w dniach 1-23.06.2016 

w Department of Political Science US Naval Academy w Annapolis była inicjatywa wprowadzenie do 

programu  kształcenia modułu „Mentoring projektu”, który stanowi nową formę realizacji zajęć 

łączącą elementy teorii i praktyki oraz tworzący warunki do współpracy podczas cyklu przedmiotów 

wielu wykładowców z jedna grupą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 45 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych podejmuje działania mające na celu zapewnienie 

studentom wsparcia zarówno w procesie uczenia się, rozwoju naukowego, przygotowania ich do 

wejścia na rynek pracy, jak i rozwoju społecznego. Wykorzystuje się sprawdzone i stosowane od 

wielu lat z powodzeniem metody opieki nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się. 

Rozwiązania te umożliwiają studentom pogłębianie wiedzy oraz umiejętności i osiąganie założonych 

efektów uczenia się.  

Współpraca ze studentami rozpoczyna się od początku roku akademickiego, wtedy odbywają się 

szkolenia dla studentów prowadzone przez Prezydium Samorządu Studentów AMW (Szkolenia są 

ujęte w planie zajęć dla studentów pierwszego roku). W trakcie szkoleń studenci uzyskują informacje 

dotyczące uczelni, systemu oferowanych stypendiów, ubezpieczeń, wyjazdów w ramach programu 

ERASMUS+. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych wprowadził do programów studiów na 

wszystkich prowadzonych kierunkach dwa przedmioty, które mają za zadanie pomóc studentowi 

przyswoić podstawowe zasady związane z studiowaniem i funkcjonowaniem na uczelni. W pierwszym 

semestrze studenci mają zajęcia z zakresu Podstaw efektywnego studiowania, w semestrze drugim  

z kolei z zakresu Umiejętności akademickich. Pierwszy z przedmiotów ma za zadanie zapoznać 

studenta z podstawowymi kategoriami dotyczącymi studiowania, przedstawić specyfikę uczelni, 

WNHiS oraz kierunku studiów, zasady związane z efektywnym czytaniem, notowaniem, efektywną 

nauką oraz zarządzaniem czasem. Drugi wprowadza studenta w świat nauki, przybliża zasady edycji 

prac naukowych, przygotowania przypisów literaturowych i komentarzowych, konstruowania prac, 

przygotowania prezentacji i sposobów ich prezentacji. Zajęcia zostały wprowadzone by ułatwić 

studentom pierwszego roku wejście w życie akademickie, nauczyć ich podstawowych zasad, 

wspomóc procesy uczenia się. Dodatkowo studenci pierwszego roku mają do swojej dyspozycji 

Dzienniki samooceny osiągania efektów uczenia się, które pozwalają im śledzić na bieżąco to, czego 

nauczyli się, jakie kompetencje i umiejętności poszerzyli lub zdobyli. Odbywa się to podczas 

przedmiotu Diagnoza kompetencji i projektowanie swojego rozwoju, który obecny jest w każdym 

semestrze studiów. Dzięki temu studenci otrzymują wsparcie nie tylko w zakresie studiowania, ale 

także planowania swojego rozwoju w oparciu o mocne strony i zainteresowania.  

Zgodnie ze Statutem Akademii Marynarki Wojennej (§56 ust. 4) za nadzór nad procesem kształcenia 

na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych odpowiada Prodziekan ds. kształcenia  

i studenckich. Podejmuje decyzje w zakresie uprawnień, jakie przysługują studentom zgodnie  

z Regulaminem Studiów, w tym min. powtarzania przedmiotu, wpisu warunkowego, powtarzania 

semestru, skreśleniu z listy itp. Od decyzji wydanych przez Prodziekana (na podstawie odpowiednich 

przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego), studenci mają możliwość odwołania się, do 

Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Na Wydziale stosowana jest procedura 

składania i rozpatrywania podań studenckich oraz procedura odwoławcza. Zgodnie z tymi 

procedurami: podania i wnioski kierowane do Prodziekana składane są w Dziekanacie. Odwołania 

mogą być składane bezpośrednio w Biurze Rektora lub pośrednio przez dziekanat. Rozpatrzenie 

podań, wniosków i odwołań kierowanych do Prodziekana ma formę decyzji. Zasady rozpatrywania 

podań wniosków i odwołań są zgodne z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dostępny jest przez wszystkie dni tygodnia poza godzinami 

prowadzenia zajęć. 
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Istotną rolę w zakresie opieki i wspierania studentów odgrywają również opiekunowie 

poszczególnych roczników (powoływani zgodnie z Regulaminem Studiów przez Prodziekana ds. 

kształcenia i studenckich), którzy reprezentują interesy studentów wobec władz Wydziału,  

w szczególności zaś mają prawo do wyrażania opinii i formułowania wniosków w sprawach 

dotyczących min. organizacji procesu dydaktycznego oraz uczestniczenia w pracach zespołów 

programujących i opiniujących działalność dydaktyczną i organizacyjną Wydziału, służą radą i pomocą 

w sprawach związanych z problemami dydaktycznymi i socjalnymi studentów (§7 ust. 1 Regulamin 

studiów AMW, Decyzja Rektora-Komendanta nr 256 z 8 grudnia 2010 r. w sprawie powołania  

i szczególnych obowiązków opiekunów studentów). Opiekunowie utrzymują stały kontakt  

z znajdującymi się pod ich opieką rocznikami, dodatkowo mają obowiązek minimum dwa razy w roku 

odbyć spotkania ze swoimi grupami, w trakcie, których omawiane są wszystkie bieżące sprawy, 

problemy i ewentualne uwagi studentów. Po spotkaniach tworzone są raporty, które trafiają do 

Prodziekana ds. kształcenia i studenckich. Pojawiające się w nich uwagi i wnioski są analizowane, 

omawiane z opiekunami roku, w przypadku skarg odbywają się dodatkowe spotkania ze studentami. 

W ich efekcie podejmowane są działania mające na celu rozwiązanie problemu. Do września 2019 

roku raporty były również przedstawiane w trakcie Rady Wydziału, która podejmowała uchwałę o ich 

zatwierdzeniu. 

Dwa razy w roku odbywa się spotkanie studentów z Dziekanem i władzami Wydziału, w trakcie 

którego omawiane są wszystkie aktualne sprawy związane z działalnością dydaktyczną, naukową  

i organizacyjną Wydziału. W trakcie takich spotkań istnieje możliwość zgłaszania problemów i uwag, 

sygnalizowania spraw istotnych dla studentów. Oprócz tego studenci mają możliwość 

bezpośredniego zgłaszania swoich uwag do realizowanego procesu dydaktycznego i innych kwestii 

związanych z ich funkcjonowaniem na Wydziale w trakcie konsultacji pracowników i władz Wydziału, 

kontaktowanie się z nimi drogą mailową oraz spotkania z przedstawicielami Samorządu Studentów 

AMW.  

Jednym ze sposobów wsparcia studentów są konsultacje prowadzone przez wykładowców, mają one 

na celu wyrównywanie poziomu wiedzy studentów, dają możliwość nadrobienia zaległego materiału 

oraz są szansą na rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy. Na Wydziale Nauk Humanistycznych 

i Społecznych konsultacje dla studentów są przewidziane w piątki od godziny 12.30 do 13.30 

(Zarządzenie Dziekana nr 2/ZD/2019 z dnia 22.10.2019), gwarantuje to dostępność wszystkich 

wykładowców, nie koliduje z zajęciami. Dodatkowo oczywiście istnieje możliwość umawiania się na 

konsultacje poza terminem piątkowym. Takie wsparcie dotyczy również kwestii związanych  

z przygotowaniem studentów do wyjścia na rynek pracy. W tym zakresie pomoc studentom świadczy 

opiekun praktyk powołany na każdym kierunku studiów na Wydziale, w tym również na kierunku 

WwSSP. Do obowiązków opiekuna praktyk należy min. zapoznanie studentów z zadaniami 

programowymi praktyki, przygotowanie merytoryczne studentów do odbycia praktyk, nawiązywanie 

kontaktów z instytucjami, w których mogą być organizowane praktyki dla studentów, prowadzenie 

dokumentacji praktyk, udzielanie pomocy studentowi w wyborze miejsca do odbycia praktyki, 

kontrolę przebiegu praktyki, ocenę praktyki zgodnie z wymaganiami programu kierunku studiów, 

zaliczenie praktyki zgodnie z wymaganiami programu danego kierunku studiów. 

WNHiS posiada również rozwiązania, które mają na celu wsparcie studentów w uczeniu się  

w przypadkach, gdy z różnych przyczyn, najczęściej niezależnych od nich znaleźli się w trudnej sytuacji 

życiowej lub z pewnych powodów nie są w stanie realizować w określonych terminach rygorów 
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dydaktycznych wynikających z programów studiów. Rozwiązaniem w ich przypadku jest Indywidualna 

Organizacja Studiów (IOS). Student ma w takim przypadku możliwość za zgodą Prodziekana ds. 

kształcenia i studenckich na ustalenie indywidualnych terminów spełnienia rygorów dydaktycznych 

wynikających z planów studiów. Dla studentów uzdolnionych przewidziany jest Indywidualny 

Program Studiów. Może on być przyznany wyróżniającym się studentom, ma na celu wzbogacanie  

i poszerzanie ich wiedzy w ramach studiowanego kierunku, specjalności lub kierunków pokrewnych. 

Studenci studiujący według IPS mogą uczestniczyć w pracach naukowo-badawczych realizowanych na 

Wydziale. IPS umożliwia studentowi realizację części zajęć w innej uczelni. 

Jedną z podstawowych form wsparcia rozwoju naukowego studentów i ich zainteresowań jest 

działalność kół naukowych na Wydziale. Obecnie działają na nim cztery koła: Koło Naukowe 

Geopoliticus, Dziennikarskie Koło Naukowe, Koło Naukowe Młodego Menadżera oraz Koło Naukowe 

Aktywnego Pedagoga. Członkowie kół biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach 

organizowanych zarówno na Wydziale, jak i poza nim. Dodatkowo członkowie kół naukowych często 

przygotowują warsztaty dla licealistów w ramach Dni Otwartych AMW. Działalność kół naukowych 

nie jest przypisana do kierunków studiów. W pracach ww. kół mogą brać i biorą udział studenci  

z wszystkich kierunków realizowanych na WNHiS, a także brały udział osoby z innych wydziałów 

AMW.  

Studenci kierunku WwSSP byli beneficjentami projektów realizowanych w ramach  finansowanie  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

1. Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku 

Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni realizowany od 2 stycznia 2017 r. do 

30 września.2018 r. 

Celem projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych 

studentów drugiego i trzeciego roku, co w efekcie miało przyczynić się do lepszego ich przygotowania 

do wejścia na rynek pracy. W ramach podejmowanych działań wzmacniano: 

- kompetencje komunikacyjne w ramach: zajęć ze specjalistycznego języka angielskiego (zajęcia 

obejmujące metodykę nauczania języka wojskowego, kończące się uzyskaniem certyfikatu), Change 

Management Foundation (zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu zarządzania zmianą  

w organizacji. Dzięki którym studenci mieli szansę zapoznać się z metodami pracy z jednostkami  

i zespołami z perspektywy uczenia, motywowania, komunikowania się, tworzenia i prezentowania 

wizji zmiany, radzenia sobie z oporem; zajęcia kończyły się uzyskaniem certyfikatu wewnętrznego  

i międzynarodowego) oraz zajęć z komunikacji interpersonalnej/międzykulturowej;  

- kompetencje zawodowe w ramach zajęć z zakresu szkolenia wojskowego, przygotowującego 

studentów do odbycia służby przygotowawczej wg „Skróconego programu szkolenia podstaw 

Sił Zbrojnych RP”; kursu ratownika wodnego (kończącego się otrzymaniem zaświadczenia o uzyskaniu 

tytułu "Ratownika wodnego" zgodnie ze wzorem MSW), kursu sternika motorowodnego (po jego 

ukończeniu student otrzymywał patent "Sternika motorowodnego" zgodnie ze wzorem MSiT) oraz 

kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (kończącego się otrzymaniem  zaświadczenia o uzyskaniu 

tytułu "Ratownika"); 

- kompetencje analityczne w ramach zajęć z zakresu obrony terytorialnej kraju (obejmujących 

zagadnienia z zakresu działania służb publicznych i mundurowych, zagadnień z zakresu powszechnej 

samoobrony i obrony cywilnej, przysposobienia obronnego, zarządzania bezpieczeństwem 

publicznym, zagadnień z zakresu przebiegu sporów i konfliktów zbrojnych) oraz Prince2 Foundation 
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(studenci poznawali podstawowe reguły metodyki pozwalającej zarządzać każdym projektem, 

między innymi zapoznawali się ze sposobami zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem 

nadzoru oraz sposobów zwiększania szans na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego).  

2. Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych. 

Projekt umożliwiał odbycie płatnego stażu w instytucjach związanych ze specyfiką studiów,  

w znacznej mierze instytucji związanych ze służbami mundurowymi. Wśród instytucji 

przyjmujących na staże znalazły – wiodące podmioty na terenie PL zajmujące się bezpieczeństwem, 

obronnością państwa, funkcjonowaniem służb mundur., Sił Zbrojnych itp. (m.in. Morska Straż 

Graniczna w Gdańsku, Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Wojskowa 

Prokuratura Garnizonowa w Krakowie, Ośrodek żeglarski MW w Gdyni, Biuro Bezpieczeństwa 

Narodowego, MON, MSZ, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Toruniu, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku). 

3. Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni realizowany od  

1 października 2018 r. do 31 czerwca 2024 r. 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji studentów niezbędnych na rynku pracy. Obejmuje 

między innymi: 

- moduł podnoszenia kompetencji komunikacyjnych studentów wojska w systemie służb publicznych, 

na który składają się zajęcia z języka angielskiego (nakierowane na słownictwo związane ze specyfiką 

kierunku, słownictwo z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce oraz specjalistyczne 

słownictwo wojskowe) oraz warsztaty interpersonalne prowadzone w oparciu o metody aktywizujące 

(gry i symulacje, analizy przypadków, pracę grupową itd.); 

- moduł podnoszenia kompetencji analitycznych obejmujące szkolenie Prince 2 Foundation  

(w zakresie podstawowych reguł metodyki Prince2, sposobów zarządzania ryzykiem, jakością  

i prowadzenia nadzoru oraz zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu i założonego celu (kończą się 

otrzymaniem certyfikatu ukończenia akredytowanego szkolenia oraz certyfikatu 

międzynarodowego)) oraz Warsztatów Obrony Narodowej i Terytorialnej RP (prowadzone metodą 

warsztatową w oparciu o metody prognozowania i symulacji, mają za zadanie dostarczyć studentom 

wiedzę na temat wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, jako potencjału obronnego Polski, sposobów 

oddziaływania na otoczenie w celu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa 

narodowego oraz umiejętności prowadzenia analiz, prognoz i symulacji w zakresie skutecznego 

systemu obrony narodowej); 

- moduł podnoszenia kompetencji zawodowych, w ramach którego studenci mają szanse ukończenia 

kursu ratownika wodnego, sternika motorowodnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 

warsztatów Szkoła krytycznego myślenia (obejmujących zagadnienia z obszaru logiki, matematyki  

i filozofii). 

Formą wsparcia rozwoju zawodowego studentów kierunku wojsko w systemie służb publicznych jest 

również możliwość udziału w programie MON pt. Legia Akademicka. Udział w nim mogą wziąć 

studenci cywilni nieposiadający stopnia wojskowego. Projekt obejmuje min. 30 godzin zajęć 

realizowanych przez kadrę AMW według programu MON. Odbywają się na terenie uczelni,  

z wykorzystaniem istniejącej bazy dydaktycznej w tym min. symulatora strzeleckiego Śnieżnik.  

Po zaliczeniu pisemnego testu wiedzy, studenci mogą złożyć wniosek o odbycie ochotniczego 

ćwiczenia rezerw i zrealizować cześć szkolenia praktycznego w wyznaczonej jednostce wojskowej lub 
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centrum szkoleniowym w okresie wakacyjnym zdobywając stopień szeregowego lub podoficera 

rezerwy.  

W ramach programu studiów studenci mają zaplanowany modułu „Praktyka”, który składa się  

z następujących przedmiotów: a) Diagnoza kompetencji i projektowanie swojego rozwoju;  

b) Organizacja i ewaluacja praktyk; c) Spotkania z pracodawcami; d) Praktyka indywidualna.  

Tak zaplanowane zajęcia dają szanse studentowi poznania swoich mocnych stron, zapoznanie się  

z oczekiwaniami pracodawców, a na późniejszym etapie świadome podjęcie decyzji o późniejszej 

karierze zawodowej. AMW podejmuje również działania wspierające studentów i absolwentów  

w zakresie kontynuowaniu nauki, m.in. oferując zniżki na studia podyplomowe dla absolwentów. 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych współpracuje z Akademickim Biurem Karier, którego 

celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań ułatwiających studentom  

i absolwentom AMW start zawodowy. ABK ma za zadanie łączyć pracodawców ze studentami  

i absolwentami. W ramach swoich działań przygotowuje studentów i absolwentów do rozmów 

rekrutacyjnych w firmach, upowszechnia oferty pracy zarówno w kraju, jak i za granicą, opracowuje 

bazy danych pracodawców oraz studentów i absolwentów w celu jak najlepszego wyselekcjonowania 

potencjalnych pracowników odpowiadających wymaganiom stawianym przez pracodawców, 

organizuje spotkania studentów z pracodawcami.  

Studenci wojska w systemie służb publicznych mogą skorzystać z systemu stypendialnego, którego 

zasady działania opisane zostały w Regulaminie świadczeń dla studentów oraz przyznawania miejsc  

w domach studenckich Akademii Marynarki Wojennej (Decyzja Rektora-Komendanta nr 172/2019  

z dnia 16 września 2019 r.). System ten określa ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej. Określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej, wzory wniosków o udzielanie świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia  

o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów, sposób udokumentowania sytuacji 

materialnej oraz tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji 

stypendialnej a także zasady i tryb zakwaterowania w domach studenckich. Zgodnie z Regulaminem 

student może ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora oraz zapomogę.  

Stypendia socjalne przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej po 

złożeniu przez nich odpowiednich wniosków. Wysokość stypendium oraz górną granicę dochodu 

przypadającego na członka rodziny ustala rektor w porozumieniu z Prezydium Samorządu Studentów 

AMW w decyzji wydawanej do 15 listopada każdego roku kalendarzowego (§ 6 ustęp 2 Regulaminu 

świadczeń dla studentów oraz przyznawania miejsc w domach studenckich Akademii Marynarki 

Wojennej). 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający 

orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie,  

o którym jest mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172). Organami 

uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy orzecznicy 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
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Studenci niepełnosprawni mogą skorzystać również z wsparcia ze strony Pełnomocnika Rektora ds. 

studentów niepełnosprawnych, który prowadzi rejestrację studentów niepełnosprawnych, zbiera 

informacje od studentów posiadających orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności  

o barierach, które mogą powodować trudności w czasie studiów, odpowiada za przekazywanie 

informacji dotyczących możliwych form wsparcia i pomaga w rozwiązywaniu ich bieżących 

problemów. Odpowiada również za dostosowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów 

niepełnosprawnych, stworzenie warunków umożliwiających im pełen udział w procesie kształcenia, 

poradnictwo w zakresie wyboru studiów w oparciu o indywidualne możliwości kandydata i stopień 

jego niepełnosprawności. Jego zadaniem jest również koordynowanie działań mających na celu 

usuwanie barier i integrację społeczną studentów niepełnosprawnych (Decyzja Rektora-Komendanta 

Akademii Marynarki Wojennej w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. studentów 

niepełnosprawnych nr 38 z dnia 22 lutego 2019r.). Warto dodać, że Akademia Marynarki Wojennej 

znalazła się wśród 85 uczelni, które pozyskały środki na działania mające na celu likwidację barier  

w dostępie do kształcenia i dostosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach 

 Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 

pt. „Uczelnia dostępna”. 

System wsparcia socjalnego uzupełniają zapomogi, o które może ubiegać się student, który  

z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej (§ 18 Regulaminu świadczeń dla 

studentów oraz przyznawania miejsc w domach studenckich Akademii Marynarki Wojennej). 

W ramach tego samego Regulaminu znaleźć można zapisy dotyczące przydzielania studentom miejsc 

w domach studenckich AMW. Pierwszeństwo w tym przypadku przysługuje studentom, którym 

codzienne dojazdy do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy 

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz studiuje w trybie dziennym. Studenci składają 

wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim do dziekanatu w terminie ustalonym przez 

Prezydium Samorządu Studentów AMW (przyjmuje się odrębne terminy dla studentów pierwszego 

roku studiów licencjackich i magisterskich, uwzględnia się również termin rekrutacji n studia). 

Studenci mają również możliwość korzystania z stołówki uczelnianej, która zapewnia całodobowe 

wyżywienie w przystępnych cenach. Zasady dotyczące wyżywienia dla studentów określa Zarządzenie 

Rektora Komendanta AMW nr 11 z dnia 08.08.2019 r. w sprawie organizacji wyżywienia. 

Stypendium naukowe rektora stanowi element systemu motywowania studentów do osiągania 

wysokich wyników w nauce, sporcie oraz rozwijania zdolności artystycznych. Zgodnie z Regulaminem 

świadczeń dla studentów oraz przyznawania miejsc w domach studenckich Akademii Marynarki 

Wojennej może je otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią 

ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub uzyskał wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium może uzyskać nie więcej niż 10% 

studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Inną formą zachęty studentów do 

osiągania wysokich wyników i podnoszenia swoich umiejętności, poszerzania wiedzy jest konkurs na 

najlepszą pracę dyplomową. Zasady udziału określa Zarządzenie Rektora-Komendanta Akademii 

Marynarki Wojennej nr 142 z 2013 roku oraz Uchwała Senatu nr 3 w sprawie: regulaminu 

przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów Akademii Marynarki Wojennej z 21 

stycznia 2016 roku. Do konkursu mogą być zgłoszone wszystkie prace dyplomowe ocenione na ocenę 

bardzo dobrą, których autorzy uzyskali oceny bardzo dobre w trakcie egzaminu dyplomowego. 

Studenci kierunku wojsko w systemie służb publicznych mogą ubiegać się o taką nagrodę w kategorii 
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kierunków nietechnicznych. W najbliższym czasie wprowadzone zostanie Zarządzenie Rektora-

Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w sprawie własnego funduszu na stypendia za wyniki  

w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów, które będzie 

umożliwiało wyróżnianie najlepszych kandydatów przyjętych na studia w AMW, motywowanie 

studentów do osiągania najlepszych wyników w nauczaniu oraz zwiększanie aktywności studentów  

w zakresie działalności naukowej prowadzonej w AMW. 

Informacje o systemie wsparcia studenci mogą znaleźć na stronie AMW w zakładce dla studenta, na 

stronie WNHiS w zakładce dla studenta oraz na stronie Prezydium Samorządu Studentów AMW. 

Dodatkowo informacje o terminach składania wniosków pojawiają się w mediach społecznościowych 

AMW, WNHiS i PPS AMW. 

Inną formą zachęcającą studentów do rozwoju naukowego, poszerzania wiedzy jest Konkurs 

Czerwonej Róży organizowany dla najlepszych studentów i kół naukowych uczelni trójmiejskich. 

Kandydatów do nagrody zgłaszają władze pomorskich uczelni, wskazując po jednym kandydacie  

w każdej kategorii. Warto podkreślić, że w konkursie oprócz wysokiej średniej brana jest pod uwagę 

aktywność społeczna i pozanaukowa. Konkurs jest wielostopniowy, pierwszy etap to wyłonienie 

najlepszego kandydata na poziomie uczelni. 

Funkcję motywującą studentów do osiągania najlepszych wyników pełni stypendium Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, które jest przyznawane studentom ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi 

lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.  

Studenci WNHiS mają możliwość skorzystania z Programu Erasmus+. Informacje na jego temat 

uzyskują od uczelnianego koordynatora Programu oraz do października 2019 roku wydziałowego 

koordynatora. Podstawowe informacje dotyczące Programu, niezbędne dokumenty studenci mogą 

pobrać ze strony wydziału. Dodatkowo studenci zachęcani są do udziału w szkołach letnich 

organizowanych przez uczelnie i instytucje zagraniczne. 

Ważnym elementem wsparcia studentów jest również: system informatyczny Uczelnia XP oraz strona 

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. W systemie Uczelnia XP student ma dostęp do 

informacji dotyczących stypendiów, opłat, przedmiotów i ocen oraz podań i decyzji z nimi 

związanych. Na stronie Wydziału w zakładce kierunku studiów znajduje bieżące informacje dotyczące 

zajęć (zmiany terminów zajęć, informacje o wyborze promotorów, fakultetów itp.), plan zajęć, 

program studiów, karty przedmiotów, terminy egzaminów, informacje dotyczące praktyk, konsultacji 

pracowników. 

Jednym z istotniejszych elementów monitorowania, wspierania i doskonalenia systemu opieki nad 

studentami oraz ewaluacji jakości kształcenia na Wydziale jest ankietyzacja pracowników oraz pracy 

Dziekanatów. Ankiety przeprowadzane są na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia, 

w tym również wśród studentów kierunku WwSSP. Ankieta przeprowadzana jest pod koniec każdego 

roku akademickiego. Za organizację i przeprowadzenie badań wśród studentów odpowiada 

Prezydium Samorządu Studentów AMW. Nadzór nad badaniami sprawuje Dział Karier i Wsparcia 

Studentów we Współpracy z Działem Organizacji i Jakości Kształcenia oraz z prodziekanami 

właściwymi do spraw kształcenia oraz kierownikami jednostek pozawydziałowych. Wyniki badań 

wykorzystywane są min. przez kierownictwo Wydziału przy ocenie jakości kształcenia na Wydziale. 
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Na ich podstawie przeprowadza się rozmowy z pracownikami, wskazuje obszary ich kompetencji 

niezbędne do poszerzenia. 

Warto dodać, że Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia prowadzi dodatkowe badania wśród 

studentów wszystkich prowadzonych na nim kierunków studiów. Ostatnie badania zostały 

przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2019 r. Badania są anonimowe i dobrowolne, wzięło 

w nich udział 128 studentów reprezentujących wszystkie kierunki studiów. Ocenie poddano jakość 

organizacji zajęć na studiach, dostępność do informacji dotyczącej studiów, jakość prowadzonych 

zajęć; dostępność nauczycieli i wsparcie z ich strony. Studenci zostali także poproszeni o zgłoszenie 

wszelkich uwag dotyczących tych kwestii oraz przedstawienie propozycji podnoszenia jakości 

kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW. Podkreślić trzeba, iż 85,16% 

respondentów pozytywnie oceniło jakość organizacji zajęć na studiach. Dostęp do informacji 

dotyczącej studiów oceniło pozytywnie 73,4%. Zajęcia prowadzone na WNHiS uzyskały pozytywną 

opinię 93,75% studentów. Wsparcie ze strony nauczycieli i ich dostępność pozytywnie oceniło 75,8. 

Uwagi i zastrzeżenie pojawiające się w ankiecie oraz zgłoszone propozycje zmian stały się 

jednocześnie przyczynkiem do podjęcia na WNHiS dyskusji nad sposobami dalszego doskonalenia 

jakości kształcenia.  

Ponadto Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia przygotował i przeprowadził ankietę dotycząca 

procesu przygotowywania i obrony prac dyplomowych. Respondenci (promotorzy) mogli w niej 

wyrażać opinie na temat organizacji seminariów, zaangażowania ich uczestników, przebiegu 

egzaminu dyplomowego, kompetencji studentów piszących prace dyplomowe, własnych dobrych 

praktyk związanych z prowadzeniem seminariów. Wyniki ankiety przedstawione zostały w czasie 

wewnętrznego szkolenia pracowników Wydziału we wrześniu 2019 r. i stanowiły one przyczynek  

do dyskusji nad możliwościami doskonalenie jakości procesu dyplomowania.  

Równolegle do wsparcia dla studentów w procesie kształcenia, rozwoju zawodowego oraz 

społecznego, WNHiS współpracuję z Prezydium Samorządu Studentów AMW. W tym obszarze 

aktywni są studenci Wydziału, którzy już od kilku kadencji stanowią jego znaczącą część. W zakresie 

współpracy Wydział wspiera inicjatywy ogólnouczelniane Samorządu a Prezydium pomaga w 

uroczystościach wydziałowych, dofinansowuje rozwój naukowy studentów oraz organizuje życie 

kulturalne. Istotnym elementem współpracy jest także opiniowanie zmian w programach studiów. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

Głównym narzędziem dostępu do informacji, zarówno dla interesariuszy wewnętrznych jak  
i zewnętrznych, jest strona internetowa. W odsłonie ogólnouczelnianej (www.amw.gdynia.pl) 
zawiera ona informacje: a) o uczelni, jej misję i strategię, strukturę oraz sposób zarządzania,  
b) o ofercie dydaktycznej oraz zasadach rekrutacji, c) o dokumentach regulujących proces kształcenia, 
d) o systemie wsparcia dla studentów, oraz e) o działalności naukowej. Drugim poziomem 
komunikacji poprzez stronę internetową jest jej wydziałowa odsłona 
(https://wnhis.amw.gdynia.pl/pl/). W tym ujęciu strona Wydziału powstała w roku 2014 (w ramach 
projektu podnoszenia jakości kształcenia). W wyniku ewaluacji i zbierania opinii, zarówno od 
studentów jak i pracowników, strona została przebudowana i zmodernizowana z końcem 2019 roku. 
Architektura strony zakłada podział informacji dla kandydatów na studia, studentów oraz 
pracowników. Ponadto umieszczone są na niej informacje o misji i strategii Wydziału, strukturze, 
potencjale kadrowym, współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz realizowanymi projektami. 
Strona WNHiS zawiera ponadto wiele odwołań do strony AMW lub innych portali Wydziału 
dedykowanych nauce (czasopismo Colloquium oraz strona konferencji Wydziału). 

Dostęp do programu studiów na kierunku wojsko w systemie służb publicznych zapewniany jest na 
dwa sposoby. Pierwszym z nich jest możliwość wglądu do programu studiów, który w formie 
wydrukowanej znajduje się w dziekanacie. Zainteresowany student może o niego poprosić i otrzymać 
do wglądu. Drugi sposób związany jest z zapewnienie dostępności do programów poprzez oficjalną 
stronę internetową Wydziału. Program studiów znajduje się w zakładce na stronie o nazwie 
STUDIA→WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH→PROGRAM STUDIÓW. W podobny sposób 
zapewniana jest dostępność do informacji na temat warunków realizacji studiów.  

Wydział dokłada starań aby przekazywane studentom informacje na temat procesu realizacji studiów 
zawsze były aktualne. W tym celu władze Wydziału dokonały podziału kompetencji w zakresie 
odpowiedzialności za aktualizację informacji na stronie internetowej. Poszczególne zakładki mają 
swoich koordynatorów. Nad całością procesu aktualizacji strony czuwa zaś Prodziekan ds. kształcenia 
i studenckich.  

Strona internetowa Wydziału jest regularnie modernizowana i ewaluowana z punktu widzenia 
zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców (zarówno obecnych jak i przyszłych studentów).  
W związku z tym, strona została przygotowana w taki sposób, że działa ona optymalnie zarówno na 
komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych (np. smartphone). Dodatkowo jej układ wizualny 
odpowiada oczekiwaniom osób, które poszukują szybkiego dostępu do informacji tzn. poza 
standardowym menu, na stronie głównej znajduje się zbiór „skrótów” do najczęściej odwiedzanych 
działów: „aktualności”, „dla studenta”, „rekrutacja”.  

Warunki i zasady przyjęć na studia publikowane są zarówno na tablicach informacyjnych 
znajdujących się w Akademii Marynarki Wojennej jak i na stronach internetowych zarządzanych przez 
uczelnię (nie tylko na stronie internetowej WNHiS). Na stronie głównej AMW oraz stronie WNHiS 
znaleźć można aktualizowaną w okresie przedrekrutacyjnym zakładkę REKRUTACJA, w której 
kandydat może znaleźć informacje na temat terminów, warunków przyjęcia, niezbędnych przy 
rekrutacji dokumentach oraz krótkie informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów. 

Informacje na temat osiąganych przez studentów wyników przekazywane są za pomocą systemu 
Wirtualna Uczelnia, w którym każdy student posiada swój profil. Dodatkowo, w zależności o decyzji 
prowadzącego zajęcia, student może otrzymać informacje o swoich postępach w bezpośredniej 
rozmowie lub na piśmie. Rozmowa może odbyć się w trakcie zajęć lub konsultacji; pisemna 
informacja o postępach może być przekazana bezpośrednio, pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail.  

http://www.amw.gdynia.pl/
https://wnhis.amw.gdynia.pl/pl/
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Sposób i zakres publicznego dostępu do informacji jest regularnie ewaluowany przez opiekunów 
poszczególnych lat studiów. Raz na semestr przygotowują oni pisemną notatkę podsumowującą 
spotkania ze studentami, która przekazywana jest Prodziekanowi ds. studenckich i kształcenia.  
W trakcie spotkań opiekunowie pytają studentów m.in. o dostępność aktualnych informacji 
związanych z procesem realizacji studiów, sposób ich przekazywania oraz aktualność. Ponadto, w 
trakcie procesu rekrutacji, członkowie komisji rekrutacyjnej, w trakcie realizacji formalności zwianych 
z przyjęciem na studia, zbierają informacje na temat tego czy prowadzona przez AMW komunikacja z 
potencjalnymi studentami jest z ich perspektywy efektywna.  

W wyniku analizy zmieniających się standardów obiegu informacji (szczególnie analizowano tu osoby 
w wieku 19-25) podjęto decyzję o wdrożeniu działań doskonalących sposób komunikacji  
z interesariuszami. Zdecydowano rozpocząć rozwój profili Wydziału na popularnych portalach 
społecznościowych. W związku z tym powstały profile Wydziału w portalach Facebook i Instagram. 
Służą one nie tylko do prezentacji informacji na temat bieżących wydarzeń związanych z życiem 
społeczności akademickiej. Równie często stanowią one dodatkowe platformy do przekazywania 
ważnych informacji na temat procesu realizacji studiów. Zaletą tego rodzaju platform jest to, że 
studenci chętnie za ich pośrednictwem przekazują informacje zwrotne w formie komentarzy, czy też 
wiadomości prywatnych. Porównując ruch na stronie internetowej i portalach społecznościowych 
prowadzonych przez Wydział zaobserwować można trend wskazujący na to, że studenci coraz 
częściej najpierw poszukując informacji na portalu społecznościowym a dopiero później przechodzą 
na stronę internetową Wydziału.  

W roku akademickim 2019/2020 wprowadzany jest na AMW system e-learningowy, który pozwoli na 
jeszcze lepszą komunikację ze studentami. Umożliwia on zamieszczanie materiałów dla studentów, 
testów sprawdzających wiedzę, prezentacji oraz korespondencję ze studentami. Od listopada 2019 
roku trwają szkolenia nauczycieli w zakresie obsługi tego systemu, zakończą się one w styczniu 
szkoleniem dla kadry kierowniczej AMW. 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

Sposób sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem 

WwSSP, kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za kierunek, w tym 

kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji doskonalenia jakości kształcenia na 

kierunku WwSSP określają następujące dokumenty: Statut Akademii Marynarki Wojennej im. 

Bohaterów Westerplatte, Regulamin organizacyjny Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte, Zakres obowiązków Kierownika Katedry Socjologii i Historii Wojskowości Wydziału 

Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, Zakres obowiązków Zastępcy 

Kierownika Katedry Socjologii i Historii Wojskowości Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Akademii Marynarki Wojennej oraz Uchwała nr 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. 

Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii 

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 

określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu 

zapewniania jakości kształcenia, Decyzja nr 57/2012 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki 

Wojennej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: utworzenia w Akademii Marynarki Wojennej 

uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Decyzja nr 114/2016 Rektora-Komendanta 

Akademii Marynarki Wojennej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu 

Jakości Kształcenia, Decyzja nr 5/D/2016 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Akademii Marynarki Wojennej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowego 

Zespołu Jakości Kształcenia, Decyzja nr 13/D/2017 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych  

i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany składu 

Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia, Decyzja Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych  

i Społecznych nr 2/2019 z 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu Jakości 

Kształcenia. 

Na podstawie zapisów powyższych dokumentów można przedstawić główne założenia nadzoru 

merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem studiów WwSSP. W pierwszej 

kolejności należy wskazać, że od roku akademickiego 2019/2020 kierunek studiów WwSSP przypisany 

jest do Katedry Socjologii i Historii Wojskowości. Jego kierownictwo odpowiada za bieżący nadzór 

merytoryczny, który polega głównie na: zabezpieczeniu kadry do prowadzenia zajęć, nadzorze nad 

stosowanymi metodami kształcenia oraz monitorowaniu stopnia osiągniecia efektów uczenia się 

studentów (w ramach: egzaminów, praktyk i prac dyplomowych). Kolejnym poziomem zarządzania 

kierunkiem studiów jest funkcja Prodziekana ds. kształcenia i studenckich. W ramach swoich 

kompetencji odpowiada on za organizacją kształcenia na Wydziale (kierunku), w tym w ujęciu 

organizacyjnym i administracyjnym. W obu przypadkach posiada do tego narzędzia w postaci 

administracji Wydziału. Sprawuje także nadzór merytoryczny nad jakością studiów, poprzez 

nadzorowanie prac Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia, zbierania informacji od opiekunów 

roczników (których powołuje) oraz współpracę z administracją centralną Uczelni. Na poziomie AMW, 

za kwestie kształcenia odpowiada prorektor ds. kształcenia i studentów. Przy pomocy podległej mu 

administracji (Dział Planowania i Organizacji Kształcenia, Centrum Wsparcia Kształcenia oraz 

Uczelniany zespół jakość kształcenia) wytycza on zasady organizacji kształcenia oraz procedury 

dotyczące zapewniania i oceny jakości kształcenia. Ponadto z poziomu uczelni dokonuje oceny 

zbieranych danych, w postaci ankiet, kontroli i sprawozdań, które zgodnie z przyjętymi procedurami 

przekazywane są przez Wydziały lub badania jakości kształcenia przeprowadzana w skali całej Uczelni 
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Zasady projektowania, dokonywania zmian oraz zatwierdzania programów studiów na kierunku 

WwSSP odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi w Akademii Marynarki Wojennej.  

W zakresie projektowania programów studiów kluczowe były następujące dokumenty: 

Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1861  

z późn.zm.), 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 oraz Uchwała nr 56/2019 Senatu 

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: 

wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych 

w Akademii Marynarki Wojennej. W wyniku przeprowadzenia procesu opisanego we wskazanych 

dokumentach przyjęta została obowiązująca wersja programu studiów, czego potwierdzeniem jest 

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.  

Proces zmian na kierunku WwSSP został opisany w Kryterium nr 1. W tym miejscy należy wskazać na 

etapy tych działań. Zasadniczo są one podzielone na kilka części. W pierwszej (po dokonaniu analizy  

o potrzebie utworzenia kierunku lub dokonania zmian – wynik prowadzonej ewaluacji) Instytut,  

a obecnie Katedra powołuje zespół odpowiedzialny za: a) dokonanie ponownej analizy potrzeby 

zmian (w oparciu o zebrane dane i wyniki), b) konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi  

i wewnętrznymi oraz finalnie c) stworzeniem propozycji do dalszego procedowania. Dopiero na tym 

etapie wdrażana jest formalna procedura opisana w wyżej wymienionych dokumentach, tj.: 

zaopiniowanie propozycji zmian przez Prezydium Samorządu Studentów oraz WZJK, dalej 

przedstawienie propozycji zmian (jeżeli tego wymagają) na Senacie AMW. W tym miejscu propozycja 

zmian trafia do Komisji Senackiej, gdzie jest opiniowana pod katem zgodności z przepisami  

i procedurami. Senat może także wystąpić o opinię UZJK. Wskazana procedura łączy w sobie dwa 

elementy, tj. nieformalny (konsultacje i powstawania propozycji) i formalny (przeprowadzenie zmian 

zgodnie z procedurami). Podejście takie pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych 

oraz opinii interesariuszy, którzy niejednokrotnie wskazywali, że bliższe ich perspektywie są spotkania 

i rozmowa nad propozycjami niż formalna wymiana pism. 

Bieżący monitoring oraz okresowy przegląd programów studiów na kierunku WwSSP realizowany jest 

przez: a) nauczycieli akademickich (w ramach przedmiotu), b) kierownictwo Katedry (w zakresie 

całych przedmiotów, modułów i semestrów) oraz c) Prodziekana ds. kształcenia i studenckich  

(w zakresie zgodności z procedurami i przepisami oraz kwestiami logistyczno-administracyjnymi). 

Ponadto kierownictwo Katedry przy wsparciu Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia dokonuje 

monitoringu programu kształcenia w zakresie: a) oczekiwań przedstawicieli rynku pracy, b) uwag  

i potrzeb studentów, c) doboru metod dydaktycznych, d) osiągania zakładanych efektów uczenia się – 

stosowanych metod walidacji. W tym procesie kompetencje WZJK określa Decyzja nr 5/D/2016 

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej z dnia 26 

września 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia. Źródłem 

prowadzonego monitoringu i przeglądu są: a) prace etapowe studentów, b) wyniki sesji 

egzaminacyjnej, c) rozmowy z pracownikami Katedry (seminaria), d) rozmowy ze studentami 

(spotkania z opiekunami roczników), e) wyniki ankiet studenckich, f) wnioski z przedmiotu 

przekrojowego Projekt (2 razy w ciągu studiów), g) wyniki procesu dyplomowania oraz h) informacji 
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uzyskiwanych od otoczenia społeczno-gospodarczego (praktyki, Rada Pracodawców, projekty 

dydaktyczne. 

Sposoby oceny osiąganych efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku,  

z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia określa Uchwała nr 22/2019 Senatu Akademii 

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia 

organizacji potwierdzania efektów uczenia się. Szczegółowe sposoby oceny osiąganych efektów 

uczenia się przez studentów na kierunku WwSSP w ramach poszczególnych grup zajęć/przedmiotów, 

a także sposoby ich weryfikacji zostały szczegółowo opisane w kartach przedmiotów. Uwzględniono 

w nich różne formy weryfikacji efektów uczenia się, do których należą m.in.: a) odpowiedź lub 

wypowiedź ustna, b) egzamin (ustny lub pisemny), c) kolokwium (pisemne lub ustne), d) esej 

naukowy, e) projekt (w tym scenariusze zajęć, programy autorskie i inne), f) obserwacja ciągła (na 

podstawie analizy czynności i wypowiedzi studenta) oraz w przypadku praktyk analiza dokumentacji 

praktyk i realizacja zajęć w ramach przedmiotu Organizacja i ewaluacja praktyk. Skuteczność 

przyjętych rozwiązań weryfikowana jest w ramach przedmiotu – projekt, który pozwala przekrojową 

weryfikację osiągniętych efektów uczenia, a co za tym idzie sprawdzenia skuteczności zastosowanych 

metod dydaktycznych. Proces ten jest omawiany w ramach grupy prowadzącej moduł oraz 

pracowników Katedry.  

Ponadto w zakresie sposobu oceny osiąganych efektów uczenia się przez studentów ocenianego 

kierunku, z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia istotną rolę odgrywają prace 

zaliczeniowe i egzaminacyjne oraz proces dyplomowania. Tematyka prac zaliczeniowych  

i egzaminacyjnych, projektów oraz praktyk w sposób ścisły koresponduje z merytorycznym zakresem 

efektów i treści kształcenia przedmiotów, wskazanych w kartach opisu przedmiotu. Szczególną 

uwagę zwraca się na kompetencje zawodowe stanowiące efekt zadań realizowanych przez 

studentów w trakcie przygotowania prac zaliczeniowych. Natomiast końcowa weryfikacja efektów 

kształcenia opiera się na egzaminie dyplomowym i wcześniejszym przygotowaniu pracy dyplomowej, 

której tematyka powinna być związana z praktycznym aspektem działalności, nastawionej na 

zagadnienia związane ze środowiskiem pracy właściwym dla studiowanego kierunku. Zaleca się 

przygotowywanie prac powiązanych tematycznie z zadaniami wykonywanymi przez studenta podczas 

odbywania praktyki zawodowej, co ma m.in. na celu nabycie umiejętności wykorzystywania 

osiągniętych efektów uczenia się w przyszłym lub obecnym miejscu pracy czy zwiększanie 

zainteresowania przyjmowaniem na praktykę studentów i zatrudnianiem absolwentów przez 

interesariuszy zewnętrznych (pracodawców, w tym przyjmujących. Prace dyplomowe przed obroną 

są recenzowane i sprawdzane za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (do 2018 roku 

używany był program Plagiat).   

Natomiast oceny przydatności efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji Wydział 

dokonuje poprzez konsultacje z Radą Pracodawców oraz monitoring procesu dydaktycznego osób 

kontynuujących naukę na studiach w ramach Wydziału. Wyniku oceny osiąganych efektów uczenia 

się przez studentów oraz oceny przydatności efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej 

edukacji stanowią materiał do analizowania potrzeb zmian i modyfikacji w programie studiów. 

Szeroki proces zmian opisany w Kryterium nr 1 potwierdza ich wykorzystywanie. Należały do niech 

miedzy innymi: wprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje pracy zespołowej oraz komunikacji, 

wprowadzenie przedmiotu rozwijającego umiejętności przekrojowego wykorzystywania wiedzy  
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i umiejętności (projekt), wprowadzenie modułu Wojska Obrony Terytorialnej, wprowadzenie 

przedmiotu język angielski specjalistyczny czy rozbudowany moduł praktyk. 

Zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych na proces doskonalenia i realizacji programu studiów 

odbywa się w dwóch obszarach. Pierwszym jest realizacja zajęć. Uczestniczą w niej nauczyciele 

akademiccy oraz studenci. W przedmiotowym procesie kluczowym elementem jest świadomość 

odpowiedzialność za odpowiedzialne zaangażowanie się obu stron w proces dydaktyczny.  

W przypadku nauczycieli odbywa się to podczas szkoleń dydaktyczny, spotkań w ramach Katedry oraz 

Wydziału, a także w ramach systemu oceny nauczycieli. Studenci otrzymują w tym zakresie wsparcie 

od opiekunów roczników, oraz podczas zajęć dotyczących charakterystyki szkolnictwa wyższego oraz 

diagnozy kompetencji. Oba elementy mają budować kulturę jakości kształcenia, która w coraz 

większym stopniu (cel) ma się przejawiać poprzez artykułowanie swoich potrzeb i oczekiwań, 

dyskusję nad rozwiązaniami mającymi podnosić jakość kształcenia oraz pełne zaangażowanie  

w proces dydaktyczny. W przypadku interesariuszy zewnętrznych ich udział w procesie doskonalenia  

i realizacji programu studiów odbywa się poprzez współpracę z Radą Pracodawców (przekazywania 

na bieżąco uwag i pomysłów na doskonalenie programu kształcenia – przykłady zostały opisane w 

Kryterium nr 6.), prowadzeniem zajęć przez praktyków (udział w procesie ewaluacji oraz bezpośredni 

kontakt z kierownictwem Katedry realizującej kierunek WwSSP), a także w wyniku praktyk 

(przekazywanie opinii i spostrzeżeń dotyczących kompetencji studentów przyjmowanych na praktyki 

przez Pracodawców). Opisany sposób doskonalenia i realizacji programu studiów odbywa się 

zarówno w wymiarze kontaktów personalnych (przekłada się na inicjowanie zmian oraz dyskusję  

w ramach Katedry i Wydziału), ale także w ramach formalnych procedur WSZJK WNHiS oraz AMW. 

Drugi obszar jest charakteryzowany w corocznych sprawozdaniach zespołów Wydziałowych.  

Kierunek WwSSP jest akredytowany przez PKA po raz pierwszy. Pomimo tego w AMW po każdej 

wizytacji PKA Wydział przedstawia wnioski i rekomendacje, które zostały w wyniku oceny 

zewnętrznej pozyskane. Informacje te stanowią punkt do analizy dla pozostałych Wydziałów,  

a obecnie Katedr i Instytutów, które realizują kierunki studiów. W wyniku ostatniej wizytacji PKA na 

kierunku pedagogika, zdecydowano się między innymi: rozszerzyć zakres wsparcia studentów  

w diagnozie kompetencji (karta samooceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się), 

zmodernizowano wzór kart przedmiotów, rozbudowano informację o WSZJK na stronie Wydziału. 

Ponadto, jak zostało zaznaczone w Kryterium na 1 oraz 7, Wydział prowadzi i prowadził 

benchmarking zagranicznych ośrodków akademickich w obszarze dydaktyki. W jego wyniku na 

programie studiów wprowadzone zostały treści dotyczące współpracy cywilno-wojskowej, 

wprowadzono moduł przekrojowego projektu oraz przyjęto podejście do projektowania 

kierunkowych efektów uczenia się. 

 

 

 

 

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

1. Projekty unijne realizowane przez 
WNHiS nakierowane na rozwój 
kompetencji miękkich, ułatwiające 
wejście absolwentów na rynek pracy 

2. Unikalny program studiów opracowany 
przy udziale interesariuszy 
zewnętrznych i wewnętrznych 
odpowiadający potrzebom rynku 
pracy. 

3. Zaangażowanie praktyków do 
prowadzenia zajęć oraz współpraca  
z nimi w zakresie praktyk studenckich. 

4. Silny związek kierunku studiów WwSSP 
z misją i strategią AMW oraz jej 
wojskowym charakterem. 

Słabe strony 

1. Zbyt słaba baza noclegowa dla 
studentów cywilnych, ograniczająca 
możliwości pozyskiwania kandydatów 
na studia w odległych regionach kraju. 

2. Postrzeganie AMW w kategorii uczelni 
wojskowej i technicznej przez 
potencjalnych kandydatów na studia. 

3. Podejmowanie przez studentów pracy 
zarobkowej w trakcie studiów. 

4. Położenie uczelni w dzielnicy  
z utrudnionym dojazdem, poza 
ścisłym centrum. 

C
zy

n
n

ik
i z

ew
n

ę
tr
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Szanse 

1. Współpraca z WOT prowadząca do 
dostosowania oferty studiów na 
kierunku wojsko w systemie służb 
publicznych do standardów 
wojskowych, stworzenie studiów 
wojskowych na kierunku WwSSP. 

2. Stale rozwijana infrastruktura uczelni,  
w tym rozbudowywana baza 
dydaktyczno-naukowa WNHiS. 
Umożliwia ona rozwój kształcenia 
praktycznego zgodnego z efektami 
uczenia się dla kierunku studiów 

3. Internacjonalizacja kształcenia, 
zwiększająca się mobilność 
pracowników i studentów, co 
przekłada się na aktualność treści 
programowych oraz podnosi szanse 
zatrudnienia studentów do pracy  
w środowisku międzynarodowym. 

4. Projekty unijne realizowane przez 
WNHiS nakierowane na rozwój 
kompetencji zawodowych, 
analitycznych i komunikacyjnych 
wspierających proces dydaktyczny  
i ułatwiające wejście absolwentów na 
rynek pracy. 

Zagrożenia 

1. Mniejsza liczba kandydatów na studia 
będąca wynikiem niżu 
demograficznego. 

2. Niższy poziom kolejnych roczników 
kandydatów na studia. 

3. Malejące zainteresowanie pracą  
w służbach mundurowych 
spowodowane zmianami 
zachodzącymi na rynku pracy (brak 
pracowników na rynku pracy  
w różnych sektorach gospodarki, 
wzrastające pensje), zmianami 
zachodzącymi w wojsku. 

4. Starzenie się kadry dydaktycznej, zbyt 
mała możliwość zatrudniania 
najlepszych absolwentów oraz brak 
motywacji do podnoszenia swoich 
kompetencji. 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 
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………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 61 23 --- --- 

II 34 20 --- --- 

III 22 15 --- --- 

IV --- --- --- --- 

II stopnia 
I --- --- --- --- 

II --- --- --- --- 

Jednolite studia 

magisterskie 

I --- --- --- --- 

II --- --- --- --- 

III --- --- --- --- 

IV --- --- --- --- 

V --- --- --- --- 

VI --- --- --- --- 

Razem:  117 58  

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

I stopnia 

2017 49 21 --- --- 

2018 50  21 --- --- 

2019 61 27 --- --- 

II stopnia 
... --- --- --- --- 

... --- --- --- --- 

                                                           

 
3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem 

tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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... --- --- --- --- 

Jednolite studia 

magisterskie 

... --- --- --- --- 

... --- --- --- --- 

... --- --- --- --- 

Razem: 160 69 --- --- 

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).4 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
6 semestrów/180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 2430 godzin 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

97,2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 
 122,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych  w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTSprzyporządkowana zajęciom do wyboru 74 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTSprzyporządkowana praktykom zawodowym  13 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych  300 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 godzin 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

1./ 

 

 

2./ 

 

 

 

                                                           

 
4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 63 

 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne5 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/form

y zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonar

ne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Język angielski Ćwiczenia 60  4 

Język rosyjski/ Język niemiecki Ćwiczenia 30  4 

Język angielski specjalistyczny (stanag - 
2/3) 

Ćwiczenia 60  7 

Polityka publiczna Ćwiczenia 15  1 

Nauka o państwie Ćwiczenia 15  1 

Geopolityka Ćwiczenia 30  3 

Prawo konfliktów zbrojnych*/law of 
armed conflict 

Ćwiczenia 30   3 

Komunikacja językowa w działaniach 
pokojowych i konfliktowych 

Ćwiczenia 15  1 

Przemiany cywilizacyjne współczesnego 
świata*/civilizational transformations of 
the world 

Ćwiczenia 30   3 

System służby cywilnej Ćwiczenia  15 1 

System służb mundurowych Ćwiczenia 15  2,5 

Ochrona danych osobowych i informacji 
niejawnych 

Ćwiczenia 15  1 

Seminarium dyplomowe Warsztaty 75   10 

Diagnoza kompetencji i projektowanie 
własnego rozwoju 

Ćwiczenia 90  6 

Organizacja i ewaluacja praktyk Ćwiczenia 60  3 

Spotkania z pracodawcami Ćwiczenia 30   3 

Praktyka w środowisku pracy Ćwiczenia 300  13 

Mentoring projektu Projekt  90  6 

Praktyczne stosowanie logiki Ćwiczenia 15  1 

Praktyczne wykorzystanie statystyki Ćwiczenia 15  1 

Społeczeństwo obywatelskie w działaniu Projekt 30  2 

Podstawy socjologii Ćwiczenia 15  1 

Historia filozofii Ćwiczenia 15  1 

Ochrona własności intelektualnej Ćwiczenia 10  0 

Podstawy psychologii społecznej Ćwiczenia 15  1 

Podstawy przedsiębiorczości Ćwiczenia 25  1 

Komunikacja i praca projektowa Ćwiczenia 30  2 

Wprowadzenie do ekonomii Ćwiczenia 15  1 

                                                           

 
5Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Podstawy zarządzania organizacjami / 
Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Ćwiczenia 30  2 

Bezpieczeństwo narodowe Ćwiczenia 30  3 

Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa 
państwa*/armed forces in state security 
policy 

Ćwiczenia 15  2 

Zagrożenia i działania 
hybrydowe/przestępczość 
zorganizowana i terroryzm 

Ćwiczenia 15  1 

Propaganda w sytuacjach 
kryzysowych/wojny informacyjne 

Ćwiczenia 15 1 

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe Ćwiczenia 15  1 

Cyberbezpieczeństwo/Bezpieczeństwo 
jednostki 

Ćwiczenia 15  2 

Wojska lądowe Ćwiczenia 5  1 

Siły powietrzne Ćwiczenia 5  1 

Marynarka wojenna*/ Navy Ćwiczenia 15  2 

Wojska specjalne Ćwiczenia 5  1 

Historia wojskowości Ćwiczenia 15  1 

Administracja wojskowa*/ Military 
administration 

Ćwiczenia 30  3 

Filozofia walki*/Philosophy of struggle Ćwiczenia 15  2 

Podstawy myśli wojskowej/Podstawy 
dowodzenia 

Ćwiczenia 15  1 

Readaptacja społeczna osób 
poszkodowanych w misjach wojskowych 
/ Gospodarka czasu wojny 

Ćwiczenia 15  1 

Wychowanie obronne/Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Ćwiczenia 15  1 

Wojska obrony terytorialnej w systemie 
sił zbrojnych rp 

Ćwiczenia 15  1 

Współpraca cywilno-wojskowa Ćwiczenia 15  1 

Budowa broni i podstawy musztry Ćwiczenia 15  2 

Przywództwo w dowodzeniu Ćwiczenia 15  1 

Elementy protokołu dyplomatycznego  
i savoir vivre 

Ćwiczenia 15  1 

Szkolenie "wojska obrony terytorialnej" Ćwiczenia 30  2 

Podstawy nurkowania/elementy 
samoratowania 

Ćwiczenia 30  2 

Rola dronów we współczesnej walce Ćwiczenia 10   1 

Podstawy survivalu Ćwiczenia 30  2 

Razem: 1605 122,5 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 

Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela6 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów ECTS 

NIE DOTYCZY    

    

    

    

    

    

Razem:   

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych7 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

Prawo konfliktów zbroj-
nych* / Law of armed 
conflict 

Wykłady, 

ćwiczenia 
III Stacjonarne 

j.polski lub 
j.angielski 

20 

Przemiany cywilizacyjne 
współczesnego świata* / 
Civilizational transforma-
tions of the world 

Wykłady, 

ćwiczenia 
IV Stacjonarne 

j.polski lub 

j.angielski 
20 

Siły zbrojne w polityce 
bezpieczeństwa 
państwa* / Armed forces 
in state security policy 

Wykłady, 

ćwiczenia 
III Stacjonarne 

j.polski lub 

j.angielski 
20 

Marynarka wojenna* / 
Navy 

Wykłady, 

ćwiczenia 
IV Stacjonarne 

j.polski lub 

j.angielski 
20 

Administracja wojskowa* 
/ Military administration 

Wykłady, 

ćwiczenia 
V Stacjonarne 

j.polski lub 

j.angielski 
15 

Filozofia walki* / 
Philosophy of struggle 

Wykłady, 

ćwiczenia 
V Stacjonarne 

j.polski lub 

j.angielski 
15 

                                                           

 
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, 

w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 

studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
7 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Podstawy stosunków 
międzynarodowych 
(przedmiot w języku 
angielskim) 

wykłady II Stacjonarne j. angielski  

Podstawy 
bezpieczeństwa 
narodowego (przedmiot 
w języku angielskim) 

wykłady III Stacjonarne j. angielski  
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Wykaz załączników nr 2.1 - 2.12 (dołączonych do raportu w formie elektronicznej na płycie 

CD): 

 

 

 

Załącznik nr 2.1 Program studiów kierunku wojsko w systemie służb publicznych o profilu 

praktycznym, I stopień studia stacjonarne 

Załącznik nr 2.1a Matryca efektów uczenia się na kierunku wojsko w systemie służb publicznych 

Załącznik nr 2.2 Obsada zajęć na kierunku wojsko w systemie służb publicznych w roku 

akademickim 2019/2020 

Załącznik nr 2.3 Harmonogram zajęć na kierunku wojsko w systemie służb publicznych w 

semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 

Załącznik nr 2.4 Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących 

zajęcia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych 

Załącznik nr 2.5  Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i 

innych obiektów, w których odbywają się zajęcia 

Załącznik nr 2.6 Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku wojsko w systemie służb 

publicznych 

Załącznik nr 2.7 Uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej nr 17/2019 z dnia 21 marca 

2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na 

kierunku wojsko w systemie służb publicznych o profilu praktycznym 

Załącznik nr 2.8 Misja, wizja i strategia rozwoju Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte na lata 2011-2020 

Załącznik nr 2.9 Regulamin studiów 

Załącznik nr 2.10 Zestawienie awansów naukowych kadry w opiniowanym okresie 

 

 

 


