
 

UCHWAŁA Nr 20/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 lutego 2014 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku  
militarioznawstwo – studia pierwszego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych kierunek militarioznawstwo - studia pierwszego stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w formie stacjonarnej. 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów militarioznawstwo - studia pierwszego 
stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych  
- zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 określa się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego  

stopnia (3-letnie licencjackie) rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 w 
brzmieniu: 
 
„NOWA MATURA 

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych 
z przedmiotów wymienionych w tabeli. 

 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony 
będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 

 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 
będzie wynik korzystniejszy. 

 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 
kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego któregoś z wymienionych niżej egzaminów, 
otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania 
rekrutacyjnego. 

 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

 historia 0,5 1 

przedmiot (jeden do 
wyboru) 

język polski (pisemny), 
geografia, język łaciński i 
kultura antyczna, historia 

sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, matematyka 

0,25 0,5 

język obcy nowożytny 
(pisemny) 

dowolny 0,2 0,4 

  
STARA MATURA 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin 
ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany 
kandydatom do wiadomości na stronie internetowej Wydziału Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych do dnia 10 marca 2014 r.”. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 20/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 lutego 2014 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Nazwa kierunku studiów: militarioznawstwo 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk humanistycznych 
Dyscyplina: historia 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
militarioznawstwo. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku  
militarioznawstwo absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Zna różnorodne kierunki badań historyczno-wojskowych, m.in. 
historię wojen, historię uzbrojenia, historię myśli wojskowej. Ma 
podstawową wiedzę z dziedziny nauk społecznych (socjologii, 
socjologii wojska, komunikacji społecznej). 

H1A_W01 
S1A_W06 

K_W02 Zna podstawową terminologię w zakresie historii, historii wojen i 
wojskowości, ochrony zabytków militarnych. Ponadto posiada 
znajomość najważniejszej terminologii z zakresu nauk 
humanistycznych. 

H1A_W02 

K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodologię z zakresu różnych dziedzin nauki, dyscyplin naukowych 
właściwych dla historii wojen i wojskowości oraz historii politycznej i 
społecznej. 

H1A_W04 

K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk historycznych i 
historycznowojskowych, socjologii, komunikacji społecznej. 

H1A_W03 

K_W05 Ma uporządkowaną wiedzę o kierunkach rozwoju i nowych 
osiągnięciach z zakresu nauk historycznych, historyczno-
wojskowych, zna i rozumie ich powiązania ze współczesnymi 
problemami społecznymi i gospodarczymi. 

H1A_W05 
H1A_W06 

K_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania informacji, 
metody ich analizy i interpretacji pozwalające na opisywanie struktur 
i instytucji społecznych oraz procesów w nich zachodzących. 

H1A_W06 
H1A_W07 
S1A_W06 

K_W07 Zna podstawowe poglądy na temat struktur i instytucji społecznych 
oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji. 

S1A_W09 

K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu prawa 
autorskiego, prawa prasowego, mediów elektronicznych, organizacji 
imprez masowych i widowisk, ochrony i dokumentacji zabytków. 

H1A_W08 

K_W09 Rozumie podstawowe określenia fachowe związane z historią, 
historią wojskowości, historią polityczną w języku polskim i co 
najmniej jednym języku nowożytnym. 

H1A_W09 

K_W10 Zna i rozumie różnicę między treściami komunikowanymi w formie 
naukowej, popularnonaukowej i popularyzatorskiej. 

 

H1A_W09 
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K_W11 Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł poznania historii, historii 
wojen i wojskowości oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach 
naukowych i popularyzacji wiedzy o przeszłości. 

H1A_W07 

K_W12 Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie 
działających instytucji kultury, organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń, fundacji, organizacji samorządowych i innych 
ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę związaną z 
historią, historią wojen i wojskowości. 

H1A_W10 

K_W13 Rozumie, że badania i debata historyczna są procesem stałym, 
wynikającym z różnic w ujęciach historiograficznych i kontekstów, 
który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów. 

H1A_W05 
H1A_W06 
H1A_W07 

K_W14 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu dziejów Polski i Świata (w 
zakresie głównych 5 epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i 
tematycznym.  

H1A_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
informacje z wykorzystaniem warsztatu właściwego dla nauk 
historycznych i historyczno-wojskowych. 

H1A_U01 

K_U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych 
w różnych epokach historycznych. 

S1A_U08 

K_U03 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące 
formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i 
narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, 
pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii i historii 
wojskowości.  

H1A_U02 

K_U04 Samodzielnie  zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i 
systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik 
pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze 
wskazówkami opiekuna naukowego. 

H1A_U01 
H1A_U03  

K_U05 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi, pojęciami i źródłami w przedsięwzięciach związanych 
z popularyzacją historii i historii wojskowości.  

H1A_U04 

K_U06 Rozpoznaje, wykorzystuje, analizuje teksty historiograficzne, teksty 
źródłowe oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w procesie 
upowszechniania wiedzy historycznej i historyczno-wojskowej.  

H1A_U05 

K_U07 Potrafi ocenić wartość obiektów historycznych w zakresie 
wykorzystania ich do popularyzacji historii, historii wojskowości i 
rekonstrukcji historycznych. 

H1A_U05 

K_U08 Potrafi wykorzystując poglądy innych autorów wnioskować, tworzyć 
uargumentowane wypowiedzi zrozumiałe tak w gronie specjalistów 
jak i poza nim.  

H1A_U06 
H1A_U07 

K_U09 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie nauk 
historycznych i historyczno-wojskowych w języku polskim i co 
najmniej jednym języku nowożytnym. 

 

H1A_U07 
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K_U10 Orientuje się w zakresie podstaw ochrony, adaptacji i dokumentacji 
zabytków militarnych. 

H1A_U05 

K_U11 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku 
polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
źródeł. 

H1A_U09 

K_U12 Posiada umiejętność przygotowania  prac o charakterze naukowym i 
popularnonaukowym pisemnych w języku polskim i co najmniej 
jednym języku nowożytnym, dotyczących zagadnień szczegółowych z 
zakresu historii wojskowości, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł. 

H1A_U08 

K_U13 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień, inscenizacji, gier 
plenerowych, gier planszowych i komputerowych, ze znajomością 
podstawowych technik realizacji widowisk teatralnych, telewizyjnych 
i filmowych, technik adaptacji tekstów naukowych i literackich i ich 
przekształcania na język widowisk historycznych, gier planszowych, 
terenowych i komputerowych, których osnową są dzieje militarne. 

H1A_U09 
A_U27    
A_U28 

K_U14 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla historii, historii wojskowości, zgodne z  
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego. 

H1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Rozumie potrzebę zdobywania i aktualizacji posiadanej wiedzy. H1A_K01 

K_K02 Rozumie, że stały rozwój własnych zainteresowań może z 
powodzeniem służyć za podstawę podnoszenia posiadanych i 
zdobywania nowych kompetencji.  

H1A_K01 

K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. 

H1A_K02 

K_K04 Odpowiednio określa priorytety służące realizacji zadań postawionych 
przez siebie lub przez innych 

H1A_K03 

K_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy towarzyszące realizacji 
zadań związanych z popularyzacją historii i historii wojskowości. 

H1A_K04 

K_K06 Jest świadomy i czuje odpowiedzialność za zachowanie, 
dokumentację i popularyzację dziedzictwa historycznego regionu, 
kraju i Europy. 

H1A_K05 

K_K07 Aktywnie uczestniczy i kreuje życie kulturalne korzystając z różnych 
mediów i różnych jego form. 

H1A_K06 

 
 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 
1 - studia pierwszego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


