Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Arts

1.2. Kierunek studiów

Wojskoznawstwo

1.3. Specjalność

-człowiek a wojna -wojny i siły zbrojne w Europie -Humans and War -Wars and Armed Forces in
Środkowo-Wschodniej w XX w.
Central and Eastern Europe in the 20th Century

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Military Studies

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Toruń

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Historycznych

Faculty of History

3.2. Państwo/region

0222: Historia i archeologia, 1031: Wojsko i
obronność,
Polska,

0222: History and archaeology, 1031: Military
and defence,
Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu
He has structured general knowledge in the
nauk humanistycznych – z historii wojskowej,
humanities - from military history, the history of
dziejów wojen i rozwoju sztuki wojennej i
wars and the development of military art and
wojskowości, organizacji i zasad funkcjonowania military, organization and principles of the
wojsk i służb mundurowych na przestrzeni
functioning of armed forces and uniformed
wieków. Ma podstawową wiedzę z zakresu
services over the centuries. He has basic
bronioznawstwa, geografii historycznej i
knowledge in the field of weapons knowledge,
wojennej. Zna podstawową terminologię z
historical and military geography. He knows the
zakresu wojskowości w nowożytnym języku
basic terminology in military science in a modern
obcym, którego znajomość ma na poziomie B2. foreign language, at B2 level. He recognizes
Rozpoznaje różnego rodzaju uzbrojenia,
various types of weapons, uniforms, decorations,
umundurowanie, odznaczenia, fortyfikacje i inne fortifications and other military objects. The
obiekty wojskowe. Efekty swojej pracy
effects of his work are presented in a transparent
prezentuje w sposób przejrzysty,
manner, systematized with the use of various
usystematyzowany z zastosowaniem różnych
modern methods and techniques. He respects
nowoczesnych metod i technik. Szanuje i
and promotes the military traditions of the Polish
promuje tradycje wojskowe Wojska Polskiego, Army, appreciates the importance of military
docenia znaczenie wojskowych wartości
patriotic values. He applies the basic elements of
patriotycznych. Stosuje podstawowe elementy the research workshop - correctly selecting
warsztatu badań- poprawnie dobierając metody i methods and tools. He demonstrates selfnarzędzia. Wykazuje niezależność i
reliance and independence ,while respecting the
samodzielność myśli szanując prawo innych do right of others to have different points of view. He
odmiennych poglądów. Rozwija swoje
develops his interests in the field of military
zainteresowania w zakresie problematyki
issues. He can interact and work in a team. He
militarnej. Potrafi współdziałać i pracować w
recognizes and solves work-related dilemmas,
zespole. Dostrzega i rozwiązuje dylematy
acts ethically, analyzes his own activities, is
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

związane z pracą, postępuje etycznie, analizuje
własne działania, ma świadomość
odpowiedzialności za zachowanie i promocję
dziedzictwa kulturowego regionu, ojczyzny i
Europy.
Instytucje zajmujące się ochroną i popularyzacją
dziedzictwa historycznego oraz media
specjalizujące się w tematyce wojskowości,
obronności lub bezpieczeństwa.

aware of responsibility for preserving and
promoting the cultural heritage of the region, his
homeland and Europe.

He can work in various institutions dealing with
the protection and popularization of historical
heritage and in media specializing in the field of
military, defense or security.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 20 lipca
szkolnictwie wyższym,
2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Na drugim roku studiów studenci odbywają
programu studiów istotnych ze względu na obowiązkową praktykę zawodową.
kompetencje absolwenta

In the second year of studies, students take a
obligatory professional practice.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
.

The graduate is prepared to continue education
at the second level studies and obtaining a EQF
level 7 qualification.
.

7.4. Pozostałe uwagi
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