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Świat współczesny staje się coraz

bardziej nieprzewidywalny, zaś liczne

zagrożenia zmieniają naszą codzienność

i kształtują nowe spojrzenie na

przyszłość.

 

Jeśli nie są Państwu obojętne losy świata

i Polski, jeśli interesujecie się Państwo

zagadnieniami historycznymi,

politycznymi lub militarnymi, to z

pewnością miło zaskoczy Państwa nasza

oferta studiów, która w swoim zamyśle

ma stanowić kuźnię kadr, gotowych

wypełniać zadania, przed którymi coraz

częściej będzie nas stawiać współczesny

świat.

 

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z

niniejszym informatorem, w którym

przedstawiliśmy najważniejsze

wiadomości dotyczące kierunków

studiów, realizowanych w Instytucie

Historii UWM, pod egidą Katedry

Wojskoznawstwa i Studiów

Strategicznych.

Szanowni Państwo!

STUDIUJCIE
PAŃSTWO Z NAMI!
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Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Zajęcia z dziedzin i obszarów takich jak:  nauka o bezpieczeństwie,
nauka o obronności, nauka o polityce, prawo, filozofia, historia,
kulturoznawstwo, nauka o zarządzaniu.

WOJSKOZNAWSTWO
STUDIA 1 STOPNIA - LICENCJACKIE
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Celem kształcenia na kierunku

wojskoznawstwo jest realizacja misji i

wizji w zakresie kształtowania postaw

obywatelskich i proobronych obywateli

Rzeczpospolitej Polskiej. Przekazanie

studentom wiedzy, umiejętności i

kompetencji społecznych, które

znacznie ułatwią wykonywanie

obowiązków służbowych będących

podstawą, a nawet gwarancją sukcesu w

przyszłej pracy zawodowej m.in. w

służbach mundurowych.Studia

przygotują do partycypacji w życiu

publicznym poprzez rozwijanie takich

umiejętności, jak: praca zespołowa,

formułowanie merytorycznych

argumentów, uwrażliwianie konieczność

przestrzegania norm etycznych w życiu

społecznym i politycznym. Wykształcą

indywidualne oraz społeczne aspiracje i

oczekiwania studentów z zakresu

wojskowości i obronności państwa z

jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb

rynku pracy w kraju, a szczególnie na

Warmii i Mazurach.

Zdobyta wiedza
i praktyczne
umiejętności
przygotują
absolwentów
wojskoznawstwa do
pracy w:
 

• instytucjach i organizacjach

związanych z obronnością

państwa;

 

• administracji wojskowej;

 

• wojskowych instytucjach kultury

i muzeach;

 

• instytucjach i organizacjach

proobronnych;

 

• instytucjach współpracujących

 z wojskiem – Straż Graniczna

 oraz inne służby mundurowe;

 

• administracji rządowej

i samorządowej;

 

• cywilnych ośrodkach kultury

i muzeach;

 

• stowarzyszeniach

i grupach rekonstrukcyjnych;

 

• wydawnictwach i środkach

masowego przekazu

CELE KSZTAŁCENIA 
I OBSZARY ZATRUDNIENIA
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Jeżeli interesują Państwa zagadnienia wojskowe, historyczne, polityczne i w
końcu geopolityczne, a także pragnęliby Państwo związać swoją przyszłość z
wzięciem odpowiedzialności za losy kraju i jego obywateli, to nasz kierunek jest
adresowany przede wszystkim do Państwa!

WOJSKOZNAWSTWO

PASJA - WIEDZA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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WOJSKOZNAWSTWO

ZAPRASZAMY!





Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Zajęcia z dziedzin i obszarów takich jak: nauka o zarządzaniu, nauka
o bezpieczeństwie, nauka o obronności, nauka o polityce, prawo,
filozofia, historia, kulturoznawstwo.

INTERDYSCYPLINARNE

STUDIA STRATEGICZNE
STUDIA 2 STOPNIA - MAGISTERSKIE
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Celem kształcenia na kierunku

interdyscyplinarnych studiów

strategicznych jest rozwijanie

indywidualnych oraz społecznych

aspiracji i oczekiwań studentów z

jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb

rynku pracy na poziomie krajowym oraz

województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kształcenia jest kształtowanie

wysokich kompetencji o charakterze:- 

administracyjnym,-  menedżerskim,- 

 dydaktyczno-wychowawczym (np. w

zakresie właściwego przekazu wiedzy na

temat instytucji i struktur, a także norm i

reguł organizacyjnych kształtujących

współczesne stosunki międzynarodowe

w kontekście stosowania siły w

stosunkach międzynarodowych,

rozbudzania zainteresowań

poznawczych ludzi w tym obszarze,

zaspokajania właściwie

ukierunkowanych potrzeb

edukacyjnych),- społecznym,

socjotechnicznym (zdolność

przewodzenia, organizowania ludzi,

budowania zwartych zespołów,

integrowania wokół ważnych celów

społecznych, umiejętność współpracy w

środowisku zawodowym oraz lokalnym),-

kreatywnym (absolwentów

interdyscyplinarnych studiów

strategicznych będzie cechowała

innowacyjność, mobilność, elastyczność,

zdolności adaptacyjne, umiejętności

samokształcenia i samorozwoju),- 

prakseologicznym (skuteczność

podejmowanych działań, zwłaszcza w

obszarze planowania, organizowania,

realizacji, kontroli i oceny pracy

zawodowej oraz podejmowanych

inicjatyw społecznych),-

komunikacyjnym i negocjacyjnym

(efektywność zachowań werbalnych

i pozawerbalnych w sytuacjach

kryzysowych, wykorzystywanie taktyk,

technik oraz strategii negocjacyjnych w

kontaktach zewnętrznych),- techniczno-

informacyjnym (umiejętność korzystania

z nowoczesnych technologii

informacyjnych i środków

multimedialnych).

Zdobyta wiedza
i praktyczne
umiejętności
przygotują
absolwentów
interdyscyplinarnych
studiów
startegicznych do
pracy w:
 

• instytucjach międzynarodowych;

 

• administracji państwowej i

samorządowej;

 

• instytucjach wojskowych;

 

• służbach ochrony granic;

 

• służbach ochrony granic;

 

• policji;

 

• instytucjach oświatowych;

 

• ośrodkach analitycznych;

 

• szeroko rozumianym sektorze

gospodarczym

CELE KSZTAŁCENIA 
I OBSZARY ZATRUDNIENIA
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INTERDYSCYPLINARNE STUDIA

STRATEGICZNE

GEOPOLITYKA - ANALIZY - SZKOŁA PRZYWÓDZTWA

Jeżeli interesują Państwa zagadnienia strategiczne, geopolityczne, analityczne, techniki
kierowania zespołami ludzkimi, polityczne i historyczne, a także pragnęliby Państwo związać
swoją przyszłość z wzięciem odpowiedzialności za losy kraju i jego obywateli, to nasz kierunek
jest adresowany przede wszystkim do Państwa!
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INTERDYSCYPLINARNE

STUDIA STRATEGICZNE

ZAPRASZAMY!



#REKRUTACJA 2020

WSZELKIE INFORMACJE
DOTYCZĄCE
REKRUTACJI
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO
POD ADRESEM:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/
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KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA I

STUDIÓW STRATEGICZNYCH

WSZELKIE INFORMACJE I BIEŻĄCE
WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE NASZEJ
KATEDRY I KIERUNKÓW ZNAJDZIECIE
PAŃSTWO POD ADRESEM:

katedrawiss.uwm.edu.pl

A TAKŻE NA NASZYM PROFILU
TWITTEROWYM:

@KatedraWiSS
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SZUKAJCIE NAS PAŃSTWO 

W GMACHU 

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UWM

UL. KURTA OBITZA 1, 
10-725 OLSZTYN

16




