UCHWAŁA NR 40/2019
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: dostosowania programu studiów pierwszego stopnia na kierunku
bezpieczeństwo morskie państwa o profilu ogólnoakademickim

Na podstawie art. 268 ust. 2 oraz art. 214 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. póz. 1669, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. póz. 1668,
z późn. zm.) i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. póz. 1861), uchwala się, co następuje:

§1
Dostosowuje się program studiów pierwszego stopnia na kierunku
bezpieczeństwo morskie państwa o profilu ogólnoakademickim do Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. póz. 1668,
z późn. zm).
§2

Efekty kształcenia zawarte w Uchwale Senatu AMW nr 28/2015 z dnia
23.04.2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich
studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo morskie państwa, ulegają
zmianie w 30% i stają się efektami uczenia się. Efekty ucznia się stanowią załącznik
do niniejszej Uchwały.
§3

Kierunek studiów bezpieczeństwo morskie państwa przyporządkowuje się
do dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie.
§4

Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 28/2015 w sprawie utworzenia
Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich studiów pierwszego stopnia na kierunku
Bezpieczeństwo Morskie Państwa.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR-K0MENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
PRZEWODNIĆZAjfcłY SENATU
kontradmirał prof. d r/ha b. Tomasz SZUBRYCHT

Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 40/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunek:

Bezpieczeństwo Morskie Państwa

Stopień:

l (pierwszy)

Profil:

Ogólnoakademicki

Symbol

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do:
- uniwersalnych
charakterystyk
poziomów
wPRK
-charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

Wiedza
BMP W01

BMP W02

BMP W03

BMP W04

BMP W05

BMP W06

BMP W07

Definiuje podstawowe koncepcje różnych rodzajów
bezpieczeństwa, klasyfikowanych w dyscyplinie naukowej nauki
o bezpieczeństwie oraz ich związek z innymi dyscyplinami w
dziedzinie nauk społecznych.
Opisuje normy i reguły (prawne, ekonomiczne organizacyjne,
etyczne), struktury organizacyjne i procesy bezpieczeństwa
narodowego i bezpieczeństwa morskiego państwa.
Prezentuje wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i
ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów
międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy
bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego
państwa.
Identyfikuje obszary funkcjonalne międzynarodowych form i
płaszczyzn współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej, w
tym ekonomicznej oraz militarnej, a także ich wpływu na
bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo morskie państwa.
Przedstawia wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa
narodowego i bezpieczeństwa morskiego państwa oraz wskazuje
sposoby przeciwdziałania stanom zagrożenia zdrowia, życia,
ładu społecznego, porządku konstytucyjnego i innych żywotnych
interesów państwa, w tym interesów państwa na morzu.
Zna podstawowe klasyfikacje bezpieczeństwa narodowego i
bezpieczeństwa morskiego państwa z uwzględnieniem wpływu
bezpieczeństwa morskiego państwa na bezpieczeństwo
narodowe.
Definiuje podstawowe zagadnienia dotyczące strategii
bezpieczeństwa narodowego, jej prawne regulacje i
konsekwencje w zakresie jej realizacji przez odpowiedzialne
podmioty państwa. Tłumaczy działania wybranych
międzynarodowych organizacji morskich.
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Odniesienie do:
- uniwersalnych
charakterystyk
poziomów
wPRK
-charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

Symbol

Kierunkowe efekty uczenia się

BMP_W08

Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe wyzwania
współczesnego świata, których konsekwencją są występujące na
akwenach morskich zagrożenia o charakterze militarnym i
pozamilitarnym oraz zadania państwa w zakresie
przeciwdziałania oddziaływaniu tych zagrożeń oraz niwelowania
ich skutków.

BMP_W09

Rozróżnia i opisuje podstawowe typy systemów (ustrojów)
społecznych, gospodarczych, politycznych i ich elementy.

P6U W
P6S_WK

BMP_W10

Opisuje rolę i znaczenie środowiska morskiego, zna jego
charakterystykę gospodarczą, prawną, geograficzną,
hydrometeorologiczną i inną w kontekście problemów
bezpieczeństwa narodowego w tym bezpieczeństwa morskiego
państwa.

P6U W
P6S_WK

P6U W
P6S_WK

Umiejętności
BMPJJ01

BMP_U02

BMP_U03

BMP_U04

BMP_U05

BMPJJ06

BMP_U07

Analizuje zagrożenia bezpieczeństwa morskiego państwa
płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych,
ekologicznych, politycznych, prawnych i kulturowych.
Posługuje się wiedzą teoretyczną do szczegółowego opisu
zjawisk, metod i narzędzi charakterystycznych dla nauk
badających bezpieczeństwo morskie państwa.
Analizuje zależności między zjawiskami społecznymi,
ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi i kulturowymi
tworzącymi bezpieczeństwo morskie państwa lub
oddziaływującymi na nie, a także oddziaływania systemów
normatywnych regulujących wspomniane obszary (normy
prawne, standardy zawodowe, systemy normalizacji i
standaryzacji, normy moralne, normy kulturowe)
Stosuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów z
zakresu bezpieczeństwa morskiego państwa poprzez składanie
propozycji ich rozstrzygnięć i uczestniczy w procesach
podejmowania decyzji.
Analizuje, ocenia i rozumie różnorodne zjawiska, w tym
społeczne mające związek z bezpieczeństwem narodowym i
bezpieczeństwem morskim państwa.
Posiada umiejętność opracowywania prac pisemnych z
uwzględnieniem pozyskanych informacji z różnych obszarów
wiedzy w trakcie studiowania na kierunku bezpieczeństwo
morskie państwa. Redaguje prace pisemne w języku obcym.
Wygłasza spójne i merytoryczne publiczne wypowiedzi w języku
polskim i obcym w zakresie zagadnień studiowanych na kierunku
bezpieczeństwo morskie państwa.
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Symbol

BMP U08

BMP U09

BMP U10

Kierunkowe efekty uczenia się

Posługuje się przepisami prawa oraz systemami
standaryzacyjnymi w celu oceny procesów i zjawisk z zakresu
bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego
państwa. Stosuje typowe metody badań operacyjnych i innych
wspomagających podejmowanie decyzji.
Posługuje się w sposób komunikatywny terminologią stosowaną
w naukach o bezpieczeństwie i porozumiewa się w sposób
spójny w środowisku zajmującym się problematyką
bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego
państwa.
Posługuje się właściwie pozyskaną wiedzą do rozwiązywania
problemów praktycznych z zakresu bezpieczeństwa morskiego
państwa w trakcie ćwiczeń, staży, praktyk, przynależnością do
kół naukowych, itp.).

Odniesienie do:
- uniwersalnych
charakterystyk
poziomów
wPRK
-charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

P6U_U
P6S UW

P6UJJ
P6S UO

P6UJJ
P6S UU

Kompetencje społeczne
BMP K01

Akceptuje potrzebę uczenia się przez całe życie.

P6U_K
PSU KK

BMP K02

Wspiera współdziałanie i pracę w grupie, przyjmując w niej różne
role, akceptuje cele grupy oraz podejmuje wyzwanie lidera
zadaniowego.

P6U_K
P6S KO

BMP K03

Określa priorytety zadań definiowanych przez siebie lub innych
oraz przystępuje do ich uporządkowanej realizacji.

P6U_K
P6S KR

BMP K04

BMP KOS

Podejmuje wyzwanie rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodów w obszarze bezpieczeństwa morskiego
państwa.
Wspiera przygotowywanie projektów społecznych (politycznych,
gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając ich różne
aspekty.

P6U_K
P6S KR
P6U_K
P6S KO

BMP K06

Docenia znaczenie samodzielnego poszerzania wiedzy i
umiejętności.

P6U_K
P6S KK

BMP K07

Docenia zalety działania w sposób przedsiębiorczy.

P6U_K
P6S KO

