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

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. póz. 1668, z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.- w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. póz. 1861 oraz z 2019 r. póz. 787), Senat Akademii
Marynarki Wojennej uchwala, co następuje:

§1
Wytyczne ogólne
1. Wprowadza się ogólne wytyczne dotyczące projektowania programów na studiach
pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, z zastrzeżeniem § 7
ust. 8 i 9 oraz w ograniczonym zakresie § 8 uchwały, spójne z treścią ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. póz. 1668, z późn.
zm.), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.
z 2018 r. póz. 2153), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14
listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla
kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. póz. 2218),
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. póz. 1861 oraz z 2019 r. poz.787).
2. Programy studiów powinny spełniać warunki ogólne określone w aktach prawnych,
a ponadto uwzględniać następujące założenia:
1) poszczególne poziomy (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie) i profile studiów (praktyczny lub akademicki) stanowią oddzielną
całość edukacyjną;
2) podstawowym wyznacznikiem określającym poszczególne poziomy i profile studiów
są założone kwalifikacje absolwenta i jego przyszłe kompetencje;
3) zostały zdefiniowane wymagania dla kandydatów na studia drugiego stopnia, w tym
również w odniesieniu do absolwentów innych kierunków studiów pierwszego
stopnia. Powinni mieć oni możliwość osiągnięcia efektów uczenia się, określonych
programem studiów pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku;
4) przyporządkowano kierunek studiów dyscyplinom;
5) zostały zdefiniowane efekty uczenia się dla danego kierunku i odnoszą się one
do dziedzin i dyscyplin właściwych dla danego kierunku. W przypadku studiów
kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera
tabela powinna zawierać również odniesienie kierunkowych efektów uczenia się
do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się umożliwiających uzyskanie
kompetencji inżynierskich.
6) został określony katalog przedmiotów lub treści podstawowych dla danego kierunku
studiów.

3. Programy studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia należy opisać
zgodnie z zakładanymi efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych, uwzględniając wymogi i zalecenia określone w stosownych
aktach prawnych, niniejszej uchwale, Regulaminie studiów AMW, Statucie AMW oraz
innych przepisach, w szczególności określonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
środowiskowe komisje akredytacyjne, stowarzyszenia i organizacje zawodowe,
a także uzgodnienia środowiskowe oraz wzorce międzynarodowe.
4. Program studiów przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela musi spełniać
warunki określone w standardach kształcenia wydanych na podstawie art. 68 ustawy
z dn. 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym
kończące się tytułem:
1) licencjata - trwają co najmniej sześć semestrów z łączną liczbą godzin
dydaktycznych wynoszącą nie mniej niż 1800 i nie mniej niż 180 punktów ECTS;
2) inżyniera - trwają co najmniej siedem semestrów z łączną liczbą godzin
dydaktycznych wynoszącą nie mniej niż 2000 i nie mniej niż 210 punktów ECTS.
6. Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym trwają
trzy lub cztery semestry, przy czym:
1) na kierunkach społecznych i humanistycznych z łączną liczbą godzin dydaktycznych
wynoszącą nie mniej niż 800 i nie mniej niż 120 punktów ECTS;
2) na kierunkach technicznych z łączną liczbą godzin dydaktycznych wynoszącą nie
mniej niż 1000 i nie mniej niż 90 punktów ECTS.
7. Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów, a student
jest zobowiązany do uzyskania nie mniej niż 300 punktów ECTS w przypadku studiów
trwających 9 lub 10 semestrów lub 360 punktów ECTS w przypadku studiów trwających
11 lub 12 semestrów.
8. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku studiów mogą
trwać o jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.
9. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu, tym samym można
dokonywać w nim zmian:
1) dla studiów utworzonych na podstawie pozwolenia - do 30% ogólnej liczby efektów
uczenia się określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania tego
pozwolenia;
2) dla studiów wprowadzonych z początkiem nowego cyklu kształcenia mogą być
wprowadzone wyłącznie zmiany w doborze treści kształcenia przekazywanych
studentom w ramach zajęć, konieczne do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych
przez Polską Komisję Akredytacyjną lub dostosowania programu studiów do zmian
w przepisach powszechnie obowiązujących.

§2
Wytyczne dotyczące sytemu punktowego ECTS
1. Na wszystkich kierunkach, formach studiów i poziomach kształcenia
w Uczelni obowiązuje system ECTS (European Credit Transfer System).

realizowanych

2. Przyznawanie punktów ECTS powinno odbywać się z uwzględnieniem
zasad:

poniższych

1) opracowując program studiów przy szacowaniu liczby punktów ECTS dla danego
modułu (przedmiotu) należy przyjąć, że jeden punkt ECTS odpowiada efektom

uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 - 30 godzin
całkowitego nakładu pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia
organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną
pracę związaną z tymi zajęciami;
2) liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30;
3) liczba zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem
na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiach
magisterskich winna wynosić nie mniej niż 50% całkowitej liczby godzin pracy
studenta wynikającej z liczby punktów ECTS, z uwzględnieniem ust. 3.; "
4) liczba zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem
na studiach niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia winna wynosić nie
mniej niż 15% całkowitej liczby godzin pracy studenta wynikającej z liczby punktów
ECTS;
5) za przygotowanie pracy dyplomowej określonej jako moduł zajęć przypisuje się
punkty ECTS.
3. W programie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
prowadzonych w formie studiów stacjonarnych określa się zajęcia z wychowania
fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. Zajęciom z wychowania fizycznego
nie przypisuje się punktów ECTS.
4. Punktów ECTS nie przydziela się przedmiotom wymienionym w Standardzie Kształcenia
Zawodowego dla kandydatów na oficerów- Minimalne Wymagania Programowe, a także
realizowanych w formie szkolenia kursowego, w centrach i ośrodkach szkoleniowych,
szkolenia podstawowego oraz praktyk zawodowych.
5. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny
określa dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS koniecznej
do ukończenia studiów, wraz ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, w ramach, której
uzyskiwana będzie ponad połowa efektów uczenia się.
6. Ocena nakładu pracy powinna być dokonywana z udziałem studentów i podlegać
weryfikacji, m.in. na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych od studentów,
co najmniej raz w roku akademickim.
7. Prawidłowe przyporządkowanie punktów ECTS poszczególnym modułom (przedmiotom)
oraz zbilansowanie tych punktów w semestrach i latach studiów, winno być przedmiotem
analiz dokonywanych przez zespoły działające w ramach uczelnianego systemu
zapewniania jakości kształcenia.
8. Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część
efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy
wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniającego synchroniczną
i asynchroniczną interakcję między studentami a osobami prowadzącymi zajęcia.
9. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50% liczby punktów
ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie.
10. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, nie może być mniejsza niż 2 punkty ECTS
na danym poziomie.
11. Do realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
września 2018 r. - w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r.,poz. 1861 oraz z 2019 r. póz. 787)
oraz zarządzenia rektora.

§3
Wytyczne dotyczące opisu kierunku studiów
1. Program studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia ustalane są
w drodze uchwały senatu, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego,
uwzględniając:
1) związek kierunku studiów ze strategią AMW;
2) opis zakładanych, spójnych efektów kształcenia, uwzględniający uniwersalne
charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. póz. 986) oraz
charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art.
7 ust. 3 tej ustawy, w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub
obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów:
a) dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku studiów
pierwszego stopnia;
b) dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku studiów
drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
3) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji
na danym poziomie;
4) moduły (grupy przedmiotów, przedmioty) kształcenia wraz z przypisanymi
do każdego modułu (przedmiotu) efektów kształcenia oraz liczbę punktów ECTS;
5) sposób weryfikacji i oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia osiąganych
przez studenta;
6) wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz
wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów;
7) łączną liczbę punktów ECTS, którą musi zdobyć student.
2. Opracowując programy studiów należy przyjąć, że student ma możliwość wyboru
modułów (przedmiotów) w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów
ECTS na danym kierunku studiów, w tym poprzez wybór specjalności.
3. Wymagane są odrębne opisy programów studiów w przypadku prowadzenia dwóch profili
kształcenia na jednym kierunku studiów.
4. Realizacja kierunków studiów w formie stacjonarnej
do uzyskania takich samych efektów kształcenia.

i niestacjonarnej

prowadzi

5. Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia również efekty w zakresie znajomości
języka obcego.
6. Warunkiem uzyskania kwalifikacji na poziomie 6 PRK albo 7 PRK dla określonego
kierunku studiów, poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych
w programie efektów uczenia się.
7. Kształcenie w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych, w tym zajęcia
laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, powinno odbywać się na zajęciach dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego lub innej osoby
prowadzącej zajęcia i studenta.

§4
Wytyczne dotyczące kierunków studiów o profilu praktycznym
1. Profil praktyczny - profil programu studiów obejmujący moduły zajęć służące zdobywaniu
przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy
założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje
zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje.
2. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym,
w programie studiów dla kierunku o profilu praktycznym, są prowadzone:

przewidziane

1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej;
2) w sposób umożliwiający bezpośrednie
praktycznych przez studentów;

wykonywanie

określonych

czynności

3. Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze,
co najmniej:
1) 6 miesięcy - w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich;
2) 3 miesięcy - w przypadku studiów drugiego stopnia.
4. Praktyki zawodowe stanowiące integralną część planu studiów, realizowane są
w wymiarze nie krótszym niż 3 miesiące na każdym poziomie kształcenia.
5. Jednostki organizacyjne mają możliwość organizacji kształcenia przemiennego w formie
zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u podmiotu
zewnętrznego, przy uwzględnieniu realizacji wszystkich efektów uczenia się
przewidzianych w programie studiów dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
6. Prowadzenie kierunków studiów o profilu praktycznym z udziałem podmiotów
zewnętrznych wymaga sporządzenia umowy, która powinna zawierać sposób
prowadzenia i organizacji danego kierunku studiów, w szczególności:
1) zasady prowadzenia
zewnętrznych;

zajęć

praktycznych

przez

pracowników

podmiotów

2) zasady udziału podmiotów zewnętrznych w tworzeniu programu studiów dla danego
kierunku;
3) zasady finansowania studiów przez podmioty zewnętrzne;
4) opis zakładanych efektów uczenia się;
5) sposób i zasady realizacji praktyk oraz staży w podmiotach zewnętrznych, trwających
co najmniej jeden semestr.

§5
Wytyczne dotyczące kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim
1. Profil ogólnoakademicki - profil programu studiów obejmujący moduły zajęć powiązane
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach,
do których przyporządkowany jest kierunek studiów realizowany przy założeniu, że
ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia
służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.
2. Akademia Marynarki Wojennej może prowadzić studia na kierunku o profilu
ogólnoakademickim, jeżeli prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki lub sztuki
związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom tego kierunku:
1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań - w przypadku studiów pierwszego
stopnia;

2) udział w badaniach - w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich.

§6
Wytyczne dotyczące zajęć ogólnouczelnianych i podstawowych
1. W programach studiów dla kierunku, poziomu i profilu studiów wprowadza się zajęcia
z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych realizowane w formie wykładów,
za które student musi uzyskać nie mniej niż 5 pkt. ECTS. Zajęcia te organizuje się
z uwzględnieniem następujących zasad:
1) zajęcia mają charakter ogólnouczelnianych, których realizację organizuje prorektor
właściwy do spraw kształcenia;
2) wprowadzenie zajęć do programu studiów nie powoduje automatycznie zwiększenia
liczby obszarów, w ramach których prowadzony jest kierunek studiów;
3) realizacja zajęć odbywa się w ramach łącznego wymiaru godzin na danym kierunku
i nie może powodować jego zwiększenia;
4) zajęcia mogą stanowić element kształcenia kierunkowego;
5) student dokonuje wyboru spośród przedmiotów skumulowanych w dwa moduły, które
realizuje się na 2. i 3. semestrze studiów odpowiednio:
Liczba godzin
dydaktycznych

Przedmiot

Lp.

Liczba ECTS

2. semestr
Podstaw ekonomii
30
2
2. Podstawy prawa
30
2
3. Wprowadzenie do psychologii
30
2
4. Podstawy socjologii
30
2
5. Podstawy stosunków międzynarodowych
30
2
3. semestr
1. Podstawy bezpieczeństwa narodowego
30
3
2. Podstawy zarządzania i organizacji
30
3
3. Podstawy filozofii
30
3
4. Podstawy logiki
30
3
5. Historia techniki
30
3
6) w przypadku kontynuacji studiów w AMW na drugim poziomie, student dokonuje
wyboru spośród przedmiotów, których nie realizował na poziomie pierwszym;
7) co najmniej jeden z przedmiotów w module dla danego semestru powinien być
realizowany w całości w języku angielskim.
2. W uczelni wprowadza się moduły obowiązkowe:
1) dla wszystkich kierunków, poziomów i profilów studiów:
Studia 1 stopnia
Studia II stopnia
Lp.
Moduł (Przedmiot)
Liczba
Liczba ECTS
Liczba godzin
Liczba godzin
ECTS
dydaktycznych
dydaktycznych
60
0
1.
Wychowanie fizyczne
nie
mniej
niż
nie
mn
iej
niż
2. Język angielski:
- studia stacjonarne
120
8
30
2
- studia niestacjonarne
8
2
90
30
1
15
3. Ochrona własności intelektualnej

1.

2) dla kierunków i profilów studiów pierwszego stopnia:
If.

.

.

.

'

.

Przedmiot

.. .

ili:

.

1 . semestr
Liczba
Liczba
Liczba
wykładów ćwiczeń ECTS
2
20
10

2. semestr
Liczba
Liczba
wykładów ćwiczeń

10
20
Historia Polski - wybrane aspekty
Zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną w 1 . semestrze, egzaminem w 2. semestrze.

Liczba
ECTS
2

3. W uczelni wprowadza się fakultatywne przedmioty realizowane w języku angielskim na 2.
i 3. roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, przy czym:
1) dla kierunków humanistycznych i społecznych przewiduje się co najmniej 2 takie
przedmioty w semestrze;
2) dla kierunków: nawigacja i informatyka, przewiduje się co najmniej 3 takie przedmioty
w semestrze;
3) kierownicy jednostek organizacyjnych wskazują, które z przedmiotów do wyboru
zawartych w programie studiów danego kierunku
realizowane
będą
w języku angielskim;
4) wybór dokonany przez studenta powinien mu zapewnić uzyskanie 30 pkt. ECTS
w semestrze w ramach jednostki organizacyjnej;
5) wykaz tych przedmiotów na kolejny rok akademicki podaje się do kierownika Biura
Studiów Zagranicznych do 15 czerwca każdego roku oraz publicznej wiadomości na witrynach internetowych.
4. W uczelni, na 2. i 3. roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia wprowadza się
fakultatywny przedmiot:
Lp,

Studia 1 stopnia (2 lub 3 rok)

Moduł (Przedmiot)

Liczba godzin dydaktycznych

Język polski dla cudzoziemców

1.

40

Liczba
ECTS

3

5. Uzupełniająco dla technicznych kierunków studiów:
Lp.

Moduł (Przedmiot)

Matematyka:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne
Fizyka:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

1.

2.

Studia 1 stopnia
Liczba ECTS
Liczba godzin
dydaktycznych
co najmniej

Studia II stopnia
Liczba
Liczba godzin
ECTS
dydaktycznych

150
80

9
9

-

-

75
40

5
5

-

-

6. Uzupełniająco dla humanistycznych i społecznych kierunków studiów:
Lp.
1.

Moduł (Przedmiot)

Elementy statystyki

Studia 1 stopnia
Liczba
Liczba godzin
ECTS
dydaktycznych
na 5. semestrze studiów

30

|

2

Studia II stopnia
Liczba godzin
Liczba
dydaktycznych
ECTS

-

-

7. Szkolenie biblioteczne dla 1. rocznika studentów każdego poziomu studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych realizowane jest w formie wykładów na początku roku
akademickiego - poza programem studiów.
8. Szkolenie w zakresie BHP realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń lub seminariów,
a udział studenta w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem. Realizowane jest ono
poza programem studiów.
9. Kształcenie z modułu (przedmiot) ochrona własności intelektualnej, szkolenie
biblioteczne i szkolenie z zakresu BHP realizowane jest z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość począwszy od roku akademickiego 2020/2021
10. W programie studiów ustala się przedmioty podstawowe dla każdego kierunku.

§7

Postanowienie końcowe
1. Przy tworzeniu programów studiów na studiach inżynierskich dodatkowo mogą być
stosowane kryteria Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - FEANI (Fśderation Europeenne d'Associations Nationalesd'lngenieurs).
2. Przy tworzeniu programów studiów na kierunkach podstawowych dla żeglugi morskiej
należy dodatkowo uwzględniać wymagania wynikające z przepisów wykonawczych
ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.
3. Wyniki analiz dokonywanych przez zespoły jakości kształcenia w postaci zaleceń
i procedur stanowią podstawę do przeprojektowywania zarówno poszczególnych
modułów (przedmiotów) jak i całego programu kształcenia w celu utrzymania
iteracyjnego charakteru realizowanego procesu kształcenia.
4. Szczegółowe uprawnienia i zadania uczelnianego systemu zapewniania jakości
kształcenia w zakresie monitoringu programów kształcenia określa właściwa uchwała
Senatu AMW.
5. Pojęcie „godziny dydaktyczne" używane w niniejszej uchwale oznacza godziny:
1) realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć warsztatowych
i laboratoriów wymagające bezpośredniego udziału studenta i nauczyciela oraz
odbywające się w grupach studenckich określonych przez prorektora właściwego
do spraw kształcenia;
2) realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu
o przygotowane przez nauczyciela materiały dydaktyczne na zasadach określonych
w Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. -w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., póz. 1861 oraz z 2019 r. póz. 787);
3) konsultacji - w przypadku określania łącznych liczb zajęć dydaktycznych, o których
mowa w § 1 ust. 9.
6. W
celu
doskonalenia
programu
w nim zmian, o których mowa w § 1 ust. 9.

studiów

można

dokonywać

7. Przepisy uchwały obowiązują także przy tworzeniu programów studiów, na podstawie
których zajęcia prowadzone są w języku obcym.
8. Przepisy uchwały nie mają zastosowania w przypadku projektowania programów studiów
dla międzyuczelnianych kierunków studiów.
§8

Niniejsze wytyczne nie maja zastosowania do programów studiów dla kandydatów
na żołnierzy zawodowych, za wyjątkiem § 1 i 2.

§9
1. W sprawach związanych z projektowaniem programów studiów, a nieuregulowanych
niniejszą uchwałą oraz zarządzeniami rektora-komendanta wydanych na jej podstawie,
wszelkie rozstrzygnięcia podejmuje prorektor właściwy do spraw kształcenia.
2. Traci moc uchwała Nr 22/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 21 czerwca
2018 r., w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych;

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października
2019 r. za wyjątkiem § 2 ust. 10, który wchodzi w życie 1 października 2020 r.
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