
UCHWAŁA NR 24/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na
kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym

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 mechanika
i budowa maszyn o profilu praktycznym do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
0 szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. póz. 1668, z późn. zm.).

§2

Efekty kształcenia zawarte w Uchwale Senatu AMW nr 59/2013 z dnia
21.11.2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia
na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym ulegają zmianie
łącznie do 30% i stają się efektami uczenia się, stanowią załącznik do niniejszej
Uchwały.

§3

Kierunek studiów mechanika i budowa maszyn jest przyporządkowany do
dyscyplin: inżynieria mechaniczna (75%) oraz automatyka, elektronika
1 elektrotechnika (25%), przy czym wiodącą dyscypliną jest inżynieria mechaniczna.

§4

Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 59/2013 z dnia 21.11.2013 w sprawie
określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku
mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOJÓENbANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał prof. dr tfab.1 Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 24/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Nazwa kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn
Stopień studiów: studia l stopnia (stacjonarne/niestacjonarne)
Profil studiów: profil praktyczny
Przypisanie efektów uczenia się do:
Dziedziny: nauk inżynieryjno - technicznych
Dyscypliny: inżynieria mechaniczna (wiodąca 75%), automatyka, elektronika i
elektrotechnika (25%)

Tabela pokrycia obszarowych efektów uczenia się przez kierunkowe efekty uczenia się

Symbol1 Po ukończeniu studiów absolwent
ma

Wiedzę

W1

W2

W3

ma wiedzę w zakresie matematyki
obejmującą algebrę, analizę,
probabilistykę oraz rachunku
różniczkowego, liczb zespolonych,
rachunku całkowego, statystyki
opisowej i matematycznej, niezbędną
do opisu i modelowania zjawisk
zachodzących w maszynach i silnikach
cieplnych
ma niezbędną wiedzę pozwalającą
zrozumieć zjawiska i procesy fizyczne,
analizować zjawiska fizyczne i
rozwiązywać zagadnienia techniczne w
oparciu o prawa fizyki
ma szeroką wiedzę w zakresie rysunku
technicznego dotyczącą sposobów
odwzorowywania konstrukcji,
obowiązujących norm rysunku
technicznego i maszynowego, a w
szczególności zasad wykonywania
szkiców i rysunków technicznych w
rzutach prostokątnych, zna sposoby
odwzorowania przestrzeni
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1 K - kompetencje społeczne; W — kategoria wiedzy; U — kategoria umiejętności



W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

zna podstawowe prawa mechaniki
teoretycznej i mechaniki ciała
odkształcalnego, ma wiedzę z
podstaw projektowania i obliczeń
wytrzymałościowych elementów
maszyn
ma wiedzę pozwalającą zrozumieć
metody analizy liniowych obwodów
elektrycznych prądu stałego i
przemiennego oraz zasady działania i
właściwości podstawowych elementów
elektrycznych, zna budowę i zasadę
działania wybranych analogowych
liniowych i nieliniowych układów
elektronicznych oraz zasady działania i
właściwości podstawowych elementów
półprzewod n ikowych
ma wiedzę pozwalającą na
zastosowanie podstawowych
zagadnień z teorii pomiarów, zasad
przetwarzania sygnału pomiarowego
oraz zna budowę, zasadę działania i
zasady posługiwania się
podstawowymi przyrządami i
narzędziami pomiarowymi
zna zasady właściwej eksploatacji
elektrycznych urządzeń okrętowych
oraz systemu rozdziału i dystrybucji
energii elektrycznej na okręcie
zna ogólną technologię przetwarzania
ropy naftowej, właściwości
fizykochemiczne oraz zasady doboru i
klasyfikacji paliw, smarów i wody
stosowanej w okrętownictwie
ma szeroką wiedzę pozwalającą
zrozumieć zjawiska i procesy
zachodzące w maszynach i silnikach
cieplnych
zna zasady eksploatacji silników,
maszyn i urządzeń pomocniczych oraz
instalacji okrętowych, ma wiedzę na
temat wpływu zewnętrznych warunków
użytkowania silników i urządzeń
pomocniczych na ich parametry pracy i
charakterystyki eksploatacyjne
zna zasady organizowania i
nadzorowania prac naprawczych
silników, maszyn i urządzeń
pomocniczych oraz instalacji
okrętowych
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W12

W13

W14

W15

W16

W17

W18

W19

zna zasady porównywania
podstawowych właściwości
mechanicznych, technologicznych i
eksploatacyjnych materiałów
konstrukcyjnych, zwłaszcza
okrętowych
zna zasady stosowania technologii
wytwarzania materiałów inżynierskich
w szczególności okrętowych w celu
kształtowania postaci, struktury i
własności produktów oraz zasady
wykorzystania przy tym
wspomagających programów
komputerowych
zna podstawowe sposoby organizacji
zarządzania, definicję i istotę
zarządzania, elementy organizacji oraz
jej otoczenia, typy osobowości oraz
stosowane przez nich style kierowania
zna zasady uwzględniania aspektów
ekologicznych i ochrony środowiska
przyrodniczego w rozwiązaniach
technicznych i technologicznych, zna w
tym zakresie zasady regulacji
prawnych
ma podstawową wiedzę ergonomiczną
w zakresie organizowania pracy, zna
podstawowe zasady projektowania
stanowisk pracy
zna zasady korzystania z literatury
specjalistycznej oraz metodykę
redagowania pracy dyplomowej
zna podstawowe zasady planowania i
prowadzenia eksperymentów oraz
analizy wyników badań
zna organizację i zadania jednostki
pływającej, organizację nadzoru nad
siłownią jednostki pływającej, przepisy
dotyczące eksploatacji urządzeń
okrętowych oraz gospodarki
materiałowej, zakres obowiązków
oficera na poziomie zarządzania

Umiejętności

U01

ma umiejętności stosowania aparatu
matematycznego z zakresu algebry
oraz rachunku różniczkowego, liczb
zespolonych, rachunku całkowego,
statystyki opisowej i matematycznej, do
opisu zjawisk i modelowania zjawisk i
procesów, posługiwania się metodami
matematycznymi w rozwiązywaniu
problemów technicznych
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U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

potrafi dobrać odpowiednią metodę
pomiarową i oszacować błąd
wykonanego pomiaru
potrafi odwzorowywać i wymiarować
elementy maszyn zgodnie z
obowiązującymi normami, potrafi
odwzorować przestrzeń trójwymiarową
na płaszczyźnie rysunku,
wykorzystywać programy CAD i CAE
ma praktyczne umiejętności w zakresie
mechanika techniczna oraz
wytrzymałość materiałów - w tym
obliczania sił działających na
nieskomplikowane (statycznie
wyznaczalne) konstrukcje inżynierskie
w stanie równowagi oraz umiejętności
matematycznego opisu tego stanu,
potrafi obliczać parametry ruchu
konstrukcji złożonej z większej liczby
sztywnych członów
umie rozwiązywać problemy z zakresu
analizy statycznej belek, słupów, ram i
kratownic, potrafi wykonać analizę
wytężenia elementów maszyn
potrafi dokonywać obliczeń sił
wywieranych przez ciecze na ściany
naczyń i konstrukcji zanurzonych w
cieczy w stanie równowagi, obliczeń
parametrów przepływu płynów w
rurociągach i kanałach, obliczeń sił
działających na konstrukcje
przemieszczające się w płynach oraz
stosowania poznanych twierdzeń
mechaniki płynów do elementarnych
obliczeń inżynierskich
potrafi analizować procesy
energetyczne towarzyszące
eksploatacji maszyn okrętowych,
silników cieplnych oraz elektrycznych
potrafi dokonać i poprawnie
zinterpretować analizę laboratoryjną
oleju, paliwa i wody technicznej
stosowanejjA/ okrętownictwie
ma umiejętność właściwego doboru
materiałów inżynierskich do
zastosowań technicznych, zwłaszcza
materiałów inżynierskich na
konstrukcje okrętowe
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U10

DOtrafi właściwie dobrać i stosować
:echnologie wytwarzania materiałów, w
:ym wykorzystywać programy
komputerowego wspomagania
Drojektowania procesów
:echnologicznych do obsługi obrabiarek
CNC

P6U U P6SJJW
P6S UW inż

U11

prawidłowo interpretuje pojęcie
Drzewodzenia oraz różnice
występujące pomiędzy kierowaniem i
Drzewodzeniem, definicję decyzji i
Drocesu decyzyjnego, systemu
olanowania, organizowania oraz
motywowania i kontrolowania,
wykształca umiejętności stosowania
teorii organizacji i zarządzania do
kierowania zespołem ludzi oraz
rozwiązywania problemów
planistyczno-decyzyjnych

P6U U P6SJJK
P6S UO

U12

posługuje się językiem angielskim w
stopniu wystarczającym do
porozumiewania się, a także czytania
ze zrozumieniem kart katalogowych,
not aplikacyjnych, instrukcji obsługi
urządzeń, systemów i narzędzi
informatycznych oraz podobnych
dokumentów

P6U U P6S UK

U13

ma umiejętności samodzielnego i
kreatywnego korzystania z literatury
technicznej oraz prezentowania
rezultatów pracy w postaci
opracowania autoreferatu

P6U U P6S UK

U14

ma umiejętność praktycznego
wykorzystania podstawowych zasad
obsługi sprzętu komputerowego oraz
wykorzystywania wiedzy o
podstawowych systemach
operacyjnych

P6U U P6S UW

U15

umie korzystać i prowadzić
dokumentację eksploatacyjną,
materiałową i szkoleniową, praktycznie
wykonywać obowiązki oficera na
poziomie zarządzania lub w dziale
okrętowym

P6U U
P6SJJW
P6SJJK
P6S UO

U16

posiada umiejętność tworzenia stron
www oraz wykorzystywania Internetu
jako źródła informacji, potrafi stosować
pakiet MS Office do wspomagania
pracy inżyniera mechanika oraz potraf
tworzyć algorytmy i opisywać je w
wybranych językach programowania w
celu rozwiązywania średnio złożonych
problemów inżynierskich

P6U U
P6S_UW

P6S UW inż



U17

U18

U19

U20

potrafi poprawnie identyfikować stan
techniczny poszczególnych maszyny i
urządzenia okrętowych, wykonać
analizę własności energetycznych
silników spalinowych, kotłów parowych,
urządzeń pomocniczych siłowni i
pokładowych
potrafi z wykorzystaniem dokumentacji
technicznej prowadzić bezpieczną
eksploatację maszyn i urządzeń
okrętowych, planować i przeprowadzać
drobne naprawy, wymiany części oraz
przygotować dokumentację naprawczą
potrafi przygotować silniki oraz
maszyny i urządzenia okrętowe do
ruchu, użytkować je zgodnie z
instrukcjami oraz przeprowadzać
drobne regulacje i wymiany części,
potrafi dobrać i wymienić, z
wykorzystaniem norm i katalogów,
elementy i media robocze na inne niż w
specyfikacji technicznej
posiada umiejętności powiązania
funkcjonujących obiektów w systemy,
procesy i usługi

Kompetencje społeczne

K01

K02

K03

K04

potrafi zgodnie z zasadami gramatyki
artykułować w formie pisemnej i ustnej
pojęcia oraz opisy zjawisk, rozumie
teksty techniczne z zakresu
studiowanego kierunku
ma umiejętność przekazywania
fachowej wiedzy technicznej
współpracownikom i podwładnym w
sposób prosty i zrozumiały, potrafi
formułować i przekazywać wiedze i
opinię w zakresie swojej specjalizacji
rozumie potrzebę i zna możliwości
ciągłego dokształcania się (studia
drugiego i trzeciego stopnia, studia
podyplomowe, kursy) — podnoszenia
kompetencji zawodowych, osobistych i
społecznych
ma świadomość odpowiedzialności za
pracę własną oraz gotowość
podporządkowania się zasadom pracy
w zespole i ponoszenia
odpowiedzialności za wspólnie
realizowane zadania
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KOS

ma świadomość ważności i rozumie
pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżyniera-mechanika, w
tym jej wpływ na środowisko i związaną
z tym odpowiedzialność za
podejmowane decyzje

P6U K P6S KO

ma świadomość roli społecznej
absolwenta uczelni technicznej,
rozumie potrzebę formułowania i
przekazywania społeczeństwu — m.in.
poprzez środki masowego przekazu —

K06 informacji i opinii dotyczących
osiągnięć inżynierii mechanicznej i
innych aspektów działalności inżyniera-
mechanika; podejmuje starania, aby
przekazać takie informacje i opinie w
sposób powszechnie zrozumiały

P6U K P6S KR


