
UCHWAŁA NR 25/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

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

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-kÓM&NDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODWCZACY SENATU

kontradmirał prof. dr Kab. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
Nr 25/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Nazwa kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn
Stopień studiów: studia II 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

W4

ma niezbędną wiedzę, aby zastosować
aparat matematyczny z zakresu
rozwiązywaniu problemów metodami
numerycznymi, ma wiedzę
pozwalającą zrozumieć i prognozować
zjawiska i procesy fizyczne i
rozwiązywać zagadnienia techniczne w
oparciu o prawa fizyki z
zastosowaniem numerycznych metod
matematyki stosowanej
ma wiedzę z zakresu nauk
technicznych wspomagających proces
decyzyjny lub projektowanie w zakresie
szeroko rozumianej eksploatacji
maszyn i urządzeń okrętowych, w tym
elektrycznych
zna wpływ zewnętrznych warunków
użytkowania maszyn i urządzeń na ich
parametry pracy i charakterystyki
eksploatacyjne
ma wiedzę z zakresu metod
użytkowania, prognozowania zmian
stanu technicznego oraz obsługiwania
w trybie on-line urządzeń okrętowych i
portowych

Odniesienie do
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charakterystyk
na poziomie 7
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efektów
uczenia się na

poziomie 7
PRK

Kod składnika
opisu

P7S WG
P7S_WG_inż

P7S WG
P7S_WG_inż
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P7S WG
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1 K- kompetencje społeczne; W — kategoria wiedzy; U — kategoria umiejętności



W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

zna zasady racjonalnej eksploatacji
maszyn i urządzeń w okresie między
dwoma obsługami głównymi oraz
przepisy normujące zasady
eksploatacjhjrządzeń poddozorowych
ma wiedzę z zakresu opisu ruchu
układów mechanicznych o n stopniach
swobody, którą wykorzystuje do analizy
ruchu zespołów części maszyn
ma wiedzę w zakresie wytwarzania i
technologii części maszyn, poznaje
zasady stosowania materiałów
inżynierskich, w szczególności
przeznaczonych na konstrukcje
okrętowe
ma wiedzę w zakresie stosowania i
wykorzystania programów
komputerowych wspomagających
procesy wytwarzania CAM
zna metody określania oporów kadłuba
jednostki pływającej, zna wpływ
poszczególnych warunków na
składowe oporu kadłuba
ma wiedzę pozwalającą na
wykorzystanie struktury systemów
elektroenergetycznych okrętu, budowy
i zasad działania regulatorów napięcia
prądnic okrętowych, budowy i zasad
działania synchronizatorów prądnic
okrętowych
zna budowę i zasadę działania
elementów stosowanych w systemach
sterowania mechanizmów i urządzeń
siłowni okrętowych, potrafi
zaprojektować prosty układ sterowania
wybranych urządzeń i instalacji
okrętowych
zna zasady klasyfikowania stanu
technicznego obiektów diagnostyki,
zasady wyznaczania parametrów
diagnostycznych i modele
diagnostyczne, podstawową aparaturę
diagnostyczną stosowaną w
diagnostyce maszyn i mechanizmów
ma wiedzą o aktualnych technikach i
procesach wytwarzania oraz napraw,
śledzi najnowsze osiągnięcia nauki w
procesie wytwarzania i napraw
ma wiedzę z zakresu technologii
przetwarzania i obróbki sygnałów oraz
ich wykorzystania w diagnostyce
technicznej
ma wiedzę z zakresu zużycia i
przyczyn uszkodzeń mechanizmów
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W16

W17

W18

W19

W20

ma wiedzę z zakresu mechaniki
teoretycznej i wytrzymałości materiałów
w zakresie analizy stanu deformacji i
naprężeń w ujęciu energetycznym
zna podstawy metody elementów
skończonych (MES) wykorzystywanej
w programach CAE do
wytrzymałościowej analizy konstrukcji i
części maszyn, zna ogólną strukturę i
środowisko programów CAE, zna
metody prezentacji wyników obliczeń
numerycznych oraz doświadczalnych
ma wiedzę z zakresu prawa
patentowego, norm, standaryzacji,
sposobów legalnego korzystania z
zasobów informacji oraz jej
przetwarzania
ma wiedzę z zakresu zarządzania
jakością produkcji, kierowaniem
zespołami ludzkim i rozwiązywaniem
problemów, zna zasady
funkcjonowania przedsiębiorstw w skali
mikro i makro ekonomii
ma wiedzę w zakresie wykorzystania
komputerowych baz i katalogów
materiałów konstrukcyjnych w procesie
projektowania i wytwarzania
elementów maszyn

Umiejętności

U01

U02

U03

U04

potrafi zapobiegać pojawianiu się
zdarzeń i procesów niepożądanych dla
użytkownika maszyn i urządzeń,
zwłaszcza prowadzących do awarii
potrafi na podstawie dokumentacji
technicznej zidentyfikować instalacje,
jej elementy oraz umie je użytkować
zgodny z przeznaczeniem, potrafi
reagować na stany alarmowe zgodnie
z instrukcją obsługi, posiada
umiejętności w zakresie właściwego
doboru materiałów konstrukcyjnych
oraz mediów roboczych w trakcie
napraw oraz obsługiwania sprzętu
technicznego
potrafi powiązać uzyskaną wiedzę i
umiejętności w zakresie planowania i
realizacji eksploatacji pojedynczych
maszyn i urządzeń okrętowych, jak i
siłowni okrętowej jako całości
ma umiejętności przewidywania,
obliczania i oceniania skutków
oddziaływania obciążeń udarowych na
konstrukcje morskie
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U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

U13

potrafi zidentyfikować symptomy
uszkodzeń pierwotnych maszyn i
urządzeń, zwłaszcza okrętowych
potrafi samodzielnie formułować
zadania inżynierskie w zakresie
wytrzymałościowej analizy części
maszyn w ujęciu metody elementów
skończonych, potrafi praktycznie
modelować zadania liniowych i
nieliniowych problemów mechaniki
ciała stałego oraz przepływów ciepła w
środowisku programów CAE
posługuje się językiem angielskim w
stopniu wystarczającym do
porozumiewania się, również w
sprawach zawodowych, czytania ze
zrozumieniem literatury fachowej, a
także przygotowania i wygłoszenia
krótkiej prezentacji na temat realizacji
zadania projektowego lub badawczego
stosuje w praktyce umiejętności z
zakresu podstaw ergonomii i
kierowania pracą zespołów ludzkich
ma umiejętności z zakresu
praktycznego zastosowania technik
komputerowych GAD, CAE i CAx w
procesie projektowania, wykorzystuje
techniki wymiany danych miedzy
programami i systemami
obliczeniowym
potrafi przygotować siłownię okrętową
do uruchomienia, nadzorować w czasie
ruchu, prawidłowo reagować na
pojawiające się usterki w pracy
wybranych mechanizmów i urządzeń
okrętowych
ma umiejętności z zakresu
modelowania procesów dynamicznych,
oceny ich skutków w formie wirtualnej
oraz interpretacji wyników pomiarów
obiektów rzeczywistych w warunkach
laboratoryjnych i rzeczywistych
ma umiejętności z zakresu
modelowania i oceny skutków
oddziaływań dynamicznych, w tym
udarnościowych ze szczególnym
uwzględnieniem efektów detonacji
nawodnej, napowietrznej i podwodnej
potrafi użytkować i obsługiwać systemy
instalacji okrętowych, także w trybie
awaryjnym
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U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

U21

potrafi dokonać interpretacji norm i
zaleceń, realizacji pomiarów wielkości
dynamicznych oraz oceny wyników i
ich identyfikacji w zakresie oceny stanu
technicznego badanych maszyn i
urządzeń
ma umiejętności z zakresie
zarządzania, monitorowania,
modernizacji i ekonomii procesu
wytwarzania produktu
potrafi dokonać oceny stanu
technicznego maszyn i urządzeń,
przygotowania dokumentacji
naprawczej oraz procedur zdawczo -
odbiorczych
ma umiejętności z zakresu
funkcjonowania pojedynczych
urządzeń oraz ich zespołów, jako
instalacji, potrafi dokonać analizy ich
funkcjonowania oraz zidentyfikować
przyczyny uszkodzeń oraz metody ich
naprawy, jest w stanie zaproponować
technologiczne rozwiązania w zakresie
wytworzenia prostych podzespołów
zastępczych oraz ich implementację do
maszyn sterowanych numerycznie,
rozumie zależności technologiczne, ich
ograniczenia oraz potrafi przygotować
dokumentację techniczną i
technologiczną
ma umiejętności działania
zespołowego w zakresie użytkowania
siłowni okrętowych, prowadzenia
czynności obsługowo
zapobiegawczych oraz potrafi
zaproponować rozwiązania
technologiczne dla potrzeb napraw
poszczególnych urządzeń i systemów
potrafi wykorzystywać dokumentację
techniczną w tym obcojęzyczną w celu
prowadzenia bezpiecznej eksploatacji
urządzeń
ma umiejętności pracy w zespole
projektowym, wykorzystuje praktycznie
wiedzę w zakresie zarządzania
projektem
ma umiejętności z zakresu analizy
ekonomicznej proponowanych
rozwiązań technicznych i
technologicznych oraz zna
podstawowe zasady kosztorysowania
działalności technicznej
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potrafi stosować techniki komputerowe
U22 do modelowania niestacjonarnych

problemów mechaniki ciała stałego
P7U U P7S_UW

P7S UW inż

Kompetencje społeczne Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K01

ma świadomość znaczenia posiadanej
wiedzy, potrafi zasięgać opinii
ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu

P7U K P7S KK

K02

rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych
osób

P7U K P7S KO

KOS

zna zasady funkcjonowania
przedsiębiorstw oraz identyfikuje
aspekty etyczne w zakresie kierowania
zespołami ludzkimi, zna zasady i
metody interakcji personalnej oraz
sposoby motywowania do pracy, potrafi
zapoznać się z regulacjami prawnymi
umożliwiającymi wykorzystanie
standardowych i ponadstandardowych
procedur w przedsiębiorczości

P7U K P7S KR

K04

zna zasady współżycia oraz metody
kierowania zespołami ludzkimi, zna i
akceptuje zasady etyki zawodowej oraz
rozumie konsekwencje ich naruszenia

P7U K P7S KR

KOS

potrafi kierować ludźmi oraz zna
metody wspomagające zaangażowanie
podwładnych, umie identyfikować i
właściwie ocenić ich priorytety
zawodowe i etyczne

P7U K P7S KO

K06

zna przepisy regulujące zatrudnienie
oraz stosunek służbowy, zna regulacje
prawne i finansowe, umie korzystać z
BIP celem identyfikacji przepisów
szczegółowych

P7U K P7S KR


