
UCHWAŁA NR 30/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na
kierunku nawigacja 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. 2 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 nawigacja

o profilu praktycznym 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 19/2015 z dnia

26.03.2015 r. w sprawie korekty efektów kształcenia dla kierunku nawigacja ulegają
zmianie w 30% i stają się efektami uczenia się, stanowiąc załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.

§3
Kierunek studiów nawigacja przyporządkowuje się do dyscypliny naukowej

inżynieria lądowa i transport.

§4
Procentowy udział uzyskiwanych na kierunku efektów uczenia się

w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport wynosi 100%.

§5
Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 19/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie

korekty efektów kształcenia dla kierunku nawigacja.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR^OMEŃDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał prof. ar Kab. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu AMW
nr 30/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ NA KIERUNKU NAWIGACJA

Nazwa wydziału prowadzącego
Nazwa kierunku studiów
Profil kształcenia

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
nawigacja
praktyczny

Dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne

Poziom kształcenia
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

studia l stopnia
inżynier

Dyscyplina naukowa
inżynieria lądowa i transport

Tabela odniesienia zakładanych efektów uczenia się do charakterystyk 1 i II stopnia poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Kierunkowe efekty uczenia się

Symbol Treść

Odniesienie do charakterystyk
l

stopnia1

Kod
składnika

opisu

II
stopnia2

Kod
składnika

opisu

Efekty
Z części 1

Efekty
i części III

WIEDZA (absolwent zna i rozumie)

K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

wybrane fakty, zjawiska i procesy oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone
zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin
naukowych tworzących podstawy teoretyczne właściwe dla kierunku studiów
wybrane zjawiska i procesy zachodzące w hydrosferze, atmosferze i biosferze, ich wzajemne
powiązania i relacje, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności
zawodowej związanej z kierunkiem studiów
kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin naukowych tworzących
podstawy teoretyczne właściwe dla kierunku studiów

konstrukcję mapy i jej symbolikę

zasady działania i wykorzystania urządzeń i systemów nawigacyjnych oraz zagadnienia
związane z wyznaczaniem pozycji obiektu przy użyciu wszelkich dostępnych metod
zasady działania i wykorzystania środków obserwacji technicznej i łączności, w tym zasady
prowadzenia łączności w niebezpieczeństwie, dla potrzeb bezpieczeństwa i ogólnej na
morzu

P6U_W P6S_WG w zaawansowanym stopniu
- wybrane fakty, obiekty i
zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające
złożone zależności między
nimi, stanowiące
podstawową wiedzę ogólną
z zakresu dyscyplin
naukowych lub
artystycznych tworzących
podstawy teoretyczne oraz
wybrane zagadnienia z
zakresu wiedzy
szczegółowej - właściwe dla
programu studiów, również

1 W odniesieniu do uniwersalnej charakterystyki l stopnia odpowiedniego poziomu PRK, określonej załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. 2018
póz. 2153).
2 W odniesieniu do charakterystyk II stopnia odpowiedniego poziomu PRK, określonych załącznikiem do rozporządzenia MNiSWzdnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów
uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018 póz. 2218).



K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W12

K_W13

K_W14

K_W15

K_W16

K_W17

K_W18

K_U01

zasady działania i wykorzystania instrumentów pomiarowych wykorzystywanych w
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ich kalibracji i oceny
dokładności
zagadnienia związane z planowaniem trasy rejsu, wyznaczaniem bezpiecznej drogi i jej
monitorowaniem stosownie do przepisów międzynarodowych, w tym źródła informacji
dotyczącej niebezpieczeństw nawigacyjnych i sposoby jej pozyskiwania
budowę i konstrukcję statku oraz systemów i urządzeń, w tym systemów napędowych, a
także zasady ich eksploatacji i konserwacji
zasady, przepisy i procedury związane z przewozami ładunków drogą morską, w
szczególności właściwości fizyko-chemiczne ładunków przyjmowanych na statek i zasady
postępowania z nimi
podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem życia i pracy, procedurami
awaryjnymi i problematyką ratownictwa, w tym procedury postępowania w sytuacjach
zagrożenia ludzi, ładunku i środowiska
podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

globalne problemy środowiska wynikające z rozwoju cywilizacyjnego

podstawowe regulacje prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego i
ochrony przyrody
prawo pracy oraz inne podstawy prawne związane z zawodem właściwym dla kierunku
studiów, w szczególności przepisy BHP i zasady ergonomii
standardy i normy inżynierskie właściwe dla kierunku studiów, w szczególności
rekomendowane przez IMO
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym zasady
efektywnej organizacji i koordynacji pracy

P6U_W P6S_WK

zastosowania praktyczne tej
wiedzy w działalności
zawodowej związanej z ich
kierunkiem

fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji

podstawowe ekonomiczne,
prawne, etyczne i inne
uwarunkowania różnych
rodzajów działalności
zawodowej związanej z
kierunkiem studiów, w tym
podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa
autorskiego
podstawowe zasady
tworzenia i rozwoju różnych
form przedsiębiorczości

podstawowe procesy
zachodzące w cyklu życia
urządzeń, obiektów i systemów
technicznych

podstawowe zasady tworzenia i
rozwoju różnych form
ndywidualnej przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi)
planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

P6UJJ P6S_UW wykorzystywać posiadaną
wiedzę - formułować i

planować i przeprowadzać
eksperymenty, w tym pomiary i



K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

wybrać i zastosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie wyznaczania
pozycji obiektu, a także planować i przeprowadzać pomiary, opracować otrzymane wyniki i
właściwie je interpretować

wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do identyfikowania,
formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
przy identyfikacji, formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z
różnych dziedzin i dyscyplin oraz dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym
aspekty etyczne
dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych
działań inżynierskich
efektywnie wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym programy użytkowe
do rozwiązywania problemów zawodowych
samodzielnie korzystać z literatury fachowej dostępnej w formie tradycyjnej i elektronicznej,
dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy oraz prawidłowej interpretacji pozyskanej
informacji

krytycznie analizować funkcjonowanie istniejących rozwiązań technicznych ze szczególnym
uwzględnieniem systemów nawigacyjnych i oceniać te rozwiązania

zaprojektować - zgodnie z zadaną specyfikacją - oraz wykonać proste urządzenie, obiekt,
system lub zrealizować proces typowy dla kierunku studiów, używając odpowiednio
dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów

posługiwać się urządzeniami nawigacyjnymi, środkami obserwacji technicznej i łączności
oraz instrumentami pomiarowymi, a także stosować w praktyce różne techniki
wykonywania pomiarów i obserwacji w zakresie działalności zawodowej związanej z
kierunkiem studiów
wykonać projekt inżynierski wymagający korzystania ze standardów i norm inżynierskich
oraz stosować technologie właściwe dla kierunku studiów

rozwiązywać problemy oraz
wykonywać zadania typowe
dla działalności zawodowej
związanej z kierunkiem
studiów

wykorzystywać posiadaną
wiedzę - formułować i
rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy oraz
wykonywać zadania w
warunkach nie w pełni
przewidywalnych
przez:
• właściwy dobór źródeł i

informacji z nich
pochodzących,
dokonywanie oceny,
krytycznej analizy i
syntezy tych informacji,

• dobór oraz stosowanie
właściwych metod i
narzędzi, w tym
zaawansowanych
technik informacyjno-
komunikacyjnych

symulacje komputerowe,
interpretować uzyskane wyniki i
wyciągać wnioski

przy identyfikacji i formułowaniu
specyfikacji zadań inżynierskich
oraz ich rozwiązywaniu:
• wykorzystywać metody

analityczne, symulacyjne i
eksperymentalne,

• dostrzegać ich aspekty
systemowe i
pozatechniczne, w tym
aspekty etyczne

• dokonywać wstępnej oceny
ekonomicznej
proponowanych rozwiązań
i podejmowanych
działań inżynierskich

dokonać krytycznej analizy
sposobu funkcjonowania
istniejących rozwiązań
technicznych i oceniać te
rozwiązania
projektować - zgodnie z zadaną
specyfikacją - oraz wykonywać
typowe dla kierunku
studiów proste urządzenia,
obiekty, systemy lub realizować
procesy, używając odpowiednio
dobranych metod, technik,
narzędzi i materiałów
rozwiązywać praktyczne zadania
inżynierskie wymagające
korzystania ze standardów i
norm inżynierskich oraz
stosowania technologii
właściwych dla kierunku



K_U12

K_U13

K_U14

K_U15

K_U16

K_U17

K_U18

K_U19

wykorzystać właściwe materiały i narzędzia do rozwiązywania zadań eksploatacyjnych oraz
wykorzystać doświadczenie związane ze stosowaniem technologii morskich zdobyte
podczas praktyk zawodowych

określać stan techniczny infrastruktury nawigacyjnej, a także utrzymywać urządzenia i
systemy nawigacyjne, zarówno pokładowe, jak i brzegowe

posługiwać się obowiązującą terminologią w prezentowaniu i dyskutowaniu problemów z
zakresu kierunku studiów

porozumiewać się przy użyciu różnych technik, w tym niewerbalnych oraz różnych środków
technicznych w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
przygotować wjęzyku polskim i obcym opracowanie problemu z zakresu kierunku studiów
wraz z udokumentowanymi wnioskami, poparte sprawozdaniem oraz prezentacją
multimedialną
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

pracować indywidualnie oraz w składzie zespołu, w szczególności przestrzegać przepisów
BHP i zasad ergonomii

planować i realizować samodzielne uczenie się i podnoszenie swoich kompetencji
zawodowych

P6UJJ

P6U_U

P6U_U

P6SJJK

P6S_UO

P6SJJU

komunikować się z
otoczeniem z użyciem
specjalistycznej terminologii

brać udział w debacie -
przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich

posługiwać się językiem
obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia
Językowego
planować i organizować
pracę indywidualną oraz w
zespole

współdziałać z innymi
osobami w ramach prac
zespołowych (także o
charakterze
interdyscyplinarnym)
samodzielnie planować i
realizować własne uczenie
się przez całe życie

studiów, wykorzystując
doświadczenie zdobyte w
środowisku zajmującym się
zawodowo działalnością
inżynierską
wykorzystywać zdobyte w
środowisku zajmującym się
zawodowo działalnością
inżynierską doświadczenie
związane z utrzymaniem
urządzeń, obiektów i systemów
typowych dla kierunku studiów



KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do)
K KOI prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem

zawodu, zwłaszcza w aspektach bezpieczeństwa oraz powierzonego mienia
P6U K P6S KK krytycznej oceny posiadanej

wiedzy i odbieranych treści

uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu
problemów
poznawczych i praktycznych
oraz zasięgania opinii
ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

K K02

K K03

prawidłowego określania priorytetów w pracy zawodowej służących realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania

P6U K P6S KO

stosowania uwarunkowań ekonomicznych i prawnych w aspekcie działalności zawodowej
związanej z kierunkiem studiów

wypełniania zobowiązań
społecznych,
współorga niżowa nią
działalności na rzecz
środowiska społecznego

inicjowania działania na
rzecz interesu publicznego

myślenia i działania w
sposób
przedsiębiorczy

K K04 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem wyzwań moralnych i
etycznych, w tym w środowisku międzynarodowym oraz dbałości o dorobek i tradycje
zawodu

P6U K P6S KR odpowiedzialnego pełnienia
ról zawodowych, w tym:
• przestrzegania zasad

etyki zawodowej i
wymagania tego od
innych,

• dbałości o dorobek i
tradycje zawodu.


