
UCHWAŁA N R 32/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: utworzenia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym studiów
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku
automatyka i robotyka oraz określenia efektów uczenia się dla
tego kierunku

Na podstawie art. 11 ust. 3 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. póz. 572, z późn. zm.) oraz § 28
ust. 1 pkt. 4a Statutu Akademii Marynarki Wojennej w związku z art. 205 ust. 2
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2018 r., póz. 1669, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie
warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. póz. 1596, z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

§1

Tworzy się na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. studia drugiego stopnia
na kierunku automatyka i robotyka o profilu ogólnoakademickim.

§2

Uchwala się zakładane efekty uczenia się na drugim stopniu dla kierunku
automatyka i robotyka, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Kierunek studiów automatyka i robotyka jest przyporządkowany do dyscyplin:
automatyka, elektronika i elektrotechnika (70%) oraz inżynieria mechaniczna (30%),
przy czym wiodącą dyscypliną jest automatyka, elektronika i elektrotechnika.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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kontradmirał prof. driąb. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 32/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Nazwa kierunku studiów: automatyka i robotyka

Stopień studiów: studia II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne)
Profil studiów: profil ogólnoakademicki

Przypisanie efektów uczenia się do:
Dziedziny: nauk inżynieryjno - technicznych
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika (70%- wiodąca), inżynieria

mechaniczna (30%)

Tabela pokrycia obszarowych efektów uczenia się przez kierunkowe efekty uczenia się

Symbol1
Po ukończeniu studiów absolwent

ma

Wiedzę

W1

W2

W3

W4

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę
w zakresie matematyki, obejmującą
elementy matematyki dyskretnej
i stosowanej oraz metody optymalizacji,
niezbędne do:
1) modelowania i analizy działania
zaawansowanych elementów
i układów automatyki i robotyki, a także
zjawisk fizycznych w nich występujących;
2) opisu i analizy działania oraz syntezy
elementów, układów i systemów
automatyki i robotyki; 3) zrozumienia
zjawisk fizycznych mających istotny wpływ
na właściwości nowych materiałów
i działanie zaawansowanych elementów
automatyki i robotyki
ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie
wiedzę w zakresie zastosowania
elektroniki, elektrotechniki i informatyki oraz
mechaniki pozwalającą
na rozwiązywaniu zadań inżynierskich z
zakresu automatyki i robotyki
ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą
zintegrowanych systemów wytwarzania
oraz narzędzi informatycznych
wspomagających automatykę i robotykę
ma podstawową wiedzę o cyklu życia
urządzeń, obiektów i systemów
technicznych w mechatronice

Odniesienie do
uniwersalnych
charakterystyk
na poziomie 7

PRK

Kod składnika
opisu

P7U_W

P7U_W

P7U_W

P7U_W

Odniesienie do
charakterystyk

efektów
uczenia się na

poziomie 7
PRK

Kod składnika
opisu

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S WG,
P7S_WG_inż

1 K - kompetencje społeczne; W — kategoria wiedzy; U — kategoria umiejętności;
inż. - kompetencje inżynierskie



W4 ma wiedzę dotyczącą modelowania
matematycznego, zna metody budowania
modeli matematycznych służących do
opisu układów automatyki i robotyki, w
ujęciu ciągłym oraz dyskretnym oraz
zakres ich zastosowania

P7U W P7S WG

W5 rozumie metodykę projektowania
złożonych układów i systemów automatyki i
robotyki; zna języki opisu sprzętu i
komputerowe narzędzia
do projektowania i symulacji tych układów i
systemów

P7U W P7S WG

W6 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie
zasilania urządzeń automatyki i robotyki, w
tym stosując odnawialne źródła energii

P7U W P7S WG

W7 ma zaawansowaną wiedzę w zakresie
algorytmów wykorzystywanych
w aplikacjach automatyki i robotyki, w tym
metod sztucznej inteligencji

P7U W P7S WG

W8 ma wiedzę niezbędną do rozumienia
społecznych, ekonomicznych, prawnych i
innych pozatechnicznych uwarunkowań
działalności inżynierskiej

P7U W P7S WK

W9 ma wiedzę o trendach rozwojowych
i najistotniejszych nowych osiągnięciach w
zakresie automatyki i robotyki (w tym
zarządzania jakością i prowadzenia
działalności gospodarczej), zna typowe
technologie inżynierskie w zakresie
automatyki i robotyki

P7U W P7S WG

W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego oraz konieczność
zarządzania zasobami własności
intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów
informacji patentowej; zna ogólne zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę
z zakresu dziedziny nauk inżynieryjno-
technicznych, w tym dyscyplin: automatyki i
robotyki oraz inżynierii mechanicznej

P7U W
P7S_WK,

P7S WK inż

Umiejętności Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury,
baz danych i innych źródeł; potrafi
integrować uzyskane informacje,
dokonywać ich interpretacji i krytycznej
oceny, a także wyciągać wnioski oraz
formułować i wyczerpująco uzasadniać
opinie dokonując krytycznej analizy
sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące
rozwiązania techniczne w automatyce
i robotyce

P7U U P7S UW



U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu
różnych technik w środowisku zawodowym
oraz w innych środowiskach komunikacji w
zakresie automatyki i robotyki oraz potrafi
przygotować opracowanie naukowe w
języku polskim i krótkie doniesienie
naukowe w języku angielskim,
przedstawiające wyniki własnych badań
naukowych

P7U U P7S UK

U03 potrafi przygotować i przedstawić
prezentację na temat realizacji zadania
projektowego lub badawczego oraz
poprowadzić dyskusję dotyczącą
przedstawionej prezentacji

P7U U P7S UK

U04 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

P7U U P7S UK

U05 uzupełnia i poszerza wiedzę z zakresu
dyscyplin powiązanych z automatyką,
elektroniką i elektrotechniką oraz potrafi
określić kierunki dalszego samokształcenia

P7U U P7S UU

U06 potrafi posługiwać
i technikami
informatycznymi
podstawowych
automatyki i
wykorzystać
i rozwiązywania zadań
metody analityczne,
oraz eksperymentalne

się metodami
oraz narzędziami
do rozwiązywania

zagadnień z zakresu
robotyki oraz potrafi

do formułowania
inżynierskich
symulacyjne

P7U U
P7SJJW,

P7S UW inż

U07 potrafi planować i przeprowadzać
eksperymenty, w tym pomiary i symulacje
komputerowe, interpretować uzyskane
wyniki i wyciągać wnioski oraz opracować
szczegółową dokumentację wyników
realizacji eksperymentu, zadania
projektowego lub badawczego

P7U U
P7SJJW,

P7S UW inż

U08 potrafi analizować i testować układy
i systemy automatyki i robotyki,
wykorzystując do tego celu narzędzia
do modelowania i symulacji tych układów

P7U U
P7S_UW,

P7S UW inż

U09 potrafi formułować i testować hipotezy
związane z problemami inżynierskimi
i prostymi problemami badawczymi
z zakresu związanego z automatyką
i robotyką

P7U U P7S UW

U10 ma umiejętność inżynierskiego
projektowania systemów automatyki
i robotyki z wykorzystaniem poznanych
zasad budowy i wykorzystania modeli
matematycznych opisujących działanie
urządzenia oraz doboru jego podzespołów,
dostrzegając ograniczenia stosowanych
metod i narzędzi samodzielnie i w zespole

P7U U
P7SJJW,

P7S UO



U11 ma przygotowanie niezbędne do pracy
w środowisku przemysłowym oraz zna
zasady bezpieczeństwa związane z pracą
inżyniera automatyka - robotyka

P7U U P7S UW

U12 potrafi dokonać analizy elementów
i systemów automatyki i robotyki, stosując
typowe metody i narzędzia, w razie
potrzeby modyfikując je lub opracowując
nowe, potrafi też dokonać wstępnej analizy
ekonomicznej podejmowanych działań
inżynierskich

P7U U
P7SJJW,

P7S UW inż

U13 potrafi wykorzystać poznane metody
i modele matematyczne, w razie potrzeby
odpowiednio je modyfikując, do analizy i
projektowania elementów, układów i
systemów automatyki i robotyki; potrafi
dokonać krytycznej analizy sposobu ich
funkcjonowania oraz dokonać ich oceny
pod względem istniejących rozwiązań
technicznych

P7U U
P7SJJW,

P7S UW inż

U14 potrafi zaproponować ulepszenia
istniejących rozwiązań projektowych
i modeli elementów, układów i systemów
automatyki i robotyki; potrafi: zgodnie z
zadaną specyfikacją, zaprojektować oraz
zrealizować proste urządzenie, obiekt,
system lub proces, typowe dla
studiowanego kierunku studiów, używając
właściwych metod, technik i narzędzi

P7U U P7S UW

U15 potrafi dokonać identyfikacji i opracować
specyfikę złożonych zadań inżynierskich o
charakterze praktycznym z zakresu
projektowania obiektów automatyki i
robotyki z uwzględnieniem aspektów
organizacyjnych i ekonomicznych

P7U U
P7SJJW

P7S UO

Kompetencje społeczne Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K01 ma świadomość konieczności uczenia się
przez całe życie; potrafi inspirować
i organizować proces uczenia się innych
osób

P7U K P7S KR

K02 ma świadomość ważności i rozumie
pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu
na środowisko, i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje

P7U K P7S KK

KOS potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role; potrafi
odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania

P7U K P7S KO

K04 potrafi myśleć i działać w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy; potrafi myśleć
i działać w sposób przedsiębiorczy

P7U K P7S KK



KOS rna świadomość roli społecznej absolwenta
uczelni technicznej; rozumie potrzebę
formułowania i przekazywania
społeczeństwu, poprzez środki masowego
przekazu, informacji i opinii dotyczących
osiągnięć techniki i innych aspektów
działalności inżynierskiej; podejmuje
starania, aby przekazać informacje i opinie
w sposób zrozumiały

P7U K P7S KR


