
UCHWAŁA NR 34/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie: dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku
systemy informacyjne w bezpieczeństwie o profilu
ogólnoakademickim

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 systemy

informacyjne w bezpieczeństwie o profilu ogólnoakademickim 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 6/2014 z dnia
20.02.2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów systemy
informacyjne w bezpieczeństwie, poziom kształcenia pierwszy i drugi ze zmianami
wprowadzonymi w Uchwale Senatu AMW nr 40/2014 z dnia 16.10.2014 w sprawie
zmiany uchwały nr 6/2014, ulegają zmianie w 30% i stają się efektami uczenia się.
Efekty uczenia się stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Kierunek studiów systemy informacyjne w bezpieczeństwie przyporządkowuje
się do dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie.

§4

Tracą moc Uchwała Senatu AMW nr 6/2014 z dnia 20.02.2014 w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów systemy informacyjne
w bezpieczeństwie, poziom kształcenia pierwszy i drugi, oraz Uchwała Senatu AMW
nr 40/2014 z dnia 16.10.2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 6/2014.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMĆNDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODlicZMiCY SENATU

kontradmirał prof. dfhkb. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 34/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunek: Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

Stopień: l (pierwszy)

Profil: Ogólnoakademicki

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

Wiedza

SIB1_W01

SIB1_W02

SIB1_W03

SIB1_W04

SIB1_W05

SIB1_W06

SIB1_W07

SIB1_W08

Zna i rozumie wybrane fakty, obiekty zjawiska oraz dotyczące
ich teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk o
bezpieczeństwie, oraz trendy rozwojowe nauk o
bezpieczeństwie.
Zna i rozumie zjawiska społeczne, w tym globalizację,
internacjonalizację gospodarczą, różne formy integracji oraz
wynikające z nich uwarunkowania procesów cywilizacyjnych
Ma podstawową wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i
ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów
międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy
bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego
Zna podstawowe klasyfikacje bezpieczeństwa narodowego i
bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem różnic i
podobieństw w charakterystykach podmiotów bezpieczeństwa
narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego
Zna i charakteryzuje historyczne i formalno-prawne
uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa
wewnętrznego

Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Wyjaśnia konstytutywne atrybuty praw człowieka, prawa
humanitarnego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich wpływ
na stan bezpieczeństwa narodowego
Zna podstawowe metody badawcze, w tym zbioru,
systematyzowania i analizowania danych stosowanych
w naukach o bezpieczeństwie i naukach o obronności oraz
metody stosowane w procesie kształcenia w obszarze
bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego

P6U W
P6S_WG

P6U W
P6S_WK

P6U W
P6S_WK

P6U_W
P6S_WG

P6U W
P6S_WK

P6U W
P6S_WK

P6U W
P6S_WG

P6U W
P6S_WG



Symbol Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

SIB1 W09
Zna metody, narzędzi i techniki pozyskiwania informacji
warunkujących skuteczne studiowanie na kierunku systemy
informacyjne w bezpieczeństwie

P6U_W
P6S WG

SIB1 W10

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
aktywności w obszarze bezpieczeństwa narodowego
i bezpieczeństwa wewnętrznego w oparciu o wiedzę z obszaru
nauk społecznych szczególnie z dyscypliny nauk
o bezpieczeństwie

P6U_W
P6S WG

SIB1 W11

Posiada wiedzę na temat technologii informacyjnych, budowy,
architektury systemów i sieci komputerowych, systemów
operacyjnych, cyklu ich życia oraz zasad działania i obsługi,
metod sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji
człowiek-komputer, podstawowych aplikacji komputerowych z
zakresu systemów informacji geoprzestrzennej i baz danych -
niezbędną do użytkowania w obszarze bezpieczeństwa
narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz
uczestniczenia w zespołach projektowych

P6U_W
P6S WG

Umiejętności

SIB1 U01

Dokonuje interpretacji zjawisk społecznych, ekonomicznych,
politycznych, prawnych i kulturowych oraz płynące z tych
obszarów zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i
bezpieczeństwa wewnętrznego

P6U_U
P6S UW

SIB1 U02

Stosuje adekwatnie dobrane metody i narzędzia
charakterystyczne dla nauk badających bezpieczeństwo
narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne w celu poszukiwania
odpowiedzi na pytania jak jest, jak może być i jak powinno być?

P6UJJ
P6S UW

SIB1 U03

Analizuje zależności między zjawiskami społecznymi,
ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi i kulturowymi
tworzącymi bezpieczeństwo narodowe lub oddziaływującymi na
nie a także oddziaływania systemów normatywnych regulujących
wspomniane obszary (normy prawne, standardy zawodowe,
systemy normalizacji i standaryzacji, normy moralne, normy
kulturowe)

P6UJJ
P6S UW

SIB1 U04

Stosuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów z
zakresu bezpieczeństwa narodowego poprzez składanie
propozycji ich rozstrzygnięć oraz argumentację własnego
stanowiska

P6UJJ
P6S UK

SIB1 U05

Posiada umiejętność wygłaszania merytorycznych wypowiedzi
oraz opracowywania prac pisemnych z uwzględnieniem
pozyskanych informacji z różnych obszarów wiedzy w trakcie
studiowania na kierunku systemy informacyjne w
bezpieczeństwie, w języku polskim oraz w języku obcym na
poziomie B2 ESOKJ

P6UJJ
P6S UK



Symbol Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

SIB1 U06
Posługuje się przepisami prawa oraz systemami
standaryzacyjnymi w celu oceny procesów i zjawisk z zakresu
bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego

P6UJJ
P6S UK

SIB1 U07
Stosuje typowe metody badań operacyjnych i innych
wspomagających podejmowanie decyzji

P6U_U
P6S UK

SIB1 U08
Określa priorytety definiowanych przez siebie lub innych zadań
oraz przystępuje do ich uporządkowanej realizacji

P6UJJ
P6S UO

SIB1 U09

Potrafi, zgodnie z podaną specyfikacją i z uwzględnieniem
zadanych kryteriów funkcjonalnych i ekonomicznych,
zaprojektować prosty system informacyjny, posługując się w tym
celu właściwymi technologiami, metodami, narzędziami oraz
dobrymi praktykami

P6UJJ
P6S UW

SIB1 U10
Potrafi przeprowadzać czynności instalacyjne, rozruchowe,
konfiguracyjne i administracyjne w stosunku do typowego
oprogramowania użytkowego

P6UJJ
P6S UO

SIB1 U11

Potrafi identyfikować problemy związane z projektowaniem i
funkcjonowaniem systemów i sieci komputerowych, opisywać je
proponować nowe rozwiązania, wykorzystując metody
analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.

P6U_U
P6S UW

SIB1 U12 Samodzielnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności,
potrafi ocenić ofertę kształcenia kursowego i podyplomowego

P6UJJ
P6S UU

Kompetencje społeczne

SIB1 K01
Krytycznie ocenia odbierane treści, rozumie znaczenie
nabywanej wiedzy przy rozwiązywaniu problemów praktycznych

P6U_K
P6S KK

SIB1 K02
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne
role, potrafi podporządkować się celom grupy oraz przyjmować
funkcje lidera zadaniowego

P6U_K
P6S KO

SIB1 K03

Stosuje właściwie pozyskaną wiedzę do rozwiązywania
problemów praktycznych (w trakcie praktyk, ćwiczeń,
przynależności do kół naukowych, na dedykowanych
stanowiskach pracy, itp.)

P6U_K
P6S KO

SIB1 K04

Uczestniczy konstruktywnie w przygotowaniu projektów
społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich),
uwzględniając ich różne aspekty, planując i zarządzając przy tym
czasem własnym oraz czasem w przedsięwzięciach
zespołowych, planuje przedsięwzięcia własne i zespołów w
sposób metodyczny, rozwiązuje problemy organizacyjne i inne
o niedużym poziomie złożoności

P6U_K
P6S KR



Symbol

SIB1_K05

SIB1_K06

Kierunkowe efekty uczenia się

Przewiduje zachowania członków zespołów, analizuje ich
zachowania i motywacje, postępuje etycznie w ramach
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych

Bierze odpowiedzialność za powierzone zadania przed
przełożonymi i współpracownikami

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

P6U K
P6S_KR

P6U K
P6S_KO


