
UCHWAŁA NR 38/2019

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

w sprawie: dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na kierunku
bezpieczeństwo narodowe 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

bezpieczeństwo narodowe 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 22/2012 z dnia
23.04.2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów
realizowanych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich ulegają zmianie w 30%
i stają się efektami uczenia się. Efekty uczenia się stanowią załącznik do niniejszej
Uchwały.

§3

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe przyporządkowuje się
do dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie.

§4

Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 22/2012 z dnia 23.04.2012 w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale
Dowodzenia i Operacji Morskich.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-K0MENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał prof. drhaft. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik do Uchwały Senatu AMW
nr 38/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Stopień: l (pierwszy)

Profil: Ogólnoakademicki

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

Wiedza

BN1_W01

BN1_W02

BN1_W03

BN1_W04

BN1_W05

BN1_W06

BN1_W07

BN1_W08

BN1_W09

Rozróżnia podstawowe koncepcje z zakresu rodzajów
bezpieczeństwa sklasyfikowanych w różnych dyscyplinach
naukowych.
Identyfikuje zjawiska społeczne, w tym globalizację,
internacjonalizację gospodarczą oraz różne formy integracji oraz
wynikające z nich uwarunkowania procesów cywilizacyjnych.
Wyjaśnia procesy na poziomie państwa i układów
międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy
bezpieczeństwa narodowego.
Opisuje zagrożenia wynikające z niezrównoważonego rozwoju
gospodarki, stabilności rynku, degradacji środowiska
naturalnego, eksploatacji zasobów naturalnych.
Identyfikuje obszary funkcjonalne międzynarodowych form
i płaszczyzn współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej,
w tym finansowej oraz militarnej, a także ich wpływ na
bezpieczeństwo narodowe.
Identyfikuje rodzaje więzi społecznych i czynników je
kształtujących, a także wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa
występujące na poziomie narodu oraz zintegrowanej
społeczności międzynarodowej.
Wyjaśnia kluczowe koncepcje o potrzebach człowieka,
gospodarstw domowych, społeczności lokalnych, narodu
w zakresie kulturowym, religijnym, ekonomicznym, politycznym
i innym, których zachwianie może powodować stany niestabilne
i niebezpieczne.
Wyjaśnia rolę i znaczenie struktur podmiotów bezpieczeństwa
morskiego państwa oraz jego miejsce w systemie
bezpieczeństwa narodowego.

Rozpoznaje historyczną ewolucję uwarunkowań ładu formalno-
prawnego, struktur i instytucji bezpieczeństwa narodowego.
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Symbol Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

BN1 W10
Rozróżnia podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego

P6U_W
P6S WK

BN1 W11
Wyjaśnia konstytutywne atrybuty prawa człowieka, prawa
humanitarnego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich
kształtujący wpływa na stan bezpieczeństwa narodowego.

P6U_W
P6S WG

BN1 W12
Identyfikuje zasady tworzenia formalnych i nieformalnych struktur
organizacyjnych oraz mechanizmy w nich rządzące na rzecz
osiągania zamierzonych celów.

P6U_W
P6S WG

BN1 W13

Definiuje podstawowe zagadnienia dotyczące strategii
bezpieczeństwa narodowego, jej prawne regulacje i
konsekwencje w zakresie jej realizacji przez odpowiedzialne
podmioty państwa.

P6U_W
P6S WG

BN1 W14

Identyfikuje rolę i znaczenie środowiska morskiego,
charakterystykę gospodarczą, prawną, geograficzną,
hydrometeorologiczną i inną w kontekście problemów
bezpieczeństwa narodowego w tym bezpieczeństwa morskiego
państwa.

P6U_W
P6S WG

BN1 W15

Klasyfikuje podstawowe wyzwania współczesnego świata,
których konsekwencją są zagrożenia o charakterze politycznym,
militarnym (w tym proliferacja broni masowego rażenia),
społecznym, religijnym, klimatycznym.

P6U_W
P6S WG

BN1 W16
Wyjaśnia genezę nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności
oraz ich rozwój w kontekście rozwoju cywilizacyjnego

P6U_W
P6S WK

BN1 W17
Przedstawia cele i charakter działania wybranych
międzynarodowych organizacji morskich.

Umiejętności

P6U_W
P6S WK

BN1 U01
Kategoryzuje zagrożenia bezpieczeństwa narodowego płynące
z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych,
prawnych i kulturowych.

P6U_U
P6S UW

BN1 U02
Interpretuje zjawiska społeczne, ekonomiczne, polityczne,
prawne i kulturowe oraz płynące z tych obszarów zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego.

P6UJJ
P6S UW

BN1 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).
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Symbol

BN1JJ04

BN1JJ05

BN1_U06

BN1_U07

BN1JJ08

BN1_U09

BN1_U10

Kierunkowe efekty uczenia się

Dobiera właściwie pozyskaną wiedzę do rozwiązywania
problemów praktycznych (w trakcie praktyk, ćwiczeń,
funkcjonowania w kołach naukowych, na dedykowanych
stanowiskach pracy, itp.).
Stosuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów
z zakresu bezpieczeństwa narodowego poprzez składanie
propozycji ich rozstrzygnięć oraz argumentację własnego
stanowiska.

Analizuje różnorodne zjawiska, w tym społeczne mające związek
z bezpieczeństwem narodowym.

Przygotowuje opracowywania prac pisemnych z uwzględnieniem
pozyskanych informacji z różnych obszarów wiedzy w trakcie
studiowania na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
Wygłasza spójne i merytoryczne publiczne wypowiedzi w języku
polskim i obcym w zakresie zagadnień studiowanych na kierunku
bezpieczeństwo narodowe.
Posługuje się przepisami prawa oraz systemami
standaryzacyjnymi w celu oceny procesów i zjawisk z zakresu
bezpieczeństwa narodowego.

Stosuje typowe metody badań operacyjnych i innych
wspomagających podejmowanie decyzji.

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

P6U U
P6SJJO

P6U U
P6S_UU

P6U U
P6SJJO

P6U U
P6S_UU

P6U U
P6SJJK

P6U U
P6SJJK

P6U U
P6S_UW

Kompetencje społeczne

BN1_K01

BN1_K02

BN1_K03

BN1_K04

BN1_K05

BN1_K06

BN1_K07

Docenia potrzebę uczenia się przez całe życie.

Docenia współpracę w grupie, przyjmując w niej różne role,
potrafi podporządkować się celom grupy oraz przyjmować
funkcje lidera zadaniowego.

Łączy priorytety definiowanych przez siebie lub innych zadań
oraz przystępuje do ich uporządkowanej realizacji.

Rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów
w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Wspiera konstruktywnie w przygotowaniu projektów społecznych
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając ich
różne aspekty.

Wykazuje odpowiedzialność za przedsięwzięcia własne
i zespołowe w sposób metodyczny.

Organizuje czas własny oraz czas w przedsięwzięciach
zespołowych.

P6U K
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P6U K
P6S_KO

P6U K
P6S_KR

P6U K
P6S_KR

P6U K
P6S_KO

P6U K
P6S_KO

P6U K
P6S_KK



Symbol

BN1_K09

BN1_K11

Kierunkowe efekty uczenia się

Ocenia zachowania członków zespołów, analizuje ich
zachowania i motywacje.

Wykazuje odpowiedzialność za powierzone zadania przed
przełożonymi i współpracownikami.

Odniesienie do:
- uniwersalnych

charakterystyk
poziomów
wPRK

—charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

P6U K
P6S_KK

P6U K
P6S_KR


