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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) to jeden z czterech wydziałów 

Akademii Marynarki Wojennej (AMW). WNiUO wywodzi się z Wydziału Morskiego 

utworzonego w 1923 r. w ramach Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. W dalszych latach, 

w efekcie zmieniających się uwarunkowań zawodu oficera marynarki wojennej, nazwa, 

struktura, zakres i charakter działalności Wydziału ewoluowały stosownie do wymagań 

zmieniającej się rzeczywistości.  

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego to główny ośrodek przygotowujący kadry 

dla Marynarki Wojennej RP w zakresie tzw. morskich specjalnościach pokładowych. Jest też 

jednym z trzech głównych ośrodków w kraju kształcących kadry dla potrzeb marynarki 

handlowej, a ponadto jest jedynym ośrodkiem przygotowującym absolwentów kierunku 

nawigacja do pracy w administracji morskiej oraz w innych instytucjach administracji 

państwowej i samorządowej związanych z gospodarką morską. 

Wśród polskich uczelni wojskowych Wydział był prekursorem w kształceniu studentów 

cywilnych. Pierwsi studenci cywilni zostali przyjęci w 1997 r. W kolejnych latach oferta 

Wydziału dla cywilnego szkolnictwa wyższego była i jest, sukcesywnie doskonalona. 

Na Wydziale studiuje obecnie (stan na 01.04.2019 r.) 602 studentów, w tym 130 

wojskowych studentów zagranicznych z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Kuwejtu. Kadrę naukowo-

dydaktyczną WNiUO stanowi obecnie 61 nauczycieli akademickich, w tym 12 samodzielnych 

pracowników nauki (1 profesor i 11 doktorów habilitowanych), 28 doktorów nauk 

technicznych i 3 doktorów dziedzin pokrewnych. 

Program studiów na kierunku hydrografia morska jest zgodny z wymaganiami 

Konwencji STCW 78/95. Od 1 października 2001 r. kształcenie na Wydziale podlega 

procedurom Systemu Jakości ISO 9001, co jest potwierdzone stosownym certyfikatem „w 

zakresie kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie I, II, 

i III stopnia oraz na studiach podyplomowych (…) w tym w zakresie działalności objętej 

postanowieniami Konwencji STCW (…)”.  

Od 1984 roku Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW posiada uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie 

geodezja i kartografia morska, specjalności nawigacja morska. Obecnie, zgodnie z zapisami 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnienia te – 
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 w zmienionej dyscyplinie – inżynieria lądowa i transport - przeszły na uczelnię macierzystą - 

Akademię Marynarki Wojennej. 

W 2008 roku Wydział rozszerzył swoją ofertę dydaktyczną poprzez uzyskanie 

uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka. Studia na tym kierunku 

rozpoczęto w roku akademickim 2008/2009. Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 

studia te realizowane są na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW. 

W sferze działalności naukowo-badawczej Wydział zajmuje się tematyką 

z zakresu nawigacji, hydrografii oraz uzbrojenia morskiego. To szerokie spektrum 

zainteresowań naukowo-badawczych przekłada się bezpośrednio na działalność dydaktyczną. 

Uwidacznia się, jak zasygnalizowano to wyżej, w realizowanych kierunkach i specjalnościach 

studiów. 

Studenci cywilni mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie specjalności z trzech 

oferowanych na kierunku studiów nawigacja. Ponadto, w ofercie dydaktycznej Wydziału 

znajdują się także studia podyplomowe z zakresu hydrografii. 

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego utrzymuje ścisłe kontakty z firmami 

działającymi w gospodarce morskiej. Zaowocowały one podpisaniem stosownych umów 

partnerskich o współpracy, z czego m.in. wynikła możliwość zapewnienia praktyk studenckich, 

które często są pierwszym zetknięciem się studentów z ich przyszłym miejscem pracy 

i specyfiką zawodu. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW I STOPNIA 

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE STUDIÓW 

Studia I stopnia na kierunku hydrografia morska charakteryzują się następującymi 

założeniami organizacyjnymi: 

1. Uczelnia kształtuje cechy osobowo-zawodowe oraz wiedzę, umiejętności 

i kompetencje społeczne niezbędne absolwentowi w procesie ciągłym od chwili 

rozpoczęcia studiów do ich ukończenia. 

2. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

określone dla absolwenta studiów na danym kierunku są podbudowywane 

przedmiotowymi efektami uczenia się. Metody weryfikacji kierunkowych efektów 

uczenia się zostały opisane w pkt. 2.4.1. 
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3. Kierunkowe efekty uczenia się oraz treści kształcenia odpowiednich przedmiotów 

są skorelowane z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

17 września 2018 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania 

pomiarów hydrograficznych, a ich realizacja podlega nadzorowi przez Biuro 

Hydrograficzne Marynarki Wojennej. 

4. Kierunkowe efekty uczenia się oraz treści kształcenia odpowiednich przedmiotów 

są skorelowane z wymaganiami Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach 

w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht 

(Konwencja STCW 78/95), a ich realizacja podlega nadzorowi przez Ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

5. Rok studiów składa się z dwóch semestrów: zimowego oraz letniego.  

Za wyjątkiem semestru VI, poświęconego w całości na realizację praktyki 

zawodowej, w każdym semestrze przewidziano 14 tygodni zajęć dydaktycznych w 

Uczelni, średnio po 6 h dziennie. 

6. Po IV semestrze studiów Uczelnia organizuje podstawowe przeszkolenie 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, niezbędne – zgodnie z Konwencją STCW 

78/95 - do odbywania praktyki zawodowej na statkach morskich 

w charakterze członka załogi (na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i 

kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 802)). 

7. Praktyka zawodowa realizowana jest w trakcie VI semestru studiów 

i zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce jej wymiar wynosi 6 miesięcy. 

8. Zgodnie z §31 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg 

statków morskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 802), do uzyskania dyplomu oficera 

wachtowego żeglugi przybrzeżnej wymagane jest odbycie 12-miesięcznej praktyki 

pływania na statkach morskich w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej lub 

międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez MJE zaświadczeniu o 

zaliczeniu książki praktyk. Zgodnie z niniejszym programem studiów, w trakcie 

trwania studiów I stopnia student może odbyć wyłącznie 6 m-cy praktyki; pozostała 

część wymaganej praktyki pływania powinna być odbyta przez absolwenta 
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samodzielnie, lecz w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty zdania egzaminu 

dyplomowego równoważnego egzaminowi kwalifikacyjnemu i nie później niż 7 lat 

od daty rozpoczęcia studiów. 

9. Szczegółowe zasady realizacji praktyki zawodowej określa Regulamin praktyk 

studenckich Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego wprowadzony Uchwałą 

Nr 27/16/17 Rady Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego z dnia  

26.04.2017 r. 

10. Szkolenia, kursy i praktyki są traktowane na równi z zajęciami dydaktycznymi. 

11. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie nauczania programowego; 

absolwent studiów I stopnia osiąga znajomość języka na poziomie B2 zgodnie 

z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

12. Warunki ukończenia studiów: 

a) uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów wymaganych programem studiów, 

b) zaliczenie praktyk, szkoleń oraz kursów wykazanych w programie studiów, 

c) złożenie pracy inżynierskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. 

13. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz prawo do kwalifikacji na studia 

II stopnia oraz na studia podyplomowe. 

 

 SYLWETKA ABSOLWENTA 

Studia pierwszego stopnia na kierunku hydrografia morska ukierunkowane są na 

kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej. Studia te mają 

przygotować słuchaczy do wykonywania pomiarów hydrograficznych, zarówno na akwenach 

morskich jak i śródlądowych, na stanowisku hydrografa morskiego kategorii B oraz do 

działalności produkcyjnej w gospodarce morskiej, w zakresie tworzenia systemów 

wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji 

przestrzennej.  

Absolwent kierunku studiów hydrografia morska uzyska w trakcie trwania studiów 

bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne 

w przyszłej pracy inżyniera hydrografa. Otrzyma pełne wykształcenie oparte na podstawach 

nauk ogólnych, technicznych, ścisłych i przyrodniczych niezbędne do podjęcia pracy na morzu 

i w pomiarach związanych z szeroko rozumianymi badaniami morza oraz wód śródlądowych. 

Przekazanie wiedzy w zakresie nauk o Ziemi i środowisku pozwoli na prawidłowe rozumienie 
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podstawowych zjawisk fizycznych oraz procesów geologicznych zachodzących w środowisku 

wodnym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska morskiego. 

Umiejętności praktyczne rozwijane w trakcie studiów umożliwią absolwentowi 

wykonywanie pomiarów na akwenach morskich i wodach śródlądowych z wykorzystaniem 

nowoczesnych systemów i urządzeń pomiarowych; począwszy od ich przygotowania, w tym 

uwzględnienia ich ograniczeń, poprzez bieżącą kontrolę pomiarów, skończywszy na wstępnym 

opracowaniu wyników zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi. 

Absolwent podmiotowego kierunku studiów jest ponadto przygotowany do pracy na 

morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście 

uwarunkowań technicznych i prawnych. Absolwent kierunku studiów hydrografia morska 

odbywa studia uznane na poziomie operacyjnym i posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie 

z wymogami sekcji A-II/3 Konwencji STCW 1978/95 (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Dz. 

U. z 1999 r. Nr 30, poz. 286, Dz. U. z 2013 poz. 1092 oraz Dz. U. z 2018 poz. 2088). Program 

studiów uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych 

dla marynarzy działu pokładowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121), w związku z czym absolwent, 

po zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym 

na poziomie operacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych 

uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 220) oraz po odbyciu praktyki pływania określonej Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia 

i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 802) zdobędzie 

uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze 

przybrzeżnej. 

Program studiów na kierunku hydrografia morska uwzględnia ponadto w całości 

ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 

do wykonywania pomiarów hydrograficznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1947), w związku z czym, 

absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni wymogi uprawniające 

do ubiegania się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B. 
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Studia na kierunku hydrografia morska przygotowują absolwentów do pracy 

w następujących obszarach działalności: 

• hydrografii morskiej;  

• hydrografii śródlądowej; 

• nawigacji morskiej;  

• administracji portowej i terenowej;  

• planowaniu przestrzennym i urbanistyce;  

• produkcyjnej, w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych 

i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej. 

 

W ramach przedmiotów specjalistycznych szczególną uwagę zwraca się na właściwe 

przygotowanie absolwentów do wypełniania funkcji pracowników Urzędów Morskich 

i instytucji związanych z gospodarką morską. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę 

i umiejętności z zakresu przewozów morskich i manewrowania statkiem, budowy 

i stateczności statku, bezpieczeństwa nawigacyjnego i ratownictwa morskiego, ochrony 

środowiska morskiego oraz prawa morskiego. Bazę wyjściową stanowi wiedza 

z podstawowych nauk matematyczno-fizycznych oraz kierunkowych dyscyplin i przedmiotów, 

takich jak: nawigacja morska, informatyka, automatyka, elektrotechnika, meteorologia, 

oceanografia, urządzenia nawigacyjne, hydrograficzne przyrządy i systemy pomiarowe, 

geoinformatyka, systemy informacji przestrzennej. Umiejętności sondowania, opisywania dna 

morskiego wsparte będą podbudową merytoryczną w ramach bloku zajęć z dyscypliny nauk 

o Ziemi i środowisku wśród których wymienić należy: geologię dna morskiego, geofizykę, 

hydrologię, fizykę morza, surowce mineralne mórz i oceanów. 

Praktyczny wymiar dużej części zajęć przygotuje absolwentów do samodzielnej 

i zespołowej pracy zawodowej. Studiowanie na tym kierunku wiąże się z wykształceniem 

samodzielności myślenia, krytycyzmu, odwagi intelektualnej i umiejętności podejmowania 

decyzji w sytuacjach typowych i niestandardowych. Studenci muszą też posiąść umiejętność 

kojarzenia interesów grupowych z interesami jednostkowymi oraz elastyczność 

w modyfikowaniu postaw własnych i przyszłych współpracowników. 

Pomiary hydrograficzne, opisywanie i przedstawianie dna morskiego mają kluczowe 

znaczenie dla utrzymania i rozwoju portów, bezpiecznej żeglugi, odnawialnych źródeł energii 

morskiej i poszukiwania surowców mineralnych oraz zarządzania dnem morskim i strefą 
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brzegową. Z uwagi na powyższe, niezbędne jest także wykształcenie potrzeby ciągłego 

dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, odpowiedniego określania 

priorytetów, gotowości do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, odpowiedzialności 

i potrzeby przestrzegania etyki zawodowej. 

Zgodnie ze standardami współczesnego rynku pracy absolwenci będą posiadali 

umiejętność wykorzystania techniki komputerowej i posługiwania się językiem angielskim 

w typowych sytuacjach zawodowych. 

 

 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW 

Kierunek hydrografia morska 

Specjalność geoinformatyka 

Forma studia stacjonarne 

Poziom studia I stopnia  

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW operacyjny 

Profil praktyczny 

Tytuł zawodowy absolwenta inżynier 

Liczba semestrów 7 

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów 210 

Liczba punktów ECTS z podziałem na dyscypliny: 

a) inżynieria lądowa i transport (dyscyplina wiodąca): 

b) nauki o Ziemi i środowisku: 

 

165 (78,6 %) 

45 (21,4 %) 

Łączna liczba godzin zajęć: 

w tym: 

a) kontaktowych: 

i. z przedmiotów obowiązkowych: 

ii. z przedmiotów wybieralnych: 

b) nie kontaktowych: 

i. z przedmiotów obowiązkowych: 

ii. z przedmiotów wybieralnych: 

Praktyka zawodowa: 

4600 

 

2514 

2074 

440 

2086 

1617 

469 

6 m-cy (960 h) 

Łączna liczba punktów ECTS: 

w tym: 

a) kontaktowych (w tym praktyka zawodowa): 

i. z przedmiotów obowiązkowych: 

ii. z przedmiotów wybieralnych: 

b) nie kontaktowych: 

i. z przedmiotów obowiązkowych:  

ii. z przedmiotów wybieralnych: 

210 

 

126 

78 

48 

84 

65,5 

18,5 
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Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i 

społecznych (min. 5) 

 

5 

Liczba punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych 

(min. 63) 

 

66,5 

Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne (min. >105) 

 

119,5 
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 KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Nazwa kierunku studiów  hydrografia morska Poziom kształcenia studia I stopnia 

Profil kształcenia praktyczny Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta inżynier  

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 

nauki inżynieryjno-techniczne inżynieria lądowa i transport - dyscyplina wiodąca 

nauki ścisłe i przyrodnicze nauki o Ziemi i środowisku 

 
Tab. 1. Odniesienie zakładanych efektów uczenia się do charakterystyk I i II stopnia poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Kierunkowe efekty uczenia się 
Odniesienie do charakterystyk  

I 
stopnia1 

II 
stopnia2 

Symbol Treść 
Kod 

składnika 
opisu 

Kod 
składnika 

opisu 

Efekty 
z części I 

Efekty 
z części III 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

K_W01 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 

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 

 
 

K_W02 wybrane zjawiska i procesy zachodzące w hydrosferze, atmosferze, litosferze i biosferze, ich 
wzajemne powiązania i relacje, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w 
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów 

K_W03 kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin naukowych tworzących 
podstawy teoretyczne właściwe dla kierunku studiów 

K_W04 problematykę pomiarów związanych z badaniami akwenów morskich i wód śródlądowych 
oraz narzędzia pozwalające na opisywanie, interpretowanie i prezentowanie wyników 
pomiarów 

K_W05 konstrukcję mapy i jej symbolikę 
 

K_W06 zasady działania i wykorzystania urządzeń i systemów nawigacyjnych oraz zagadnienia 
związane z wyznaczaniem pozycji obiektu przy użyciu wszelkich dostępnych metod 

 
1 W odniesieniu do uniwersalnej charakterystyki I stopnia odpowiedniego poziomu PRK, określonej załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. 2018 poz. 2153). 
2 W odniesieniu do charakterystyk II stopnia odpowiedniego poziomu PRK, określonych załącznikiem do rozporządzenia MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia 
się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018 poz. 2218). 
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K_W07 zasady działania i wykorzystania środków obserwacji technicznej i łączności, w tym zasady 
prowadzenia łączności w niebezpieczeństwie, dla potrzeb bezpieczeństwa i ogólnej na 
morzu 

zastosowania praktyczne tej 
wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich 
kierunkiem K_W08 zasady działania i wykorzystania instrumentów pomiarowych wykorzystywanych w 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ich kalibracji i oceny 
dokładności 

K_W09 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 

K_W10 budowę i konstrukcję statku oraz systemów i urządzeń, w tym systemów napędowych, a 
także zasady ich eksploatacji i konserwacji 

K_W11 zasady, przepisy i procedury związane z przewozami ładunków drogą morską, w 
szczególności właściwości fizyko-chemiczne ładunków przyjmowanych na statek i zasady 
postępowania z nimi 

K_W12 podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych podstawowe procesy 
zachodzące w cyklu życia 

urządzeń, obiektów i systemów 

technicznych 

K_W13 globalne problemy środowiska wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, w szczególności silnej 
antropopresji w rejonach przybrzeżnych mórz i oceanów 

P6U_W P6S_WK fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji 

 

K_W14 podstawowe regulacje prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego i 
ochrony przyrody 

K_W15 prawo pracy oraz inne podstawy prawne związane z zawodem hydrografa, w szczególności 
przepisy BHP i zasady ergonomii 

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 

K_W16 standardy i normy inżynierskie właściwe dla kierunku studiów, w szczególności 
rekomendowane przez IHO i IMO 

K_W17 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

K_W18 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym zasady 
efektywnej organizacji i koordynacji pracy 

podstawowe zasady 
tworzenia i rozwoju różnych 
form przedsiębiorczości 

podstawowe zasady tworzenia i 
rozwoju różnych form 
indywidualnej przedsiębiorczości 

 UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

K_U01 planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski 

P6U_U P6S_UW wykorzystywać posiadaną 
wiedzę – formułować i 
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K_U02 wybrać i zastosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie badań 
środowiska wodnego, a także planować i przeprowadzać pomiary, opracować otrzymane 
wyniki i właściwie je interpretować 

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

planować i przeprowadzać 
eksperymenty, w tym pomiary i 
symulacje komputerowe, 
interpretować uzyskane wyniki i 
wyciągać wnioski 

K_U03 rozpoznać obiekty przyrodnicze (m.in. geologiczne) oraz obiekty antropogeniczne i łączyć je 
z procesami prowadzącymi do ich powstawania 

K_U04 wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do identyfikowania, 
formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich  

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 

 
 

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 

K_U05 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 

K_U06 dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych 
działań inżynierskich 

K_U07 efektywnie wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym programy użytkowe 
do rozwiązywania problemów zawodowych 

K_U08 samodzielnie korzystać z literatury fachowej dostępnej w formie tradycyjnej i elektronicznej, 
dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy oraz prawidłowej interpretacji pozyskanej 
informacji 

K_U09 krytycznie analizować funkcjonowanie istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te 
rozwiązania 

dokonać krytycznej analizy 
sposobu funkcjonowania 
istniejących rozwiązań 
technicznych i oceniać te 
rozwiązania 

K_U10 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 

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 

K_U11 posługiwać się urządzeniami nawigacyjnymi, środkami obserwacji technicznej i łączności 
oraz instrumentami pomiarowymi, a także stosować w praktyce różne techniki 

rozwiązywać praktyczne zadania 
inżynierskie wymagające 
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wykonywania pomiarów i obserwacji w zakresie działalności zawodowej związanej z 
kierunkiem studiów 

korzystania ze standardów i 
norm inżynierskich oraz 
stosowania technologii 
właściwych dla kierunku 
studiów, wykorzystując 
doświadczenie zdobyte w 
środowisku zajmującym się 
zawodowo działalnością 
inżynierską 

K_U12 korzystać ze standardów i norm inżynierskich oraz stosować technologie właściwe dla 
kierunku studiów 

K_U13 określać stan techniczny infrastruktury nawigacyjnej i hydrotechnicznej, a także utrzymywać 
urządzenia i systemy nawigacyjne oraz hydrograficzne, zarówno pokładowe, jak i brzegowe 

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

K_U14 posługiwać się obowiązującą terminologią w prezentowaniu i dyskutowaniu problemów z 
zakresu kierunku studiów 

P6U_U P6S_UK 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 

 

K_U15 porozumiewać się przy użyciu różnych technik, w tym niewerbalnych oraz różnych środków 
technicznych w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach 

K_U16 przygotować w języku polskim i obcym opracowanie problemu z zakresu kierunku studiów 
wraz z udokumentowanymi wnioskami, poparte sprawozdaniem oraz prezentacją 
multimedialną 

K_U17 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

K_U18 pracować indywidualnie oraz w składzie zespołu, kierować pracami zespołu, w szczególności 
przestrzegać przepisów BHP i zasad ergonomii 

P6U_U P6S_UO planować i organizować 
pracę indywidualną oraz w 
zespole 
 
współdziałać z innymi 
osobami w ramach prac 
zespołowych (także o 
charakterze 
interdyscyplinarnym) 
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K_U19 planować i realizować samodzielne uczenie się i podnoszenie swoich kompetencji 
zawodowych 

P6U_U P6S_UU samodzielnie planować i 
realizować własne uczenie 
się przez całe życie 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

K_K01 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 prawidłowego określania priorytetów w pracy zawodowej służących realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania 

P6U_K P6S_KO wypełniania zobowiązań 
społecznych, 
współorganizowania 
działalności na rzecz 
środowiska społecznego 
 
inicjowania działania na 
rzecz 
interesu publicznego 
 
myślenia i działania w 
sposób 
przedsiębiorczy 

 

K_K03 stosowania uwarunkowań ekonomicznych i prawnych w aspekcie działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem studiów 

 

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. 
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2.4.1. Metody weryfikacji osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się 

Zamieszczone w tab. 1 efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, określone dla absolwenta studiów na danym kierunku, są podbudowywane 

stosownymi przedmiotami. Przydzielenie kierunkowych efektów uczenia się do przedmiotów 

(macierz pokrycia kierunkowych efektów uczenia się) w zakresie wiedzy zamieszczono w tab. 

2; w zakresie umiejętności w tab. 3; w zakresie kompetencji społecznych w tab. 4. Karty 

przedmiotów, zamieszczone w dalszej części programu studiów określają, jakie efekty uczenia 

się właściwe dla danego przedmiotu (przedmiotowe efekty uczenia się) służą do 

podbudowania efektów kierunkowych oraz określają metody weryfikacji dla każdego 

przedmiotowego efektu uczenia się. Metody te, do których należą m.in.: kolokwia, testy, 

pisemne i ustne zaliczenia ćwiczeń i laboratoriów, seminaria, a także egzaminy sesyjne, służą 

weryfikacji postępu w przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności przez studentów. 

Ponadto od każdego studenta wymaga się samodzielnego przygotowania pracy inżynierskiej i 

złożenia egzaminu dyplomowego.
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Tab. 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy 

 

Kategoria efektów: WIEDZA 

K
_W

0
1

 

K
_W

0
2

 

K
_W

0
3

 

K
_W

0
4

 

K
_W

0
5

 

K
_W

0
6

 

K
_W

0
7

 

K
_W

0
8

 

K
_W

0
9

 

K
_W

1
0

 

K
_W

1
1

 

K
_W

1
2

 

K
_W

1
3

 

K
_W

1
4

 

K
_W

1
5

 

K
_W

1
6

 

K
_W

1
7

 

K
_W

1
8

 

A. Moduł kierunkowy                                     

  I. Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych                                     

A.I.1 Ergonomia i BHP                             +     + 

A.I.2 Fizyka +   + +                             

A.I.3 Historia Polski - wybrane aspekty                                     

A.I.4 Język angielski                                     

A.I.5 Matematyka       +                             

A.I.6 Ochrona własności intelektualnej                                 +   

A.I.7 Podstawy automatyki +   +                 +             

A.I.8 Podstawy elektroniki +   +                 +             

A.I.9 Podstawy elektrotechniki +   +                 +             

A.I.10 Podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej +   +                 +             

A.I.11 Wychowanie fizyczne                                     

A.I.12 Język polski dla cudzoziemców                                     

A.I.13 Przedmiot wybieralny I                                   + 

A.I.14 Przedmiot wybieralny II +                                   

  II. Grupa przedmiotów kierunkowych                                     

A.II.1 Bezpieczeństwo nawigacji             +   +                   

A.II.2 Bezpieczeństwo statku                               +     

A.II.3 Budowa i stateczność jednostki pływającej                   + +         +     

A.II.4 Geofizyka + + + +                             

A.II.5 Geologia dna morskiego + + + +                             

A.II.6 Geologia ogólna + +                                 
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A.II.7 Hydrologia   +   +                             

A.II.8 Łączność morska   +         +                       

A.II.9 Manewrowanie jednostką pływającą                 +                   

A.II.10 Meteorologia + +   +                             

A.II.11 Nawigacja +   +   + +     +                   

A.II.12 Oceanografia fizyczna   +   +                             

A.II.13 Ochrona środowiska morskiego       +                 + +         

A.II.14 Podstawy fizyki morza + +                                 

A.II.15 Podstawy geologii Morza Bałtyckiego   +   +                             

A.II.16 Prowadzenie prac hydrograficznych      + +       +           + + +     

A.II.17 Przewozy morskie                     +         +     

A.II.18 Ratownictwo morskie                               +     

A.II.19 Surowce mineralne mórz i oceanów   +   +                 +           

A.II.20 Urządzenia nawigacyjne      +     +           +             

A.II.21 Wprowadzenie do akustyki morza +   + +                             

A.II.22 Zarządzanie danymi hydrograficznymi       +                       +     

B. Moduł specjalnościowy                                     

  I. Grupa przedmiotów wspólnych                                     

B.I.1 Geodezja i kartografia         +                           

B.I.2 Geoinformatyka       + +                           

B.I.3 Hydroakustyczne systemy pomiarowe       +     + +       +             

B.I.4 Ochrona brzegów morskich   +                     + +         

B.I.5 Podstawy radiolokacji +           +                       

B.I.6 Systemy informacji przestrzennej          + +                   +     

B.I.7 Technologie informatyczne i komunikacyjne     +                 +             

B.I.8 Teledetekcja i fotogrametria       + +     +                     

B.I.9 Wiedza okrętowa                   +                 
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B.I.10 Współczesne techniki pozycjonowania           +   +                     

  II. Grupa przedmiotów wybieralnych                                     

B.II.1 Inwazyjne i bezinwazyjne metody badań dna morskiego + + + +       +                     

B.II.2 Nawigacja - ECDIS         + +     +             +     

B.II.3 Algorytmy w zastosowaniach                                     

B.II.4 Geozagrożenia   +                                 

B.II.5 Podstawy hydrolokacji i systemów hydrolokacyjnych             +                       

B.II.6 Wybrane zagadnienia z dynamiki morza + +                                 

B.II.7 Wykorzystanie statków bezzałogowych w hydrografii morskiej               +                     

B.II.8 Geoinformatyka w zastosowaniach                       +       +     

B.II.9 Graficzna prezentacja i analiza danych        +                             

B.II.10 Militarne aspekty hydrografii                       + +   +       

B.II.11 Oceanografia satelitarna     + +                             

B.II.12 Urządzenia nawigacyjne - ARPA             +                       

B.II.13 Życie na dnie morza   +                     +           

C. Praca dyplomowa                                     

C.1 Seminarium dyplomowe                               +   

D. Szkolenia i kursy                                     

  II. Realizowane poza semestrem                                     

D.II.1 Podstawowe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony                                     

E. Praktyki zawodowe                                     

E.1 Praktyka zawodowa                                  
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Tab. 3. Macierz pokrycia kierunkowych efektów uczenia się w zakresie umiejętności 

 

Kategoria efektów: UMIEJĘTNOŚCI 
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K
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1
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K
_U

1
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K
_U
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A. Moduł kierunkowy                    

  I. Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych                    

A.I.1 Ergonomia i BHP                                       

A.I.2 Fizyka +             +           +       + + 

A.I.3 Historia Polski - wybrane aspekty                               +   + + 

A.I.4 Język angielski                           + + + + + + 

A.I.5 Matematyka + +         + +                     + 

A.I.6 Ochrona własności intelektualnej                                   +   

A.I.7 Podstawy automatyki +                                 +   

A.I.8 Podstawy elektroniki                                       

A.I.9 Podstawy elektrotechniki                                       

A.I.10 Podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej +     +           +                   

A.I.11 Wychowanie fizyczne                                     + 

A.I.12 Język polski dla cudzoziemców                             +     + + 

A.I.13 Przedmiot wybieralny I           +                           

A.I.14 Przedmiot wybieralny II                             +     +   

  II. Grupa przedmiotów kierunkowych                                       

A.II.1 Bezpieczeństwo nawigacji               +     +                 

A.II.2 Bezpieczeństwo statku               +       +               

A.II.3 Budowa i stateczność jednostki pływającej       + +     +                       

A.II.4 Geofizyka + + +         +           +         + 

A.II.5 Geologia dna morskiego               +           +   +   +   

A.II.6 Geologia ogólna     +         +           +         + 
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A.II.7 Hydrologia + + +         +           +   +   +   

A.II.8 Łączność morska               +     +       +         

A.II.9 Manewrowanie jednostką pływającą                 +   +             +   

A.II.10 Meteorologia               +           +           

A.II.11 Nawigacja                           +           

A.II.12 Oceanografia fizyczna               +           +           

A.II.13 Ochrona środowiska morskiego   +                   +               

A.II.14 Podstawy fizyki morza   +           +           +           

A.II.15 Podstawy geologii Morza Bałtyckiego + +         + +           +   +   +   

A.II.16 Prowadzenie prac hydrograficznych    +   +   +   + +   + +   +           

A.II.17 Przewozy morskie           + + +       +               

A.II.18 Ratownictwo morskie                       +               

A.II.19 Surowce mineralne mórz i oceanów               +           +   +       

A.II.20 Urządzenia nawigacyjne                  +   +   + +           

A.II.21 Wprowadzenie do akustyki morza             + +           +   +     + 

A.II.22 Zarządzanie danymi hydrograficznymi + +         +         +               

B. Moduł specjalnościowy                                      

  I. Grupa przedmiotów wspólnych                                       

B.I.1 Geodezja i kartografia                           +           

B.I.2 Geoinformatyka       + +   +             +           

B.I.3 Hydroakustyczne systemy pomiarowe   +             +   +   + +           

B.I.4 Ochrona brzegów morskich     +                     +           

B.I.5 Podstawy radiolokacji               +     +             +   

B.I.6 Systemy informacji przestrzennej        + +           + +               

B.I.7 Technologie informatyczne i komunikacyjne             + +             +         

B.I.8 Teledetekcja i fotogrametria             +       +     +           

B.I.9 Wiedza okrętowa                           +           
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B.I.10 Współczesne techniki pozycjonowania                 +   +                 

  II. Grupa przedmiotów wybieralnych                                       

B.II.1 Inwazyjne i bezinwazyjne metody badań dna morskiego + + +       +                         

B.II.2 Nawigacja - ECDIS             +       + + +   + +     + 

B.II.3 Algorytmy w zastosowaniach         +     +                       

B.II.4 Geozagrożenia     +         +                       

B.II.5 Podstawy hydrolokacji i systemów hydrolokacyjnych                 +   +                 

B.II.6 Wybrane zagadnienia z dynamiki morza               +           +         + 

B.II.7 Wykorzystanie statków bezzałogowych w hydrografii morskiej       + + + +   +                     

B.II.8 Geoinformatyka w zastosowaniach       + + + +     +   +   +           

B.II.9 Graficzna prezentacja i analiza danych   +         +                         

B.II.10 Militarne aspekty hydrografii     + +       +       +               

B.II.11 Oceanografia satelitarna                     +                 

B.II.12 Urządzenia nawigacyjne - ARPA                     +             +   

B.II.13 Życie na dnie morza     +                                 

C. Praca dyplomowa                                      

C.1 Seminarium dyplomowe         +     +   +       +   +     + 

D. Szkolenia i kursy                                      

  II. Realizowane poza semestrem                                       

D.II.1 Podstawowe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony                                   +   

E. Praktyki zawodowe                                      

E.1 Praktyka zawodowa   +                 +       +     + + 
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Tab. 4. Macierz pokrycia kierunkowych efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

 

Kategoria efektów: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K
_K

0
1

 

K
_K

0
2

 

K
_K

0
3

 

K
_K

0
4

 

A. Moduł kierunkowy     

  I. Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych     

A.I.1 Ergonomia i BHP         

A.I.2 Fizyka + +     

A.I.3 Historia Polski - wybrane aspekty       + 

A.I.4 Język angielski   +     

A.I.5 Matematyka   +     

A.I.6 Ochrona własności intelektualnej         

A.I.7 Podstawy automatyki         

A.I.8 Podstawy elektroniki         

A.I.9 Podstawy elektrotechniki         

A.I.10 Podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej   +     

A.I.11 Wychowanie fizyczne         

A.I.12 Język polski dla cudzoziemców   +     

A.I.13 Przedmiot wybieralny I     +   

A.I.14 Przedmiot wybieralny II   +   + 

  II. Grupa przedmiotów kierunkowych         

A.II.1 Bezpieczeństwo nawigacji +     + 

A.II.2 Bezpieczeństwo statku +       

A.II.3 Budowa i stateczność jednostki pływającej         

A.II.4 Geofizyka         

A.II.5 Geologia dna morskiego   +     

A.II.6 Geologia ogólna         
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A.II.7 Hydrologia +       

A.II.8 Łączność morska + +     

A.II.9 Manewrowanie jednostką pływającą         

A.II.10 Meteorologia +       

A.II.11 Nawigacja         

A.II.12 Oceanografia fizyczna +       

A.II.13 Ochrona środowiska morskiego +       

A.II.14 Podstawy fizyki morza   +     

A.II.15 Podstawy geologii Morza Bałtyckiego         

A.II.16 Prowadzenie prac hydrograficznych  + +   + 

A.II.17 Przewozy morskie     +   

A.II.18 Ratownictwo morskie +       

A.II.19 Surowce mineralne mórz i oceanów         

A.II.20 Urządzenia nawigacyjne  +       

A.II.21 Wprowadzenie do akustyki morza   +     

A.II.22 Zarządzanie danymi hydrograficznymi   +     

B. Moduł specjalnościowy        

  I. Grupa przedmiotów wspólnych         

B.I.1 Geodezja i kartografia         

B.I.2 Geoinformatyka         

B.I.3 Hydroakustyczne systemy pomiarowe         

B.I.4 Ochrona brzegów morskich         

B.I.5 Podstawy radiolokacji         

B.I.6 Systemy informacji przestrzennej          

B.I.7 Technologie informatyczne i komunikacyjne         

B.I.8 Teledetekcja i fotogrametria + +     

B.I.9 Wiedza okrętowa +       
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B.I.10 Współczesne techniki pozycjonowania +       

  II. Grupa przedmiotów wybieralnych         

B.II.1 Inwazyjne i bezinwazyjne metody badań dna morskiego         

B.II.2 Nawigacja - ECDIS         

B.II.3 Algorytmy w zastosowaniach         

B.II.4 Geozagrożenia         

B.II.5 Podstawy hydrolokacji i systemów hydrolokacyjnych         

B.II.6 Wybrane zagadnienia z dynamiki morza   +     

B.II.7 Wykorzystanie statków bezzałogowych w hydrografii morskiej         

B.II.8 Geoinformatyka w zastosowaniach     +   

B.II.9 Graficzna prezentacja i analiza danych         

B.II.10 Militarne aspekty hydrografii +   +   

B.II.11 Oceanografia satelitarna   +     

B.II.12 Urządzenia nawigacyjne - ARPA         

B.II.13 Życie na dnie morza         

C. Praca dyplomowa        

C.1 Seminarium dyplomowe   +     

D. Szkolenia i kursy        

  II. Realizowane poza semestrem         

D.II.1 Podstawowe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony +       

E. Praktyki zawodowe        

E.1 Praktyka zawodowa + + +  
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3. PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA 

Niniejszy punkt zawiera program studiów studentów przyjmowanych do Akademii 

Marynarki Wojennej na studia I stopnia, na kierunku hydrografia morska, począwszy od roku 

akademickiego 2020/2021, realizowanych w formie studiów stacjonarnych. Program studiów 

spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

27 września 2018 r. w sprawie studiów. 

Program studiów na kierunku hydrografia morska uwzględnia w całości ramowy 

program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do 

wykonywania pomiarów hydrograficznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1947), w związku z czym, 

absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni wymogi uprawniające 

do ubiegania się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B. 

Program studiów na studiach I stopnia spełnia ponadto wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie 

ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu 

pokładowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121). Zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, 

program studiów oparty jest na ramowym programie szkolenia na poziomie operacyjnym 

w żegludze przybrzeżnej dla marynarzy działu pokładowego (stanowiącym Załącznik nr 4 do 

wymienionego Rozporządzenia).  

Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu 

hydrografii (urządzeń pomiarowych, metod i technik pomiarowych, prowadzenia prac 

hydrograficznych, zarządzania danymi hydrograficznymi) oraz nawigacji: obiektów, środków 

transportu i komunikacji. Posiada biegłość w zakresie określania pozycji oraz wyboru właściwej 

trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach 

środowiskowych, jak i zagrożenia kolizją.  

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań nakierowanych na zapewnienie 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście 

uwarunkowań technicznych i prawnych oraz racjonalnej eksploatacji urządzeń i systemów. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł inżyniera oraz dyplom 

ukończenia studiów wyższych I stopnia; absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II 

stopnia oraz studiów podyplomowych.
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 HARMONOGRAM STUDIÓW 

 

Kierunek:   hydrografia morska 

Specjalność:   geoinformatyka 
 

MIESIĄC 
(DEKADA) 

CZAS 
STUDIÓW 

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

1, 2 semestr I° 
                                    

3, 4 semestr I° 
                                    

5, 6 semestr I° 
                                    

7 semestr I° 
                                    

 

LEGENDA: 

 Uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 

 
 

Kształcenie w uczelni 
 
 

Podstawowe przeszkolenie w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

 
 

Praktyka zawodowa 

 
Przerwa świąteczna 

 
 

Sesja egzaminacyjna 
 
 

Egzamin dyplomowy   
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 PLAN STUDIÓW 
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 KARTY PRZEDMIOTÓW 

3.3.1. Ergonomia i BHP 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.1 Erb kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KEJP (AMW) brak 

Wymagania wstępne Wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej 

Cele kształcenia 

1. Zapoznać studentów z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

2. Zapoznać studentów z rodzajami zagrożeń oraz nauczyć przewidywać 
zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas prac hydrograficznych. 

3. Zapoznać studentów jak szkolić podwładnych na stanowiskach pracy. 
4. Zapoznać studentów jak zabezpieczyć miejsce wypadku, prowadzić 

wymaganą dokumentację powypadkową, prowadzić dochodzenie 
powypadkowe. 

5. Zapoznać studentów z zasadami ergonomii na stanowisku pracy. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Arkadiusz PANASIUK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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I 10 5 15 10 25 0,6 0,4 1 Zo

II 0 0 0 0

III 0 0 0 0

IV 0 0 0 0

V 0 0 0 0

VI 0 0 0 0

VII 0 0 0 0

Ogółem 10 5 0 0 15 10 25 0,6 0,4 1
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kontaktowe
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em
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Punkty ECTS
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Przepisy prawa pracy oraz inne podstawy prawne związane z zawodem 
hydrografa, w szczególności przepisy BHP i zasady ergonomii. 

K_W15 

P_W02 Podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, w tym zasady efektywnej organizacji i koordynacji 
pracy podległych mu pracowników. 

K_W18 

P_W03 Pojęcia ergonomii pracy, efektywności i zgodności z normami. K_W15 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Zastosować przepisy prawa pracy oraz inne podstawy prawne 
związane z zawodem hydrografa, w szczególności przepisy BHP i 
zasady ergonomii podczas organizowania i nadzorowania pracy na 
poszczególnych stanowiskach nadrzędnych i podległych. 

 

P_U02 Zastosować podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, w tym zasady efektywnej organizacji i koordynacji 
pracy podległych mu pracowników oraz podczas budowania własnej 
firmy. 

 

P_U03 Zastosować zasady ergonomii pracy w praktyce ergonomii pracy, 
zgodności efektów z normami oraz dopuszczalnym marginesem błędu. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Międzynarodowa Organizacja Pracy, zadania. Podstawa prawna bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres 
zagadnień BHP. Państwowa Inspekcja Pracy i jej zadania. Ustawa o prawie autorskim. Prawa i obowiązki 
pracownika i kierownika zakładu pracy odnoszące się do BHP w świetle kodeksu pracy z uwzględnieniem 
wymaganych szkoleń, zarówno wstępnych jak i na danym stanowisku pracy. Ponoszenie każdego rodzaju 
odpowiedzialności pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP. Uprawnienia: Państwowej 
Inspekcji Pracy, Społecznej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Służb BHP w zakładzie pracy, 
w szczególności z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy lub w drodze do pracy i z pracy do domu. 
Licencje oprogramowania. Zasady obsługi urządzeń elektrycznych z uwzględnieniem komputerów. 
Czynniki będące źródłem zagrożeń na stanowisku pracy i sposoby ich zapobiegania. Zasady bezpiecznej 
pracy przy używaniu urządzeń elektrycznych, ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wypadki, 
pierwsza pomoc i procedury powypadkowe. Ergonomia stanowiska pracy, zasady ergonomicznej pracy 
przy komputerze i sprzęcie biurowym. Wymagane zabezpieczenia przy używaniu maszyn i urządzeń oraz 
przy pracach remontowych i konserwacyjnych, w szczególności przy spawaniu i cięciu metali. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie. 
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6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ………… 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. ŁĄCZYŃSKI B., ŁĄCZYŃSKI H.: Bezpieczna praca załóg pokładowych na statkach 

handlowych. AM, Gdynia 2003. 
2. PUCHALSKI J., UCIŃSKI H.: Vademecum marynarza pokładowego. Trademar 2015. 

Uzupełniająca Wybrane akty prawne – nowelizacja na bieżąco. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Arkadiusz PANASIUK - tel.: 261-262-905, e-mail: a.panasiuk@amw.gdynia.pl  
 

 
9. Uwagi 
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3.3.2. Fizyka 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.2 Fi kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KMiF (AMW) matematyka 

Wymagania wstępne Konieczna jest znajomość podstaw matematyki wyższej 

Cele kształcenia 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami i procesami 
fizycznymi, prawami nimi rządzącymi oraz metodami ich badań. 

2. Przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do 
efektywnego korzystania z następnych kursów dotyczących fizyki morza 
oraz hydrografii morskiej. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Paweł FIERTEK, mgr Bartosz KRUSZEWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zjawiska fizyczne zachodzące w hydrosferze, ich związek z prawami 
fizyki i relacje w odniesieniu do procesów przyrodniczych. 

K_W01 

P_W02 Terminologię stosowaną w naukach fizyko-matematycznych.  

P_W03 Metody fizyczne stosowane w badaniach oceanograficznych. K_W03, K_W04 

P_W04 Temat dokładności pomiarów oraz wybrane elementy podstawowej 
statystycznej obróbki danych. 
 
 
 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 
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P_U01 Samodzielnie korzystać z literatury fachowej z zakresu fizyki dostępnej 
w formie tradycyjnej i elektronicznej, dokonywać oceny, krytycznej 
analizy i syntezy oraz prawidłowej interpretacji pozyskanej informacji. 

K_U08 

P_U02 Prawidłowo posługiwać się obowiązującą terminologię w 
prezentowaniu i dyskutowaniu problemów z zakresu nauk fizyko-
matematycznych. 

K_U14 

P_U03 Planować i przeprowadzać eksperymenty laboratoryjne, posługiwać się 
podstawowymi metodami statystycznymi do analizy i interpretacji 
zebranych danych. 

K_U01 

P_U04 W trakcie ćwiczeń pracować w zespole i mieć świadomość 
odpowiedzialności za wykonywane zadania. 

K_U18 

P_U05 Planować i organizować samodzielne uczenie się i podnoszenie swoich 
kompetencji zawodowych. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Dbania o bezpieczeństwo ludzi i aparatury podczas prowadzenia prac 
laboratoryjnych. 

K_K01 

P_K02 Terminowej realizacji zadań podczas prac indywidualnych i 
zespołowych. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Ruch punktu materialnego: Charakterystyki ruchu. Różne rodzaje ruchu (ruch jednostajny 
prostoliniowy; ruch niejednostajny prostoliniowy; ruch na płaszczyźnie; ruch obrotowy). Względność 
ruchu. Dynamika: Siła. I – III zasady dynamiki Newtona. Rodzaje sił w przyrodzie. Siła grawitacyjna. Pole 
grawitacyjne. Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Energia 
mechaniczna. Zasada zachowania energii. Drgania mechaniczne: Dynamika drgań. Parametry opisujące 
drgania oscylatora. Drgania własne i wymuszone. Zjawiska rezonansowe. Równanie drgań. Elementy 
elektrostatyki i magnetostatyki. Drgania elektromagnetyczne. Fale: Definicja fali. Klasyfikacja fal. 
Parametry charakteryzujące falę. Fale mechaniczne. Fale elektromagnetyczne. Zjawiska falowe (wybrane 
elementy): odbicie i transmisja na granicy rozdziału ośrodków; refrakcja w ośrodku niejednorodnym; 
dyfrakcja; interferencja; absorpcja, rozpraszanie. Generacja fal. Termodynamika: Podstawowe pojęcia. 
Główne zasady termodynamiki.  
Ćwiczenia: Ćwiczenia rachunkowe dotyczyć będą wszystkich wymienionych wyżej tematów wykładów. 
Laboratoria: Pomiary laboratoryjne i ich dokładność. Statystyczna obróbka danych. Laboratoria dotyczyć 
będą wszystkich wymienionych wyżej tematów wykładów. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium, dyskusja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca 

studenta na 
zajęciach 

P_W01  x x  x  

P_W02  x x  x  

P_W03  x     

P_W04     x  

P_U01  x x  x  

P_U02  x x  x  
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P_U03     x  

P_U04      x 

P_U05  x x  x  

P_K01      x 

P_K02     x x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J.: Podstawy fizyki - tom 1. Mechanika. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.  

2. HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J.: Podstawy fizyki - tom 2. Mechanika, 
drgania i fale, termodynamika. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 

3. HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J.: Podstawy fizyki - tom 3. Elektryczność i 
magnetyzm. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 

4. HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J.: Podstawy fizyki - tom 4. Fale 
elektromagnetyczne, optyka i teoria względności. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2007. 

Uzupełniająca 

1. HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J.: Podstawy fizyki - tom 5. Fizyka 
współczesna. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 

2. MASSEL S. R.: Procesy hydrodynamiczne w ekosystemach morskich. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. 

3. OREAR J.: Fizyka. Tom 1 i 2. WNT, 2008. 

 
8. Kontakt 

mgr Bartosz KRUSZEWSKI - e-mail: b.kruszewski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.3. Historia Polski – wybrane aspekty 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.3 Ypa kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WNHiS (AMW) brak 

Wymagania wstępne Wiedza historyczna z zakresu szkoły średniej 

Cele kształcenia 

1. Zapoznanie studentów z ogólnymi wiadomościami dotyczącymi historii 
Polski. 

2. Zapoznanie z podstawowymi kategoriami dotyczącymi funkcjonowania 
społeczeństwa, państwa i relacji międzynarodowych. 

3. Zapoznanie z kulturowo – cywilizacyjnymi uwarunkowaniami procesów 
gospodarczych i społeczno-politycznych. 

4. Nabycie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów z obszaru 
historii i stosunków międzynarodowych. 

5. Nabycie umiejętności właściwego dostrzegania związków pomiędzy 
zjawiskami politycznymi, gospodarczymi oraz kulturowo-cywilizacyjnymi w 
wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Piotr SEMKÓW, dr Mariusz KARDAS 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Miejsce Polski w historii Europy oraz świata.  

P_W02 Strukturę i mechanizmy decyzyjne w polskich siłach zbrojnych i 
instytucjach służb publicznych w historii Polski. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Interpretować zjawiska kształtujące politykę publiczną w historii Polski.  

P_U02 Rozwiązywać problemy oraz podejmować decyzje w grupie i 
indywidualnie, a także prezentować je publicznie w języku polskim i 
języku obcym. 

K_U16, K_U18 

P_U03 Uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z obszaru nauk 
humanistycznych i społecznych. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 
wyzwań moralnych i etycznych, w tym w środowisku 
międzynarodowym oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 

K_K04 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Polska Piastów. Polska Jagiellonów. Polska elekcyjna. Wojskowość I Rzeczypospolitej. Upadek I 
Rzeczypospolitej. Za naszą i waszą wolność – w epoce zrywów narodowowyzwoleńczych. U źródeł 
niepodległości. Odbudowa państwa polskiego. Od „wielkości” do klęski - II Rzeczypospolita w latach 
1918-1939. Polska w czasie II wojny światowej – drogi do niepodległości. Polska w uścisku sowieckiej 
dominacji. Podziemie niepodległościowe w latach 1945-1956. Społeczeństwo polskie w dobie demokracji 
ludowej. Polskie podziemie niepodległościowe 1970-1989 – opór bez zbrojnej walki. Karnawał 
„Solidarności” 1980-1981. Stan Wojenny – początek końca PRL. Emigracja polska 1945-1990. W chwili 
przełomu – narodziny III Rzeczypospolitej. Polska i Polacy wobec wyzwań niepodległości i wolności po 
1989 roku. W klimacie polskiego dyskursu historycznego po 1989 roku. 
Ćwiczenia: Koncepcja „Polski bałtyckiej” w polityce Piastów, Jagiellonów i władców elekcyjnych. 
Wojskowość I Rzeczypospolitej. W społecznym i polityczno-wojskowym klimacie powstań narodowych. O 
wolność i granice – odrodzenie Rzeczypospolitej w latach 1914-1922. Zrozumieć dwudziestolecie 
międzywojenne. Gdynia – sztandarowy projekt gospodarczo-polityczny dwudziestolecia 
międzywojennego. Żołnierz polski na frontach II wojny światowej. Społeczeństwo polskie w dobie 
przemian socjalnych PRL. Główne nurty niepodległościowe po 1945 roku. Polska w NATO i UE - 
konsekwencje transformacji ustrojowych państwa. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, wykład multimedialny, ćwiczenie, dyskusja, prezentacja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Dyskusja 

P_W01 x    x x 

P_W02 x    x x 

P_U01 x     x 

P_U02 x     x 
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P_U03 x     x 

P_K01 x     x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. AUGUSTYNIAK U.: Historia Polski 1572-1795. Warszawa 2014. 
2. CHWALBA A.: Historia Polski 1795-1918. Warszawa 2005. 
3. OLEJNIK K.: Dzieje oręża polskiego. Toruń 2004. 
4. ROSZKOWSKI W.: Historia Polski 1914-2005. Warszawa 2007. 
5. SAMSONOWICZ H. i inni: Polska na przestrzeni wieków. Warszawa 2007. 

Uzupełniająca 

1. CENTEK J.: Poznać przeszłość, Wojna i wojskowość. Warszawa 2014. 
2. DAVIES N.: Boże igrzysko. Historia Polski. Kraków 1999. 
3. DZIUROK A. i inni: Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-

1989. Warszawa 2011. 
4. KUKIEL M.: Zarys historii wojskowości w Polsce. Warszawa 1929 (reprint 2006). 

 
8. Kontakt 

dr hab. Piotr SEMKÓW - tel.: 261-264-196, e-mail: p.semkow@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.4. Język angielski 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.4 Ja kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski SJO (AMW) brak 

Wymagania wstępne 
Niezbędna znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Cele kształcenia 
Opanowanie umiejętności językowych i komunikacyjnych umożliwiających 
efektywne posługiwanie się językiem angielskim dla potrzeb zawodowych 

Osoba(-y) prowadzące dr Kazimierz SZCZEPAŃSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Miejsce i znaczenie języków obcych w systemie nauk oraz ich specyfikę 
przedmiotową. 

 

P_W02 Podstawową terminologię obcojęzyczną właściwą dla studiowanego 
kierunku. 

 

P_W03 Kompleksową naturę języka oraz jego złożoność i historyczną 
zmienność jego znaczeń. 

 

 Język angielski w stopniu umożliwiającym poprawne nazewnictwo w 
zakresie terminologii morskiej z zastosowaniem zwrotów z SMCP. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się językiem angielskim właściwym dla studiowanego 
kierunku zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

K_U17 
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P_U02 Samodzielnie wykorzystywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, 
leksykonów oraz innych tradycyjnych i cyfrowych źródeł informacji. 

K_U14 

P_U03 Wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z różnych 
źródeł. 

K_U14 

P_U04 Przygotować typowe prace pisemne w języku angielskim właściwe dla 
studiowanego kierunku studiów. 

K_U16 

P_U05 Przygotować wystąpienia ustne w języku angielskim dotyczące 
zagadnień szczegółowych z zakresu studiowanego kierunku studiów. 

K_U15 

P_U06 Pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu 
wspólnych projektów i prowadzonej dyskusji. 

K_U18 

P_U07 Planować i realizować samodzielne uczenie się i podnoszenie swoich 
kompetencji zawodowych. 

K_U19 

P_U08 Stosować zwroty z SMCP. K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Efektywnego organizowania swojej pracy oraz innych i krytycznego 
oceniania jej priorytetów oraz stopnia zaawansowania. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające. Struktury języka na poziomie średniozaawansowanym. Umiejętności: rozumienia 
mowy, mówienia, czytania, pisania na poziomie średniozaawansowanym. Terminologia ogólna i 
specjalistyczna do komunikacji dla potrzeb zawodowych zgodnie z wymogami STCW. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Ćwiczenie. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 

Ocena 
postępów w 

ramach 
zajęć 

P_W01      x 

P_W02      x 

P_W03      x 

P_W04      x 

P_U01      x 

P_U02      x 

P_U03      x 

P_U04      x 

P_U05      x 

P_U06      x 

P_U07      x 

P_U08      x 

P_K01      x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
Podręcznik do nauki języka angielskiego – poziom średniozaawansowany. 
 

Uzupełniająca 
Materiały opracowane przez nauczyciela prowadzącego. 
 

 
8. Kontakt 

dr Kazimierz SZCZEPAŃSKI - tel.: 261-262-737, e-mail: k.szczepanski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.5. Matematyka 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.5 Ma kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KMiF (AMW) brak 

Wymagania wstępne Znajomość matematyki na poziomie egzaminu dojrzałości 

Cele kształcenia 

1. Pogłębienie zrozumienia matematyki, pozwalające na skuteczne 
rozwiązywanie problemów matematycznych, z jakimi spotyka się 
hydrograf w swej praktyce zawodowej.  

2. Nabycie wiedzy matematycznej, niezbędnej do kontynuowania nauki 
hydrografii. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Hubert WYSOCKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Opis i zastosowanie przekształceń płaszczyzny, stosowanych w 
kartografii i hydrografii. 

K_W04 

P_W02 Definicję funkcji jako sumy szeregu. K_W04 

P_W03 Pojęcie przestrzeni probabilistycznej i zmiennej losowej, niezależności 
zdarzeń, podstawowe twierdzenia graniczne dla sum niezależnych 
zmiennych losowych o tym samym rozkładzie, pojęcie estymatora 
nieobciążonego. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Stosować trygonometrię płaską i sferyczną do zadań hydrograficznych. K_U02 
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P_U02 Rozwiązywać układy równań liniowych przy użyciu macierzy, wyznaczać 
gradient funkcji o wartościach wektorowych, obliczać nieoznaczone 
całki elementarne. 

K_U08 

P_U03 Oszacować średnią, wariancję i odchylenie standardowe zmiennej 
losowej, a także kowariancję zmiennych losowych; szacować błąd 
pomiaru; interpretować wyniki estymacji średniokwadratowej przy 
pomiarach hydrograficznych. 

K_U01 

P_U04 Konstruować i porównywać powierzchnie, będące wykresami wyników 
różnych metod interpolacji danych hydrograficznych, a otrzymane za 
pomocą oprogramowania numerycznego. 

K_U07 

P_U05 Planować samodzielną naukę w wyznaczonym terminie. K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Samodzielnej organizacji pracy nad zadaniami obliczeniowymi. K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Algebra liniowa: Przestrzenie liniowe i rzutowe, iloczyn skalarny i wektorowy, norma wektora i norma 
macierzy. Baza przestrzeni. Układy równań linowych. Wyznaczniki. Rząd macierzy. Twierdzenie 
Kroneckera-Capelli. Geometria analityczna. Równania prostych i płaszczyzn w przestrzeni 
trójwymiarowej. Operator liniowy, jego norma i jego reprezentacja macierzowa. Składanie operatorów i 
mnożenie macierzy. Macierz odwrotna i macierz transponowana. Przesunięcia i obroty oraz ich macierze. 
Zmiana bazy przestrzeni liniowej.  
Rachunek różniczkowy i całkowy: Pochodna funkcji jednej zmiennej. Wzory rachunkowe dla 
pochodnych. Pochodna jako funkcja i klasy regularności funkcji. Aproksymacja liniowa i kwadratowa. 
Szereg Taylora. Pochodne cząstkowe i ilorazy różnicowe. Pochodna odwzorowania. Macierz Jacobiego. 
Współrzędne walcowe i sferyczne. Całka nieoznaczona, całkowanie przez części i całkowanie przez 
podstawienie. Całka oznaczona, pole obszaru na płaszczyźnie. Szeregi liczbowe. Warunki zbieżności 
szeregu: warunek konieczny, kryterium d’Alemberta. Szeregi potęgowe. Różniczkowanie i całkowanie 
szeregu wyraz po wyrazie. 
Trygonometria: Funkcje trygonometryczne. Radiany. Twierdzenie cosinusów. Wzór Herona. Związki 
geometrii z iloczynem skalarnym i wektorowym. Pole wielokąta na płaszczyźnie. Trygonometria 
sferyczna. Ortodroma i loksodroma. Kąty sferyczne. Trójkąty sferyczne i ich pola. Kąt bryłowy. Pole 
wielokąta na sferze. 
Statystyka: Przestrzenie mierzalne. Zmienna losowa rzeczywista jako funkcja mierzalna. Własności 
funkcji mierzalnych. Miara zbioru i prawdopodobieństwo. Całka z funkcji prostej. Wartość oczekiwana 
zmiennej losowej jako całka. Rozkład zmiennej losowej, zmienne dyskretne i ciągłe. Rozkład normalny. 
Wariancja i odchylenie standardowe. Kowariancja zmiennych losowych. Związek kowariancji z korelacją. 
Niezależność zdarzeń i zmiennych losowych. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. 
Estymatory nieobciążone wartości oczekiwanej i wariancji. Estymator kowariancji. 
Rachunek niepewności: Propagacja błędu w modelu liniowym. Macierz kowariancji i propagacja 
kowariancji. 
Metoda najmniejszych kwadratów: Twierdzenie Gaussa-Markowa. Regresja liniowa. Macierz kowariancji 
parametrów. Zastosowanie wariancji jednostkowej. Interpretacja elipsy ufności. 
Interpolacja: Interpolacja wielomianowa. Wzory Lagrange’a i Newtona. Macierz Vandermonda. 
Interpolacja Hermite’a. Zbieżność wielomianów interpolacyjnych. Metoda Sheparda interpolacji 
wielowymiarowej i jej wariacje. Wprowadzenie do oprogramowania numerycznego na przykładzie 
interpolacji danych. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, wykład multimedialny, ćwiczenie, dyskusja. 
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6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca 

studenta na 
zajęciach 

P_W01 x     x 

P_W02 x     x 

P_W03 x     x 

P_U01   x   x 

P_U02   x   x 

P_U03   x   x 

P_U04 x     x 

P_U05   x    

P_K01   x   x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. JAKUBOWSKI J., SZTENCEL R.: Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) 
każdego. Script, 2002. 

2. KWIECIŃSKA G.: Matematyka. Tom I-III. Wydawnictwo UG. 
3. STIEPANOW N.: Trygonometria sferyczna. PWN, 1960. 
4. TAYLOR J. R.: Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN, 1995. 

Uzupełniająca 
1. KINCAID D., CHENEY W.: Analiza numeryczna. WNT, 2006. 
2. SOBCZYK M.: Statystyka. PWN, 1997. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Hubert WYSOCKI – e-mail: h.wysocki@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.6. Ochrona własności intelektualnej 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.6 Owi kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WNHiS (AMW) podstawy prawa 

Wymagania wstępne 
1. Ma wiedzę w zakresie definiowania prawa. 
2. Umie zidentyfikować podstawowe normy prawne. 
3. Potrafi pracować w grupie nad rozwiązaniem problemu prawnego. 

Cele kształcenia 

1. Ma wiedzę w zakresu definiowania prawa ochrony własności 
intelektualnej. 

2. Umie zastosować podstawowe konstrukcje prawne dla rozwiązywania 
problemów pojawiających się w kontekście wykonywania i implementacji 
praw własności intelektualnej. 

3. Umie dokonać analizy prawnej prostego stanu faktycznego z zakresu 
problematyki ochrony praw własności intelektualnej. 

4. Potrafi pracować w grupie nad rozwiązaniem problemu prawnego w 
sferze ochrony własności intelektualnej. 

Osoba(-y) prowadzące dr Svitlana LIZAKOWSKA 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zakres definiowania prawa ochrony własności intelektualnej. K_W17 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Zastosować podstawowe konstrukcje prawne dla rozwiązywania 
problemów pojawiających się w kontekście wykonywania i 
implementacji praw własności intelektualnej. 

 

P_U02 Dokonać analizy prawnej prostego stanu faktycznego z zakresu 
problematyki ochrony praw własności intelektualnej. 

 

P_U03 Pracować w grupie nad rozwiązaniem problemu prawnego w sferze 
ochrony własności intelektualnej. 

K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Wprowadzenie do tematyki przedmiotu: pojęcie i ogólna charakterystyka ochrony własności 
intelektualnej, rys historyczny, akty prawne, ochrona dóbr intelektualnych. Zwalczanie nieuczciwej 
konkurencji. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Źródła prawa własności 
intelektualnej. Prawo autorskie w polskim prawie: twórca a podmiot praw autorskich, problem utworów 
współautorskich, pracodawca jako podmiot uprawniony do dzieł stworzonych przez pracownika. 
Intelektualna własność przemysłowa: wynalazek i patent, procedura uzyskania patentu. Ochrona znaków 
towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów 
scalonych. Prawa pokrewne w kontekście ochrony własności intelektualnej. Dozwolony użytek: prywatny 
i publiczny. Domena publiczna. Internet a prawo autorskie. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, dyskusja grupowa, ćwiczenie (praca w grupie, analiza przypadków). 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 

Ewaluacja 
bieżąca na 
podstawie 
obserwacji 
aktywności 
studentów 

P_W01      x 

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03      x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. KULESZYŃSKI Z. (red.): Własność intelektualna – źródłem kapitału przedsiębiorcy. 
Kompendium wiedzy. Kielce 2010. 

2. MICHNIEWICZ G.: Ochrona własności intelektualnej. Wykłady specjalistyczne. 
Warszawa 2010. 

3. Ochrona własności intelektualnej. Wybór aktów prawnych dla studentów. Stan 
prawny 1 września 2012 r. Kielce 2012. 

4. SIENIOW T., WŁODARCZYK W.: Własność intelektualna w społeczeństwie 
informacyjnym. Warszawa 2009. 

5. STEC P. (red.): Ochrona własności intelektualnej. Bydgoszcz-Opole-Gliwice 2011. 

Uzupełniająca 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. 
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń 

produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. 

 
8. Kontakt 

dr Svitlana LIZAKOWSKA - e-mail: s.lizakowska@amw.gdynia.pl  
 

 
9. Uwagi 
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3.3.7. Podstawy automatyki 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.7 Epa kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WME (AMW) matematyka 

Wymagania wstępne Znajomość równań różniczkowych, algebry liniowej, liczb zespolonych 

Cele kształcenia 

1. Przekazanie wiedzy z budowy i zasady działania układów automatycznej 
regulacji. 

2. Poznanie metod opisu układów automatycznego sterowania, opanowanie 
metod analizy liniowych układów sterowania automatycznego oraz metod 
badania stabilności 

3. Wykształcenie umiejętności wyznaczania charakterystyk dynamicznych 
układów liniowych i określania na ich podstawie właściwości 
dynamicznych obiektu. 

4. Wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy układów 
automatycznej regulacji. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. inż. Jerzy GARUS 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Struktury i zasady działania układów automatycznego sterowania. K_W01, K_W03, 
K_W12 

P_W02 Modele transmitancyjne podstawowych obiektów dynamicznych.  

P_W03 Metody opisu i analizy liniowych układów sterowania automatycznego.  

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Opisać zachowanie się obiektu sterowania i układu regulacji w 
dziedzinie czasu i częstotliwości. 

 

P_U02 Przedstawić praktyczne przykłady podstawowych układów sterowania.  

P_U03 Dokonywać pomiarów w celu wyznaczania charakterystyk 
dynamicznych układów automatycznej regulacji i oceniać ich stabilność.  

K_U01 

P_U04 Współdziałać i pracować w grupie laboratoryjnej. K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Wprowadzenie do automatyki i podstawowe pojęcia automatyki. Opis matematyczny UAR. 
Podstawowe człony dynamiczne układów automatyki, klasyfikacja UAR. Stabilność liniowych układów 
sterowania automatycznego. Schematy blokowe w automatyce. Jakość liniowych układów sterowania 
automatycznego. 
Ćwiczenia: Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą przekształcenia Laplace’a. Wyznaczanie 
charakterystyk czasowych UAR. Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych UAR. Algebra 
schematów blokowych i kryteria stabilności. 
Laboratoria: Badanie charakterystyk dynamicznych UAR w dziedzinie czasu. Badanie charakterystyk 
dynamicznych UAR w dziedzinie częstotliwości. Badanie stabilności i ocena jakości UAR. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Ćwiczenie 
praktyczne 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01     x x 

P_U02     x x 

P_U03     x x 

P_U04      x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BEŃSKI J., KICIŃSKI W., ŻAK B.: Automatyka. Część III. Ćwiczenia laboratoryjne. 
AMW, Gdynia 1990. 

2. KACZOREK T.: Podstawy teorii sterowania. WNT, Warszawa 2005.  
3. KITOWSKI Z.: Automatyka. Ćwiczenia rachunkowe. AMW, Gdynia 1989. 

Uzupełniająca 1. OGATA K.: Modern Control Engineering. Wiley and Sons, 2013. 

 
8. Kontakt 

dr hab. inż. Jerzy GARUS – e-mail: j.garus@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.8. Podstawy elektroniki 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.8 Ee kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WME (AMW) podstawy elektrotechniki 

Wymagania wstępne 
1. Znajomość fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej. 
2. Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny elektrotechniki. 

Cele kształcenia 

Przekazanie wiedzy z zakresu: budowy, zasady działania, parametrów i 
charakterystyk podstawowych przyrządów półprzewodnikowych, w tym 
optoelektronicznych oraz podstawowych układów wzmacniaczy operacyjnych, 
generatorów, układów cyfrowych 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. inż. Piotr SZYMAK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Budowę, zasadę działania, parametry i charakterystyki podstawowych 
przyrządów półprzewodnikowych, w tym optoelektronicznych. 

K_W01, K_W03, 
K_W12 

P_W02 Budowę, zasadę działania, parametry i charakterystyki podstawowych 
układów wzmacniaczy operacyjnych, generatorów. 

K_W01, K_W03, 
K_W12 

P_W03 Budowę, zasadę działania i parametry podstawowych układów 
cyfrowych. 

K_W01, K_W03, 
K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Zaplanować i przeprowadzić pomiary charakterystyk statycznych 
podstawowych przyrządów półprzewodnikowych. 
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P_U02 Zaplanować i przeprowadzić pomiary charakterystyk podstawowych 
przyrządów półprzewodnikowych. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Materiały półprzewodnikowe. Elementy półprzewodnikowe. Wzmacniacze operacyjne. Generatory. 
Układy cyfrowe. Pomiar charakterystyk diody półprzewodnikowej i tranzystora polowego. Badanie 
wzmacniacza operacyjnego. Badanie generatorów. Badanie bramek logicznych i przerzutników. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01     x  

P_U02     x  

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa 
1. RUSEK W., PASIERBIŃSKI J.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i 

odpowiedziach. WNT, Warszawa 2006. 

Uzupełniająca 
1. BARANOWSKI J., NOSAL Z.: Układy elektroniczne. Część I - Układy analogowe. 

Helion. 
2. FILIPKOWSKI A.: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Helion. 

 
8. Kontakt 

dr hab. inż. Piotr SZYMAK - tel.: 261-262-881, e-mail: p.szymak@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.9. Podstawy elektrotechniki 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.9 Eea kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WME (AMW) matematyka, fizyka 

Wymagania wstępne 
Wiedza z zakresu algebry, trygonometrii liczb zespolonych oraz podstaw 
elektromagnetyzmu 

Cele kształcenia 
1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw elektrotechniki. 
2. Opanowanie podstawowych zasad eksploatacji urządzeń elektrycznych. 

Osoba(-y) prowadzące mgr inż. Michał BRODZICKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe prawa i zależności dotyczące elektrotechniki. K_W01, K_W03 

P_W02 Zjawiska związane z urządzeniami elektrycznymi. K_W01, K_W12 

P_W03 Metodykę pomiarów wielkości elektrycznych w układach 
stałoprądowych i przemiennoprądowych. 

K_W03, K_W12 

P_W04 Podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi typami urządzeń 
elektrycznych. 

K_W03, K_W12 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Dokonać analizy prostego obwodu elektrycznego.  

P_U02 Wykonywać pomiary podstawowych wielkości elektrycznych.  

P_U03 Obsługiwać podstawowe aparaty i urządzenia elektryczne.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Korzystania z odpowiedniej dokumentacji dotyczącej urządzeń i 
instalacji. 

 

P_K02 Pracy z urządzeniami elektrycznymi.  

 
4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające. Obwody prądu stałego i zmiennego. Podstawy budowy i eksploatacji maszyn i 
urządzeń elektrycznych. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych. Aparaty elektryczne. 
Bezpieczeństwo przy eksploatacji urządzeń elektrycznych. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x  x  

P_W04   x  x  

P_U01   x    

P_U02     x  

P_U03     x  

P_K01     x  

P_K02   x  x  

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa 
1. KURDZIEL R.: Podstawy elektrotechniki. WNT, Warszawa 1973. 
2. WYSZKOWSKI S.: Elektrotechnika okrętowa. Wydawnictwo morskie, Gdańsk 

1972. 

Uzupełniająca 1. KOSTYSZYN R.: Elektroenergetyka okrętowa. Akademia Morska, Gdynia 2016. 

 
8. Kontakt 

mgr inż. Michał BRODZICKI - tel.: 261-262-607, e-mail: m.brodzicki@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.10. Podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.10 Kx kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WME (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 
Przekazanie wiedzy z zakresu podstawy dotyczących zapisu konstrukcji, 
budowy i działania elementów maszyn zasad ich obliczania oraz 
projektowania 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Leszek FLIS 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Pojęcia normalizacji w projektowaniu i unifikacji elementów i zespołów 
maszyn. 

K_W01 

P_W02 Metody projektowania elementów maszyn i kryteria oceny konstrukcji 
elementów maszyn oraz istotność tych kryteriów. 

K_W03 

P_W03 Zasady projektowania maszyn z wykorzystaniem metod 
komputerowych CAD/CAE. 

K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje 
komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w 
zakresie prototypowania podstawowych konstrukcji maszyn. 

K_U01 

P_U02 Wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do 
identyfikowania, formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w 
zakresie konstruowania podstawowych części maszyn. 

K_U04 
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P_U03 Zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją wybraną części maszyn z 
wykorzystaniem technik komputerowego wspomagania projektowania 
CAD/CAE. 

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Określania priorytetów w pracy zawodowej służących realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania w części wymagającej 
podstawowej wiedzy techniczne z zakresu budowy, konstrukcji i 
projektowania urządzeń technicznych. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Grafika inżynierska: Zajęcia wprowadzające. Zastosowanie CAD w tworzeniu dokumentacji technicznej. 
Podstawy grafiki inżynierskiej. Rzutowanie. Zasady rzutowania rzutów prostokątnych na rysunkach 
technicznych. Wymiarowanie. Podstawowe rodzaje rysunków technicznych maszynowych. Tolerancja i 
pasowanie. Oznaczanie stanu powierzchni przedmiotów. Zasady wykonywania rysunków części maszyn i 
połączeń.  
Podstawy konstrukcji maszyn: Podstawy dotyczące konstrukcji mechanicznych, procesu ich 
projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. 
Komputerowe wspomaganie obliczeń CAE. Projektowanie okrętowych elementów konstrukcyjnych. 
Obliczanie naprężenia dopuszczalnego dla obciążeń statycznych i zmęczeniowych. Połączenie rozłączne. 
Połączenia nierozłączne. Łożyska. Elementy podatne. Sprzęgła i hamulce. Osie i wały. Przekładnie. 
Okrętowe elementy konstrukcyjne. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium komputerowe. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01    x   

P_W02    x   

P_W03    x   

P_U01    x   

P_U02    x   

P_U03    x   

P_K01    x   

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 
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* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. DOBRZAŃSKI T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2014. 
2. SZOPA T.: Zasady projektowania i obliczeń inżynierskich. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013. 

Uzupełniająca 
1. SINGH A.: Fundamentals of Machine Design. Volume 1 and 2. UK, Cambridge 

University Press, 2017. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Leszek FLIS - tel.: 261-262-693, e-mail: l.flis@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.11. Wychowanie fizyczne 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.11 Wf kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ACS (AMW) brak 

Wymagania wstępne 

1. Ukształtowane cechy motoryczne na poziomie umożliwiającym 
uczestnictwo w zajęciach. 

2. Nabyte umiejętności i techniki ćwiczeń zgodnie z programem 
dotychczasowej edukacji szkolnej. 

3. Umiejętność pracy w zespole i przestrzegania zasad "Fair play”. 

Cele kształcenia 

1. Podwyższenie poziomu podstawowych cech motorycznych studentów - 
szybkość, wytrzymałość, siła. 

2. Podwyższenie poziomu sportowych umiejętności koordynacyjnych, 
gibkościowych i taktycznych. 

3. Doskonalenie i utrwalanie nawyków prozdrowotnych oraz potrzeby 
przestrzegania "Fair Play" w rywalizacji sportowej i nie tylko. 

Osoba(-y) prowadzące mgr Dariusz SAPIEJKA 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Elementarną terminologię używaną w wychowaniu fizycznym i sporcie, 
rozumie jej zastosowanie w obrębie poszczególnych dyscyplin. 

 

P_W02 Temat wychowania fizycznego i sportu, kształcenia, jego społeczno-
kulturowych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw. 

 

P_W03 Temat budowy, funkcji i rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, 
psychologicznym oraz społecznym. 

 

P_W04 Bezpieczeństwo i higienę pracy w ramach wychowania fizycznego.  

P_W05 Temat zasad i norm etycznych.  

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk w wychowaniu fizycznym i 
sporcie; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności 
pedagogicznej. 

 

P_U02 Wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 
wychowania fizycznego w celu analizowania i interpretowania 
problemów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych także 
motywów i wzorów ludzkich zachowań. 

 

P_U03 Wykonać ćwiczenia fizyczne oraz testy sprawnościowe w zakresie 
wymaganym programem osiągając wyniki zawierające się w normach 
zaliczeniowych. W celu podwyższenia sprawności fizycznej potrafi 
realizować samodzielne treningi korzystając z szerokiego wachlarza 
form treningowych i sprzętu zróżnicowanego technologicznie. 

 

P_U04 Pracować w zespole pełniąc różne role; realizuje zadania ruchowe w 
zespołowych grach sportowych objętych programem nauczania, umie 
przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, posiada elementarne 
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych 
z integracją grupową w sportach zespołowych; dostrzega i analizuje 
dylematy etyczne, przestrzega zasad „Fair Play”. 

 

P_U05 Identyfikować problemy oraz podjąć działania profilaktyczne i 
edukacyjne dotyczące zdrowia i sprawności fizycznej, odpowiadające 
własnym potrzebom. 

 

P_U06 Formułować opinie z zakresu kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej i 
zdrowego stylu życia dotyczące środowisk społecznych. 

 

P_U07 Oceniać poziom swej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego 
treningu zdrowotnego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 
własnych kompetencji. Samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności korzystając z wszelkich źródeł i nowoczesnych technologii. 
Odpowiedzialnie planować indywidualny kierunek rozwoju fizycznego i 
zdrowotnego. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Kształtowania rozwoju fizycznego i zdrowotnego rodziny oraz dążenia 
do pogłębienia poziomu wiedzy i świadomości rodziny w zakresie 
edukacji zdrowotnej. Planowania i realizacji działań pedagogicznych 
wynikających z kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej w rodzinie. 
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4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające – organizacja zajęć, warunki bezpieczeństwa. Atletyka terenowa - biegi na 
wybranych dystansach długodystansowe. Atletyka terenowa - biegi sprinterskie. Atletyka terenowa - 
biegi przełajowe. Pływanie - styl klasyczny. Pływanie - styl dowolny. Pływanie - styl grzbietowy. 
Gimnastyka - ćwiczenia kształtujące i wolne, układy ćwiczeń. Zespołowe gry sportowe – siatkówka, 
koszykówka. Siatkówka - trening doskonalący. Siatkówka - gra właściwa. Koszykówka - trening 
doskonalący. Koszykówka - gra właściwa. Samoobrona – pady, uniki, postawy walki, poruszanie się w 
walce, ciosy, kopnięcia, obrony. Samoobrona – ciosy, kopnięcia. Samoobrona – elementy obron 
zaawansowanych. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, metody rozwijania sprawności motorycznej, metody nauczania ruchu, metody przekazu wiedzy, 
metody wychowawcze, metody realizacji zadań ruchowych. 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Test 

P_W01      x 

P_W02      x 

P_W03      x 

P_W04      x 

P_W05      x 

P_U01      x 

P_U02      x 

P_U03      x 

P_U04      x 

P_U05      x 

P_U06      x 

P_U07      x 

P_K01      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa 
1. BOMPA T.: Teoria planowania treningu. Warszawa 1990. 
2. Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. MON, 1974. 

Uzupełniająca 

1. BUCHHOLZ M.: Piłka siatkowa. Gdańsk 1989. 
2. CZABAŃSKI B.: Nauczanie techniki pływania. Wrocław 1977. 
3. KACZYŃSKI A.: Atlas gimnastycznych ćwiczeń siłowych. Wrocław 2001.   
4. NEUMANN H.: Trening koszykówki. 1990. 
5. SOZAŃSKI H., WITCZAK T.: Trening szybkości. Warszawa 1981. 

 
8. Kontakt 

mgr Dariusz SAPIEJKA – tel.: 261-262-526, e-mail: d.sapiejka@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.12. Język polski dla cudzoziemców 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.12 Jp kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

angielski SJO (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia Opanowanie podstawowego słownictwa i zwrotów na poziomie 0+ 

Osoba(-y) prowadzące  

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Miejsce i znaczenie języków obcych w systemie nauk oraz ich specyfikę 
przedmiotową.  

 

P_W02 Kompleksową naturę języka oraz jego złożoność i historyczną 
zmienność jego znaczeń. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się językiem polskim właściwym dla studiowanego kierunku 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 0+. 

K_U15 

P_U02 Pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu 
wspólnych projektów i prowadzonej dyskusji. 

K_U18 

P_U03 Planować i realizować samodzielne uczenie się i podnoszenie swoich 
kompetencji zawodowych. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Efektywnego organizowania swojej pracy oraz innych i krytycznego 
oceniania jej priorytetów oraz stopnia zaawansowania. 

K_K02 
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4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające. Struktury języka i funkcje językowe oraz słownictwo na poziomie elementarnym. 
 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenie. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Ocena 

postępów 
na zajęciach 

P_W01      x 

P_W02      x 

P_U01      x 

P_U02      x 

P_U03      x 

P_K01      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
Podręcznik języka polski dla obcokrajowców-poziom elementarny. 
 

Uzupełniająca 
Materiały przygotowywane przez nauczyciela prowadzącego. 
 

 

8. Kontakt 

dr Kazimierz SZCZEPAŃSKI - tel.: 261-262-737, e-mail: k.szczepanski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.13. Podstawy ekonomii 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.13a Cea kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WDiOM (AMW) brak 

Wymagania wstępne podstawowa wiedza z matematyki 

Cele kształcenia 

1. Prezentacja miejsca, znaczenia i motywacji podejmowania decyzji przez 
gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i państwo. 

2. Przybliżenie roli państwa w gospodarce rynkowej oraz jego aktywnej roli 
w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych w tym 
problemów bezpieczeństwa narodowego.  

3. Zapoznanie z cechami gospodarki rynkowej oraz uwarunkowaniami 
skuteczności mechanizmu rynkowego w warunkach społecznej gospodarki 
rynkowej (państwa dobrobytu). 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Jarosław TESKA 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Struktury, relacje oraz konsekwencje funkcjonowania podmiotów 
rynkowych w skali mikro i makro. 

K_W18 

P_W02 Podstawowe podmioty gospodarki rynkowej oraz relacje między nimi 
występujące, a szczególnie funkcje państwa w gospodarce rynkowej. 

K_W18 

P_W03 Motywacje i uwarunkowania podejmowania decyzji alokacyjnych 
gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa i państwa. 
 

K_W18 



71 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Interpolować wnioski z obszaru ekonomii na problemy bezpieczeństwa 
(potrafi identyfikować problem ekonomizacji bezpieczeństwa). 

K_U06 

P_U02 Obserwować zjawiska i procesy w gospodarce oraz opisać i 
zinterpretować problemy ekonomiczne stosując podstawowe pojęcia 
teoretyczne. 

K_U06 

P_U03 Zinterpretować i ocenić skutki budżetu obronnego państwa na budżet 
państwa oraz na wzrost gospodarczy i odwrotnie. 

 

P_U04 Dokonać oceny proponowanych rozwiązań problemów gospodarczych 
w ramach polityki gospodarczej z uwzględnieniem skutków dla 
bezpieczeństwa narodowego. 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Rzeczowego argumentowania stanowiska w zakresie zaspokajania 
potrzeb publicznych przez państwo. 

 

P_K02 Prezentowania i obrony swoich poglądów i uznawania argumentacji 
innych. 

K_K04 

 
4. Treści kształcenia 

Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii. Popyt, podaż i rynek. Teoria wyboru konsumenta i elastyczność 
popytu. Funkcja produkcji. Struktury rynku, konkurencja doskonała, niedoskonała i pełny monopol. 
Udział państwa w gospodarce w ujęciu mikroekonomicznym. Determinanty dochodu narodowego. 
Analiza krótkookresowa i długookresowa. Budżet państwa. System pieniężno-kredytowy. Cykl 
koniunkturalny. Bezrobocie i inflacja. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, konwersatorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Konwersatorium 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03   x    

P_U04   x    

P_K01      x 

P_K02      x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BEGG D.: Ekonomia – Makroekonomia. PWE. 
2. BEGG D.: Ekonomia – Mikroekonomia. PWE. 
3. CZARNY B.: Podstawy ekonomii. Polsof-AKADEMIA. 
4. MARCINIAK R.: Mikro i makroekonomia. Podstawowe problemy. PWN. 
5. MILEWSKI R.: Podstawy ekonomii. PWN. 

Uzupełniająca 

1. HALL R. E., TAYLOR J. B.: Makroekonomia. PWN. 
2. MANKIW N. G., TAYLOR M. P.: Mikroekonomia. PWE. 
3. SAMUELSON P. A.: Ekonomia. PWN. 
4. SZCZEPANIEC M.: Makroekonomia. Wydawnictwo UG. 
5. VARIAN H. R.: Mikroekonomia. PWN. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Jarosław TESKA – e-mail: j.teska@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.14. Podstawy prawa 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.13b Pp kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WDiOM (AMW) brak 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie 

Cele kształcenia 

1. Zapoznanie z podstawami systemu prawa. Podniesienie kultury prawnej. 
Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania podstawowych 
problemów prawnych. 

2. Zapoznanie z podstawowymi źródłami, pojęciami i instytucjami głównych 
dziedzin prawa w stopniu zapewniającym rozumienie procesów 
społecznych regulowanych prawem. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Dariusz BUGAJSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zasady regulacji prawnych w zakresie prawodawstwa.  

P_W02 Społeczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności 
inżynierskiej. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 
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4. Treści kształcenia 

Pojęcie prawa, definicja prawa, charakter normy prawnej, norma a przepis, rodzaje przepisów 
prawnych, pr. materialne, formalne pozytywne. Gałęzie prawa: pojęcie, instytucja prawna, ogólna 
charakterystyka gałęzi prawa w RP, pr. wewnętrzne a pr. międzynarodowe. Źródła prawa w RP: pojęcie 
źródeł prawa, konstytucja, umowa międzynarodowa, ustawa, akty wykonawcze. Stosowanie prawa: 
obowiązywanie prawa (w czasie, przestrzeni, co do osób), wykładnia prawa, pojęcie i rodzaje stosunku 
prawnego, podmioty stosunku prawnego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, typowe 
czynności prawne (umowy, oferta itd.). Ogólne zagadnienia dotyczące umów: treść i forma umowy, 
ogólne zasady zawierania umów i „um. towarzyszące” zawieraniu um. głównych, zawarcie umowy i 
sposoby zawierania. Wybrane formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej, 
źródła prawa spółek, spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego, spółki kapitałowe, spółdzielnia. 
Administracja publiczna i jej formy działania. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Odpowiedź 

ustna 

P_W01      x 

P_W02      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. JABŁOŃSKA-BONCA J.: Podstawy prawa dla ekonomistów. Warszawa 2005. 
2. STAWECKI T., WINCZOREK P.: Wstęp do prawoznawstwa. 2004. 

Uzupełniająca 1. KONECZNY F.: Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Komorów 1997. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Dariusz BUGAJSKI – e-mail: d.bugajski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.15. Wprowadzenie do psychologii 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.13c Hwp kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WNHiS (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 
Wprowadzenie podstawowej wiedzy psychologicznej, mającej na celu 
rozumienie poznawczych i psychospołecznych kontekstów działalności 
zawodowej 

Osoba(-y) prowadzące dr Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Psychospołeczne konteksty działalności inżynierskiej, w tym: procesy 
poznawcze towarzyszące nabywaniu kompetencji specjalistycznej, 
myśleniu i działaniu; osobowości i jej wpływu na działania i postawy; 
procesy decyzyjne. 

 

P_W02 Podstawy efektywnej komunikacji z innymi, w oparciu o rozumienie 
psychospołecznych uwarunkowań komunikacji, w środowisku 
zawodowym i pozazawodowym. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 
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4. Treści kształcenia 

Struktury i procesy poznawcze: uwaga, pamięć, wiedza, myślenie (problemowe, twórcze, krytyczne). 
Teorie osobowości. Osobowość a postawy i dyspozycje do działania. Procesy decyzyjne i błędy w 
podejmowaniu decyzji. Grupy społeczne - psychospołeczne mechanizmy identyfikacji z grupą i 
kształtowanie się tożsamości społecznej. Pomocność i altruizm w świetle psychologii społecznej. Przemoc 
i agresja w świetle psychologii społecznej. Mobbing w miejscu pracy i jego konsekwencje psychologiczne. 
Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy, konsekwencje psychologiczne. Dynamika małej grupy 
społecznej. Rozwój grupy, realizacja zadań i komunikacja w grupie. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład problemowy. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. ZIMBARDO G. P., JOHNSON R. L.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1-5. 

Wyd. PWN, Warszawa 2010. 

Uzupełniająca 1. WOJCISZKE B.: Psychologia społeczna. GWP, Gdańsk 2011. 

 
8. Kontakt 

dr Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN - tel.: 502-760-875 
 

 

9. Uwagi 
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3.3.16. Podstawy socjologii 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.13d Hps kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WNHiS (AMW) brak 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z WOS i historii 

Cele kształcenia 
Zapoznać studentów z podstawowymi problemami życia społecznego w 
warunkach ustawicznej zmiany oraz rozwoju 

Osoba(-y) prowadzące dr Andrzej ŁAPA 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe prawa i pojęcia związane z procesami rozwoju oraz 
zmiany społeczeństwa. 

 

P_W02 Podstawowe problemy związane z globalizacją.  

P_W03 Podstawowe umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów.  

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy zachodzących zmian w 
społeczeństwie, unikać ryzyk i zagrożeń. 

 

P_U02 Prognozować sytuacje związane z jego aktywnością w środowisku 
lokalnym. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Podejmowania starań na rzecz rozwiązywania konfliktów w swoim 
środowisku lokalnym. 
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P_K02 Identyfikowania najważniejszych czynników społecznych kreujących ład 
i harmonię w grupie. 

 

 
4. Treści kształcenia 

Wprowadzenie do socjologii. Charakterystyka podstawowych procesów zmian i rozwoju od 
społeczeństwa acefalicznego do informacyjnego. Jednostka a społeczeństwo. Kultura a społeczeństwo. 
Więź społeczna i jej rodzaje. Grupy społeczne. Globalizacja i jej konsekwencje społeczne i kulturowe. 
Dewiacje, patologie i konflikty społeczne. Konflikty społeczne i próby ich rozwiązywania od negocjacji po 
facylitacje. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

P_K01   x    

P_K02   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. GIDDENS A.: Socjologia. PWN, 2004. 
2. SZACKA B.: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, 2008. 
3. SZTOMPKA P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, 2002. 
4. TUNER J. H.: Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Zysk i S-ka, 1998. 

Uzupełniająca 
1. BERGER P. L.: Zaproszenie do socjologii. Warszawa 1998. 
2. GOODMAN N.: Wstęp do socjologii. Warszawa 1998.  
3. WALCZAK – DURAJ D.: Wykłady z podstaw socjologii. Łódź 1996. 
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8. Kontakt 

dr Andrzej ŁAPA – tel.: 721-585-364, e-mail: lapaandrzej@gmail.com 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.17. Podstawy stosunków międzynarodowych 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.13e Psm kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WNHiS (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Zapoznanie studenta z podstawowymi problemami współczesnych 
stosunków międzynarodowych.  

2. Wskazanie podstawowych zagrożeń dla trwałości systemu 
międzynarodowego. 

3. Wskazanie podstawowych obszarów współpracy międzynarodowej, 
szczególnie w dziedzinie ekonomiczno-gospodarczej. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Bogusław GOGOL 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Stosunki międzynarodowe jako formę struktury społecznej, 
gospodarczej i prawnej, różne formy podmiotów i struktur 
międzynarodowych, w tym gospodarczych oraz relacje wewnątrz i 
między nimi. 

K_W18 

P_W02 Określone instytucje polityczne i gospodarcze w wymiarze 
międzynarodowym. 

K_W18 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Obserwować i interpretować zjawiska społeczne, gospodarcze i 
polityczne w obszarze stosunków międzynarodowych. 

K_U06 

P_U02 Analizować zależności między zjawiskami gospodarczymi, społecznymi, K_U06 
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ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi i kulturowymi. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Aktywnego uczestnictwa w różnych formach aktywności społeczności 
międzynarodowej. 

K_K03 

 
4. Treści kształcenia 

Wprowadzenie do przedmiotu, kryteria zaliczenia. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa. 
Co nam daje badanie stosunków międzynarodowych. Kontekst historyczny w rozwoju stosunków 
międzynarodowych. Podmioty relacji w stosunkach międzynarodowych – państwa – organizacje 
międzynarodowe – organizacje transnarodowe. Podstawowe dylematy współczesnych stosunków 
międzynarodowych – polityka, prawo międzynarodowe, ekonomia. Główne kierunki rozważań o 
stosunkach międzynarodowych – przykłady doktryn polityki zagranicznej współczesnych państw. 
Realizm i neorealizm, liberalizm i neoliberalizm. Szkoła angielska, konstruktywizm, feminizm. 
Teorie integracji europejskiej. Globalizm. Hegemonia. Rola organizacji międzynarodowych. Konflikty w 
stosunkach międzynarodowych. Rola dyplomacji. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych – 
instytucjonalizacja. Zaliczenie przedmiotu – test. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Test 

P_W01      x 

P_W02      x 

P_U01      x 

P_U02      x 

P_K01      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. HALIŻAK E., KUŹNIAR R.: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, 
dynamika. Warszawa 2006. 

2. JACKSON R., SORENSEN G.: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. 
Teorie i kierunki badawcze. Kraków 2012. 
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3. MINGST K.: Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008. 

Uzupełniająca 

1. CZAPUTOWICZ J.: Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i 
systematyzacja. Warszawa 2008. 

2. CZIOMER E., ZYBLIKIEWICZ L. W.: Zarys współczesnych stosunków 
międzynarodowych. Warszawa 2006. 

3. GAŁGANEK A.: Historia teorii stosunków międzynarodowych. Warszawa 2009. 
4. GAŁGANEK A.: Teoria stosunków międzynarodowych i teoria polityczna 

stosunków międzynarodowych. Athenaeum, Toruń 2009, vol. 21. 
5. KUKUŁKA J.: Teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa 2000. 
6. ŁOŚ-NOWAK T.: Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy. Wrocław 

2007. 
7. OSTASZEWSKI P.: Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów. 

Warszawa 2008. 
8. SUR S.: Stosunki międzynarodowe. Warszawa 2012. 
9. WÓJCIK A.: Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych. [w: 

KUŹNIAR R. (red.): Bezpieczeństwo międzynarodowe]. Warszawa 2012. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Bogusław GOGOL – e-mail: b.gogol@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.18. Podstawy bezpieczeństwa narodowego 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.14a Ybc kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WDiOM (AMW) brak 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu bezpieczeństwa 

Cele kształcenia 

1. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji 
zajmujących się bezpieczeństwem. 

2. Nabycie umiejętności analizowania i projektowania działań praktycznych 
w powiązaniu z bezpieczeństwem narodowym. 

3. Zapoznanie studentów z wiedzą niezbędną do rozumienia społecznych 
uwarunkowań działalności człowieka. 

Osoba(-y) prowadzące prof. dr hab. inż. Antoni F. KOMOROWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 

w
yk

ła
dy

ćw
ic

ze
ni

a

la
bo

ra
to

ri
a

sy
m

ul
at

or

ra
ze

m

I 0 0 0 0

II 0 0 0 0

III 30 30 30 60 1,5 1,5 3 Zo

IV 0 0 0 0

V 0 0 0 0

VI 0 0 0 0

VII 0 0 0 0

Ogółem 30 0 0 0 30 30 60 1,5 1,5 3

Se
m

es
tr

kontaktowe

ni
ek

on
ta

kt
ow

e

og
ół

em

Liczba godzin

Ry
go

r 
dy

da
kt

yc
zn

y

za
 g

od
zi

ny
 

ko
nt

ak
to

w
e

za
 g

od
zi

ny
 

ni
ek

on
ta

kt
ow

e

og
ół

em

Punkty ECTS

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Kluczowe koncepcje o potrzebach człowieka, społeczności lokalnych, 
narodu w zakresie kulturowym, religijnym, ekonomicznym i 
politycznym, których zachwianie może powodować stany 
niebezpieczne. 

 

P_W02 Procesy zmian struktur i organizacji gospodarczych, w tym rolę kultury, 
mechanizmów rynkowych, etyki i nowoczesnych technologii w tych 
zmianach. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Analizować, oceniać i interpretować różnorodne zjawiska, w tym 
społeczne, mające związek z bezpieczeństwem procesów 

K_U18 
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transportowych, spedycyjnych i logistycznych. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające: zapoznanie z celem nauczania przedmiotu, programem i organizacją zajęć; 
przedstawienie literatury przedmiotu; podanie wymagań na zaliczenie przedmiotu. Diagnoza systemu 
bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe. Rodzaje i dziedziny 
bezpieczeństwa. Systemy i koncepcje bezpieczeństwa. Struktura systemu bezpieczeństwa narodowego. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Bezpieczeństwo Polski. Zagrożenia bezpieczeństwa. Morskie 
wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład problemowy. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_U01   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 
2013. 

2. FEHLER W. (red.), Współczesne bezpieczeństwo. Wydawnictwo Naukowe Grado, 
Toruń 2005. 

3. JAKUBCZAK R., FLIS J.: Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i 
strategie. Bellona, Warszawa 2006. 

4. NOWAK E., NOWAK M.: Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie 
bezpieczeństwem. Difin, Warszawa 2011. 

5. PAWŁOWSKI J. (red.): Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a 
praktyką. Warszawa 2011. 
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6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 
2014. 

7. WAWRZUSISZYN A.: Bezpieczeństwo. Strategia, system. Teoria i praktyka w 
zarysie Warszawa 2015. 

8. WOJCIECHOWSKI S., POTYRAŁA A. (red.): Bezpieczeństwo Polski. Współczesne 
wyzwania. Warszawa 2014. 

9. ZIĘBA R.: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2004. 

Uzupełniająca 

1. CIUPIŃSKI A., MALAK K.: Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe. AON, Warszawa 
2004. 

2. JAKUBCZAK R. (red.): Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze 
globalizacji. AON, Warszawa 2008. 

3. WOJNAROWSKI J.: System obronności państwa: materiały do studiowania. AON, 
Warszawa 2005. 

 
8. Kontakt 

prof. dr hab. inż. Antoni F. KOMOROWSKI – e-mail: a. komorowski @amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.19. Podstawy zarządzania i organizacji 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.14b Hpo kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WNHiS (AMW) podstawy ekonomii 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania 

Osoba(-y) prowadzące dr Roman KRAIŃSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe mechanizmy współczesnej gospodarki światowej.  

P_W02 Elementarną terminologię używaną w zakresie organizacji i 
zarządzania. 

 

P_W03 Historyczną i współczesną rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego 
interakcje z najbliższym otoczeniem społecznym. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup społecznych w 
życiu międzynarodowym. 

 

P_U02 Analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot 
lokalnych i organizacji międzynarodowych. Zdaje sobie sprawę z 
podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych. 

 

P_U03 Badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i 
kulturowych we współczesnym państwie i świecie. 
 

K_U18 



87 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach 
międzynarodowych realizujących cele społeczne, polityczne i 
obywatelskie. 

 

P_K02 Pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach 
administracji rządowej i samorządowej, partiach politycznych, służbach 
mundurowych, środkach masowego przekazu oraz innych 
organizacjach krajowych i międzynarodowych. 

 

P_K03 Zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy 
zawodowej oraz działalności publicznej. 

K_K04 

 
4. Treści kształcenia 

Pojęcie zarządzania. Kierowanie i organizacja. Zarządzanie organizacją. Strategie marketingowe. Strategia 
konkurencji. Współczesny menadżer/dowódca. Motywacja w organizacji. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, dyskusja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03   x    

P_K01   x    

P_K02   x    

P_K03   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa 

1. MARTYNIAK Z.: Metody organizowania procesów pracy. Warszawa, PWE 1996. 
2. MARTYNIAK Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. Kraków, AE 2002. 
3. MARTYNIAK Z.: Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod. Kraków-

Kluczbork, Antykwa 1997. 

Uzupełniająca 

1. GRZYBOWSKI M.: Organizacja i zarządzanie. AMW, Gdynia 2000. 
2. HAMMER M.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Warszawa, Neumann 

Management Institute 1996. 
3. LISTWAN T.: Zarządzanie kadrami. C.H. BECK, Warszawa 2004. 
4. OBÓJ K.: Mikroszkółka zarządzania. PWE, Warszawa 1994. 
5. ZIMNIEWICZ K: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa, PWE 

2000. 

 
8. Kontakt 

dr Roman KRAIŃSKI - tel.: 665-416-112, e-mail: r.krainski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.20. Podstawy filozofii 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.14c Ifi kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WNHiS (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak  

Cele kształcenia 

1. Zapoznać studentów z podstawowymi kategoriami filozoficznymi. 
2. Przedstawić główne problemy filozoficzne. 
3. Wyposażyć w umiejętności i kompetencje niezbędne w procesie 

kształtowania własnych wizji świata. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Jerzy KOJKOŁ 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe pojęcia filozoficzne w kontekście współczesnej 
humanistyki. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Interpretować podstawową wiedzę z zakresu filozofii tworząc własną 
koncepcję celu i sensu życia. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Myślenie potoczne, religijne i naukowe jako podstawa poznawcza dla filozofii. Przedmiot i dziedziny 
filozofii. Starożytne wizje nauki. Prawda, sprawiedliwość, odwaga w koncepcjach filozoficznych doby 
starożytności. Średniowiecze i nauka. Religijne wizje świata. Do czego człowiek jest predystynowany. 
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Racjonalistyczne i empirystyczne wizje świata i nauki. Główne problemy filozoficzno-etyczne 
współczesnego świata. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_U01   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BAŃKA J.: Filozofia techniki. Katowice 1980. 
2. HEMPOLIŃSKI M.: Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i 

kierunków. Warszawa 1989. 
3. POPKIN R. H.: Historia filozofii zachodniej. Poznań 2003. 

Uzupełniająca 
1. BOCHEŃSKI J.: Zarys historii filozofii. Kraków 1993. 
2. KALKA K.: Zarys historii filozofii. Elbląg 2008. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ - e-mail: j.kojkol@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.21. Podstawy logiki 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.14d Pl kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WNHiS (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami oraz działami logiki. 
2. Opis najważniejszych elementów strukturalnych języka naturalnego, 

rodzajów i reguł rozumowania oraz unikania błędów w rozumowaniach i 
wypowiedziach. 

3. Wyjaśnienie sposobów wykonywania prostych operacji rachunku zdań 
oraz zasad budowania poprawnych definicji. 

Osoba(-y) prowadzące dr Wincenty KARAWAJCZYK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Główne terminy logiki, jej działy, a także rolę i zadania logiki w systemie 
nauk. 

K_W01 

P_W02 Istotę, rodzaje, strukturę oraz funkcje języka z punktu widzenia logiki; 
charakter i właściwości języka naukowego. 

K_W01 

P_W03 Podstawowe rodzaje rozumowań oraz ich błędy; wyjaśnia znaczenie 
poprawnych rozumowań w procesie badań naukowych. 

K_W01 

P_W04 Zasadnicze sposoby definiowania pojęć oraz ich wykorzystanie do 
budowania teorii naukowych. 

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Analizować i definiować problemy oraz pojęcia zgodnie z zaleceniami  
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logiki; dostrzegać błędy w definiowaniu. 

P_U02 Stosować wiedzę z zakresu logiki do sprawdzania poprawności 
rozumowań dedukcyjnych w procesie formułowania i rozwiązywania 
zadań zawodowych. 

 

P_U03 Posługiwać się poprawną terminologią i wykrywać typowe przyczyny 
nieporozumień w procesie komunikowania się. 

 

P_U04 Wykorzystywać język naturalny w porozumiewaniu się z innymi 
członkami swojej grupy. 

K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Racjonalnego określania i komunikowania innym członkom zespołu 
zasad realizacji podejmowanych lub stawianych zadań. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające. Przydatność logiki w nauce oraz życiu społecznym. Rys historyczny, przedmiot, 
działy oraz funkcje logiki. Język jako system znaków. Nazwy oraz ich rodzaje. Logiczne aspekty 
formułowania pytań i odpowiedzi. Semantyczna teoria definicji. Typowe błędy definicji 
sprawozdawczych. Podstawowe rodzaje rozumowań. Założenia klasycznego rachunku zdań. Wybrane 
prawa logiczne. Zasadnicze błędy w rozumowaniach – błąd formalny i błąd materialny. Sprawdzanie 
niezawodności rozumowań. Przyczyny nieporozumień. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, wykład multimedialny, dyskusja, prezentacja, konsultacje. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Obserwacja 
na zajęciach 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03   x    

P_U04   x    

P_K01      x 

 

Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 
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* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. KRASZEWSKI Z.: Logika. Nauka rozumowania. Warszawa 1981. 
2. PRZYBYŁOWSKI J.: Logika z ogólną metodologią nauk. Gdańsk 1999. 
3. STANOSZ B.: Ćwiczenia z logiki. Warszawa 2005. 
4. ZIEMBIŃSKI Z.: Logika praktyczna, Warszawa 2007. 

Uzupełniająca 

1. CABAK H.: Elementy logiki i metodologii nauk. Gdynia 1980. 
2. HOŁÓWKA T.: Kultura logiczna w przykładach. Warszawa 2005. 
3. Mała encyklopedia logiki. Wrocław 1988. 
4. SCHOPENHAUER A.: Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Kraków 1983. 

 
8. Kontakt 

dr Wincenty KARAWAJCZYK – e-mail: w.karawajczyk@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.22. Historia techniki 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.I.14e Hta kierunkowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski WDiOM (AMW) brak 

Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z historii 

Cele kształcenia 

1. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji 
zajmujących się techniką i jej historią. 

2. Nabycie umiejętności analizowania i projektowania działań praktycznych 
w powiązaniu z historią techniki. 

3. Zapoznanie studentów z wiedzą niezbędną do rozumienia społecznych 
uwarunkowań działalności człowieka. 

Osoba(-y) prowadzące prof. dr hab. inż. Antoni F. KOMOROWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Kluczowe koncepcje o potrzebach człowieka, społeczności lokalnych, 
narodu w zakresie technicznym i ekonomicznym, których zachwianie 
może powodować stany niebezpieczne. 

 

P_W02 Procesy zmian struktur i organizacji gospodarczych, w tym rolę 
techniki, etyki i nowoczesnych technologii w tych zmianach. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Analizować, oceniać i interpretować różnorodne zjawiska, w tym 
społeczne, mające związek z bezpieczeństwem technicznym. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 
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4. Treści kształcenia 

Wprowadzenie. Ogólna historia techniki (od drewnianej do murowanej). Rozwój polskich portów. 
Historia bargingu turystycznego w Europie i w Polsce. Historia żeglugi światowej. Rozwój latarni morskich 
na świecie. Historia techniki nawigacyjnej. Historia nurkowania saturowanego i swobodnego. Historia 
fortyfikacji i budownictwa obronnego. Polski udział w rozwoju techniki. Technika w marynarce wojennej. 
Rozwój szybkich jednostek wojennych w Polsce. Historia rozwoju sił trałowych i ich osprzętu. Rola 
polskich stoczni w rozwoju techniki morskiej. Muzealnictwo morskie a historia techniki morskiej. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_U01   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BARTALOZZI G.: Wynalazki i odkrycia. Kalisz 2007. 
2. GLASS A.: Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939. Warszawa 1976. 
3. KOMOROWSKI A., PIETKIEWICZ I., SZULCZEWSKI A.: Morskie drogowskazy 

polskiego wybrzeża. Gdańsk 2011. 
4. KOMOROWSKI A.: Historia techniki nawigacyjnej. Gdynia 1999. 
5. KOMOROWSKI A.: Historia techniki nurkowej. Toruń 2005. 
6. ORŁOWSKI B.: Historia techniki polskiej. Radom 2008. 
7. PATERA Z.: Wybrane zagadnienia z historii techniki. Lublin 2011. 
8. SZELICHOWSKI S.: Sto lat polskiej motoryzacji. Kraków 2003. 

Uzupełniająca  

 
8. Kontakt 

prof. dr hab. inż. Antoni F. KOMOROWSKI – e-mail: a.komorowski@amw.gdynia.pl 
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9. Uwagi 
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3.3.23. Bezpieczeństwo nawigacji 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.1 Hbn kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) 
wiedza okrętowa, nawigacja, urządzenia 

nawigacyjne, meteorologia, manewrowanie 
jednostką pływającą, łączność morska 

Wymagania wstępne 

Znajomość i umiejętność określania pozycji statku różnymi sposobami, 
prowadzenie nakresu drogi, obsługi urządzeń i odbiorników systemów 
nawigacyjnych i informacji przestrzennej, znajomość i umiejętność wydawania 
komend na ster i na silniki, uwzględniania warunków pogodowych na 
realizację trasy przejścia, procedur łączności UKF oraz umiejętność 
posługiwania się informacją o manewrowości statku 

Cele kształcenia 

1. Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikowania statków na 
podstawie widocznych świateł i znaków oraz sygnałów dźwiękowych i 
świetlnych nadawanych przez statki, stosowania prawideł zgodnie z 
międzynarodowym prawem drogi morskiej. 

2. Zapoznanie z zasadami organizacji oraz pełnienia wachty nawigacyjnej, 
kotwicznej i portowej oraz procedurami dotyczącymi objęcia i 
przekazywania wachty. 

3. Nauczenie procedur i doskonalenie umiejętności pełnienia wachty 
nawigacyjnej na statku w drodze i na kotwicy, podczas ograniczonej 
widzialności oraz w sytuacjach awaryjnych. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe pojęcia dotyczące międzynarodowych przepisów o 
zapobieganiu zderzeniom na morzu, w tym definicje poszczególnych 
rodzajów statków; zna i rozumie zakres stosowania przepisów oraz 
odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie. 

K_W09 

P_W02 Prawidła drogi morskich. K_W07, K_W09 

P_W03 Sygnały wzywania pomocy na morzu. K_W09 

P_W04 Skład, zasady organizacji i kierowania wachtą nawigacyjną, obowiązki 
osób wchodzących w skład wachty oraz odpowiedzialność wynikającą z 
jej pełnienia. 

K_W09 

P_W05 Zasady prowadzenia zapisów w dzienniku pokładowym i innej 
dokumentacji związanej z pełnieniem wachty nawigacyjnej. 

K_W09 

P_W06 Zasady pełnienia wachty morskiej, kotwicznej i portowej oraz 
procedury wachtowe. 

K_W07, K_W09 

 Przepisy o zapobieganiu zderzeniu na morzu; obowiązki oficera podczas 
pełnienia wachty w zakresie stosowania przepisów prawa drogi, zasady 
prowadzenia obserwacji; procedury wachtowe. 

K_W07, K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Zidentyfikować statki na podstawie widocznych świateł i znaków oraz 
sygnałów dźwiękowych i świetlnych przez nie nadawanych. 

K_U08, K_U11 

P_U02 Prawidłowo ocenić sytuację spotkaniową statków na morzu i 
praktycznie zastosować prawidła drogi morskich w zależności od 
akwenu (morze pełne, wąskie przejście, TSS) podczas wszystkich 
warunków widzialności. 

K_U08, K_U11 

P_U03 Praktycznie wykorzystać informację z urządzeń nawigacyjnych do oceny 
sytuacji i bezpiecznego prowadzenia wachty. 

K_U08, K_U11 

P_U04 Współpracować podczas pełnienia wachty i efektywnie komunikować 
się na mostku. 

K_U08 

P_U05 Praktycznie realizować procedury związane z pełnieniem wachty 
nawigacyjnej na statku w drodze i na kotwicy oraz podczas 
ograniczonej widzialności w żegludze przybrzeżnej. 

K_U08, K_U11 

P_U06 Właściwe stosować przepisy prawa drogi morskiej. K_U08, K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Pełnienia obowiązków oficera wachtowego i kierowania wachtą 
nawigacyjną na statku w żegludze przybrzeżnej. 

K_K01, K_K04 

 
4. Treści kształcenia 

PROCEDURY WACHTOWE 
1. Zasady pełnienia wachty nawigacyjnej, kotwicznej i portowej. 
2. Objęcie i przekazywanie wachty. 
3. Zapisy w dzienniku pokładowym i innych dokumentach. 
4. Przepisy miejscowe. 

ŚWIATŁA I ZNAKI, PRAWIDŁA 
1. Światła i znaki nawigacyjne: przeznaczenie, funkcje, zastosowanie. 
2. Prawidła międzynarodowego prawa drogi morskiej. 
3. Odpowiedzialność za zaniedbanie przestrzegania MPDM. 
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PROCEDURY WACHTOWE 
1. Wachta morska, kierowanie wachtą nawigacyjną, podział obowiązków, użycie dostępnych 

zasobów. 
2. Obsada wachty w zależności od rodzaju wachty. 
3. Współpraca między osobami pełniącymi obowiązki. 
4. Odpowiedzialność za pełnienie wachty. 
5. Sytuacje awaryjne w czasie wachty. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium, seminarium, symulator, metoda przypadków, zadanie 
indywidualne. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Zaliczenie 

na 
symulatorze 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_W05   x    

P_W06    x   

P_W07   x    

P_U01   x    

P_U02      x 

P_U03     x x 

P_U04      x 

P_U05      x 

P_U06      x 

P_K01      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa 

1. JURDZIŃSKI M.: Procedury wachtowe i awaryjne w nawigacji morskiej. Fundacja 
WSM, Gdynia 2001.         

2. RYMARZ W.: Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej w zarysie. Trademar, 
Gdynia 2015. 

3. ŚNIEGOCKI H.: Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu. 
Trademar, Gdynia 2016. 

Uzupełniająca 
1. International Chamber of Shipping: Bridge Procedure Guide International, 2016. 
2. SWIFT A. J.: Bridge Team Management. A Practical Guide. The Nautical Institute, 

2014. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI - tel.: 660-794-972, e-mail: mmies@interia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.24. Bezpieczeństwo statku 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.2 Hbs kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KEJP (AMW) wiedza okrętowa, prawo morskie 

Wymagania wstępne Znajomość matematyki i fizyki na poziomie licealnym 

Cele kształcenia 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu: zasad zawierania umów o pracę na 
statkach, zagrożenia wypadkowego na statkach, procedur 
powypadkowych, procedur awaryjnych, rozkładów alarmowych oraz 
aktów prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa statku. 

2. Uzyskanie umiejętności w zakresie: stosowania procedur awaryjnych oraz 
działań koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi statku i 
ładunku. 

Osoba(-y) prowadzące mgr inż. Leszek STĘPIEŃ 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zasady zawierania umów o pracę na statkach, zagrożenia wypadkowe 
na statkach, procedury powypadkowe, procedury awaryjne, rozkłady 
alarmowe, akty prawne i podstawowe wymagania z nich wynikające w 
odniesieniu do bezpieczeństwa statku. 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Właściwie stosować środki ochrony indywidualnej (PPE).  

P_U02 Określać zastosowania poszczególnych urządzeń i środków 
ratunkowych na statku. 

K_U08 
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P_U03 Zarządzać bezpieczeństwem statku, z zastosowaniem postanowień 
kodeksu ISM, w tym stosować procedury awaryjne; podejmować w 
każdych warunkach efektywne działania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi, statku i ładunku. 

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Dbania o bezpieczeństwo własne i innych przy wykonywaniu pracy na 
statku zgodnie z zasadami BHP. 

K_K01 

P_K02 Właściwej organizacji alarmów i ćwiczeń na statku w celu podnoszenia 
umiejętności postepowania w sytuacjach zagrożenia na statkach, w 
tym opieki nad pasażerami w sytuacjach zagrożenia. 

 

 
4. Treści kształcenia 

BHP 
1. Zakres działania i uprawnienia służby BHP i inspekcji pracy. 
2. Zasady bezpieczeństwa pracy na statkach – akty prawne i zarządzenia armatorów. 
3. Obowiązki i uprawnienia pracowników w świetle przepisów prawa pracy. 
4. Umowy o pracę. 
5. Instytucje powołane do rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy. 
6. Konwencje MOP w kontekście praw i obowiązków marynarzy. 
7. ITF – zakres działania. 
8. Wymagania dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pracy na statku. 
9. Opieka nad pasażerami w sytuacjach zagrożenia. 
10. Zachowanie się w sytuacjach zagrożenia. 
11. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej. 
12. Zagrożenia wypadkowe na statkach – przyczyny, miejsca, eliminowanie. 
13. Wypadki przy pracy – procedura postępowania. 

BEZPIECZEŃSTWO STATKU I LUDZI 
1. Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo statku. 
2. Szkolenie marynarzy (konwencja STCW). 
3. Czynnik zmęczenia a bezpieczeństwo statku. 
4. Konwencja SOLAS. Informacje ogólne. Urządzenia i środki ratunkowe na statku. 
5. Kodeks ISM. 
6. Postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa statku (pożar, eksplozja, zalanie 

przedziału wodoszczelnego), opuszczenie statku. 
7. Plan postępowania w sytuacjach zagrożenia, obowiązki alarmowe członków załogi. 
8. Kodeks ISPS. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, pokaz, dyskusja, prelekcja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03   x    

P_K01    x   

P_K02    x   
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BHP dla marynarzy. Wydawnictwo Morskie Oko. Gdynia. 
2. Kodeks ISM – Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją 

statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu. 
3. ŁĄCZYŃSKI B., ŁĄCZYŃSKI H.: Bezpieczna praca załóg pokładowych na statkach 

handlowych. Gdynia 2003. 
4. MLC (2006) – Konwencja o Pracy na Morzu z 2006 r. 

Uzupełniająca 

1. Konwencja SOLAS. 
2. Konwencja STCW. 
3. Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach 
handlowych (Dz. U. 1979 nr 14 poz. 96). 

 
8. Kontakt 

mgr inż. Leszek STĘPIEŃ – e-mail: l.stepien@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.25. Budowa i stateczność jednostki pływającej 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.3 Hst kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KEJP (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 
Zapoznanie studentów z pojęciami pływalności, stateczności statku, geometrią 
i konstrukcją kadłuba, wykonywanie obliczeń związanych ze statecznością i 
wytrzymałością statku        

Osoba(-y) prowadzące dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Materiały stosowane do budowy kadłuba, ich podstawowe 
charakterystyki mechaniczne, zakresy stosowania oraz technologie 
łączenia, podstawowe wiązania kadłuba i ich podział, konstrukcję 
kadłuba w rejonie dna, burt, pokładów, dziobu, rufy, fundamentów 
maszyn i urządzeń. 

K_W10 

P_W02 Pojęcia wyposażenia kadłuba i jego podział, rodzaje wybranych 
elementów wyposażenia kadłuba, rodzaje urządzeń sterowych i 
pędników, w tym śrub napędowych, zjawisko korozji materiałów 
stosowanych na kadłuby i metody jej zapobiegania podczas 
eksploatacji statku.  

K_W10 

P_W03 Metody określania kąta przechyłu dynamicznego na krzywej ramion 
prostujących i krzywej ramion dynamicznych. 

K_W11 
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P_W04 Wpływ gęstości wody na zanurzenie statku. K_W11 

P_W05 Pojęcia kryteriów stateczności, zna kryteria stateczności wg przepisów 
IMO dla wybranych typów statków.  

K_W16 

P_W06 Podstawy teoretyczne w zakresie stateczności statków; elementy 
dokumentacji w zakresie konstrukcji i stateczności statków. 

K_W10, K_W11, 
K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Wykorzystywać metody obliczania wyporu i współrzędnych środka 
masy statku. 

K_U04 

P_U02 Wyznaczyć kąt przechyłu dynamicznego od wiatru na krzywej ramion 
dynamicznych z wykorzystaniem dokumentacji statecznościowej 
statku,  

K_U04 

P_U03 Wykorzystać metodę określania wpływu swobodnych powierzchni 
cieczy na położenie środka masy statku i jego stateczność, 

K_U04 

P_U04 Zastosować metodę określania i sprawdzania wytrzymałości ogólnej,  K_U04 

P_U05 Określić stateczność awaryjną w przypadku wdarcia się wody do 
wnętrza kadłuba metodą przyjętej masy lub metodą stałej wyporności. 

K_U04, K_U05 

P_U06 Określić zanurzenie statku w wodzie o różnej gęstości z 
wykorzystaniem dokumentacji. 

K_U05 

P_U07 Określić dokładnie wyporność statku, masę ładunku załadowanego lub 
wyładowanego podczas eksploatacji statku i planować stan 
załadowania. 

K_U05 

P_U08 Wykorzystać dokumentację okrętową i informację o stateczności dla 
kapitana. 

K_U08 

P_U09 Sprawdzić kryteria w zakresie stateczności początkowej, krzywej 
ramion prostujących i krzywej stateczności dynamicznej wg wybranych 
przepisów, korzystać z krzywej dopuszczalnych wzniesień środka masy, 
sprawdzić stateczność statku przy przewozie ziarna. 

K_U08 

P_U10 Czytać i posługiwać się dokumentacją statecznościową statku; 
wykonywać obliczenia związane ze statecznością statku; oceniać stan 
załadowania statku pod kątem wytrzymałości i stateczności. 

K_U04, K_U05, 
K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

KONSTRUKCJA KADŁUBA 
1. Instytucje klasyfikacyjne, zakres działalności. 
2. Geometria kadłuba, wymiary główne, współczynniki pełnotliwości, linie teoretyczne kadłuba. 
3. Podstawowe charakterystyki eksploatacyjne statku. 
4. Materiały stosowane do budowy kadłubów okrętowych, rodzaje, zasady użycia, wymagania 

klasyfikacyjne. 
5. Wymagania klasyfikacyjne odnośnie do wodoszczelności i strugoszczelności zamknięć. 
6. Wytrzymałość kadłuba, siły tnące, momenty gnące, momenty skręcające, ugięcie kadłuba, 

wytrzymałość lokalna. 
7. Wytrzymałość kadłuba na wzburzonym morzu. 

WIEDZA OKRĘTOWA 
1. Konserwacja statku. 
2. Wyposażenie kadłuba, zamknięcia ładowni i międzypokładów, urządzenia kotwiczne, 

cumownicze, łańcuchy, liny zabezpieczanie kotwic, masztówki, maszty, bomy i dźwigi pokładowe 
– zasady obsługi. 

3. Systemy: balastowy, zęzowy, odpowietrzający, sondaże. 
STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ STATKU 
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1. Warunki równowagi statku, wyporność i pływalność. 
2. Masa i współrzędne środka masy statku, metody obliczania. 
3. Środek wyporu, siła wyporu. 
4. Ramię stateczności kształtu, ramię stateczności ciężaru, ramię prostujące. 
5. Charakterystyki geometrii kadłuba, dane hydrostatyczne, ramiona kształtu. 
6. Zmiana wyporu i współrzędnych środka masy statku po przyjęciu, zdjęciu lub przesunięciu 

ładunku. 
7. Wpływ ładunków podwieszonych, wpływ oblodzenia na zmianę położenia środka masy statku. 
8. Metacentrum poprzeczne, poprzeczna początkowa wysokość metacentryczna. Metody obliczania 

wysokości metacentrycznej. 
9. Obliczanie ramion prostujących, wpływ kształtu statku na ramiona prostujące, wpływ położenia 

środka masy na ramiona prostujące. 
10. Wpływ swobodnych powierzchni cieczy na stateczność, metody obliczeniowe. 
11. Obliczanie statycznego kąta przechyłu statku. 
12. Korekta przechyłu statycznego. 
13. Stateczność dynamiczna: ramię dynamiczne, praca ramion prostujących, interpretacja fizyczna. 
14. Przechylanie statku pod wpływem zewnętrznego momentu przechylającego o charakterze 

dynamicznym. 
15. Kryteria stateczności statku nieuszkodzonego, krzywa dopuszczalnych wzniesień środka masy 

statku. 
16. Próba przechyłów. 
17. Kryteria stateczności. 
18. Stateczność wzdłużna. 
19. Obliczanie przegłębienia statku oraz zanurzeń na dziobie i rufie, wykorzystanie danych 

hydrostatycznych. 
20. Zmiana przechyłu, przegłębienia i zanurzeń podczas operacji ładunkowych i balastowych. 
21. Wpływ gęstości wody zaburtowej na położenie równowagi i stateczność statku. 
22. Metody kontroli stateczności podczas eksploatacji statku, określenie wysokości metacentrycznej 

na podstawie okresu kołysań. 
23. Informacja o stateczności dla kapitana i jej wykorzystanie. 
24. Obliczanie wyporności statku na podstawie pomiaru zanurzeń. 
25. Niezatapialność statku, klasa niezatapialności, stopień zatapialności. 
26. Metody określania stanu równowagi statku w stanie uszkodzonym, utrata stateczności, 

pływalności. 
27. Równowaga, stateczność i wytrzymałość statku w czasie wymiany wód balastowych. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium, dyskusja, prezentacja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01  x x    

P_W02  x x    

P_W03  x x    

P_W04  x x    

P_W05  x x    

P_W06  x x    
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P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03   x    

P_U04   x    

P_U05   x    

P_U06   x    

P_U07   x    

P_U08   x    

P_U09   x    

P_U10   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 1. DUDZIAK J.: Teoria okrętu. Oficyna morska, 2006. 

Uzupełniająca 

1. DERRETT D. R., BARRASS C. B.: Ship stability for Masters and Mates, 2012. 
2. DOKKUM VAN K.: Ship Stability. 2010. 
3. SEMIKONTENEROWIEC B-354, Stateczność i wytrzymałość wzdłużna statku – 

materiały pomocnicze, 2009.   

 
8. Kontakt 

dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK – e-mail: w.mironiuk@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.26. Łączność morska 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.4 Hlm kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski PŁMiR (AMW) brak 

Wymagania wstępne Znajomość fizyki i języka angielskiego na poziomie szkoły średniej 

Cele kształcenia 

Zapoznanie studentów z: 

• zasadami nadawania i odbioru sygnałów świetlnych i dźwiękowych 
oraz za pomocą flag zgodnie z MKS, 

• systemami meldunkowymi, 

• radiokomunikacją morską, zadaniami morskiej służby ruchomej, 
kolejnością pierwszeństwa łączności, przepisami radio-
komunikacyjnymi, dokumentami i publikacjami radiowymi na statku. 

Osoba(-y) prowadzące dr Janusz GRABAS, mgr inż. Radosław PRZYBYSZ 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Liczba godzin

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zasady nadawania i odbioru sygnałów dźwiękowych, świetlnych i za 
pomocą flag zgodnie z MKS; rodzaje i kolejność pierwszeństwa 
łączności radiowej; dokumenty i publikacje służbowe; zasady 
wykorzystania pasma VHF; podstawowe regulacje i procedury łączności 
dotyczące systemu GMDSS. 

K_W02, K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Zgodnie z MKS nadawać i odbierać sygnały dźwiękowe, świetlne i za 
pomocą flag; dokonywać zgłoszeń w systemie meldunkowym. 

K_U08, K_U11, 
K_U15 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy w zakresie użycia 
środków łączności.  

K_K01 

P_K02 Określać priorytety łączności w aspekcie realizowanych zadań. K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

1. Odbiór i nadawanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych. 
2. MKS, sygnalizacja flagami, użycie sygnałów literowych. 
3. Systemy meldunkowe. 
4. Zagadnienia ogólne dotyczące radiokomunikacji morskiej: 

• charakterystyka morskiej służby ruchomej, 

• stosowane zakresy częstotliwości, 

• rodzaje i oznaczenia emisji radiowych, 

• kolejność pierwszeństwa łączności radiowej, 

• identyfikacja stacji radiowych, 

• dokumenty i publikacje służbowe. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Zaliczenie 

ustne 

P_W01   x    

P_U01      x 

P_K01   x    

P_K02   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 

metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. CZAJKOWSKI J., KORCZ K.: Podręcznik operatora radiotelefonisty VHF i operatora  
w służbie śródlądowej. Gdańsk 2008. 

2. CZAJKOWSKI J.: System GMDSS regulaminy, procedury i obsługa. Skryba, 
Gdańsk 2002. 
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3. Międzynarodowy Kod Sygnałowy. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1990. 

Uzupełniająca 
1. Radio Regulations. ITU, Genewa 2016. 
2. Solas Consolidated Edition 2001, International Maritime Organization, London. 

 
8. Kontakt 

dr Janusz GRABAS - tel.: 261-262-856, e-mail: j.grabas@amw.gdynia.pl 
mgr inż. Radosław PRZYBYSZ - tel.: 261-262-733, e-mail: r.przybysz@amw.gdynia.pl 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.27. Manewrowanie jednostką pływającą 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.5 Hms kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KEJP (AMW) 
wiedza morska, budowa i stateczność jednostki 

pływającej, fizyka 

Wymagania wstępne Znajomość fizyki i matematyki na poziomie studiów inżynierskich 

Cele kształcenia 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw manewrowania. 
2. Opanowanie zasad żeglugi na wodach płytkich. 
3. Opanowanie zasad manewrowania w warunkach prostych i utrudnionych. 
4. Opanowanie zasad manewrowania w sytuacjach awaryjnych. 
5. Opanowanie podstaw samodzielnego manewrowania jednostką jedno i 

dwuśrubową podczas cumowania/odcumowania i kotwiczenia. 
6. Przekazanie zasad współpracy z pilotem, holownikami. 
7. Opanowanie zasad opuszczania i podnoszenie środków ratunkowych w 

warunkach falowania morza. 
8. Opanowanie zasad sterowania awaryjnego. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Arkadiusz PANASIUK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawy manewrowania jednostką pływającą w wybranych 
konfiguracjach napędu. 

K_W09 

P_W02 Zasady manewrowania na wodach płytkich. K_W09 

P_W03 Zasady manewrowania w warunkach prostych i utrudnionych. K_W09 
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P_W04 Zasady manewrowania w sytuacjach awaryjnych. K_W09 

P_W05 Podstawy samodzielnego manewrowania jednostką jedno i 
dwuśrubową podczas cumowania/odcumowania i kotwiczenia. 

K_W09 

P_W06 Zasady współpracy z pilotem, holownikami. K_W09 

P_W07 Zasady opuszczania i podnoszenie środków ratunkowych w warunkach 
falowania morza. 

 

P_W08 Zasady sterowania awaryjnego.  

P_W09 Efekty zmiany stanu załadowania, zanurzenia, przegłębienia, zapasu 
wody pod stępką na zwrotność i możliwości zatrzymywania; efekty 
działania wiatru i prądu na zachowanie się statku; efekty płytkowodzia, 
procedury kotwiczenia i cumowania statku. 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Zaplanować i wykonać samodzielnie podstawowe manewry jednostką 
pływającą w wybranych konfiguracjach napędu. 

K_U09, K_U11, 
K_U18 

P_U02 Stosować w praktyce zasady manewrowania na wodach płytkich. K_U09, K_U11, 
K_U18 

P_U03 Stosować w praktyce zasady manewrowania w warunkach prostych i 
utrudnionych. 

K_U09, K_U11, 
K_U18 

P_U04 Stosować w praktyce zasady manewrowania w sytuacjach awaryjnych. K_U09, K_U11, 
K_U18 

P_U05 Wykorzystać podstawy samodzielnego manewrowania jednostką jedno 
i dwuśrubową podczas cumowania/odcumowania i kotwiczenia. 

K_U09, K_U11, 
K_U18 

P_U06 Stosować w praktyce zasady współpracy z pilotem, holownikami. K_U09, K_U11, 
K_U18 

P_U07 Zastosować w praktyce zasady opuszczania i podnoszenie środków 
ratunkowych w warunkach falowania morza. 

K_U09, K_U11, 
K_U18 

P_U08 Zastosować w praktyce zasady sterowania awaryjnego. K_U09, K_U11, 
K_U18 

P_U09 Podejmować działania zapobiegające przekroczeniu bezpiecznych 
limitów operacyjnych systemu napędowego statku, steru i zasilania 
elektrycznego, w czasie normalnych manewrów. Zapewnić 
bezpieczeństwo nawigacji przez właściwe zmiany kursu i prędkości 
statku. 

K_U09, K_U11, 
K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

EFEKTY ZMIAN STANU ZAŁADOWANIA, ZANURZENIA, PRZEGŁĘBIENIA, PRĘDKOŚCI I ZAPASU WODY POD 
STĘPKĄ NA PARAMETRY CYRKULACJI I ZATRZYMYWANIA STATKU 

1. Siły występujące na sterze, rodzaje sterów. 
2. Śruby napędowe, efekt boczny śruby. 
3. Próby manewrowe – wymiarowanie cyrkulacji, kąt dryfu. 
4. Parametry cyrkulacji statku. 
5. Wpływ prędkości początkowej na średnicę cyrkulacji. 
6. Zatrzymywanie statku w stanie załadowanym i balastowym. 
7. Wpływ płytkowodzia na prędkość statku. 
8. Stateczność kursowa statku. 

WPŁYW WIATRU I PRĄDU NA WŁAŚCIWOŚCI MANEWROWE STATKU 
1. Zachowanie się statku podczas ruchu naprzód podczas działania wiatru z różnych kierunków. 
2. Wpływ działania prądu na ruch statku. 

MANEWRY RATOWNICZE CZŁOWIEK ZA BURTĄ 
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1. Zastosowanie każdego z manewrów ratowniczych w zależności od sytuacji. 
2. Działanie po zauważeniu wypadnięcia człowieka za burtę. 
3. Lista czynności na mostku po uzyskaniu informacji o człowieku za burtą. 

OSIADANIE STATKU I EFEKTY PŁYTKOWODZIA 
1. Wpływ redukcji głębokości akwenu na właściwości manewrowe statku. 
2. Osiadanie statku (squat). 

KOTWICZENIE, CUMOWANIE, ŻEGLUGA STATKU 
1. Przygotowanie kotwic do rzucenia. 
2. Podejście do miejsca kotwiczenia w zależności od działania prądu, wiatru i prędkości nad dnem. 
3. Metody i sposób rzucania kotwicy. 
4. Znakowanie łańcucha kotwicznego i meldunki przekazywane na mostek. 
5. Przyjmowanie i zdawanie pilota. 
6. Żegluga w lodach. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium - basen manewrowy, symulator. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Egzamin 

praktyczny 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_W05   x    

P_W06   x    

P_W07   x    

P_W08   x    

P_W09   x    

P_U01      x 

P_U02      x 

P_U03      x 

P_U04      x 

P_U05      x 

P_U06      x 

P_U07      x 

P_U08      x 

P_U09      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 
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dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. CZEKAJ E., DUDA D.: Bezpieczeństwo żeglugi. 1995. 
2. NOWICKI A.: Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi. Trademar, 1999. 
3. WRÓBEL F.: Vademecum nawigatora, Trademar, 2002. 

Uzupełniająca 1. WALCZAK A.: Poradnik postępowania na mostku. 1993. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Arkadiusz PANASIUK - tel.: 261-262-905, e-mail: a.panasiuk@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.28. Meteorologia 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.6 Hme kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) oceanografia fizyczna 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw fizyki, oceanografii fizycznej oraz nawigacji 

Cele kształcenia 
Zapoznanie z podstawowymi procesami w układzie ocean-atmosfera dla 
potrzeb analizowania sytuacji pogodowej 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Kajetan ĆWIKLIK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze oraz ich wzajemne 
powiązania. 

K_W01, K_W02 

P_W02 Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach 
fizycznych atmosfery. 

K_W04 

P_W03 Funkcjonowanie atmosfery i morza oraz współdziałania obu 
podsystemów; sprzęt pomiarowy stosowany w obserwacjach 
meteorologicznych na morzu; zasady prowadzenia obserwacji 
meteorologicznych i hydrologicznych. 

K_W01, K_W02, 
K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Samodzielnie korzystać z literatury fachowej z zakresu meteorologii, 
dostępnej w formie tradycyjnej i elektronicznej, baz danych oraz 
Internetu; jest w stanie integrować, oceniać oraz dokonywać 

K_U08 
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prawidłowej interpretacji pozyskanej informacji, a na jej podstawie 
wyprowadzać wnioski. 

P_U02 Posługiwać się obowiązującą terminologię naukową w prezentowaniu i 
dyskutowaniu problemów z zakresu meteorologii. 

K_U14 

P_U03 Posługiwać się sprzętem pomiarowym; posługiwać się prawidłowo 
skalami obserwacyjnymi; określać wiatr rzeczywisty na podstawie 
wiatru pozornego. 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Terminowej realizacji zadań podczas prac indywidualnych i 
zespołowych. 

K_K01 

 
4. Treści kształcenia 

METEOROLOGIA 
1. Elementy pogody obserwowane i mierzone. 
2. Temperatura powietrza. 
3. Wilgotność powietrza. 
4. Rodzaje chmur. 
5. Opady atmosferyczne. 
6. Mgły i zamglenia. 
7. Widzialność. 
8. Ciśnienie atmosferyczne. 
9. Układy baryczne, fronty atmosferyczne. 
10. Zjawiska lodowe. 
11. Wiatry lokalne. 
12. Odbiór i interpretacja informacji pogodowej na statku. 
13. Zasady prowadzenia pomiarów i obserwacji meteorologicznych. 
14. Wypełnianie dziennika pokładowego i dziennika obserwacji hydrometeorologicznych. 
 

Krzywa stratyfikacji. Diagram termodynamiczny. Rozkład ciśnienia atmosferycznego na kuli ziemskiej. 
Ogólna cyrkulacja atmosfery, warunek geostrofii, wiatry lokalne. Określanie parametrów wiatru 
przywodnego metodą geostrofii, linijki geostroficznej, współczynników redukcyjnych na mapach 
pogodowych. Proces cyklogenezy i frontogenezy, podstawy analizy synoptycznej, analiza izobaryczna i 
izalobaryczna. Międzyzwrotnikowa strefa zbieżności, warunki pogodowe, monsuny, pasaty. Cyklony 
tropikalne, klasyfikacja, stadia rozwojowe, metodyka sztormowania w CT. Manewr uniku cyklonu 
tropikalnego. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium, dyskusja, pokaz. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca 

studenta na 
zajęciach 

P_W01   x  x  

P_W02   x  x  

P_W03   x  x  

P_U01     x  

P_U02     x  

P_U03     x  
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P_K01     x x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. DUXBURY A.: Oceany świata. 2002. 
2. HERMAN A.: Podstawy meteorologii. Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu 

"Meteorologia morska". Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. 
3. HOLEC M., TYMAŃSKI P.: Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej. 

1973. 
4. KORZYCHOWSKI K.: Pogoda, klimat, ekoklimat. 1998. 
5. KOŻUCHOWSKI K. (red.): Meteorologia i klimatologia. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2007. 
6. TRZECIAK S.: Meteorologia morska z oceanografią. PWN, 2006. 
7. WIŚNIEWSKI B.: Problemy wyboru drogi morskiej. 1992. 

Uzupełniająca 
1. HÄKEL H.: Pogoda i klimat. Multico, 2009. 
2. REYNOLDS R.: Guide to weather. 2004. 
3. WOŚ A.: Meteorologia dla geografów. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Kajetan ĆWIKLIK - tel.: 261-262-525, e-mail: k.cwiklik@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć prowadzonych w AMW jest 
obowiązkowa. 
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3.3.29. Nawigacja 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.7 Hna kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) geodezja i kartografia 

Wymagania wstępne Zakończony cykl zajęć z przedmiotu geodezja i kartografia 

Cele kształcenia 

Opanowanie wiedzy z zakresu: 

• nawigacji (w oparciu o ramowy program szkolenia na poziomie 
operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej), 

• wybranych elementów nautyki oraz zagadnień dotyczących poziomów 
morza i pływów dla hydrografów klasy B (w oparciu o ramowy 
program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B). 

Osoba(-y) prowadzące mgr inż. Dariusz ŻOŁNIERUK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Teoretyczne podstawy planowania podróży oraz zasady prowadzenia 
bezpiecznej i sprawnej nawigacji w różnych warunkach hydro-
meteorologicznych, z uwzględnieniem oddziaływania tych warunków 
występujących w rejonie żeglugi przybrzeżnej. 

K_W06, K_W09 

P_W02 Teoretyczne podstawy prowadzenia nawigacji oraz określania pozycji 
za pomocą dostępnych technik. 

K_W03 

P_W03 Konstrukcję map nawigacyjnych i ich treść. K_W01, K_W05 

P_W04 Ogólną charakterystykę oraz znaczenie zjawisk pływowych w nawigacji. 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Definiować i weryfikować potencjalne niebezpieczeństwa nawigacyjne. 

K_U14 

P_U02 Wykorzystywać publikacje nautyczne. 

P_U03 Pozyskiwać ostrzeżenia nawigacyjne i pogodowe. 

P_U04 Prowadzić korektę map i publikacji nautycznych. 

P_U05 Wyznaczać pozycję statku metodami terrestrycznymi i elektronicznymi. 

P_U06 Prowadzić bezpieczną nawigację. 

P_U07 Określać i obliczać wartości poprawek kompasów. 

P_U08 Zaplanować podróż statku. 

P_U09 Prowadzić obliczenia nawigacyjne dotyczące kursu i drogi statku, w tym 
ECDIS. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Efektywnego planowania podróży statku.  

P_K02 Prowadzenia bezpiecznej nawigacji w akwenach przybrzeżnych.  

 
4. Treści kształcenia 

PODSTAWY NAWIGACJI 
1. Kształt i wymiary Ziemi, układy odniesienia i współrzędnych na kuli i elipsoidzie, horyzont i 

widnokrąg. 
2. Morskie jednostki miar. 
3. Zboczenie nawigacyjne. 
4. Określanie kierunku, kurs, namiar i kąt kursowy oraz systemy ich wyrażania. 
5. Oddziaływanie prądu i wiatru na statek. Pojęcia: kąt drogi nad dnem (KDd), kąt drogi po wodzie 

(KDw), kurs rzeczywisty (KR), dryf, znos. 
6. Określanie przebytej drogi, pomiar prędkości po wodzie i nad dnem. 
7. Magnetyzm Ziemi i statku, deklinacja, dewiacja, całkowita poprawka. 
8. Kursy i namiary kompasowe, magnetyczne i żyrokompasowe, poprawka żyrokompasu. 
9. Podstawy planowania podróży z uwzględnieniem pływów i żeglugi w lodach. 

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE PODSTAWY NAWIGACJI 
1. Podstawowe wiadomości o mapach: numeracja map, tytuł, legenda, skala, datowanie map, zero 

mapy, poziomy odniesienia wysokości. 
2. Korzystanie z map nawigacyjnych: niebezpieczeństwa nawigacyjne na mapach morskich, 

oznakowanie nawigacyjne, system oznakowania nawigacyjnego IALA. 
3. Charakterystyki świateł nawigacyjnych. 
4. Pomoce nawigacyjne. 
5. Treść i korekta morskich wydawnictw nautycznych. 
6. Symbole na mapach nawigacyjnych. 
7. Mapy elektroniczne. 

ŻEGLUGA PO LOKSODROMIE 
1. Żegluga po loksodromie. Trójkąt loksodromiczny, drogowy i Merkatora. 
2. Problemy żeglugi po loksodromie. 
3. Przebieg loksodromy na mapie Merkatora. 

OKREŚLANIE POZYCJI STATKU 
1. Zliczenie graficzne drogi statku. 
2. Pozycja zliczona i estymowana statku. 
3. Uwzględnianie oddziaływania wiatru i prądu podczas żeglugi. 
4. Pomiary nawigacyjne. 
5. Technika wykonywania pomiarów nawigacyjnych. 
6. Pozycja obserwowana statku. 
7. Wykreślanie pozycji obserwowanej statku z jednego obiektu lub kilku obiektów. 
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5. Metody dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01  x x    

P_W02  x x    

P_W03  x     

P_W04  x     

P_U01  x     

P_U02  x     

P_U03  x     

P_U04  x     

P_U05  x x    

P_U06  x x    

P_U07  x x    

P_U08  x x    

P_U09  x x    

P_K01  x     

P_K02  x     

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. URBAŃSKI J., KOPACZ Z., POSIŁA J.: Nawigacja morska. Część I i II. Wydawnictwo 
AMW, Gdynia 2000. 

2. WOLSKI A.: Pozycja zliczona i obserwowana w nawigacji morskiej. Inżynieria, 
Szczecin 2016. 

3. ŻOŁNIERUK D.: Nakres drogi okrętu. Część I. Wydawnictwo AMW, Gdynia 2016. 

Uzupełniająca 
1. DĄBROWSKI T., CZAPLEWSKI K.: Locja morska. Wydawnictwo AMW, Gdynia 

1998. 
2. WRÓBEL F.: Vademecum oficera wachtowego, TradeMar, Gdynia 2006. 
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8. Kontakt 

mgr inż. Dariusz ŻOŁNIERUK - tel.: 261-262-717, e-mail: d.zolnieruk@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.30. Ochrona środowiska morskiego 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.8 Hfm kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne 
1. Zakres wiedzy na poziomie maturalnym z zakresu chemii. 
2. Znajomość meteorologii i oceanografii w zakresie kierunku. 

Cele kształcenia 
Zapoznać studentów z głównymi problemami związanymi z ochroną 
środowiska morskiego oraz istotą prawną podstawowy międzynarodowych 
konwencjach o ochronie środowiska wg STCW 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Kajetan ĆWIKLIK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe pojęcia dotyczące ekologii morza, rodzaje zanieczyszczeń 
powstających na statku, przepisy prawa dotyczące zapobieganiu 
zanieczyszczeniom Morza Bałtyckiego; zasady obsługi urządzeń 
okrętowych ochrony środowiska stosowanych na statkach morskich. 

K_W04, K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Obsługiwać urządzenia ochrony środowiska stosowane na statkach; 
poprawnie oceniać pracę urządzeń ochrony środowiska; prowadzić 
przewidzianą dla statku i wymaganą prawem dokumentację z zakresu 
ochrony środowiska. 

K_U02, K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z K_K01 
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wykonywaniem zawodu, zwłaszcza w aspektach ochrony środowiska. 

 
4. Treści kształcenia 

1. Konwencja MARPOL. 
2. Konwencja helsińska. 
3. Środki i sposoby zwalczania zanieczyszczeń pochodzących ze statku. 
4. Statkowe urządzenia i systemy oczyszczające oraz zapobiegające zanieczyszczaniu. 
5. Procedury statkowe w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczaniu. 
6. Dokumentacja statku w zakresie ochrony środowiska morskiego, wymagane certyfikaty. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca na 
zajęciach 

P_W01   x    

P_U01     x x 

P_K01      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BOLAŁEK J.: Ochrona środowiska morskiego – od teorii do praktyki. 2016. 
2. BUKOWSKI Z.: Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska. 2005. 
3. KORZENIOWSKI K.: Ochrona środowiska morskiego. 1998. 
4. WIEWIÓRA A.: Ochrona środowiska morskiego. 2004. 
5. Konwencja MARPOL 73/78. 

Uzupełniająca  

 
8. Kontakt 

dr inż. Kajetan ĆWIKLIK - tel.: 261-262-525, e-mail: k.cwiklik@amw.gdynia.pl 
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9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć prowadzonych w AMW jest 
obowiązkowa. 
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3.3.31. Przewozy morskie 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.9 Hxa kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KEJP (AMW) 
wiedza okrętowa, 

budowa i stateczność jednostki pływającej 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa operacji ładunkowych w 
tym ładunków niebezpiecznych, klasyfikacji ładunków okrętowych, 
posługiwanie się kodeksami ładunkowymi.  

2. Nabycie umiejętności posługiwania się Draught Survey na podstawie 
pomiaru zanurzenia, opracowania i posługiwania się planem ładunkowym. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Liczba godzin

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Klasyfikację ładunków. Charakterystykę i właściwości ładunków oraz 
ochronę ładunków w transporcie morskim. Jednostki ładunkowe w 
transporcie morskim. Procedury dostaw, kontrolę jakościową i 
ilościową oraz odbiór ładunku. Opiekę nad ładunkiem, przygotowanie 
ładowni, separację ładunku, szkody ładunkowe. Zasady wentylacji 
ładowni. 

K_W11, K_W16 

P_W02 Przewóz ładunków niebezpiecznych morzem. Kodeks IMDG, podział na 
klasy, opakowania i oznakowanie, zasady separacji, środki ostrożności 
przy przeładunku i przewozie. 

K_W11, K_W16 
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P_W03 Materiały sztauerskie i separacyjne, sprzęt do mocowania i zasady 
mocowania ładunków. Statkowe urządzenia i osprzęt przeładunkowy. 
Instrukcje obsługi oraz przepisy BHP przy pracach przeładunkowych. 
Zasady przewozu i mocowania ładunków pokładowych i ponad 
gabarytowych oraz sztuk ciężkich. 

K_W11 

P_W04 Technologie przewozu ładunków: masowych, ziarna luzem, ładunków 
drobnicowych, drewna, ładunków chłodzonych, owoców, kontenerów. 
Planowanie załadunku, plany ładunkowe. 

K_W11 

P_W05 Eksploatację masowców. Obliczanie masy ładunku na podstawie 
odczytu zanurzenia. Eksploatację kontenerowców, planowanie 
za/wyładunku. Eksploatację drobnicowców, plan za/wyładunkowy. 
Eksploatację statków poziomego za/wyładunku. Eksploatację 
zbiornikowców, gazowców, chemikaliowców. Rozliczenie przyjętego 
ładunku płynnego, raport ulażowy.  

K_W11 

P_W06 Środki ostrożności przy wchodzeniu do pomieszczeń zamkniętych 
lub zanieczyszczonych. Wymagania dotyczące utrzymania i kontroli 
pokryw lukowych. 

K_W11 

P_W07 Klasyfikację ładunków; kodeksy dotyczące przewozu towarów 
niebezpiecznych; problematykę przewozu ładunków. 

K_W11, K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Klasyfikować i charakteryzować ładunki. Prowadzić ochronę ładunków, 
odróżniać jednostki ładunkowe w transporcie morskim. 
Charakteryzować procedury dostaw, kontroli jakościowej i ilościowej 
oraz odbioru ładunku, przygotowania ładowni, zgłaszania szkód 
ładunkowych. Stosować zasady wentylacji ładowni. 

K_U06  

P_U02 Posługiwać się Kodeksem IMDG (podział na klasy, opakowania  
i oznakowanie, zasady separacji, środki ostrożności przy przeładunku  
i przewozie). 

K_U08, K_U12 

P_U03 Określić materiały sztauerskie i separacyjne, sprzęt do mocowania  
i zasady mocowania ładunków (ładunków pokładowych i ponad 
gabarytowych oraz sztuk ciężkich), statkowe urządzenia i osprzęt 
przeładunkowy. Stosować instrukcje obsługi oraz przepisy BHP przy 
pracach przeładunkowych.  

K_U08, K_U12 

P_U04 Stosować odpowiednie technologie przewozu ładunków: masowych, 
ziarna luzem, ładunków drobnicowych, drewna, ładunków 
chłodzonych, owoców, kontenerów. Planować załadunek (plany 
ładunkowe). 

K_U06 

P_U05 Obliczać masę ładunku na podstawie odczytu zanurzenia, planować 
za/wyładunek różnych typów statków. Rozliczać przyjęty ładunek 
płynnego, raport ulażowy.  

K_U07 

P_U06 Stosować środki ostrożności przy wchodzeniu do pomieszczeń 
zamkniętych lub zanieczyszczonych. Określić wymagania dotyczące 
utrzymania i kontroli pokryw lukowych. 

K_U12 

P_U07 Obliczyć ilość ładunku na podstawie pomiaru zanurzenia statku; 
zaplanować przewóz ładunków. 

K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Opieki nad ładunkiem, przygotowania ładowni, wskazania szkód 
ładunkowych, nadzorowania załogi podczas prac sztauerskich.  

K_K03 

P_K02 Prawidłowego wykonania obowiązków alarmowych. Korzystania z 
programów symulacyjnych dot. planu załadunkowych statków. 
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4. Treści kształcenia 

1. Klasyfikacja ładunków. 
2. Jednostki ładunkowe w transporcie morskim. 
3. Materiały sztauerskie i separacyjne, sprzęt do mocowania ładunków, mocowanie ładunków. 
4. Zasady przewozu i mocowania ładunków pokładowych. 
5. Kontenery w transporcie morskim: rodzaje i oznakowanie, planowanie operacji ładunkowych, 

mocowanie. 
6. Ładunki niebezpieczne. 
7. Ładunki masowe suche. 
8. Załadunek, wyładunek i przewóz węgla. 
9. Załadunek wyładunek i przewóz ziarna luzem. 
10. Opieka nad ładunkiem. 
11. Eksploatacja zbiornikowców, chemikaliowców, gazowców. 
12. Kontrolowanie i opieka nad ładunkiem w trakcie podróży morskiej. 
13. Przeglądy ładowni, pokryw lukowych, zbiorników balastowych. 
14. Obliczanie ilości ładunku na podstawie zanurzenia. 
15. Planowanie załadunku i wyładunku, sztauplany. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium, pokaz, dyskusja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Test 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04     x  

P_W05     x  

P_W06   x    

P_W07   x  x  

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03      x 

P_U04      x 

P_U05     x  

P_U06     x  

P_U07     x x 

P_K01   x    

P_K02     x  

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 
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dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 

7. Literatura 

Podstawowa 

1. GRZYBOWSKI L., ŁĄCZYŃSKI B., NARODZONEK A., PUCHALSKI J.: Kontenery w 
transporcie morskim. Trademar, Gdynia 2003. 

2. JURDZIŃSKI M.: Podstawy bezpiecznej eksploatacji masowców. WSM, Gdynia 
1997. 

3. KABACIŃSKI J., KICIŃSKA M.: Eksploatacja statków do przewozu gazów 
skroplonych. WSM, Szczecin 1993.     

Uzupełniająca 
1. International Maritime Dangerous Goods Code. IMO, Londyn 2006. 
2. International Maritime Solid Bulk Cargo Code. IMO, Londyn 2008.    

 
8. Kontakt 

dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI - tel.: 261-262-551, e-mail: a.krolikowski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.32. Ratownictwo morskie 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.10 Hxr kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KEJP (AMW) wiedza okrętowa, nawigacja 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

Przekazanie wiedzy z zakresu: zadań, zasad ratownictwa życia na morzu; 
podstawowych charakterystyk technicznych środków SAR; zasad 
współdziałania z ratownikami; organizacji statkowej służby ratowniczej  
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia statku i załogi 

Osoba(-y) prowadzące mgr inż. Jacek BARANOWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Punkty ECTS

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawy prawne, organizację oraz procedury działania służb SAR. K_W16 

P_W02 Procedury awaryjne stosowane w ratownictwie morskim, zasady 
współpracy ze służbami SAR. 

K_W16 

P_W03 Procedury ratunkowe stosowane na jednostkach pływających. K_W16 

P_W04 Wyposażenie ratunkowe i ratownicze statku. K_W16 

P_W05 Zasady przetrwania człowieka w morzu i na środkach ratunkowych.  

P_W06 Sygnały i sposoby wzywania pomocy. K_W16 

P_W07 Zadania, zasady ratownictwa życia i mienia na morzu; podstawowe 
charakterystyki techniczne środków SAR; zasady współdziałania z 
ratownikami; organizację statkowej służby ratowniczej w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia statku i załogi. 

K_W16 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się poradnikiem poszukiwania i ratowania IAMSAR. K_U12 

P_U02 Posługiwać się wyposażeniem ratunkowym i ratowniczym statku. K_U12 

P_U03 Wykonać podstawowe obliczenia ratownicze.  

P_U04 Realizować procedurę awaryjną wprowadzoną na statku. K_U12 

P_U05 Posługiwać się międzynarodowymi procedurami współdziałania i 
koordynacji w ratownictwie morskim oraz zachować się na statku w 
sytuacjach zagrożenia; obsługiwać sprzęt i jednostki ratunkowe. 

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Współdziałania z załoga statku w zakresie obsługi sprzętu ratunkowego 
i ratowniczego stanowiącego wyposażenia statku. 

K_K01 

P_K02 Współpracy z załogą statku oraz ze służbami SAR w zakresie stosowania 
procedur ratunkowych. 

K_K01 

 
4. Treści kształcenia 

1. Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na Bałtyku. 
2. Wyposażenie łodzi i tratw ratunkowych oraz łodzi ratowniczych. 
3. Systemy wodowania łodzi, tratw ratunkowych i szybkich ratowniczych. 
4. Metody ewakuacji ludzi z zagrożonych statków towarowych. 
5. Metody ewakuacji ludzi z zagrożonych statków pasażerskich i promów. 
6. Zachowanie się rozbitków na statkowych środkach ratunkowych. 
7. Zasady przetrwania człowieka w morzu. 
8. Procedury awaryjne stosowane w ratownictwie. 
9. Postępowanie w niebezpieczeństwie. 
10. Globalne metody poszukiwania i ratowania. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium, pokaz, dyskusja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Test 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x   x 

P_W05   x    

P_W06   x    

P_W07   x    

P_U01   x    

P_U02    x  x 

P_U03   x  x  

P_U04   x    

P_U05   x x x x 

P_K01   x    

P_K02   x    

 



131 

Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. CZAJKOWSKI J., PŁAWSKI A.: Alarmowanie i naprowadzanie na rozbitków w 
Systemie GMDSS. Gdynia 1995. 

2. IAMSAR Międzynarodowy Lotniczy i Morski Poradnik Poszukiwania i Ratowania. 
Wydawnictwo Trademar, Gdynia 2001. 

3. PUCHALSKI J.: Poradnik Ratownika Morskiego. Wydawnictwo Trademar, Gdynia 
2001. 

Uzupełniająca 

1. Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS’ 74). PRS, 
Gdańsk 2010.  

2. Międzynarodowy Kodeks Środków Ratunkowych (Kodeks LSA). PRS, Gdańsk 
1999.         

 
8. Kontakt 

mgr inż. Jacek BARANOWSKI - tel.: 261-262-551, e-mail: j.baranowski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.33. Urządzenia nawigacyjne  

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.11 Hun kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) geodezja i kartografia, nawigacja 

Wymagania wstępne 
1. Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej.  
2. Znajomość podstaw elektroniki, elektrotechniki i automatyki.  
3. Znajomość matematyki w zakresie trygonometrii, rachunku wektorowego. 

Cele kształcenia 
Nauczenie zasady działania, eksploatacji i efektywnego wykorzystania 
typowych urządzeń nawigacyjnych, dokładności oraz określenia poprawek 

Osoba(-y) prowadzące 
prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI, dr inż. Krzysztof JASKÓLSKI, dr inż. Sławomir 
ŚWIERCZYŃSKI  

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zasady działania, przeznaczenie oraz zasady obsługi typowych 
okrętowych urządzeń nawigacyjnych. 

K_W06, K_W12 

P_W02 Budowę kompasu magnetycznego, również kompasu typu fluxgate, ich 
ograniczenia oraz sposoby określania tabeli dewiacji. 

K_W06 

P_W03 Budowę, zasady działania, obsługi operatorskiej oraz źródła błędów i 
zasady określania poprawek kompasów żyroskopowych. 

K_W06 

P_W04 Budowę, zasady działania oraz obsługi operatorskiej autopilota. K_W06 

P_W05 Specyfikę wykorzystania techniki radiowej dla celów nawigacyjnych, 
włącznie z zasadami radionamierzania i organizacją i możliwościami 
użytkowymi systemów LORAN i AIS. 

K_W06 
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P_W06 Organizację, zasady działania i specyfikę systemów GNSS oraz zasady 
obsługi operatorskiej odbiornika okrętowego. 

K_W06 

P_W07 Budowę, zasady działania, obsługi operatorskiej oraz charakter błędów 
systemów opartych o technikę bezwładnościową. 

K_W06 

P_W08 Ogólne tendencje automatyzacji nawigacji włącznie ze szczegółami 
standardu NMEA. 

K_W03 

P_W09 Kierunki rozwoju techniki żyroskopowej i wynikających z tego 
kierunków rozwoju żyrokompasów i urządzeń inercjalnych. 

K_W03 

P_W10 Błędy kompasów magnetycznych i żyrokompasu; metody regulacji 
systemów kontroli kursu (autopilotów); zasady pomiaru przebytej 
drogi, zasady pomiaru głębokości; cyfrowe oraz analogowe metody 
rejestracji danych nawigacyjnych; zastosowanie rejestratora danych z 
podróży w nawigacji; zasady określania pozycji oraz wektora ruchu w 
systemach radionawigacyjnych; budowę i działanie systemu 
automatycznej identyfikacji statków; zasadę pomiarów radarowych; 
problemy wykrywania związane z zasięgiem; rodzaje zniekształceń i 
zakłóceń, ich przyczyny i sposoby reakcji na ich obecność; dokładność 
nakresów radarowych. 

K_W03, K_W06, 
K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Obsługiwać i korzystać z kompasu magnetycznego, również kompasu 
typu fluxgate oraz określać błędy tych urządzeń i sporządzić tabelę 
dewiacji. 

K_U11, K_U13, 
K_U14 

P_U02 Obsługiwać i korzystać z kompasu żyroskopowego oraz określać błędy 
kompasu żyroskopowego. 

K_U09, K_U11, 
KU13, K_U14 

P_U03 Korzystać z autopilota, włącznie z wprowadzeniem adekwatnych 
nastaw urządzenia. 

K_U09, K_U13 

P_U04 Wykonać radionamiar oraz posługiwać się okrętowymi odbiornikami 
systemów Loran i AIS, włącznie z ich regulacją i połączeniem z innymi 
urządzeniami nawigacyjnymi. 

K_U11, K_U13 

P_U05 Korzystać z okrętowego odbiornika GNSS włącznie z jego odpowiednią 
regulacją. 

K_U11, K_U13 

P_U06 Rejestrować dane w standardzie NMEA oraz interpretować je.  

P_U07 Skalibrować żyrokompas; interpretować nastawy autopilota; 
przeprowadzić podstawową kalibrację i ocenę dokładności echosondy 
nawigacyjnej; zweryfikować dokładność pozycji wskazywaną za 
pomocą radionawigacyjnych systemów naziemnych i satelitarnych; 
wprowadzać parametry wymagane w odbiornikach poszczególnych 
systemów; wprowadzać dane punktów drogowych i zaprogramować 
trasy oraz alarmy nawigacyjne. 

K_U09, K_U11, 
KU13, K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z 
wykonywaniem zawodu, zwłaszcza w aspektach bezpieczeństwa. 

K_K01 

 
4. Treści kształcenia 

PODSTAWOWE URZĄDZENIA NAWIGACYJNE 
1. Budowa i zasada działania kompasów magnetycznych, elektromagnetycznych i kompasów 

elektronicznych. Określanie całkowitej poprawki. 
2. Budowa i zasada działania żyrokompasów. 
3. Obsługa autopilotów. 
4. Pomiar prędkości statku. 
5. Pomiar głębokości. 
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6. Eksploatacja podstawowych urządzeń nawigacyjnych. 
7. Systemy mostka zintegrowanego. 
8. System automatycznej identyfikacji statku (AIS). 
9. Rejestratory danych z podróży (VDR, S-VDR). 

SATELITARNE SYSTEMY RADIONAWIGACYJNE 
1. Określanie pozycji systemami GNSS dostępnymi w obszarze żeglugi. 
2. przybrzeżnej jak: GPS, DGPS, EGNOS. 
3. Eksploatacja odbiorników systemów radionawigacyjnych. 

RADIOLOKACJA – WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ RADAROWYCH 
1. Umiejętność posługiwania się, interpretacji oraz analizy informacji otrzymywanych z radaru a 

zwłaszcza: 

• zniekształcenie obrazu radarowego i dokładność wskazań, 

• włączenie radaru i zestrojenie obrazu, 

• identyfikacja zakłóceń i zniekształceń obrazu, ech fałszywych, ech od fal itp., raconu i SART. 
2. Umiejętność pozyskiwania, interpretowania i analizowania informacji pochodzących z ARPA. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_W05   x    

P_W06   x    

P_W07   x    

P_W08   x    

P_W09   x    

P_W10   x    

P_U01     x  

P_U02     x  

P_U03     x  

P_U04     x  

P_U05     x  

P_U06     x  

P_U07     x  

P_K01   x    
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. FELSKI A., JASKÓLSKI K.: Okrętowe urządzenia nawigacyjne. Zbiór przewodników 
do zajęć laboratoryjnych. AMW, Gdynia 2016. 

2. FELSKI A.: Pomiar prędkości okrętu. AMW, Gdynia 1998. 
3. GUCMA M., MONTEWKA J.: Podstawy morskiej nawigacji inercyjnej. AM, 

Szczecin 2006. 
4. JANUSZEWSKI J.: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. WN PWN, Warszawa 

2006. 
5. ŁUSZNIKOW E., DZIKOWSKI R.: Dewiacja kompasu magnetycznego. WN AM, 

Szczecin 2012. 
6. POSIŁA J., SZYBKA P.: Klasyczne kompasy żyroskopowe z korektą wewnętrzną. 

AMW, Gdynia 2006. 

Uzupełniająca 1. The principles of navigation. The Admiralty Manual of Navigation vol. 1. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Krzysztof JASKÓLSKI - tel.: 261-262-837, e-mail: k.jaskolski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w 
sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
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3.3.34. Geofizyka 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.12 Hgf kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZGM (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Poznanie i zrozumienie mechanizmów zjawisk fizycznych zachodzących w 
geosferze oraz metod geofizycznych stosowanych do badań 
geologicznych. 

2. Nabycie umiejętności analizy sejsmogramów oraz zapisów 
magnetometrycznych. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Jarosław TĘGOWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zjawiska fizyczne zachodzące w hydrosferze i ich relacje w odniesieniu 
do procesów przyrodniczych. 

K_W01 

P_W02 Konsekwencje obecności ziemskich geosfer i powiązań między nimi. K_W02 

P_W03 Terminologię właściwą w naukach ścisłych i przyrodniczych.  

P_W04 Zastosowanie metod geofizycznych w rozpoznawaniu struktur litosfery. K_W03, K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Planować i przeprowadzać w terenie i laboratorium obserwacje i 
pomiary fizyczne oraz interpretować ich wyniki, stosować podstawowe 
techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w geofizyce. 

K_U01, K_U02 
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P_U02 Wykorzystywać archiwalne i elektroniczne bazy danych do opracowań i 
interpretacji zjawisk i procesów geologicznych. 

K_U08 

P_U03 Posługiwać się matematycznymi i statystycznymi metodami do analizy 
danych i opisu zjawisk geologicznych. 

K_U14 

P_U04 Identyfikować obiekty morfologiczne i strukturalne na podstawie 
zapisów z sondowań. 

K_U03 

P_U05 Systematycznie poszerzać i aktualizować wiedzę geologiczną. K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Rola i znaczenie Geofizyki w naukach o Ziemi. Powstanie i budowa Wszechświata, Układu 
Słonecznego i Ziemi. Termika Ziemi, temperatura skorupy ziemskiej, stosunki termiczne w wnętrzu Ziemi. 
Pole grawitacyjne Ziemi, grawimetria, izostazja. Budowa i działanie grawimetrów morskich, ich 
zastosowanie do badań dna morskiego. Metody sejsmiczne i sejsmoakustyczne w badaniach skorupy 
ziemskiej i litosfery, sejsmika refleksyjna, sejsmika refrakcyjna, metody sejsmoakustyczne stosowane do 
badania powierzchni i struktury warstwowej dna morskiego, budowa źródeł sygnałów 
sejsmoakustycznych i budowa systemów odbiorczych. Metody badania płytkich warstw poddennych – 
systemy o wysokiej rozdzielczości wgłębnej – boomery, profilomierze akustyczne, echosondy 
parameteryczne. Ziemskie pole magnetyczne, magnetometria, magnetostratygrafia, paleomagnetyzm. 
Budowa i działanie magnetometrów. Poszukiwanie i monitoring kabli podwodnych, wraków i innych 
obiektów o właściwościach magnetycznych. Rodzaje dna morskiego. Metody i narzędzia służące do 
poboru prób powierzchniowych osadów. Procesy dynamiczne zachodzące w warstwie powierzchniowej 
dna morskiego. 
Ćwiczenia: Budowa Układu Słonecznego i Ziemi. Zastosowanie metod sejsmicznych w badaniach 
geologicznych: sejsmika refleksyjna, sejsmika refrakcyjna. Interpretacja sejsmogramów i echogramów – 
zapisy z badań sparkerem, boomerem, subbottom profilerem. Interpretacja zapisów anomalii pola 
magnetycznego zarejestrowanych magnetometrem. Zapoznanie się z działaniem urządzeń do poboru 
prób powierzchniowych osadów (box correr, wibrosonda). 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01  x     

P_W02  x     

P_W03  x     

P_W04  x     

P_U01   x  x  

P_U02   x  x  

P_U03   x  x  

P_U04   x  x  

P_U05   x  x  
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. FAJKLEWICZ Z. (red.): Zarys geofizyki stosowanej. Wyd. geologiczne, Warszawa 
1972. 

2. STENZEL P., SZYMANKO J.: Metody geofizyczne w badaniach hydrologicznych i 
geologiczno-inżynierskich. Wyd. geologiczne, Warszawa 1973. 

Uzupełniająca 

1. Journal of Geophysical Research. The Official Magazine of the American 
Geophysical Union. http://www.agu.org/journals/jgr/ 

2. LOWRIE W.: Fundamentals of Geophysics. Wyd. Cambridge University Press, 
2007. 

3. MORTIMER Z.: Zarys fizyki Ziemi. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-
Dydaktyczne, Kraków 2004. 

4. RESNICK R., HALLIDAY D.: Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i 
technicznych. Tom I, II. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1980. 

5. REYNOLDS J. M.: An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, 
Wiley & Sons, 1997. 

6. TELFORD W. M., GELDART L. P., SHERIFF R. E.: Applied Geophysics, Cambridge 
Univ. Press, 1990. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Jarosław TĘGOWSKI – tel.: 58 523-68-17, e-mail: jaroslaw.tegowski@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.35. Geologia dna morskiego 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.13 Hgd kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZGM (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Poznanie i zrozumienie genezy, budowy geologicznej oraz form topografii 
dna basenów oceanicznych, typów osadów dennych i prawidłowości ich 
występowania. 

2. Interpretacja przestrzenna elementów morfologiczno-strukturalnych dna 
oceanów na mapach geologicznych i ich powiązanie z procesami 
geologicznymi. 

Osoba(-y) prowadzące dr Ewa SZYMCZAK, dr Agnieszka KUBOWICZ-GRAJEWSKA, dr Dominik PAŁGAN 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Punkty ECTS

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Związek procesów fizycznych z procesami geologicznymi zachodzącymi 
w środowisku morskim. 

K_W01 

P_W02 Przyczyny i skutki procesów geologicznych w środowisku morskim. K_W02 

P_W03 Specjalistyczną terminologię w opisie budowy geologicznej i morfologii 
dna oceanicznego i morskiego. 

 

P_W04 Metody morskich badań geologicznych i dokonane w oparciu o nie 
odkrycia naukowe. 
 
 

K_W03, K_W04 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 W oparciu o materiały źródłowe analizować elementy morfologiczno-
strukturalne dna mórz i oceanów, rozmieszczenie osadów oraz ich 
związek z procesami geologicznymi. 

K_U08 

P_U02 Przygotować opracowania graficzne, syntezy i wnioski z prowadzonych 
analiz indywidualnie i w zespole. 

K_U14, K_U16, 
K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Terminowej realizacji prac indywidualnych i zespołowych. K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Historia badań dna oceanicznego i współczesne programy badawcze. Ewolucja basenów 
oceanicznych, historia rozwoju geologicznego współczesnych oceanów. Skorupa oceaniczna i jej budowa 
w świetle wyników najnowszych badań. Formy topografii dna basenów oceanicznych i ich związek z 
procesami geologicznymi. Źródła dopływu materiału osadowego do mórz i oceanów. Prawidłowości 
przestrzennego rozmieszczenia osadów w oceanie. Osady morskie i tempo ich sedymentacji. 
Laboratoria: Jednostki morfologiczne dna oceanu światowego. Sejsmiczność i wulkanizm w oceanie 
światowym. Typy granic płyt litosfery. Trójzłącza. Litologia i skład mineralny osadów. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Prezentacja 

P_W01  x     

P_W02  x x  x x 

P_W03  x     

P_W04  x     

P_U01   x    

P_U02    x x x 

P_K01    x x x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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3.3.36. Geologia ogólna 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.14 Hgo kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZGM (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Zrozumienie związku procesów endogenicznych i egzogenicznych z rzeźbą 
powierzchni Ziemi. 

2. Umiejętność makroskopowej identyfikacji minerałów i skał oraz 
rozpoznawania podstawowych struktur tektonicznych na mapie 
geologicznej. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Małgorzata WITAK, mgr Karolina TRZCIŃSKA 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Związek podstawowych procesów geologicznych z prawami fizyki. K_W01 

P_W02 Przebieg procesów geologicznych, ich przyczyny i skutki. K_W02 

P_W03 Terminologię właściwą w geologii fizycznej z uwzględnieniem 
problematyki morskiej. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Odtworzyć i przedstawić przebieg procesów geologicznych 
prowadzących do powstania struktur tektonicznych oraz form rzeźby 
obszaru z wykorzystaniem danych empirycznych i literaturowych 
posługując się poprawnie terminologią. 

K_U08, K_U14 
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P_U02 Rozpoznać makroskopowo i opisać podstawowe minerały, skały na 
podstawie obserwacji własnych i danych źródłowych. 

K_U03 

P_U03 Samodzielnie pogłębiać i aktualizować wiedzę o przejawach i skutkach 
procesów geologicznych. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Budowa wnętrza Ziemi. Tektonika płyt litosfery i jej związek z plutonizmem, wulkanizmem, 
diastrofizmem i metamorfizmem. Ruchy pionowe litosfery – przyczyny i skutki. Procesy glacjalne, 
glacifluwialane, fluwialne i morskie z uwzględnieniem erozji, transportu i akumulacji. 
Laboratoria: Minerały skałotwórcze i ich cechy makroskopowe. Podstawy petrografii. Przegląd skał 
magmowych, osadowych i metamorficznych z uwzględnieniem ich składu mineralnego i cech budowy 
wewnętrznej. Deformacje tektoniczne i ich odwzorowanie na mapie geologicznej. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01  x     

P_W02  x     

P_W03  x x    

P_U01  x     

P_U02   x    

P_U03  x     

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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3.3.37. Hydrologia 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.15 Hhy kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KH (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Zdobycie podstawowej wiedzy o hydrosferze i obiegu wody w środowisku. 
Poznanie przyczyn oraz geograficznych uwarunkowań krążenia wody w 
przyrodzie. Uzyskanie wiedzy teoretycznej odnośnie głównych obiektów 
hydrosfery oraz występujących między nimi powiązań i zależności. 
Opanowanie podstawowej terminologii z zakresu nauk o wodzie. 

2. Poznanie źródeł informacji hydrologicznej. Opanowanie umiejętności 
podstawowych metod opracowań danych pochodzących z pomiarów 
hydrometrycznych. Umiejętność przestrzennej charakterystyki obiektów 
wodnych w granicach naturalnych jednostek hydrograficznych. 
Przygotowanie do interpretacji treści zawartych na mapach 
hydrograficznych. 

3. Nabycie umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów 
hydrologicznych z wykorzystaniem aparatury. Przestrzenne zróżnicowanie 
obiektów hydrosfery i ich charakterystyka. Poznanie wpływu człowieka na 
kształtowanie hydrosfery. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Roman CIEŚLIŃSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe procesy i zjawiska zachodzące w hydrosferze. K_W02 

P_W02 Metody matematyczne i statystyczne w naukach przyrodniczych. K_W04 

P_W03 W stopniu podstawowym - teoretyczne podstawy technik pozyskiwania 
danych hydrologicznych i ich przedstawiania (sygnatury). 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Przeprowadzić podstawowe obserwacje procesów i zjawisk 
hydrologicznych, dobrać i stosować w praktyce sprzęt i urządzenia do 
pomiarów hydrologicznych, dokonać wyboru miejsc pomiarowych i 
uzasadnić swój wybór. 

K_U02 

P_U02 Dokonać niezbędnych obliczeń, przedstawić uzyskane wyniki w formie 
graficznej lub w postaci mapy oraz interpretować otrzymane wyniki z 
wykorzystaniem fachowej literatury i terminologii. 

K_U01 
K_U08 
K_U14 

P_U03 Czytać i interpretować mapę topograficzną i na jej podstawie, zgodnie z 
wytycznymi kartowania hydrograficznego, gromadzić wszelkie dane do 
stworzenia mapy hydrograficznej: lokalizować, rozpoznawać obiekty 
hydrograficzne, uzasadniać ich położenie, charakteryzować, wykreślać 
działy wodne, nanosić elementy gospodarki wodnej, wykonywać 
niezbędne pomiary. 

K_U03 
K_U16 

P_U04 Przyjąć odpowiedzialność za pracę własną oraz wykazać gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie zrealizowane zadania; współdziałać i 
pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Przyjęcia odpowiedzialności za powierzany sprzęt oraz bezpieczeństwo 
pracy własnej i innych. 

K_K01 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Podstawowe pojęcia oraz parametry fizjograficzne i geomorfologiczne zlewni. Dział wodny, 
dział topograficzny, dorzecze, zlewnia, zlewnie bifurkujące, zlewnie bezodpływowe, zlewnie 
antropogeniczne, obiekty hydrograficzne: punktowe, liniowe i obszarowe. Obieg wody w przyrodzie. 
System hydrograficzny. Podstawowe pojęcia hydrograficzne. Bilans wodny zlewni – elementy bilansu. 
Podział hierarchiczny sieci rzecznej. Stany wody. Zmiany poziomu wody w ujściach rzek, mokradłach i 
rzekach. Rodzaje wodowskazów. Metody przenoszenia informacji hydrologicznej. Niepewności związane 
z urządzeniami do pomiaru poziomu wody. Metody pomiaru przepływu wody. Metody wyznaczenia 
prędkości średniej w pionie hydrometrycznym. Metody obliczenia przepływu. Przepływy o określonym 
prawdopodobieństwie przewyższenia lub nieosiągnięcia, przepływy nienaruszalne. Krzywa przepływu i 
sposoby jej wyznaczania w przekroju kontrolowanym i niekontrolowanym. Formowanie się odpływu 
rzecznego i jego składowe. Hydrogramy wezbrań. Rozdział hydrogramu na składowe odpływu rzecznego, 
ich geneza i charakterystyka. Krzywa sumowa odpływu. Analiza odpływu rzecznego (czasowa zmienność 
stanów i przepływów, miary odpływu, wielkość i struktura odpływu). Teoria Hortona formowanie się 
odpływu wezbraniowego. Teoria zmiennych obszarów czynnych w zlewni. Wezbrania i niżówki. Związki 
wodowskazów. Powodzie. Przepływy charakterystyczne: główne, okresowe i konwencjonalne. Obliczanie 
przepływów minimalnych, średnich i maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie 
przewyższenia – metodyka dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych (wzory ekstrapolacyjne, 
formuły empiryczne i genetyczne, metoda podobieństwa hydrologicznego). Związki wód podziemnych z 
wodami powierzchniowymi. Matematyczne i hydrologiczne modele obliczania odpływu rzecznego. 



147 

Modele opad-odpływ do wyznaczania wezbrań w małych zlewniach rzecznych; modele ilości i jakości 
odpływu. Wykorzystanie modeli do oceny wpływu działalności człowieka na przepływy wezbraniowe. 
Wpływ antropopresji (zmiany użytków w zlewni, urbanizacji, zabudowy hydrotechnicznej) na 
charakterystyki odpływu. 
Ćwiczenia terenowe: Wyznaczenie przekroju poprzecznego przy wykorzystaniu RTK i dobór 
współczynników szorstkości z tabeli. Odczytanie stanów wody z łaty wodowskazowej oraz diverów. 
Pomiar i obliczenie przepływu wody z wykorzystaniem młynka hydrometrycznego i metody pływakowej. 
Pomiar przepływu wody użyciu urządzeń bazujących na Dopplerze (przepływomierze horyzontalne, 
ADCP, przepływomierze umieszczone na dnie – Argonauty) Wyznaczenie przepływu wody metodą 
znacznikową i za pomocą przelewu. Pomiar zjawiska cofki. Pomiary stanów wody na mokradłach. 
Laboratoria: Wyznaczenie granicy zlewni cieku głównego i jego dopływów. Określenie profilu przyrostu 
powierzchni zlewni. Obliczenie parametrów fizjograficznych zlewni (spadek zlewni, średni spadek 
stoków). Prędkość wody w korycie – metoda izotach. Obliczanie natężenia przepływu metodą 
rachunkową. Obliczenie przepływu średniego rocznego. Profil hydrologiczny przepływów średnich 
rocznych. Obliczanie natężenia przepływu w korycie rzecznym na podstawie obserwacji 
wodowskazowych. Określenie krzywej przepływu w przekroju wodowskazowym (Wyznaczenie 
empirycznej krzywej przepływu). Określenie równania teoretycznej krzywej przepływu (przedstawienie 
krzywej empirycznej w układzie logarytmicznym, wyznaczenie przedziałów zmienności krzywej 
przepływu, estymacja parametrów „a”, „n” krzywej teoretycznej). Wyznaczanie krzywej metodą 
graficzną. Określenie krzywej przepływu w przekroju niekontrolowanym. Wyznaczenie krzywej przepływu 
metodą koryta wielodzielnego. Wyznaczenie krzywej przepływu metodą uśrednionego współczynnika 
szorstkości. Obliczenie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie 
przewyższenia w zlewni kontrolowanej i niekontrolowanej. Wyznaczanie przepływów 
charakterystycznych przy braku danych obserwacyjnych. Obliczanie nienaruszalnych i dyspozycyjnych 
zasobów wodnych metodą statyczną i dynamiczną. Zastosowanie modelu matematycznego do 
wyznaczania wezbrań (w tym przepływów obliczeniowych) w małych zlewniach. Weryfikacja wyników 
pomiaru. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenie terenowe, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03   x    

P_U04    x   

P_K01     x  

 
 
 
 
 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 
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Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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reprezentatywnej Pojezierza Kaszubskiego. Zesz. Nauk. Wydz. BiNOZ UG, 1975. 
3. DYNOWSKA I.: Typy reżimów rzecznych w Polsce. Prace IG UJ, Kraków 1971. 
4. DYNOWSKA I., TLAŁKA A.: Hydrografia. PWN, Warszawa-Poznań 1982. 
5. Instrukcja opracowania mapy hydrograficznej Polski. Dokum. Geogr. IG PAN 

1964. 
6. LANGE W. (red.): Metody badań fizycznolimnologicznych. UG, Gdańsk 1993. 
7. ŁOMNIEWSKI K.: Oceanografia fizyczna. PWN, Warszawa 1969. 
8. PAZDRO Z.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. geologiczne, Warszawa 1983. 
9. SOCZYŃSKA U. (red): Podstawy hydrologii dynamicznej. Wyd. UW, Warszawa 

1990. 
10. System Informacji o Terenie. Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000 w formie 

analogowej i numerycznej. Wytyczne techniczne K-3.4, GUGiK, Warszawa 1997. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Roman CIEŚLIŃSKI – tel.: 58 523-65-29, e-mail: georc@univ.gda.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.38. Oceanografia fizyczna 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.16 Hof kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZOF (UG) fizyka 

Wymagania wstępne Konieczna jest znajomość podstaw fizyki 

Cele kształcenia 

1. Poznanie zróżnicowania cech fizycznych wody morskiej oraz procesów 
kształtujących te cechy. 

2. Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów dynamicznych w morzu 
(falowanie, prądy, mieszanie, itd.) oraz wielkoskalowej i regionalnej 
cyrkulacji oceanicznej. 

3. Poznanie podstaw fizyki i dynamiki lodu morskiego oraz procesów 
zachodzących w morzach polarnych i subpolarnych. 

Osoba(-y) prowadzące dr Marek KOWALEWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zjawiska i procesy zachodzące w hydrosferze oraz ich wzajemne 
powiązania i relacje, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy. 

K_W02 

P_W02 Metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach 
fizycznych mórz i oceanów. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 samodzielnie korzystać z literatury fachowej z zakresu oceanografii 
fizycznej dostępnej w formie tradycyjnej i elektronicznej, dokonywać 

K_U08 
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oceny, krytycznej analizy i syntezy oraz prawidłowej interpretacji 
pozyskanej informacji. 

P_U02 Posługiwać się obowiązującą terminologią w prezentowaniu i 
dyskutowaniu problemów z zakresu oceanografii fizycznej. 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Terminowej realizacji zadań podczas prac indywidualnych i 
zespołowych. 

K_K01 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Wstęp: system ocean-atmosfera, oceanografia fizyczna wśród innych nauk o Ziemi. Siły 
działające na masy wodne w oceanach. Siła Coriolisa, siła gradientu ciśnienia, siły tarcia. Czasowa i 
przestrzenna zmienność temperatury, zasolenia, gęstości i innych cech mas wodnych. Diagramy T-S i ich 
interpretacja. Stabilność pionowa mas wodnych, procesy mieszania: konwekcja, dyfuzja różnicowa. Prądy 
wiatrowe, teoria Ekmana, upwelling/downwelling przybrzeżny i śródoceaniczny. Prądy geostroficzne, 
wyznaczanie prądów metodą dynamiczną, ocean barotropowy i baroklinowy. Wielkoskalowa cyrkulacja 
oceaniczna. Cyrkulacja termohalinowa, mechanizmy głębokiej konwekcji oraz mieszania. Fale 
grawitacyjne w morzu, ich rodzaje i podstawowe właściwości. Pływy astronomiczne, siły w układzie 
Ziemia–Księżyc–Słońce, statyczna i dynamiczna teoria pływów, pływy dobowe, półdobowe i mieszane, 
prądy pływowe. Fale wiatrowe, parametry fal, prędkość fazowa i grupowa, dyspersja, refrakcja, dyfrakcja, 
procesy generacji fal przez wiatr oraz dyssypacji fali na głębokiej i płytkiej wodzie. Podstawowe metody 
modelowania i prognozowania fal wiatrowych. Fale tsunami, fale wewnętrzne. Wahania poziomu morza i 
ich przyczyny, metody pomiaru poziomu morza. Podstawy zjawisk lodowych: zamarzanie wody morskiej i 
słodkiej, rodzaje, struktura i właściwości lodu morskiego, podstawy termodynamiki i dynamiki lodu 
morskiego. Oceanografia strefy brzegowej. Estuaria. Elementy oceanografii regionalnej: oceanografia 
Morza Bałtyckiego i polskiej strefy brzegowej. 
Ćwiczenia: Struktura temperatury i zasolenia w oceanach. Gęstość wody. Masy wodne i mieszanie. 
Różnicowa dyfuzja ciepła i soli. Słone palce. Propagacja dźwięku w wodzie morskiej. Refrakcja fal 
dźwiękowych. Prądy wiatrowe. Transport Ekmana i upwelling. Prądy geostroficzne. Metoda wyznaczania 
prądów geostroficznych na podstawie temperatury i zasolenia. Falowanie wiatrowe. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca 

studenta na 
zajęciach 

P_W01  x x  x  

P_W02  x x  x  

P_U01     x  

P_U02  x x  x  

P_K01     x x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. DRUET C.: Dynamika morza. Wydawnictwo UG, 2000. 
2. TRZECIAK S.: Meteorologia morska z oceanografią. PWN, 2006. 

Uzupełniająca 
1. MASSEL S. R.: Procesy hydrodynamiczne w ekosystemach morskich. 

Wydawnictwo UG, 2010. 

 
8. Kontakt 

dr Marek KOWALEWSKI – tel.: 58 523-68-78, e-mail: marek.kowalewski@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.39. Podstawy fizyki morza 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.17 Hpf kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZOF (UG) matematyka, fizyka 

Wymagania wstępne Konieczna jest znajomość podstaw fizyki 

Cele kształcenia 
Poznanie i zrozumienie podstawowych praw odpowiedzialnych za zjawiska 
fizyczne występujące w morzu 

Osoba(-y) prowadzące prof. dr hab. Adam KRĘŻEL 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Wybrane fakty, zjawiska i procesy z zakresu fizyki oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, 
niezbędne dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów 
zachodzących w środowisku wodnym. 

K_W01 

P_W02 Zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze zachodzące w środowisku 
wodnym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska morskiego, jak 
również zastosowania praktyczne tej wiedzy. 

K_W02 

P_W03 Podstawowe pojęcia i terminy stosowane w naukach przyrodniczych, 
podstawowe pojęcia z zakresu nauk o morzu, w tym na temat rozwoju 
badań oceanograficznych. 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się podstawowymi matematycznymi i statystycznymi 
metodami do analizy danych i opisu zjawisk i procesów zachodzących w 
środowisku morskim. 

K_U02 

P_U02 Samodzielnie korzystać z literatury fachowej z zakresu fizyki morza 
dostępnej w formie tradycyjnej i elektronicznej, dokonywać oceny, 
krytycznej analizy i syntezy oraz prawidłowej interpretacji pozyskanej 
informacji. 

K_U08 

P_U03 Prawidłowo posługiwać się obowiązującą terminologią w 
prezentowaniu i dyskutowaniu problemów z zakresu nauk fizycznych. 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Terminowej realizacji zadań podczas prac indywidualnych i 
zespołowych. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Siły działające na masy wodne oceanu, rodzaje ruchu mas wodnych. Woda morska, jej 
struktura molekularna i właściwości fizyczne. Dopływ energii słonecznej i oddziaływanie światła ze 
środowiskiem morskim. Wymiana molekularna i turbulentna masy, ciepła i pędu w morzu. Fale 
akustyczne w środowisku morskim. 
Ćwiczenia: Promieniowanie słoneczne jako podstawowe źródło energii, rola promieniowania w wymianie 
energii morza (w oparciu o prawa promieniowania ciała doskonale czarnego). Woda morska, jej struktura 
molekularna i właściwości fizyczne. Elementy termodynamiki (głównie równanie stanu wody morskiej). 
Elementy optyki morza. Dopływ energii słonecznej i oddziaływanie światła ze środowiskiem morskim. 
Wymiana molekularna i turbulentna masy, ciepła i pędu w morzu. Fale akustyczne w środowisku 
morskim. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca 

studenta na 
zajęciach 

P_W01   x  x  

P_W02   x  x  

P_W03   x    

P_U01   x  x x 

P_U02     x  

P_U03     x  

P_K01     x x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 1. DERA J.: Fizyka morza. Wyd. PWN, Warszawa 2003. 

Uzupełniająca 

1. KNAUSS J. A.: Introduction to Physical Oceanography. Wyd. Waveland Pr Inc., 
2005. 

2. STEELE J. H., THORPE S. A., TUREKIAN K. K.: Elements of Physical Oceanography. 
Wyd. Academic Press, 2009. 

 
8. Kontakt 

prof. dr hab. Adam KRĘŻEL – tel.: 58 523-68-88, e-mail: adam.krezel@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.40. Podstawy geologii Morza Bałtyckiego 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.18 Hgm kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZGM (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 
Poznanie i zrozumienie genezy oraz struktury geologicznej i historii Morza 
Bałtyckiego oraz typów osadów dennych i prawidłowości ich występowania 

Osoba(-y) prowadzące dr Maria RUCIŃSKA-ZJADACZ 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Budowę geologiczną obszaru bałtyckiego jako skutek oddziaływania 
procesów endo– i egzogenicznych; stosując właściwą terminologię 
wyjaśnia warunki transportu i depozycji osadów morskich. 

K_W02 

P_W02 Metody analityczne stosowane w badaniu i metody oraz narzędzia 
statystyczne w interpretowaniu osadów dna Morza Bałtyckiego. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Stosować prawidłowe metody badań osadów morskich. K_U02 

P_U02 Zinterpretować wyniki analiz cech osadów oraz struktur 
sedymentacyjnych oraz scharakteryzować środowiska sedymentacyjne 
w których powstawały osady. 

K_U01, K_U07 

P_U03 Zaplanować, indywidulanie i w zespole, prowadzenie badań oraz 
opracować ich wyniki w formie sprawozdania z wykorzystaniem danych 
literaturowych. 

K_U08, K_U14, 
K_U16, K_U18 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Stratygrafia, geneza i litologia osadów obszaru bałtyckiego. Rozwój obszaru Morza Bałtyckiego 
w plejstocenie - zlodowacenia i ostatnia deglacjacja. Powstanie i rozwój Morza Bałtyckiego (późny glacjał 
i holocen). Względne zmiany poziomu wód Morza Bałtyckiego w późnym plejstocenie i holocenie. 
Współczesne procesy sedymentacyjne w Morzu Bałtyckim. Warunki transportu i sedymentacji osadów w 
środowisku morskim. 
Laboratoria: Wprowadzenie do laboratoryjnych metod badań osadów. Analiza granulometryczna (sitowa 
oraz sedymentacyjna). Opracowanie i interpretacja wyników analiz granulometrycznych. Analiza i 
interpretacja środowisk sedymentacyjnych na podstawie cech tekstualnych osadów. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_U01     x  

P_U02     x  

P_U03     x  

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. GUDELIS W. K., JEMIELIANOW J. M.: Geologia Morza Bałtyckiego. Wyd. 
geologiczne, Warszawa 1982. 

2. MOJSKI J. E. (red.): Atlas geologiczny Południowego Bałtyku. Państwowy Instytut 
Geologiczny, Warszawa – Sopot 1995. 

3. UŚCINOWICZ Sz. (red.): Geochemia osadów powierzchniowych Morza 
Bałtyckiego. Państwowy Instytut Geologiczny, 2011. 

Uzupełniająca 
1. EMELYANOV E. M.: Geology of the Gdańsk Basin, Baltic Sea. Russian Academy of 

Sciences, Yantarny skaz 2002. 
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2. VOIPIO A. (red.): The Baltic Sea. Elsevier Oceanography series, 1981 (chapter: 
WINTERHALTER B. et al.: Geology of the Baltic Sea). 

 
8. Kontakt 

dr Maria RUCIŃSKA-ZJADACZ – tel.: 58 523-68-19, e-mail: maria.rucinska-zjadacz@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.41. Prowadzenie prac hydrograficznych  

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.19 Hpp kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu zasad i wymagań dotyczących planowania i 
prowadzenia hydrograficznych prac pomiarowych, zgodnie z 
uregulowaniami krajowymi i międzynarodowymi. 

2. Opanowanie umiejętności zaplanowania i kierowania pracami 
hydrograficznymi na morzu i w portach, z wykorzystaniem różnorodnych 
urządzeń i systemów pomiarowych. 

Osoba(-y) prowadzące mgr inż. Henryk NITNER 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Ogółem 20 30 40 0 90 72 162 3,6 2,9 6,5
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Rodzaje i sposoby realizacji prac hydrograficznych. K_W03, K_W04 

P_W02 Funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego serwisu 
hydrograficznego dla potrzeb bezpieczeństwa żeglugi. 

K_W04, K_W16 

P_W03 Krajowe i międzynarodowe standardy, instrukcje i przepisy dotyczące 
planowania i realizowania prac hydrograficznych oraz kompetencji i 
odpowiedzialności hydrografa morskiego. 

K_W14, K_W16 

P_W04 Zasady przygotowania technicznego i organizacyjnego oraz 
prowadzenia różnych rodzajów prac hydrograficznych. 

K_W08 
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P_W05 Zasady przygotowania i prowadzenia dokumentacji prac 
hydrograficznych. 

K_W16 

P_W06 Aspekty prawne prowadzenia prac hydrograficznych. K_W15, K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Planować, organizować i prowadzić pomiary hydrograficzne, zgodnie z 
przepisami krajowymi i standardami międzynarodowymi. 

K_U02, K_U04 

P_U02 Praktycznie wykorzystywać różnorodne urządzenia i systemy 
hydrograficzne stosowane w pracach hydrograficznych, z 
uwzględnieniem ograniczeń, błędów i kalibracji. 

K_U06, K_U09, 
K_U11, K_U12 

P_U03 Samodzielnie korzystać z literatury fachowej dostępnej w formie 
tradycyjnej i elektronicznej oraz Internetu, integrować, oceniać oraz 
dokonywać prawidłowej interpretacji pozyskanej informacji, 
wyprowadzać wnioski, formułować opinie i podejmować działania dla 
skutecznej i bezpiecznej realizacji prac hydrograficznych. 

K_U08, K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Samodzielnego organizowania, planowania i kierowania pracą 
różnorodnych zespołów pomiarowych 

K_K01, K_K02 

P_K02 Odpowiedzialnego pozyskiwania, opracowywania i rozpowszechniania 
danych hydrograficznych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących 
zasad etyki zawodu hydrografa morskiego 

K_K02, K_K04 

 
4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające. Cele i przeznaczenie prac hydrograficznych. Międzynarodowe i krajowe 
standardy planowania, zamawiania i wykonywania różnych rodzajów prac hydrograficznych oraz 
kompetencji hydrografów morskich. Środki i sposoby pozyskiwania, opracowywania i przekazywania 
danych hydrograficznych. Hydrograficzne urządzenia i systemy pomiarowe. Zasady planowania prac 
hydrograficznych. Zasady i wymagania w zakresie prowadzenia prac hydrograficznych. Organizacja i 
zasady kontroli prac hydrograficznych. Dokumentacja prac hydrograficznych. Prawne aspekty 
prowadzenia prac hydrograficznych. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium, projekt. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01 x  x    

P_W02 x  x    

P_W03 x  x    

P_W04 x  x    

P_W05 x  x    

P_W06 x  x    

P_U01    x x  

P_U02    x x  

P_U03    x x  

K_K01 x   x   

K_K02 x      
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. GRZĄDZIEL A., WĄŻ M.: Powstanie i rozwój technologii echosondy 
wielowiązkowej. Polish Hyperbaric Research, Nr 1(62), 2018. 

2. GRZĄDZIEL A., WĄŻ M.: System echosondy wielowiązkowej w pomiarach 
batymetrycznych planowanych tras żeglugowych. Logistyka, Nr 6, 2014. 

3. Podręcznik Normalizacji Obronnej – Hydrografia Morska. Organizacja i zasady 
prowadzenia badań (PDNO-06-A072). 

4. Podręcznik Normalizacji Obronnej – Hydrografia Morska. Zasady gromadzenia 
danych i przedstawiania wyników (PDNO-06-A073). 

5. Przegląd Hydrograficzny, Nr 1-8, BHMW, 2005-2013. 

Uzupełniająca 

1. IHO C-13 – Manual on Hydrography. 
2. IHO M-2 – The Need for National Hydrographic Services. 
3. IHO S-5A – Standards of Competency for Category „A” Hydrographic Surveyors. 
4. IHO S-44 – IHO Standards for Hydrographic Surveys. 
5. IHO S-100 – IHO Universal Hydrographic Data Model. 

 
8. Kontakt 

mgr inż. Henryk NITNER - tel.: 261-262-800, e-mail: h.nitner@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.42. Surowce mineralne mórz i oceanów 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.20 Hsm kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZGM (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 
Zdobycie wiedzy o warunkach powstawania surowców mineralnych w 
środowisku morskim, ich występowaniu w oceanie światowym, zasobach oraz 
możliwościach eksploatacji 

Osoba(-y) prowadzące dr Ewa SZYMCZAK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Liczba godzin

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Obszary występowania złóż oraz ich genezę na tle procesów 
geologicznych. 

K_W02 

P_W02 Podstawy prawne zagospodarowania i wykorzystania złóż oraz wpływ 
ich eksploatacji na środowisko przyrodnicze. 

K_W13 

P_W03 Metody badań dna oceanu i występujących tam kopalin. K_W04 

P_W04 Podstawowe terminy stosowane w geologii złóż występujących w 
środowisku morskim. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Przedstawić w oparciu o źródła literaturowe wybrane zagadnienia z 
zakresu występowania, eksploatacji lub skutków eksploatacji surowców 
mineralnych w środowisku morskim. 
 

K_U08, K_U14, 
K_U16 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Metody badań dna oceanu i złóż kopalin. Podstawy prawne wykorzystania kopalin oceanicznych. Geneza 
kopalin. Rozmieszczenie złóż kopalin polimetalicznych i ich zasoby. Rozmieszczenie złóż kopalin 
energetycznych i ich zasoby. Rozmieszczenie złóż kopalin chemicznych i ich zasoby. Występowanie i 
eksploatacja kamieni szlachetnych. Rozmieszczenie złóż kopalin skalnych i ich zasoby. Prognoza 
zagospodarowania złóż. Eksploatacja surowców z dna mórz i oceanów i jej wpływ na środowisko 
przyrodnicze. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Esej / 

prezentacja 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x   x 

P_U01      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. DEPOWSKI S., KOTLIŃSKI R., RÜHLE E., SZAMAŁEK K.: Surowce mineralne mórz i 
oceanów. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1998. 

2. KOTLIŃSKI R., MUCHA J., WASILEWSKA M.: Problemy szacowania zasobów złóż 
konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku. Gospodarka surowcami mineralnymi, 24, 
2008. 

3. MIZERSKI W., SZAMAŁEK K.: Geologia i surowce mineralne oceanów. Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

4. MUCHA J. KOTLIŃSKI R., WASILEWSKA-BŁASZCZYK M.: Metodyka szacowania 
parametrów zasobowych złóż konkrecji polimetalicznych w obszarze 
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Interoceanmetal na Pacyfiku. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 81, 2011 

5. PIESTRZYŃSKI A.: Surowce mineralne oceanów. Górnictwo i geoinżynieria, 35, 
2011. 

Uzupełniająca 

1. GURVICH E. G.: Metalliferous Sediments of the World Ocean. Springer, 2006. 
2. KOTLIŃSKI R.: Metallogenesis of the world’s ocean against the background of 

ocean crust evolution. Polish Geological Institute Special Papers, 4, 1999. 
3. Marine Resources – Opportunities and Risks. World Ocean Review, 3, 2014. 
4. MAX M. D., JOHNSON A. H., DILLON W. P.: Economic Geology of Natural Gas 

Hydrate, Springer, 2006. 
5. A Joint Publication by the United Nations Division for Ocean Affairs and the Law 

of the Sea, Office of Legal Affairs and the International Seabed Authority. 
Marine Mineral Resources. Scientific Advances and Economic Perspectives: 
http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Pubs/ISA-Daolos.pdf 
Cobalt-rich ferromanganese crust: 
http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG9.pdf 
Contractors for Seabed Exploration: 
vhttp://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG3.pdf 
Marine mineral resources: 
http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG6.pdf 
Polymetallic nodules: 
http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG7.pdf 
Protection of the Seabed Environment: 
http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG4.pdf 
Seabed technology: 
http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG10.pdf 

 
8. Kontakt 

dr Ewa SZYMCZAK – tel.: 58 523-68-21, e-mail: ewa.szymczak@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.43. Wprowadzenie do akustyki morza 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.21 Ham kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZOF (UG) fizyka, matematyka 

Wymagania wstępne Konieczna jest znajomość podstaw fizyki oraz matematyki wyższej 

Cele kształcenia 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami dotyczącymi 
propagacji fal akustycznych w morzu oraz ich generacji i odbioru, prawami 
rządzącymi tymi procesami oraz metodami ich badań. 

2. Przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych problemów badawczych z 
zakresu akustyki morza oraz ich powiązania z innymi dziedzinami 
oceanografii i hydrografii (zakres podstawowy).  

3. Zademonstrowanie efektywności wykorzystania innowacyjnych zdalnych 
technik hydroakustycznych w interdyscyplinarnych badaniach oraz 
monitoringu środowiska morskiego (zakres wstępny). 

4. Przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do 
przeprowadzenia badań przyrodniczych oraz efektywnego praktycznego 
wykorzystania technik hydroakustycznych (zakres podstawowy). 

5. Stworzenie podstaw dla efektywnego korzystania z kursów związanych z 
wykorzystaniem technik hydroakustycznych w hydrografii morskiej. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Natalia GORSKA, dr Jakub IDCZAK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe zjawiska dotyczące propagacji fal akustycznych w morzu 
oraz ich generacji i odbioru, prawa rządzące tymi procesami. 

K_W01 

P_W02 Terminologię stosowaną w hydroakustyce.  

P_W03 Innowacyjne zdalne techniki hydroakustyczne stosowane w 
interdyscyplinarnych badaniach oraz monitoringu środowiska 
morskiego. 

K_W04 

P_W04 Najważniejsze problemy badawcze z zakresu akustyki morza oraz ich 
powiązania z innymi dziedzinami oceanografii i hydrografii. 

K_W03 

P_W05 Specjalistyczne narzędzia informatyczne służące analizie i interpretacji 
danych hydroakustycznych. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Samodzielnie korzystać z literatury fachowej z zakresu akustyki morza 
dostępnej w formie tradycyjnej i elektronicznej, dokonywać oceny, 
krytycznej analizy i syntezy oraz prawidłowej interpretacji pozyskanej 
informacji. 

K_U08 

P_U02 Prawidłowo posługiwać się obowiązującą terminologią w 
prezentowaniu i dyskutowaniu problemów z zakresu akustyki morza. 

K_U14 

P_U03 Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem w analizie danych 
hydroakustycznych. 

K_U07 

P_U04 W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych przygotować sprawozdanie z 
wykonanej analizy danych hydroakustycznych (sprawozdanie pisemne 
lub prezentacja multimedialna lub inne opracowanie w języku polskim). 

K_U16 

P_U05 Planować i realizować samodzielne uczenie się i podnoszenie swoich 
kompetencji zawodowych. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Terminowej realizacji zadań podczas prac indywidualnych i 
zespołowych. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Fala akustyczna: definicja, parametry charakteryzujące falę akustyczną, zmiany przestrzenne i 
czasowe. Propagacja fal akustycznych: rozprzestrzenianie się geometryczne (fale biegnące: fale płaskie, 
cylindryczne, kuliste), absorpcja dźwięku w wodzie morskiej. Zjawiska falowe: zjawisko interferencji fal, 
odbicie i transmisja fal na granicy rozdziału dwóch ośrodków, refrakcja fal akustycznych, rozpraszanie fal 
akustycznych. Przetworniki hydroakustyczne: główna zasada działania, charakterystyki przetworników 
(funkcja kierunkowości, długość impulsu, kształt obwiedni impulsu i częstotliwość wypełnienia, 
częstotliwość sondowana, zdolność rozdzielcza). Zasada działania wybranych urządzeń akustycznych i ich 
zastosowanie (echosonda jednowiązkowa, ADCP). Wybrane zastosowania metod akustycznych do badań 
środowiska morskiego. 
Ćwiczenia: Ćwiczenia rachunkowe dotyczyć będą wszystkich tematów wykładów wymienionych wyżej. 
Laboratoria: Demonstracja możliwości programów specjalistycznych przeznaczonych do zbierania i 
obróbki danych hydroakustycznych. Wprowadzenie w wybrane aspekty dotyczące ich obsługi.  

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
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6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca 

studenta na 
zajęciach 

P_W01 x  x  x  

P_W02 x  x  x x 

P_W03 x      

P_W04 x      

P_W05 x    x  

P_U01 x  x  x  

P_U02 x  x  x x 

P_U03     x x 

P_U04     x  

P_U05 x  x  x  

P_K01 x  x  x  

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. ŚLIWIŃSKI A.: Ultradźwięki i ich zastosowania. Wyd. Nauk.-Tech., Warszawa 

2001. 

Uzupełniająca 

2. CLAY C. S., MEDWIN H.: Acoustical Oceanography: Principles and Applications. 
Wiley, New York 1977. 

3. MEDWIN H., CLAY C. S.: Fundamentals of Acoustical Oceanography. Academic 
Press, Boston 1998. 

4. MEDWIN H.: Sounds in the Sea. From Ocean Acoustics to Acoustical 
Oceanography. Cambridge University Press, New York 2005. 

5. STEPNOWSKI A.: Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego. Gd. 
Tow. Nauk., Gdańsk 2001. 

6. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/soucon.html 
7. http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/soundtoc.html 
8. http://www.dosits.org/science/intro.htm 

 
8. Kontakt 

dr hab. Natalia GORSKA – tel.: 58 523-58-83, e-mail: natalia.gorska@ug.edu.pl 
 

 



167 

9. Uwagi 
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3.3.44. Zarządzanie danymi hydrograficznymi 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

A.II.22 Hzd kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne 

1. Ugruntowana wiedza z zakresu przedmiotów: geodezja i kartografia, 
hydroakustyczne systemy pomiarowe, prowadzenie prac 
hydrograficznych, technologie informatyczne i komunikacyjne.  

2. Wybrane zagadnienia z przedmiotów: geoinformatyka, systemy informacji 
przestrzennej, teledetekcja i fotogrametria. 

Cele kształcenia 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania danymi hydrograficznymi. 
2. Opanowanie umiejętności konfiguracji systemu pomiarowego, kontroli 

jakości gromadzonych danych, tworzenia baz danych różnego typu oraz 
dokumentacji prowadzonych prac. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Karolina ZWOLAK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Proces akwizycji danych w systemie hydrograficznym. K_W04 

P_W02 Metody bieżącej kontroli prowadzenia pomiarów. K_W16 

P_W03 Metody wstępnego opracowania wyników pomiarów. K_W04 

P_W04 Metody tworzenia cyfrowych modeli dna. K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Skonfigurować system hydrograficzny na jednostce pomiarowej. K_U02 

P_U02 Kontrolować proces akwizycji danych w trakcie realizacji pomiarów. K_U02 
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P_U03 Bezpiecznie przechowywać pozyskane dane. K_U07 

P_U04 Wstępnie opracować wyniki pomiarów. K_U07 

P_U05 Zbudować cyfrowy model dna w oparciu o zebrane dane. K_U01 

P_U06 Prezentować zebrane dane w systemie GIS. K_U01 

P_U07 Opracować dokumentację prac pomiarowych. K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Oceny celu realizacji prac pomiarowych i adekwatnego dostosowania 
metod działania. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Wprowadzenie do przedmiotu. Akwizycja danych hydrograficznych uwzględniająca kontrolę 
jakości w czasie rzeczywistym. Rodzaje i formaty gromadzonych danych w kontekście ich późniejszej 
analizy i gromadzenia w bazach danych. Obróbka danych batymetrycznych. Dokładność sondażu 
batymetrycznego. Cyfrowy model dna – tworzenie i wizualizacja. Bazy danych hydrograficznych. Dane 
hydrograficzne w morskich systemach informacji przestrzennej. Wizualizacja danych, wizualizacja modeli 
dna. Dokumentacja w pomiarach hydrograficznych, opis procesu obróbki danych. 
Laboratoria: Konfiguracja systemu pomiarowego na jednostce pomiarowej, uwzględniająca integracją 
danych z różnych sensorów, parametry rejestracji danych, możliwość kontroli jakości w czasie 
rzeczywistym oraz bezpieczeństwo przechowywania danych – zajęcia na jednostce pływającej. 
Zarządzanie bazami danych hydrograficznych – wizyta studyjna w Biurze hydrograficznym Marynarki 
Wojennej. Manualna i zautomatyzowana obróbka surowych danych batymetrycznych, identyfikacja 
obiektów, błędnych detekcji, szumów. Ocena dokładności sondażu w kontekście wymagań 
dokładnościowych. Opracowanie DTM/DSM w oparciu o dane z sondażu batymetrycznego, wizualizacja 
modelu dna. Wybór formatów produktów w kontekście wykorzystania w bazach danych. Organizacja 
danych w różnych formatach, układach odniesienia i odwzorowaniach w spójnej bazie danych – projekt 
GIS. Wizualizacja danych w zależności od celu projektu. Opracowanie sprawozdania z prac pomiarowych, 
łącznie z opisem wygenerowanych modeli dna. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego, 
pokaz, dyskusja. 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_U01     x  

P_U02     x  

P_U03     x  

P_U04     x  

P_U05     x  

P_U06     x  

P_U07     x  

P_K01     x  
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. LONGLEY P. A. i inni: GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. 
2. PDNO-06-A072 „Hydrografia morska. Organizacja i zasady prowadzenia badań”. 
3. PDNO-06-A073 „Hydrografia morska Zasady gromadzenia danych i 

przedstawianie wyników”. 

Uzupełniająca 
1. DE JONG C. D. i inni: Hydrography. VSSD, 2010. 
2. WRIGHT D. J.: Undersea with GIS. ESRI Press, 2002. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Karolina ZWOLAK - tel.: 261-262-547, e-mail: k.zwolak@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.45. Geodezja i kartografia 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.1 Hgk specjalnościowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne 
Ugruntowana wiedza z zakresu przedmiotów: matematyka, fizyka, 
technologie informatyczne i komunikacyjne 

Cele kształcenia 
1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw geodezji i kartografii. 
2. Opanowanie umiejętności praktycznego zastosowania teorii z zakresu 

geodezji i kartografii w analizie i wizualizacji danych przestrzennych. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Karolina ZWOLAK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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II 0 0 0 0

III 0 0 0 0

IV 0 0 0 0

V 0 0 0 0

VI 0 0 0 0

VII 0 0 0 0

Ogółem 25 5 15 0 45 42 87 1,8 1,7 3,5
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Liczba godzin

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zagadnienia związane z modelowaniem kształtu Ziemi. K_W05 

P_W02 Teorię i rodzaje układów i systemów odniesienia oraz układów 
współrzędnych. 

K_W05 

P_W03 Teorię odwzorowań kartograficznych. K_W05 

P_W04 Konstrukcję mapy i jej symbolikę. K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się wiedzą o kształcie i wymiarach Ziemi w rozwiązywaniu 
problemów geodezyjnych. 

K_U14 

P_U02 Przekształcać układy współrzędnych w geodezji. K_U14 

P_U03 Wybrać właściwe odwzorowanie w zależności od przeznaczenia i treści 
mapy. 

K_U14 
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P_U04 Wykonać prawidłowo skonstruowaną mapę tematyczną. K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Umiejętnego przekazania informacji geograficznej w formie mapy.  

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Wstęp do geodezji. Kształt i wymiary Ziemi. Systemy odniesienia i układy odniesienia 
w geodezji. Układy współrzędnych na kuli i elipsoidzie. Układy wysokościowe. Przekształcenia układów 
współrzędnych. Wstęp do kartografii. Mapy (morskie, tematyczne). Podstawy teorii odwzorowań 
kartograficznych. Kartografia matematyczna. Zniekształcenia w odwzorowaniach kartograficznych. Miary 
zniekształceń. Wybór odwzorowania kartograficznego. 
Ćwiczenia: Przeliczenia i transformacje współrzędnych - ćwiczenia rachunkowe. 
Laboratoria: Mapy morskich, mapy tematyczne – konstrukcja i treść. Wybór odwzorowania w zależności 
od regionu – tworzenie map konturowych wskazanych obszarów Ziemi w wykorzystaniem wybranego 
oprogramowania (np. ArcGIS, Matlab, GMT). Tworzenie mapy tematycznej na podstawie zestawu danych 
pomiarowych. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_U01     x  

P_U02   x    

P_U03     x  

P_U04     x  

P_K01     x  

 

Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa 

1. CZARNECKI K.: Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Gall, Katowice 
2010. 

2. JAGIELSKI A.: Geodezja I. Wydawnictwo Geodpis, Kraków 2005. 
3. JAGIELSKI A.: Geodezja II. Wydawnictwo Geodpis, Kraków 2005. 

Uzupełniająca 
1. LONGLEY P. A. i inni: GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. 
2. PRZEWSŁOCKI S.: Geomatyka. Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Karolina ZWOLAK - tel.: 261-262-547, email: k.zwolak@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.46. Geoinformatyka 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.2 Hgi specjalnościowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne Podstawowe umiejętności w zakresie znajomości języka C++ oraz baz danych 

Cele kształcenia 

1. Przedstawienie funkcjonalności środowiska programowania służących do 
pozyskiwania, przetwarzania oraz prezentacji danych przestrzennych. 

2. Omówienie zasad projektowania i tworzenia baz danych przestrzennych. 
3. Zapoznanie z zasadami konwersji danych przestrzennych, zamiany 

współrzędnych płaskich na elipsoidalne. 
4. Omówienie funkcjonowania transmisji danych z urządzeń 

hydrograficznych oraz urządzeń nawigacji satelitarnej. 
5. Zapoznanie słuchaczy z operacjami na plikach binarnych oraz łańcuchach 

tekstowych pochodzących z sensorów. 
6. Przedstawienie podstaw teoretycznych dotyczących elektronicznej mapy 

nawigacyjnej. 
7. Zapoznanie z programowymi interpretacjami podstawowych funkcji 

przetwarzania danych przestrzennych. 

Osoba(-y) prowadzące 
dr hab. inż. Krzysztof NAUS, dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI, mgr inż. Łukasz 
MARCHEL  

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Problematykę pomiarów związanych z badaniami akwenów morskich i 
wód śródlądowych oraz narzędzia pozwalające na opisywanie, 
interpretowanie i prezentowanie wyników pomiarów. 

K_W04 
 

P_W02 Konstrukcję mapy i jej symbolikę. K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do 
identyfikowania, formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich. 

K_U04 

P_U02 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. 

K_U05 

P_U03 Dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i 
podejmowanych działań inżynierskich. 

K_U07 

P_U04 Posługiwać się obowiązującą terminologią w prezentowaniu i 
dyskutowaniu problemów z zakresu kierunku studiów. 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Programowe metody pozyskiwania danych przestrzennych. Konwersja danych przestrzennych. 
Programowe metody analizy danych przestrzennych. Projektowanie i tworzenie baz danych 
przestrzennych. Rejestracja rastra mapy analogowej, zamiana współrzędnych płaskich na elipsoidalne. 
Cyfrowa transmisja danych z urządzeń hydrograficznych oraz nawigacyjnych. Zajęcia wprowadzające do 
środowiska Embarcadero Tokio 10.2. Operacje wyjścia oraz wejścia na plikach zawierających dane 
pochodzące z sensorów w formacie tekstowym oraz binarnym. Opracowanie oprogramowania służącego 
do sterowania oraz pozyskiwania danych przestrzennych z sensorów nawigacyjnych. Budowa 
oprogramowania pozwalającego na generowanie punktowych, liniowych oraz obszarowych obiektów 
geometrycznych. Tworzenie baz danych o architekturze monolitycznej. Tworzenie baz danych o 
architekturze klient-serwer, wymiana dokumentów w formacie XML zorientowanych na dane.  

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x x   

P_U01    x   

P_U02   X    

P_U03   X    

P_U04   x  x  
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BIELECKA E.: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. PJWSTK, 
Warszawa 2006. 

2. MYRDA G.: Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi 
przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005. 

3. WERNER P.: Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej. 
Wydawnictwo Jark, Warszawa 2004. 

Uzupełniająca 
1. GRĘBOSZ J.: Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane 

obiektowo. Tom I i II. Wydawnictwo Edition, 2015. 

 
8. Kontakt 

mgr inż. Łukasz MARCHEL – e-mail: l.marchel@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.47. Hydroakustyczne systemy pomiarowe 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.3 Hsp specjalnościowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 
1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych urządzeń i systemów 

hydroakustycznych stosowanych w pomiarach hydrograficznych. 
2. Doskonalenie umiejętności konfiguracji systemu, montażu i obsługi.  

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Artur GRZĄDZIEL  

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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IV 30 15 15 60 52 112 2,4 2,1 4,5 Zo

V 0 0 0 0
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Ogółem 30 15 15 0 60 52 112 2,4 2,1 4,5
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Problematykę pomiarów związanych z badaniami hydrograficznymi 
akwenów morskich i wód śródlądowych oraz urządzenia pomiarowe 
umożliwiające opisywanie, interpretowanie i prezentowanie wyników 
sondażowych. 

K_W04 

P_W02 Zasady działania i wykorzystania techniki sonarowej. K_W07 

P_W03 Zasady działania i wykorzystania urządzeń pomiarowych 
wykorzystywanych w badaniach hydrograficznych, w tym zasady ich 
kalibracji i oceny dokładności. 

K_W08 

P_W04 Podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych. 

K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Wybrać i zastosować optymalne techniki pomiarowe w zakresie badań K_U02 
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 środowiska wodnego, a także planować i przeprowadzać pomiary 
hydrograficzne, opracować uzyskane wyniki i właściwie je 
interpretować. 

P_U02 Krytycznie analizować funkcjonowanie istniejących rozwiązań 
technicznych i oceniać te rozwiązania. 

K_U09 

P_U03 Posługiwać się z instrumentami pomiarowymi, a także stosować w 
praktyce różne techniki wykonywania pomiarów i obserwacji w 
zakresie działalności hydrograficznej. 

K_U11 

P_U04 Określać stan techniczny i dbać o urządzenia i systemy pomiarowe 
stosowane w badaniach środowiska morskiego i akwenów 
śródlądowych. 

K_U13 

P_U05 Posługiwać się obowiązującą terminologią w prezentowaniu i 
omawianiu problemów z dziedziny hydroakustycznych urządzeń 
pomiarowych. 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające. Rozwój systemów hydroakustycznych. Fale akustyczne i ich propagacja w 
środowisku wodnym. Fale płaskie i kuliste, długość fali, amplituda i częstotliwość. 
Prędkość dźwięku w wodzie, właściwości wody, rozkład pionowy prędkości dźwięku w kolumnie wody. 
Akustyczne jednostki miary, natężenie dźwięku, poziom natężenia dźwięku. Równanie sonaru aktywnego, 
źródła dźwięku, przyczyny strat transmisyjnych spowodowane właściwościami ośrodka, dna morskiego, 
celów, poziomu szumów, kierunkowość anten. 
Odbicie, rozpraszanie fal akustycznych, możliwości systemu. Refrakcja i tor przebiegu promieni 
akustycznych w kolumnie wody. Budowa i działanie przetwornika, charakterystyka wiązki akustycznej. 
Odbiór fal akustycznych. Parametry system, szerokość pasma, długość impulsu, częstotliwość 
powtarzania impulsu, wzmocnienie, próg detekcji, rozdzielczość odległościowa i przestrzenna. 
Echosondy jednowiązkowe. Echosondy z podwójna wiązką, echosondy split beam. Budowa SBES. Zasada 
działania echosond pionowych. Detekcja dna – podstawy. 
Konfiguracja, instalacja i obsługa SBES. Wybór właściwego zakresu, skali, częstotliwości sygnału, 
częstotliwości wysyłania impulsu pod kątem rozdzielczości przestrzennej, przenikania dna i głębokości 
akwenu w funkcji przeznaczenia prac. Rejestracja danych SBES. Obwiednia sygnału echa. 
Systemy SBP (sub-bottom profilers). Walidacja i kalibracja.  
Systemy sonarów bocznych. Zasada działania, budowa, geometria sygnału i wodowanie systemów SSS. 
Interpretacja danych z echosondy jednowiązkowej, różnorodność sygnałów echa. Źródła niepewności 
pomiaru odległości. Sygnał rozproszenia wstecznego w sonarze bocznym, odbicie od dna morskiego. 
Obrazy sonarowe i przyczyny zniekształceń, zakłóceń danych. Źródła niepewności. 
Systemy w technologii swath. Właściwości wiązki akustycznej. Elementy przetworników i matryce (szyki 
antenowe). Technika beam forming-u i beam steering-u. 
Systemy fazowe i interferometryczne oraz wielowiązkowymi. Sygnały rozproszenia wstecznego i sygnały z 
kolumny wody. Zasady działania, budowa i geometria systemów MBES i interferometrycznych (z 
pomiarem fazy). Metoda detekcji amplitudowej i fazowej. Właściwości sygnałów odbiorczych (ech) w 
kontekście rodzaju dna, kąta padania i rozpraszania w kolumnie wody. 
Pokrycie dna pomiarami. Zmiany wielkości śladu akustycznego i odstępu między wiązkami (beam 
spacing). Sygnał rozproszenia wstecznego i klasyfikacja dna. 
Instalacja i konfiguracja. Montaż przetworników kadłubowy i w uchwycie zaburtowym. 
Ruch jednostki. Integracja komponentów znacznika czasu, kompensacji przechyłów, położenia (offsetów) 
sensorów, praca w sieci. 
Niepewność pomiaru kąta i odległości. 
Monitorowanie powierzchniowej prędkości dźwięku i rozkładu prędkości w kolumnie wody. Eksploatacja 
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(obsługa). Wzmocnienie, moc i długość impulsu. 
Procedury kontroli jakości danych. Konfiguracja, montaż i obsługa system swath. Identyfikacja 
problemów lub artefaktów w pomiarach w czasie rzeczywistym wywołanych niewłaściwą konfiguracją 
lub zmianą warunków propagacji dźwięku. 
Sterowanie parametrami akustycznymi dla optymalnej pracy system. 
Zastosowanie procedur kontroli jakości w procesie rejestracji danych I przetwarzania on-line. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03   x    

P_U04   x    

P_U05   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 

7. Literatura 

Podstawowa 

1. GRZĄDZIEL A.: Echosonda jednowiązkowa w pomiarach hydrograficznych. 
Przegląd Morski nr 4, DMW, Gdynia 2006. 

2. GRZĄDZIEL A.: Wpływ sektora kątowego promieniowania echosondy 
wielowiązkowej na dokładność sondażu. Rozprawa doktorska, AMW, Gdynia 
2019. 

3. GUCMA M., MONTEWKA J., ZIEZIULA A.: Urządzenia nawigacji technicznej. 
Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2005. 

4. SALAMON R.: Systemy hydrolokacyjne. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 
2006.  
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5. STEPNOWSKI A.: Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego. 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001. 

Uzupełniająca 

1. GRZĄDZIEL A., WĄŻ M.: Estimation of effective swath width for dual-head 
multibeam echosounder, Annual of Navigation, 23, 2016. 

2. HAMMERSTAD E.: Multibeam Echo Sounder Accuracy. Internal Kongsberg Simrad 
Publication-EM Technical Note, February, 2001. 

3. IHO: C-13, Manual on Hydrography. 1st edition, February, 2011. 
4. LURTON X.: An introduction to Underwater Acoustics. Principles and 

applications. Wyd. Springer, 2002. 
5. MEDWIN H., CLAY C. S.: Fundamentals of Acoustical Oceanography. Academic 

Press, Boston 1998.  

 
8. Kontakt 

dr inż. Artur GRZĄDZIEL - tel.: 261-262-680, email: a.grzadziel@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.48. Ochrona brzegów morskich 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.4 Hob specjalnościowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZGM (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 
Zapoznanie z terminologią związaną ze strefą brzegową oraz metodami 
ochrony brzegów morskich 

Osoba(-y) prowadzące dr Agnieszka KUBOWICZ-GRAJEWSKA 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe procesy morfodynamiczne i hydrodynamiczne zachodzące 
w strefie brzegowej. 

K_W02 

P_W02 Antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego i ocenia 
jego skutki. 

K_W13 

P_W03 Podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność w zakresie 
ochrony brzegów morskich. 

K_W14 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się obowiązującą terminologią w prezentowaniu i 
dyskutowaniu problemów z zakresu ochrony brzegów morskich. 

K_U14 

P_U02 Identyfikować formy ochrony brzegu i wskazać ich wady i zalety. K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 
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Definicja i podział strefy brzegowej. Klasyfikacja wybrzeży. Procesy hydrodynamiczne zachodzące w 
strefie brzegowej. Metody ochrony brzegów morskich. Stan umocnień polskiego brzegu morskiego. 
Zintegrowane zarządzanie strefą brzegową. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BASIŃSKI T., PRUSZAK Z., TARNOWSKA M., ZEIDLER R.: Ochrona brzegów 
morskich. Wyd. IBW PAN, Gdańsk 1993. 

2. ZAWADZKA–KAHLAU E.: Tendencje rozwojowe polskich brzegów Bałtyku 
południowego. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1999. 

Uzupełniająca 

1. CYBERSKI J.: Stan i zagrożenie Półwyspu Helskiego. Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe, Gdańsk 2005. 

2. FURMAŃCZYK K.: ZZOP w Polsce – stan obecny i perspektywy. Problemy erozji 
brzegu. Wydawnictwo Oficyna In Plus, Wołoczkowo 2005. 

3. HUECKEL S.: Budowle morskie. Tom I. Wyd. morskie, Gdańsk 1972. 
4. HUECKEL S.: Budowle morskie. Tom II. Budowle portowe, falochrony. Nabrzeża i 

pomosty. Wyd. morskie, Gdańsk 1974. 
5. PRUSZAK Z.: Akweny morskie, zarys procesów fizycznych i inżynierii środowiska. 

Wyd. IBW PAN, Gdańsk 2003. 
6. PRUSZAK Z.: Dynamika brzegu i dna morskiego. Wyd. IBW PAN, Gdańsk 1998. 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. 1991 Nr. 32, poz. 131). 

8. Kontakt 
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dr Agnieszka KUBOWICZ-GRAJEWSKA – tel.: 58 523-68-23, e-mail: a.kubowicz-grajewska@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.49. Podstawy radiolokacji 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.5 Hpr specjalnościowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski PŁMiR (AMW) fizyka, nawigacja 

Wymagania wstępne 
1. Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej. 
2. Znajomość podstaw elektrotechniki. 

Cele kształcenia 

Zapoznanie studentów z: 

• pojęciami i definicjami z zakresu radiolokacji, podziałem widma fal 
elektromagnetycznych, powstawaniem i propagacją fal EM, 

• klasyfikacją i podziałem urządzeń radiolokacyjnych, metodami 
radiolokacji, podstawami fizycznymi wykrywania obiektów 
radiolokacyjnych oraz wykorzystywanymi w radiolokacji metodami 
wyznaczania wielkości liniowych i kątowych, 

• budową i zasadą działania urządzeń radiolokacyjnych, 

• parametrami technicznymi i taktycznymi urządzeń radiolokacyjnych 
oraz wzajemnymi zależnościami pomiędzy nimi, 

• pracą operatorską na radarach nawigacyjnych - przepisami BHP, 
optymalizacją zobrazowania, różnymi metodami pomiaru wielkości 
liniowych i kątowych, interpretacją zobrazowania radarowego. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Piotr BEKIER 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawy teoretyczne radiolokacji morskiej, podstawowe pojęcia i 
definicje z zakresu radiolokacji oraz zasady propagacji pola 
elektromagnetycznego. 

K_W01 

P_W02 Klasyfikację urządzeń radiolokacyjnych, podstawy fizyczne wykrywania 
obiektów radiolokacyjnych oraz metody wyznaczania wielkości 
liniowych i kątowych stosowane w radiolokacji. 

 

P_W03 Ogólną budowę i zasadę działania urządzeń radiolokacyjnych oraz ich 
parametry techniczne i taktyczne. 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Wskazać i scharakteryzować wpływ parametrów technicznych radaru 
na jego parametry taktyczne. 

K_U08 

P_U02 Przeprowadzić optymalizację zobrazowania radarowego; inicjalizować 
różne metody pomiaru wielkości liniowych i kątowych; interpretować 
zobrazowanie radarowe. 

K_U11 

P_U03 Wykorzystywać (wykonywać obsługę operatorską) radar nawigacyjny w 
zakresie podstawowym oraz przestrzegać przepisów BHP przy 
eksploatacji urządzeń radiolokacyjnych. 

K_U11, K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Podstawy radiolokacji morskiej. Podstawowe pojęcia i definicje. Powstawanie i propagacja pola 
elektromagnetycznego. Podział widma fal elektromagnetycznych. Klasyfikacja i podział urządzeń 
radiolokacyjnych. Opis i przykłady zastosowań w praktyce metod radiolokacji. Wtórne promieniowanie 
fali elektromagnetycznej przez obiekt. Charakterystyka rodzajów odbić fali elektromagnetycznej. 
Definicja skutecznej powierzchnia odbicia. Charakterystyka metod wyznaczania wielkości liniowej - 
odległości. Charakterystyka metod wyznaczania wielkości kątowych - kąta kursowego i kąta elewacji. 
Układy i zespoły okrętowych urządzeń radiolokacyjnych. Zasada działania radaru impulsowego. 
Charakterystyka parametrów technicznych i taktycznych urządzeń radiolokacyjnych. Charakterystyka 
czynników wpływających na maksymalny zasięg wykrycia urządzeń radiolokacyjnych. Analiza wpływu 
parametrów technicznych radaru na pozostałe parametry taktyczne. Wskaźnik radarowy.  
Ćwiczenia: Wyprowadzenie równanie zasięgu. Określenie maksymalnego zasięgu wykrycia dla zadanych 
parametrów wejściowych. Tryby prezentacji zobrazowania oraz tryby prezentacji ruchu. Regulacje 
wchodzące w skład optymalizacji zobrazowania radarowego. Podstawowe funkcje radaru i ich 
oznaczenia. 
Laboratoria: Przepisy BHP podczas eksploatacji urządzeń radiolokacyjnych. Wprowadzenie do obsługi 
operatorskiej radarów nawigacyjnych: zasady wyboru pasma, optymalizacja zobrazowania radarowego, 
dobór zakresu pracy, długości impulsu, trybu prezentacji zobrazowania i ruchu. Obsługa operatorska 
radarów nawigacyjnych: wykorzystanie podstawowych funkcji radaru nawigacyjnego (poza ARPA), 
interpretacja zobrazowania radarowego. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
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6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Egzamin 

praktyczny 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01   x    

P_U02      x 

P_U03      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. KOKOT K.: Podstawy radiolokacji morskiej. AMW, Gdynia 1982. 
2. MARSZAŁKOWSKI J.: Radiolokacja morska. Część I. AMW, Gdynia 2004. 
3. MARSZAŁKOWSKI J., SOBCZYK J.: Użytkowanie morskich radarów nawigacyjnych. 

AMW, Gdynia 2000. 

Uzupełniająca 
1. SHARMA K. K.: Introduction to Radar Systems. S.K. Kataria & Sons, New Delhi 

2015.  
2. SKOLNIK M.: Radar Handbook. McGraw Hill, 2008. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Piotr BEKIER - tel.: 261-262-877, e-mail: p.bekier@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

 
 

  



187 

3.3.50. Systemy informacji przestrzennej  

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.6 Hsi specjalnościowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne 
1. Znajomość podstaw geodezji i kartografii.  
2. Znajomość podstaw informatyki. 
3. Znajomość podstawowa nawigacji i hydrografii. 

Cele kształcenia 

Przekazanie wiedzy z zakresu: 

• istoty systemów informacji przestrzennej, 

• wykorzystania SIP w nawigacji i hydrografii, 

• przetwarzania danych przestrzennych, 

• Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej, 

• matematycznej podstawy mapy cyfrowej. 
 
Opanowanie wiedzy z zakresu: 

• systemów informacji przestrzennej służącymi pozyskiwaniu, 
gromadzeniu, weryfikowaniu, integracji, analizie, przetwarzaniu i 
udostępniania danych przestrzennych, 

• charakterystyki sposobów reprezentacji danych dotyczących obiektów 
przestrzennych – ich właściwości geometrycznych, układów 
współrzędnych, charakterystyk czasowych, związków topologicznych 
oraz atrybutów opisowych, identyfikujących i określających ich 
podstawowe właściwości, 

• prezentacji i przedstawienia funkcjonalności pakietów 
oprogramowania z zakresu SIP wykorzystywanych dla celów danych 
przestrzennych, 

• zastosowań i specyfiki oprogramowania SIP, metod analizy danych 
przestrzennych i ich geowizualizacji za pomocą oprogramowania SIP, 

• standardu S-57 i S-52 do kodowania, wymiany i wizualizacji 
elektronicznej mapy nawigacyjnej, 

• metod wizualizacji 2D i 3D hydrograficznych danych przestrzennych w 
systemach SIP i ECDIS, 

• wykorzystania funkcji narzędziowych do wprowadzania danych 
przestrzennych i do zarządzania danymi przestrzennymi (system 
ArcGIS). 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI 
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2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Konstrukcję mapy i jej symbolikę. K_W05 

P_W02 Zasady działania i wykorzystania urządzeń i systemów nawigacyjnych 
oraz zagadnienia związane z wyznaczaniem pozycji obiektu przy użyciu 
wszelkich dostępnych metod. 

K_W06 

P_W03 Standardy i normy inżynierskie właściwe dla kierunku studiów, w 
szczególności rekomendowane przez IHO i IMO. 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do 
identyfikowania, formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich. 

K_U04 

P_U02 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. 

K_U05 

P_U03 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. 

K_U11 

P_U04 Korzystać ze standardów i norm inżynierskich oraz stosować 
technologie właściwe dla kierunku studiów. 

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 
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4. Treści kształcenia 

Istota systemów informacji przestrzennej. Elektroniczna Mapa Nawigacyjna. Wykorzystanie GIS w 
nawigacji i hydrografii. Przetwarzanie danych przestrzennych. Matematyczna podstawa mapy cyfrowej 
Pozyskiwanie, wprowadzanie, zarządzanie, udostępnianie danych przestrzennych. Wykorzystanie funkcji 
narzędziowych do wprowadzania danych przestrzennych (system ArcGIS). Wykorzystanie funkcji 
narzędziowych do zarządzania danymi przestrzennymi (system ArcGIS). 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01   x  x  

P_U02   x x   

P_U03   x  x  

P_U04    x   

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BIELECKA E.: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wyd. 
PJWSTK, Warszawa 2006. 

2. KRAAK M. J., ORMELING F.: Kartografia: wizualizacja danych przestrzennych. 
PWN, Warszawa 1998. 

3. LITWIN L., MYRDA G.: Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi 
przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion, Gliwice 2005. 

4. LONGLEY P. A., GOODCHILD M. F., MAGUIRE D. J., RHIND D. W.: GIS. Teoria i 
praktyka. PWN, Warszawa. 2006. 

5. MYRDA G.: GIS czyli mapa w komputerze. Helion, Gliwice 1997. 
6. URBAŃSKI J.: Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. PWN, Warszawa 

1997. 
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Uzupełniająca 

1. GOODCHILD M. F., LONGLEY P. A.: Geospatial Analysis - a comprehensive guide. 
2nd edition, 2006-2008. 

2. IHO Special Publiction No. 52, 1996. 
3. IHO Special Publication No. 57, 1996. 
4. ISO/TC211 Standardy serii 19100, 1998. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI - tel.: 502-687-393, e-mail: s.swierczynski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

 
 

  



191 

3.3.51. Technologie informatyczne i komunikacyjne 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.7 Hti specjalnościowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne 

1. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu systemów komputerowych, 
oprogramowania biurowego, języków programowania, sieci 
komputerowych i baz danych. 

2. Obsługa komputera PC, praca z oprogramowaniem, korzystanie ze źródeł 
internetowych. 

Cele kształcenia 

Przekazanie wiedzy z zakresu: 
1. Elementów tworzących system komputerowy: procesor, pamięć, płyta 

główna, nośniki danych, porty, urządzenia wejścia-wyjścia, protokoły 
komunikacyjne, sterowniki urządzeń i systemy operacyjne. 

2. Podstaw języka programowania oraz konfiguracją i wymianą danych w 
sieciach komputerowych.  

3. Procedur tworzenia oprogramowania: zestawienie wymagań, 
projektowanie interfejsu, rozwój algorytmów, schematy blokowe i pseudo 
kod. Definicja składni, typy danych i struktury, struktury kontrolne, tablice, 
wskaźniki, funkcje i procedury przetwarzania plików dla nowoczesnego 
języka programowania, Visual Basic, Visual C ++ lub Java. 

4. Usług sieciowych, wymiany i przechowywania danych w „chmurze”. 
5. Koncepcji sieciowych na podstawie Internetu i intranetu. Cechy, zasoby i 

problemy bezpieczeństwa w Internecie. Poszukiwanie specjalistycznych 
informacji używając narzędzi internetowych. 

6. Danych przestrzennych, relacyjnych i przestrzennych baz danych, 
systemów i zarządzania bazami danych oraz językiem zapytań SQL. 

7. Wykorzystania podstawowego oprogramowania biurowego. 
Opanowanie wiedzy z zakresu: 
1. W jaki sposób współpracują pomiędzy sobą następujące elementy 

tworzące system komputerowy: jednostka centralna-procesor, nośniki 
danych i pamięci, porty oraz urządzenia wejścia-wyjścia. 

2. Architektury systemów operacyjnych takich jak Windows, UNIX i Linux, 
wykazu funkcji i operacji stosowanych w systemie operacyjny oraz obsługi 
aplikacji użytkowych, takich jak arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, 
oprogramowania graficznego i przeglądarki internetowej. 

3. Procedur tworzenia oprogramowania: zestawienia wymagań, 
projektowania interfejsu, rozwój algorytmów, schematy blokowe i pseudo 
kod. Zapoznać z definicją składni, typami danych i strukturami, tablicami, 
wskaźnikami, funkcjami i procedurami przetwarzania plików dla 
nowoczesnego języka programowania, takich jak Visual Basic, Visual C ++ 
lub Java. 

4. Zasady pracy sieci komputerowych, przechowywania i wymiany danych w 
„chmurze”. 

5. Relacyjnych i przestrzennych baz danych, systemów i zarządzania bazami 
danych oraz językiem zapytań SQL. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI 
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2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 

w
yk

ła
dy

ćw
ic

ze
ni

a

la
bo

ra
to

ri
a

sy
m

ul
at

or

ra
ze

m

I 10 3 15 28 22 50 1,1 0,9 2 Zo

II 0 0 0 0

III 0 0 0 0

IV 0 0 0 0

V 0 0 0 0

VI 0 0 0 0

VII 0 0 0 0

Ogółem 10 3 15 0 28 22 50 1,1 0,9 2

Ry
go

r 
dy

da
kt

yc
zn

y

za
 g

od
zi

ny
 

ko
nt

ak
to

w
e

za
 g

od
zi

ny
 

ni
ek

on
ta

kt
ow

e

og
ół

em

Punkty ECTS

Se
m

es
tr

kontaktowe

ni
ek

on
ta

kt
ow

e

og
ół

em

Liczba godzin

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin naukowych 
tworzących podstawy teoretyczne właściwe dla kierunku studiów. 

K_W03 

P_W02 Podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych. 

K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Efektywnie wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym 
programy użytkowe do rozwiązywania problemów zawodowych. 

K_U07 

P_U02 Samodzielnie korzystać z literatury fachowej dostępnej w formie 
tradycyjnej i elektronicznej, dokonywać oceny, krytycznej analizy i 
syntezy oraz prawidłowej interpretacji pozyskanej informacji. 

K_U08 

P_U03 Porozumiewać się przy użyciu różnych technik, w tym niewerbalnych 
oraz różnych środków technicznych w środowisku zawodowym oraz w 
innych środowiskach. 

K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Elementy tworzące system komputerowy: jednostka centralna-procesor, nośniki danych i pamięci, porty 
oraz urządzenia wejścia-wyjścia. Architektura systemów operacyjnych. Funkcje i operacje stosowane w 
systemie operacyjny. Aplikacje użytkowe: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, oprogramowanie graficzne i 
przeglądarki internetowej. Procedury tworzenia oprogramowania: zestawienie wymagań, projektowanie 
interfejsu, rozwój algorytmów, schematy blokowe i pseudo kod. Definicja składni, typy danych i 
struktury, struktury kontrolne, tablice, wskaźniki, funkcje i procedury przetwarzania plików dla 
nowoczesnego języka programowania, Visual Basic, Visual C ++ lub Java. Podstawy języka programowania 
C++. Aplikacja do konwersji danych. Sieci komputerowe. Przechowywanie danych w „chmurze”. Internet. 
Bazy danych. Wizualizacja danych przestrzennych. 
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5. Metody dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_U01    x   

P_U02     x  

P_U03    x   

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. BUCZEK G.: ASP. Kompendium programisty. Wydawnictwo Helion, 2002. 
2. CZAPLA K.: Bazy danych. Podstawy projektowania i języka SQL. Wydawnictwo 

Helion, 2015. 
3. DANILUK A.: C++ Builder. Kompendium programisty. Wydawnictwo Helion, 

Warszawa 2003. 
4. HERNANDEZ M. J.: Projektowanie baz danych dla każdego. Przewodnik krok po 

kroku. Wydawnictwo Helion, 2014. 
5. METZGER P.: Anatomia PC. Wydawnictwo Helion, 2008. 
6. TANENBAUM A.S.: Systemy operacyjne. Wydawnictwo Helion, 2013. 

Uzupełniająca 1.  

 
8. Kontakt 

dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI - tel.: 502-687-393, e-mail: s.swierczynski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.52. Teledetekcja i fotogrametria 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.8 Htf specjalnościowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Omówienie możliwości i ograniczeń stosowania w hydrografii danych 
fotogrametrycznych, obrazów wielospektralnych i hiperspektralnych oraz 
danych LiDARowych (topograficznych i batymetrycznych) pozyskiwanych 
zdalnie za pomocą systemów satelitarnych, lotniczych i bezzałogowych 
statków powietrznych.  

2. Zapoznanie studentów z metodami fotogrametrii, korekcji danych 
satelitarnych oraz przetwarzania danych LiDARowych. 

3. Kształtowanie umiejętności tworzenia map batymetrycznych oraz 
wyodrębniania linii brzegowej na podstawie danych satelitarnych, danych 
fotogrametrycznych z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz 
LIDARów, a także wykorzystania tych danych do uzupełnienia danych 
przestrzennych pozyskiwanych innymi metodami dla obszarów 
przybrzeżnych. 

Osoba(-y) prowadzące 
dr hab. inż. Krzysztof NAUS, dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI, mgr inż. Łukasz 
MARCHEL 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Symbol Opis zakładanych efektów kształcenia 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Problematykę pomiarów związanych z badaniami akwenów morskich i 
wód śródlądowych oraz narzędzia pozwalające na opisywanie, 
interpretowanie i prezentowanie wyników pomiarów. 

K_W04 

P_W02 Konstrukcję mapy i jej symbolikę. K_W05 

P_W03 Zasady działania i wykorzystania instrumentów pomiarowych 
wykorzystywanych w działalności zawodowej związanej z kierunkiem 
studiów, w tym zasady ich kalibracji i oceny dokładności. 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Efektywnie wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym 
programy użytkowe do rozwiązywania problemów zawodowych. 

K_U07 

P_U02 Posługiwać się instrumentami pomiarowymi z zakresu teledetekcji, a 
także stosować w praktyce różne techniki wykonywania pomiarów w 
zakresie działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów. 

K_U11 

P_U03 Posługiwać się obowiązującą terminologią w prezentowaniu i 
dyskutowaniu problemów z zakresu kierunku studiów. 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z 
wykonywaniem zawodu, zwłaszcza w aspektach bezpieczeństwa oraz 
powierzonego mienia. 

K_K01 

P_K02 Prawidłowego określania priorytetów w pracy zawodowej służących 
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej – promieniowanie elektromagnetyczne jako nośnik 
informacji, oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego ze składnikami wody morskiej, 
głębokość penetracji, wpływ atmosfery na rejestrowany sygnał. Charakterystyka czujników i systemów 
satelitarnych wykorzystywanych w badaniach strefy przybrzeżnej – charakterystyka orbit, rozdzielczość 
czasowa, przestrzenna, spektralna i radiometryczna. Etapy przetwarzania danych satelitarnych: korekcja 
instrumentalna, atmosferyczna, odblasków, maskowanie obszarów zachmurzonych, przegląd 
satelitarnych modeli batymetrycznych. Podstawy fotogrametrii lotniczej. Charakterystyka współczesnych 
technologii fotogrametrycznych. Technologiczne uwarunkowania budowy Numerycznego Modelu Rzeźby 
Terenu. Etapy technologiczne tworzenia ortofotomapy lotniczej, podstawy prawa lotniczego dotyczącego 
bezzałogowych statków powietrznych. Zasady, możliwości i ograniczenia pozyskiwania danych z urządzeń 
typu LIDAR w wariancie batymetrycznym oraz topograficznym. Metody wyodrębniania informacji o 
batymetrii oraz topografii z danych LIDARowych oraz ich wykorzystania w celach uzupełnienia danych 
przestrzennych na obszarach przybrzeżnych. 
Ćwiczenia: Przygotowanie oraz realizacja wysokoprecyzyjnego nalotu fotogrametrycznego na obszarach 
przybrzeżnych. Przetwarzanie sesji pomiarowej pozyskanej z wykonanej misji fotogrametrycznej w 
oprogramowaniu do obróbki fotogrametrii lotniczej. LIDAR. 
Laboratoria: Pozyskiwanie danych satelitarnych, analiza flag jakości danych satelitarnych, tworzenie 
mapy przezroczystości wód. Korekcja odblasków na wysokorozdzielczych zobrazowaniach satelitarnych. 
Obróbka oraz segmentacja chmury punków w oprogramowaniu PIX4D. Generowanie, eksportowanie 
oraz obróbka ortofotomapy lotniczej w środowisku ArcGis oraz Pix4D. Wyznaczanie linii brzegowej 
metodami geodezyjnymi oraz fotogrametrycznymi. Generowanie siatki TIN oraz GRIG z wykorzystaniem 
danych zebranych podczas nalotu fotogrametrycznego. LIDAR. 
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5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca 

studenta na 
zajęciach 

P_W01   x    

P_W02   x  x  

P_W03     x  

P_U01   x   x 

P_U02   x   x 

P_U03   x    

P_K01   x    

P_K02   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. KORCZYŃSKI Z.: Podstawy fotogrametrii. Oficyna wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, 2003. 

2. KURCZYŃSKI Z.: Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Tom I i II. Oficyna 
wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006. 

Uzupełniająca 
1. ADAMCZYK J., BĘDKOWSKI K.: Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo 

SGGW, Warszawa 2007. 

 
8. Kontakt 

mgr inż. Łukasz MARCHEL – e-mail: l.marchel@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.53. Wiedza okrętowa 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.9 Hxo specjalnościowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KEJP (AMW) brak 

Wymagania wstępne Posiadanie wiedzy z przedmiotu fizyka - poziom szkoły średniej 

Cele kształcenia 
Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nazewnictwa okrętowego, 
budowy, wyposażenia i eksploatacji jednostki pływającej 

Osoba(-y) prowadzące mgr inż. Jacek BARANOWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Liczba godzin

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Rodzaje, główne parametry techniczne oraz ogólną budowę jednostek 
pływających. 

K_W10 

P_W02 Istotę klasyfikacji jednostek pływających.  

P_W03 Typowe wyposażenie pokładowe statku, budowę, zasady jego 
eksploatacji, podstawowe wymagania konwencyjne. 

K_W10 

P_W04 Wyposażenie ładunkowe, osprzęt pokładowy. K_W10 

P_W05 Wyposażenie ratunkowe i ratownicze statku oraz jego zastosowanie. K_W10 

P_W06 Zasady prowadzenia konserwacji jednostki pływającej. K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Charakteryzować podstawowe typy jednostek pływających. K_U14 

P_U02 Posługiwać się nazewnictwem okrętowym w zakresie budowy  
i konstrukcji. 

K_U14 
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P_U03 Wykonać podstawowe prace linowe.  

P_U04 Posługiwać się okrętowymi środkami ratunkowymi i ratowniczymi.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Współdziałania z załogą statku w zakresie prawidłowej i bezpiecznej 
eksploatacji zawiadywanego sprzętu i wyposażenia. 

K_K01 

 
4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające. Charakterystyka jednostek pływających; klasyfikacja statków handlowych 
Towarzystwa Klasyfikacyjne; klasyfikacja statków handlowych wg PRS. Nazewnictwo części składowych 
statków; kadłub i jego wnętrze, pokład i nadbudówki, omasztowanie i olinowanie; główne wymiary i 
wielkości jednostek pływających. Wyposażenie ładunkowe jednostek pływających; liny okrętowe, 
podstawowe węzły; osprzęt pokładowy; urządzenia podnośne. Urządzenia dostępu jednostek 
pływających pionowego i poziomego ładowania. Urządzenia pokładowe statku. Urządzenia sterowe, 
urządzenia kotwiczne, urządzenia cumownicze i holownicze. Środki ratunkowe i ratownicze statku. 
Zasady prowadzenia konserwacji jednostki pływającej. Dokowanie. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, pokaz, dyskusja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x  x  

P_W02   x    

P_W03   x  x  

P_W04   x    

P_W05   x    

P_W06   x    

P_U01   x    

P_U02     x  

P_U03    x   

P_U04   x    

P_K01   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa 

1. DROGOSIEWICZ M., NOWAKOWSKI J., PYRCHLA J.: Wiedza okrętowa. Gdynia 
1997. 

2. PUCHALSKI J.: Poradnik Ratownika Morskiego. Wydawnictwo Trademar, Gdynia 
2001. 

3. PYRCHLA J., KRÓLIKOWSKI A., NOWAKOWSKI J.: Charakterystyka i eksploatacja 
urządzeń pokładowych statku handlowego. Gdynia 2002. 

Uzupełniająca 

1. Międzynarodowy Kodeks Środków Ratunkowych (Kodeks LSA). PRS. Gdańsk 
1999. 

2. Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS ‘74). PRS. 
Gdańsk 2010. 

 
8. Kontakt 

mgr inż. Jacek BARANOWSKI - tel.: 261-262-551, e-mail: j.baranowski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.54. Współczesne techniki pozycjonowania 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.I.10 Htp specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne 
1. Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej. 
2. Znajomość podstaw elektroniki, elektrotechniki i automatyki.  
3. Znajomość matematyki w zakresie trygonometrii, rachunku wektorowego. 

Cele kształcenia 
Nauczenie zasady działania, eksploatacji i efektywnego wykorzystania 
typowych urządzeń hydrograficznych stosowanych do określania pozycji, 
nieoznaczoności w ich działaniu oraz określenia poprawek 

Osoba(-y) prowadzące prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI, dr hab. inż. Mariusz WĄŻ 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Punkty ECTS

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Istotę pomiarów hydrograficznych oraz procedury pozycjonowania na 
płaszczyźnie. 

K_W06 

P_W02 Zasadę i podstawy pozycjonowania z użyciem GNSS. Definicje pseudo-
odległości oraz pomiarów fazowych w technikach satelitarnych, różnice 
pomiędzy stacją bazową, siecią permanentną oraz pomiędzy 
pomiarami w czasie rzeczywistym i trybem post-processingowym.  

K_W06 

P_W03 Istotę pomiarów polowych oraz zastosowanie przyrządów do 
pomiarów kata i odległości.  

K_W08 

P_W04 Relacje pomiędzy historycznymi i współczesnymi pomiarami 
geodezyjno-hydrograficznymi. 
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P_W05 Zasady wystawiania, oznaczania oraz opisu punktów pomiarowych, w 
szczególności w zastosowaniu do hydrografii.  

K_W08 

P_W06 Różnice pomiędzy wysokościami elipsoidalnymi i odniesionymi do 
grawimetrii.  

K_W06 

P_W07 Metody określania różnic wysokości. K_W08 

P_W08 Zasady działania, kalibracji, strukturę sygnałów i możliwości systemów 
pozycjonowania akustycznego.  

K_W08 

P_W09 Zasady integracji systemów pozycjonowania pod wodą oraz ich 
zastosowania do automatycznych platform pomiarowych. 

 

P_W10 Zasady działania oraz zastosowanie IMU, włącznie z zastosowaniem do 
określania kierunku północy oraz ruchów pionowych jednostki.  

K_W06 

P_W11 Różnice pomiędzy IMU i INS, zasady dynamicznej i statycznej 
inicjalizacji INS.  

K_W06 

P_W12 Koncepcje wspomagania systemów inercjalnych.   

P_W13 Źródła i wartości nieoznaczoności występujące w pracy systemów 
pozycyjnych i pomiarach dla pozycjonowania.  

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Wystawić, oznakować oraz opisać punkty kontrolne.  K_U11 

P_U02 Zastosować adekwatną metodę i użyć właściwego urządzenia do 
wyznaczenia pozycji.  

K_U09, K_U11 

P_U03 Określić poprawkę żyrokompasu metodami astronomicznymi.  K_U09, K_U11 

P_U04 Zastosować procedurę do sprawdzenia przyrządu pomiarowego.  K_U09 

P_U05 Użytkować urządzenia GNSS, ocenić dokładność i precyzję, opracować 
dane kameralnie używając odpowiedniego oprogramowania.  

K_U09, K_U11 

P_U06 Określić wysokość z użyciem odbiornika GNSS.  K_U09, K_U11 

P_U07 Obliczyć wysokość oraz sieć niwelacyjną na podstawie pomiarów 
niwelacyjnych.  

K_U09, K_U11 

P_U08 Użyć adekwatnych technik dla wprowadzenia korekt na krzywiznę oraz 
refrakcję.  

K_U09, K_U11 

P_U09 Użyć akustycznych systemów pozycyjnych w operacjach przybrzeżnych. K_U11 

P_U10 Porównać kursy pomierzone z użyciem IMU i kompasami 
magnetycznym i żyroskopowym.  

K_U09, K_U11 

P_U11 Kontrolować, weryfikować i ocenić wyniki pozycjonowania dowolnym 
systemem włącznie z oceną powtarzalności, precyzji i dokładności, tak 
w pomiarach absolutnych jak i względnych posługując się adekwatnym 
aparatem statystycznym.  

K_U09, K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z 
wykonywaniem zawodu, zwłaszcza w aspektach bezpieczeństwa. 

K_K01 
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4. Treści kształcenia 

Pozycjonowanie – metody i techniki 
Zasady pomiaru odległości i kąta, zasady pomiarów na płaszczyźnie. Sekstant, teodolit, total station. 
Elektromagnetyczne systemy pozycyjne. Przekrój, trawers, biegun. Astronomiczne metody określania 
kierunku. Rozwinięcie klasycznej sieci geodezyjnej. GNSS – zasady organizacji systemu, dostępne serwisy i 
ich charakterystyki (pojedyncza baza, sieć, Precise Point Positioning). Pomiar kodowy - pomiar fazowy. 
Pomiary absolutne i różnicowe, pomiary na jednej i wielu częstotliwościach, metoda „fixed” i „float” 
rozwiązywania wieloznaczności. Wpływ atmosfery (troposfery, jonosfery) na sygnał GNSS. Stacje 
referencyjne. Logistyczne aspekty pomiarów. 
Pomiary wysokości 
Systemy wysokości (dynamiczna, ortometryczna i normalna). Instrumenty do pomiarów niwelacyjnych. 
Total station w zastosowaniu do niwelacji. Pomiary z użyciem GNSS. Uwzględnianie krzywizny Ziemi i 
refrakcji atmosferycznej. 
Pozycjonowanie akustyczne 
Systemy z długą bazą, krótką, USB. Transpondery. Czujniki głębokości. Integracja z systemami 
inercjalnymi i czujnikami prędkości. Użytkowanie systemów akustycznych do pozycjonowania obiektów 
holowanych, pojazdów telesterowanych (ROV) i autonomicznych (AUV). 
Nawigacja inercjalna 
Żyroskopy i akcelerometry, IMU. Procedury statycznej i dynamicznej inicjalizacji. Użycie IMU do 
określania ruchów pionowych jednostki. Integracja systemów nawigacyjnych: ADCP/INS, GNSS/INS, 
USBL/Głębokość/INS. 
Nieoznaczoność w pozycjonowaniu 
Pomiary statyczne: obserwacje GNSS, total station, niwelacje, systemy akustyczne. 
Pomiary dynamiczne: sprzęt GNSS, IMU/INS, pozycjonowanie systemami akustycznymi. 
Przenoszenie się błędów. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium, pokaz. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_W05   x    

P_W06   x    

P_W07   x    

P_W08   x    

P_W09   x    

P_W10   x    

P_W11   x    

P_W12   x    

P_W13   x    

P_U01   x  x  

P_U02   x  x  

P_U03   x  x  
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P_U04   x  x  

P_U05   x  x  

P_U06   x  x  

P_U07   x  x  

P_U08   x  x  

P_U09   x  x  

P_U10   x  x  

P_U11   x  x  

P_K01     x  

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. JANUSZEWSKI J.: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006. 

2. GUCMA M., MONTEWKA J.: Podstawy morskiej nawigacji inercjalnej. Akademia 
Morska, Szczecin 2006. 

3. KOSIŃSKI W.: Geodezja. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005. 
4. PRZEWŁOCKI S.: Geodezja dla inżynierii środowiska. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2000. 
5. SPECHT C.: System GPS. Pelplin 2007. 

Uzupełniająca 

1. CZARNECKI K.: Geodezja współczesna w zarysie. Wyd. Wiedza i Życie, 1994. 
2. DE JONG C.D. et all: Hydrography. VSSD, Delft, 2006. 
3. FELSKI A.: Urządzenia nawigacyjne. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej, Wrocław 2011. 
4. LURTON X.: An Introduction to Underwater Acoustics. Principles and 

Applications. Springer, Praxis, London 2002. 
5. NARKIEWICZ J.: GPS. Globalny System Pozycyjny. Wydawnictwo Komunikacji i 

Łączności, Warszawa 2003. 

 
8. Kontakt 

prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI - tel.: 261-262-707, e-mail: a.felski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.55. Inwazyjne i bezinwazyjne metody badań dna morskiego 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.1 Hbd specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZGM (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Poznanie i zrozumienie mechanizmu oddziaływania fal akustycznych z 
dnem morskim oraz metod badania dna za pomocą urządzeń hydro-
akustycznych, laserowych, grawimetrycznych i magnetometrycznych. 

2. Nabycie umiejętności analizy echogramów i wyznaczania na ich podstawie 
facji geologicznych. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Jarosław TĘGOWSKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Związek procesów fizycznych z procesami geologicznymi zachodzącymi 
w środowisku morskim. 

K_W01 

P_W02 Procesy geologiczne zachodzące w środowisku morskim, definiuje 
metody ich badania; zastosowanie metod geofizycznych w 
rozpoznawaniu struktur litosfery. 

K_W02, K_W03, 
K_W04 

P_W03 Terminologię właściwą dla geologii morza.  

P_W04 Zasady działania i wykorzystania instrumentów pomiarowych 
wykorzystywanych do inwazyjnych i nieinwazyjnych metod badań dna 
morskiego, w tym zasady ich kalibracji i oceny dokładności. 
 

K_W08 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się matematycznymi i statystycznymi metodami oraz 
specjalistycznym oprogramowaniem do analizy danych i opisu zjawisk 
geologicznych. 

K_U01, K_U07 

P_U02 Planować i projektować bezinwazyjne pomiary dna morskiego, 
stosować powierzchniowe metody geofizyczne i wykorzystywać dane 
geofizyczne w opracowaniach geologicznych. 

K_U02, K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Charakterystyka geotechniczna osadów dennych - spoistość, granulometria, struktura 
warstwowa. Urządzenia do poboru prób osadów powierzchniowych (czerpacze, box corery), metody 
poboru i wstępnej analizy prób. Urządzenia do poboru prób osadów podpowierzchniowych (rdzeniowe 
próbniki grawitacyjne, wibrosondy), metody poboru i wstępnej analizy prób. Urządzenia wiertnicze, 
metody poboru rdzeni i wstępnej ich analizy. Pobór prób biologicznych – dragowanie dna. Geoakustyczne 
własności osadów dennych. Podstawy teoretyczne propagacji fal akustycznych w toni wodnej i w dnie 
morskim. Wpływ refrakcji na wynik pomiarów akustycznych dna. Źródła i odbiorniki sygnałów 
akustycznych, budowa anten hydroakustycznych nadawczych i odbiorczych. Urządzenia hydroakustyczne 
do badania dna, ich budowa, zastosowanie, system pozycjonowania i poprawek dynamicznych z nimi 
współpracujących – echosonda jednowiązkowa, wielowiązkowa, echosonda parametryczna, subbottom 
profiler, sonar boczny, sonar boczny interferencyjny, Zasięgowa Regulacja Wzmocnienia (TVG). 
Pozycjonowanie podwodne – systemy USBL i podobne. Pozycjonowanie GPS – budowa i działanie 
systemu, poprawki RTK. Wstęp do numerycznej analizy sygnałów akustycznych liniowych i 
świergotowych (chirp). Akustyczna klasyfikacja osadów - systemy komercyjne RoxAnn, QTC, VBT. 
Techniki bezinwazyjnych badań dna morskiego (grawimetria, magnetometria, skaner laserowy 3D, 
fotografia podwodna, licznik scyntylacyjny). Pojazdy podwodne stosowane do bezinwazyjnego badania 
dna morskiego (AUV, ROV). Organizacja bezinwazyjnych badań dna morskiego. Statki badawcze 
przystosowane do pomiarów akustycznych dna, organizacja rejsu badawczego, metodologia pomiarów, 
nowe techniki badania dna morskiego. 
Laboratoria: Wstępna analiza prób powierzchniowych osadów i rdzeni. Odbicie i rozproszenie sygnałów 
akustycznych od dna morskiego. Praktyczna interpretacja echogramów dna morskiego zarejestrowanych 
za pomocą hydroakustycznych urządzeń niskoczęstotliwościowych; wyznaczanie jednostek 
sejsmostratygraficznych. Analiza map batymetrycznych zarejestrowanych echosondą wielowiązkową, 
analiza zdjęć sonarowych dna, poznanie zasad tworzenia map osadów na podstawie rejestracji 
sonarowych. Planowanie i projektowanie bezinwazyjnych pomiarów dna. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium. 
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6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_U01   x  x  

P_U02   x  x  

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. STEPNOWSKI, A.: Systemy Akustycznego Monitoringu Środowiska Morskiego. 
GTN, Gdańsk 2001. 

2. ŚLIWIŃSKI A.: Ultradźwięki i ich zastosowania. WNT, Warszawa 2001. 
3. TĘGOWSKI J.: Akustyczna klasyfikacja osadów dennych. Wyd. Rozprawy i 

Monografie, IO PAN, 2006. 

Uzupełniająca 

1. BLONDEL P.: The Handbook of Sidescan Sonar. Springer, 2009. 
2. LURTON X.: An introduction to Underwater Acoustics. Principles and 

applications. Wyd. Springer, 2002. 
3. MACLENNAN D. N., SIMMONDS E. J.: Fisheries Acoustics Theory and Practice. 

Blackwell Publishing Limited, 2005. 
4. MEDWIN H., CLAY C. S.: Fundamentals of Acoustical Oceanography. Academic 

Press, Boston 1998. 
5. MEDWIN H.: Sounds in the Sea. From Ocean Acoustics to Acoustical 

Oceanography. Cambridge University Press, New York 2005. 
6. URICK R. J.: Principles of underwater sound. McGraw-Hill, 1975. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Jarosław TĘGOWSKI – tel.: 58 523-68-17, e-mail: jaroslaw.tegowski@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.56. Nawigacja – ECDIS 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.2 Hec specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) nawigacja, urządzenia nawigacyjne 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

Uzyskanie wiedzy i umiejętności wykorzystania ECDIS w prowadzeniu 
bezpiecznej nawigacji, w tym w planowaniu podroży z uwzględnieniem 
potencjalnych niebezpieczeństw nawigacyjnych, dostępnych źródeł ostrzeżeń 
nawigacyjnych i pogodowych 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Piotr ZWOLAN 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Konstrukcję mapy elektronicznej i jej symbolikę. K_W05 

P_W02 Zasady działania i wykorzystania systemu ECDIS. K_W06 

P_W03 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. 

K_W09 

P_W04 Standardy i normy dla systemów ECDIS rekomendowane przez IHO i 
IMO. 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Efektywnie wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym 
programy użytkowe do rozwiązywania problemów zawodowych. 

K_U07 
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P_U02 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. 

K_U11 

P_U03 Korzystać ze standardów i norm inżynierskich oraz stosować 
technologie właściwe dla kierunku studiów. 

K_U12 

P_U04 Określać stan techniczny infrastruktury nawigacyjnej i 
hydrotechnicznej, a także utrzymywać urządzenia i systemy 
nawigacyjne oraz hydrograficzne, zarówno pokładowe, jak i brzegowe. 

K_U13 

P_U05 Porozumiewać się przy użyciu różnych technik, w tym niewerbalnych 
oraz różnych środków technicznych w środowisku zawodowym oraz w 
innych środowiskach. 

K_U15 

P_U06 Przygotować w języku polskim i obcym opracowanie problemu z 
zakresu kierunku studiów wraz z udokumentowanymi wnioskami, 
poparte sprawozdaniem oraz prezentacją multimedialną. 

K_U16 

P_U07 Planować i realizować samodzielne uczenie się i podnoszenie swoich 
kompetencji zawodowych. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Systemy informacji przestrzennej GIS. Aspekty prawne, standaryzacja systemów ECDIS. Charakterystyka 
podstawowych typów systemów map elektronicznych (ECDIS, RCDS i ECS). Baza danych tworzona dla 
potrzeb ECDIS (WEND, ośrodki RECC). Podstawowe funkcje nawigacyjne ECDIS. Prezentacja danych ECDIS 
(ENC/SENC oraz RNC/SRNC). Urządzenia i czujniki współpracujące z ECDIS. Planowanie, monitorowanie i 
rejestracja podróży w systemach ECDIS. Zobrazowanie oraz funkcje prezentacji dodatkowych informacji 
nawigacyjnych. Aktualizacja danych, rejestracja danych nawigacyjnych, kontrola poprawnego 
funkcjonowania ECDIS, funkcje back-up. Serwis ARCS, AVCS, TADS. Alarmy, ostrzeżenia oraz błędna 
interpretacja prezentowanych danych. Nawigacja pilotowa z wykorzystaniem ECDIS.  

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, symulator ECDIS. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Egzamin 

praktyczny 

P_W01   x   x 

P_W02   x   x 

P_W03   x   x 

P_W04   x    

P_U01      x 

P_U02      x 

P_U03   x    

P_U04   x    

P_U05      x 

P_U06   x    

P_U07      x 



209 

Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa  

Uzupełniająca 

1. BOWDITCH N.: American Practical Navigator. 2002. (Chapter 14 Electronic 
Charts). 

2. Navi-Sailor 4100 User Manual NMEA Interface Standard 0183 v.3.01 (Severna 
Park, MD, National Marine Electronic Association, 1/2002). 

3. SOLAS Convention, Regulations V/19, V/20 and V/27 as amended 2009, IMO Res. 
MSC 282(86). 

 
8. Kontakt 

dr inż. Piotr ZWOLAN - tel.: 261-262-898, e-mail: p.zwolan@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.57. Algorytmy w zastosowaniach 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.3 Haz specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZOF (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Wyjaśnienie działania szeroko rozpowszechnionych algorytmów 
komputerowych. 

2. Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu metod numerycznych i 
nowoczesnych algorytmów. Wiedza ta jest umożliwi 
świadome wykorzystywanie ich możliwości w codziennym życiu. 

Osoba(-y) prowadzące dr Aleksandra DUDKOWSKA 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 

w
yk

ła
dy

ćw
ic

ze
ni

a

la
bo

ra
to

ri
a

sy
m

ul
at

or

ra
ze

m

I 0 0 0 0

II 0 0 0 0

III 0 0 0 0

IV 0 0 0 0

V 32 32 30 62 1,3 1,2 2,5 Zo

VI 0 0 0 0

VII 0 0 0 0

Ogółem 32 0 0 0 32 30 62 1,3 1,2 2,5

Ry
go

r 
dy

da
kt

yc
zn

y

za
 g

od
zi

ny
 

ko
nt

ak
to

w
e

za
 g

od
zi

ny
 

ni
ek

on
ta

kt
ow

e

og
ół

em

Punkty ECTS

Se
m

es
tr

kontaktowe

ni
ek

on
ta

kt
ow

e

og
ół

em

Liczba godzin

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Pojęcia i terminy z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, w tym 
elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki oraz z obszaru 
nauk ścisłych i przyrodniczych, w szczególności z nauk o Ziemi i 
środowisku. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Samodzielnie korzystać z literatury fachowej dostępnej w formie 
tradycyjnej i elektronicznej oraz Internetu; jest w stanie integrować, 
oceniać oraz dokonywać prawidłowej interpretacji pozyskanej 
informacji, a na jej podstawie wyprowadzać wnioski, formułować 
opinie i podejmować działania. 

K_U08 
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P_U02 Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować 
wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście 
systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Podstawy algorytmów. Błędy w obliczeniach numerycznych. Algorytmy numeryczne: wyszukiwanie i 
sortowanie, metoda Monte Carlo, generatory liczb pseudolosowych, automaty komórkowe, sieci 
neuronowe, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego, klasyfikacja i 
rekomendacja. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, wykład multimedialny. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Aktywność 

na zajęciach 

P_W01   x   x 

P_U01   x    

P_U02      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. DASGUPTA S., PAPADIMITRIOU Ch., VAZIRANI U.: Algorytmy. Wyd. naukowe 
PWN, Warszawa 2019. 

2. RUTKOWSKI L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji: inteligencja obliczeniowa. 
Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2019. 

3. SEDGEWICK R.: Algorytmy. Helion, 2012. 

Uzupełniająca  

 
8. Kontakt 

dr Aleksandra DUDKOWSKA – e-mail: aleksandra.dudkowska@ug.edu.pl 
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9. Uwagi 
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3.3.58. Geozagrożenia 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.4 Hge specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZGM (UG) brak 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych procesów geologicznych i zjawisk pogodowych. 

Cele kształcenia 

1. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie geozagrożeń ze szczególnym 
uwzględnieniem strefy brzegowej morza. 

2. Nabycie umiejętności analizowania wybranych geozagrożeń na podstawie 
baz danych. 

3. Geologiczny zapis katastrof naturalnych. 

Osoba(-y) prowadzące dr Dominik PAŁGAN 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Naturę procesów geologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych 
stwarzających zagrożenia. 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Zastosować informacje z literatury naukowej, baz danych i innych 
źródeł w zakresie geozagrożeń. 

K_U08 

P_U02 Wskazać/rozpoznać obszary predysponowany do występowania 
geozagrożeń. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 
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4. Treści kształcenia 

Klasyfikacja zagrożeń, regulacje prawne - międzynarodowe i polskie. Grawitacyjne ruchy masowe na 
wybrzeżach wysokich (osuwiska, spełzywanie, spływy grawitacyjne itp.), podmorskie osuwiska i ich 
skutki. Zagrożenia hydrologiczne i klimatyczne (powodzie, erozja wybrzeży, gwałtowne zjawiska 
atmosferyczne) i ich skutki. Zagrożenia wulkaniczne i sejsmiczne - uwarunkowania, prognozowanie, 
skutki (m.in. tsunami). 

 
5. Metody dydaktyczne 

Konwersatorium, metoda problemowa, praca w grupach. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Dyskusja na 

zajęciach 

P_W01    x  x 

P_U01    x   

P_U02    x  x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. MIZERSKI W., GRANICZNY M.: Geozagrożenia. Wyd. naukowe PWN, Warszawa 

2017. 

Uzupełniająca 

1. GRANICZNY M., MIZERSKI W.: Katastrofy przyrodnicze. Wyd. naukowe PWN, 
Warszawa 2009. 

2. HYNDMAN D., HYNDMAN D.: Natural Hazards and disasters. 
Brooks/Cole/Cengage Learning, Belmont 2014. 

3. RAMOLA R. C., GUSAIN G. S.: Geo Hazards: Recent Research. 2015. 
4. YINCAN Ye: Marine Geo-Hazards in China. Elsevier, 2017. 

 
8. Kontakt 

dr Dominik PAŁGAN – e-mail: dominik.palgan@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.59. Podstawy hydrolokacji i systemów hydrolokacyjnych 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.5 Hph specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KUM (AMW) wprowadzenie do akustyki morza 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych urządzeń i systemów 
hydrolokacyjnych stosowanych w Marynarce Wojennej do detekcji, 
lokalizacji i klasyfikacji okrętów podwodnych, nawodnych oraz min 
morskich i obiektów niebezpiecznych. 

2. Zapoznanie z rodzajami oraz wykorzystaniem zobrazowań systemów 
hydrolokacyjnych stosowanych na jednostkach pływających MW RP. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Adam CICHOCKI  

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zasady działania i wykorzystania środków obserwacji technicznej w 
zakresie urządzeń i systemów hydrolokacyjnych wykorzystywanych w 
działaniach podwodnych do detekcji, lokalizacji i klasyfikacji obiektów 
podwodnych, w tym zasady prowadzenia obserwacji oraz interpretacji 
zobrazowania systemów obserwacji podwodnej. 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się urządzeniami hydrolokacyjnymi oraz środkami 
podwodnej obserwacji technicznej dedykowanymi do pasywnej i 
aktywnej detekcji, lokalizacji i klasyfikacji obiektów podwodnych, a 

K_U09, K_U11 
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także stosować w praktyce różne techniki wykonywania obserwacji w 
zakresie działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Zajęcia wprowadzające. Klasyfikacja systemów hydrolokacyjnych. Pojęcia i zjawiska związane z 
propagacją fal hydroakustycznych w ośrodku wodnym. Prędkość dźwięku w wodzie, rozkład pionowy 
prędkości dźwięku w wodzie (SVP) oraz metodyka i wymagania jakościowe w zakresie jego wyznaczania i 
pomiarów. Rodzaje szumów i dźwięków w środowisku wody morskiej oraz ich charakterystyka. 
Wykorzystanie równań sonaru pasywnego i aktywnego. Estymacja efektywności hydrolokacyjnych 
systemów pasywnych i aktywnych. Trajektorie promieni dźwiękowych w morzu. Budowa, działanie i 
wykorzystanie systemów hydrolokacyjnych pasywnych i aktywnych w działaniach operacyjnych MW. 
Charakterystyka, działanie i wykorzystanie dedykowanych systemów hydrolokacyjnych do poszukiwania i 
klasyfikacji okrętów podwodnych, nawodnych, min morskich. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Egzamin 

praktyczny 

P_W01   x    

P_U01      x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. SALAMON R.: Systemy hydrolokacyjne. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 
2006.  

2. STEPNOWSKI A.: Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego. 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001. 

Uzupełniająca 
1. HALL J.: Principles of Naval Weapons Systems. 
2. LURTON X.: An introduction to Underwater Acoustics. Principles and 

applications. Wyd. Springer, 2002. 
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8. Kontakt 

dr inż. Adam CICHOCKI - tel.: 261-262-543, e-mail: a.cichocki@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.60. Wybrane zagadnienia z dynamiki morza 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.6 Hdm specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZOF (UG) brak 

Wymagania wstępne 

1. Podstawowa znajomość rachunku różniczkowego i całkowego, 
elementów rachunku wektorowego i geometrii analitycznej.  

2. Podstawy równań różniczkowych. 
3. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. 
4. Znajomość podstaw mechaniki i termodynamiki oraz elementów dynamiki 

morza i meteorologii morskiej. 

Cele kształcenia 

1. Zapoznanie studentów ze zjawiskami falowania morskiego, prądów 
morskich — dogłębne omówienie wybranych zagadnień. 

2. Wytłumaczenie studentom wybranych elementów dynamiki morza w 
ujęciu analitycznym. 

3. Przygotowanie studentów do praktycznego zastosowania podstawowych 
zagadnień związanych ze współczesną dynamiką morza. 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Witold CIEŚLIKIEWICZ 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 W stopniu zaawansowanym hydrodynamikę morza wraz z jej opisem 
matematycznym; jej związek z prawami fizyki i relacje w odniesieniu do 
procesów przyrodniczych; zna i rozumie podstawy teoretyczne innych 

K_W01 
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obszarów nauki niezbędne do formułowania i rozwiązywania typowych 
zadań związanych z dynamiką morza. 

P_W02 Zjawiska i procesy zachodzące w hydrosferze i atmosferze oraz ich 
wzajemne powiązania. 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Samodzielnie korzystać z literatury fachowej dostępnej w formie 
tradycyjnej i elektronicznej oraz Internetu; jest w stanie integrować, 
oceniać oraz dokonywać prawidłowej interpretacji pozyskanej 
informacji, a na jej podstawie wyprowadzać wnioski, formułować 
opinie i podejmować działania. 

K_U08 

P_U02 Posługiwać się obowiązującą terminologią naukową w prezentowaniu i 
dyskutowaniu problemów z zakresu studiowanego kierunku. 

K_U14 

P_U03 Planować i organizować samodzielne uczenia się i podnoszenie swoich 
kompetencji zawodowych i osobistych, w tym kompetencji językowych. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Prawidłowego określania priorytetów w pracy zawodowej służących 
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Siły działające na poruszający się element płynu. Podstawowe równania dynamiki płynów – 
równania zachowania masy i pędu. Wielkoskalowa cyrkulacja mas wodnych w oceanach – prądy 
geostroficzne – podstawy, warstwy graniczne atmosfery i oceanu, spirala Ekmana i pompowanie Ekmana, 
intensyfikacja zachodnia. Spiętrzenia wiatrowe. Podstawowe równania i uproszczenia dla fal regularnych. 
Fale – sinusoidalne, Stokesa, knoidalne, samotne. Refrakcja, transformacja i załamanie fal w strefie 
brzegowej – podstawy. Statystyczne charakterystyki fal wiatrowych. Metody prognozowania falowania. 
Ćwiczenia: Zadania rachunkowe ugruntowujące materiał prezentowany na wykładach: podstawowe 
równania mechaniki płynów, wirowość i krążenie, opis ruchu falowego. Zadania problemowe 
uzupełniające materiał prezentowany na wykładach. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, wykład multimedialny, ćwiczenie, dyskusja. 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Aktywność 

na zajęciach 

P_W01   x   x 

P_W02   x   x 

P_U01   x   x 

P_U02   x   x 

P_U03   x   x 

P_K01   x   x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 
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dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. MASSEL S. R.: Procesy hydrodynamiczne w ekosystemach morskich. Wyd. UG, 

Gdańsk 2010. 

Uzupełniająca 

1. DRUET C., Kowalik Z.: Dynamika morza. Wyd. Morskie, Gdańsk 1970. 
2. DRUET C.: Dynamika stratyfikowanego oceanu. Wyd. PWN, Warszawa 1994. 
3. DRUET C.: Elementy hydrodynamiki geofizycznej. Wyd. PWN, Warszawa 1995. 
4. KNAUSS J. A.: Introduction to physical oceanography. Prentice Hall, 1996. 
5. LISICKI A.: Pływy na morzach i oceanach. Wyd. GTN, Gdańsk 1996. 
6. MASSEL S. R.: Fluid Mechanics for Marine Ecologists. Springer, 1999. 
7. MASSEL S.: Poradnik hydrotechnika. Wyd. Morskie, Gdańsk 1992. 
8. MELLOR G. L.: Introduction to physical oceanography. Wyd. AIP Press, 1996. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Witold CIEŚLIKIEWICZ – e-mail: Witold.cieslikiewicz@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.61. Wykorzystanie statków bezzałogowych w hydrografii morskiej 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.7 Hbz specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Omówienie możliwości i ograniczeń stosowania w hydrografii danych 
fotogrametrycznych, pozyskiwanych zdalnie za pomocą systemów 
satelitarnych, lotniczych i bezzałogowych statków powietrznych.  

2. Zapoznanie studentów z metodami fotogrametrii, korekcji danych 
satelitarnych oraz przetwarzania danych fotogrametrycznych. 

3. Kształtowanie umiejętności tworzenia map batymetrycznych oraz 
wyodrębniania linii brzegowej na podstawie danych fotogrametrycznych z 
nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym. 

4. Zapoznanie z podstawowymi warunkami lotu BST, prawem lotniczym 
dotyczącym wykonywania lotów. 

Osoba(-y) prowadzące 
dr hab. inż. Krzysztof NAUS, dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI,  
mgr inż. Łukasz MARCHEL 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zasady działania i wykorzystania instrumentów pomiarowych 
wykorzystywanych w działalności zawodowej związanej z kierunkiem 
studiów, w tym zasady ich kalibracji i oceny dokładności. 
 

K_W08 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne 
do identyfikowania, formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich. 

K_U04 

P_U02 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. 

K_U05 

P_U03 Dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i 
podejmowanych działań inżynierskich. 

K_U06 

P_U04 Efektywnie wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym 
programy użytkowe do rozwiązywania problemów zawodowych. 

K_U07 

P_U05 Krytycznie analizować funkcjonowanie istniejących rozwiązań 
technicznych i oceniać te rozwiązania. 

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące dronów-bezzałogowych statków 
powietrznych (BSP). Wielowirnikowce - budowa oraz zasady działania. Nauka operowania 
wielowirnikowcem. Podstawy fotogrametrii lotniczej. Charakterystyka współczesnych technologii 
fotogrametrycznych. Technologiczne uwarunkowania budowy Numerycznego Modelu Rzeźby Terenu. 
Etapy technologiczne tworzenia ortofotomapy lotniczej. 
Ćwiczenia: Prawo lotnicze. 
Laboratoria: Przygotowanie oraz realizacja wysokoprecyzyjnego nalotu fotogrametrycznego. 
Doskonalenie operowania wielowirnikowcem. Wykonywanie wieloetapowego nalotu 
fotogrametrycznego. Przetwarzanie sesji pomiarowej pozyskanej z wykonanej misji fotogrametrycznej w 
oprogramowaniu do obróbki fotogrametrii lotniczej. Zasady przetwarzania trójwymiarowej lidarowej 
chmury punktów. Generowanie siatki TIN oraz GRIG z wykorzystaniem danych zebranych podczas nalotu 
fotogrametrycznego. Przetwarzanie trójwymiarowej lidarowej chmury punktów z nalotu powietrznego. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium, dyskusja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca na 
zajęciach 

P_W01   x    

P_U01   x  x  

P_U02     x  

P_U03      x 

P_U04   x   x 

P_U05   x   x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. KURCZYŃSKI Z.: Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Tom I i II. Oficyna 
wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. 

2. KURCZYŃSKI Z., PREUSS R.: Podstawy fotogrametrii. Oficyna wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, 2011. 

3. SZCZEPKOWSKI M.: Drony - teoria i praktyka. Kabe, 2016. 

Uzupełniająca 
1. ADAMCZYK J., BĘDKOWSKI K.: Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo 

SGGW, Warszawa 2007. 

 
8. Kontakt 

mgr inż. Łukasz MARCHEL – e-mail: l.marchel@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.62. Geoinformatyka w zastosowaniach 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.8 Hgz specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne 
1. Znajomość podstaw geodezji i kartografii.  
2. Znajomość podstaw informatyki.  
3. Znajomość podstaw nawigacji i hydrografii. 

Cele kształcenia 

1. Zapoznanie z zasadami projektowania i programowego implementowania 
funkcji (wykorzystywanych w nawigacji i hydrografii morskiej) 
dedykowanych systemom GIS. 

2. Zapoznanie z programowymi metodami wektoryzacji map oraz 
asynchronicznej transmisji szeregowej. 

3. Zapoznanie z operacjami wejścia/wyjścia na plikach (binarnych i 
tekstowych), przetwarzanie łańcuchów tekstowych, formatami zapisu 
danych przestrzennych, konwersji danych przestrzennych do rożnych 
formatów. 

4. Zapoznanie z podstawami grafiki komputerowej, zasadami wykorzystania 
funkcji do rysowania punktowych, liniowych i obszarowych obiektów 
geometrycznych oraz zasadami wykorzystania Biblioteki Prezentacji IHO 
do generowania cyfrowego obrazu mapy. 

5. Przekazanie wiadomości na temat analizy cech przetwarzanych danych 
przestrzennych oraz zasad wyboru właściwego modelu danych, określania 
relacji pomiędzy danymi: logicznych i przestrzennych (model 
topologiczny), metod akwizycji. 

6. Zapoznanie z metodami tworzenia baz danych przestrzennych. Struktura 
infrastruktury danych przestrzennych. 

7. Zapoznanie z programowymi metodami wykorzystywania portali 
internetowych opartych na serwerach http do akwizycji i zarządzania 
informacją geoprzestrzenną. 

Osoba(-y) prowadzące 
dr hab. inż. Krzysztof NAUS, dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI, 
mgr inż. Łukasz MARCHEL 
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2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Punkty ECTS

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i 
systemów technicznych. 

K_W12 

P_W02 Standardy i normy inżynierskie właściwe dla kierunku studiów, w 
szczególności rekomendowane przez IHO i IMO. 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się obowiązującą terminologią naukową w prezentowaniu i 
dyskutowaniu problemów z zakresu studiowanego kierunku. 

K_U04 

P_U02 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. 

K_U05 

P_U03 Dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i 
podejmowanych działań inżynierskich. 

K_U06 

P_U04 Efektywnie wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym 
programy użytkowe do rozwiązywania problemów zawodowych. 

K_U07 

P_U05 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. 

K_U10 

P_U06 Efektywnie wykorzystać techniki informatyczno-komunikacyjne, w tym 
komercyjne programy użytkowe do rozwiązywania problemów 
zawodowych. 

K_U12 

P_U07 Posługiwać się obowiązującą terminologią w prezentowaniu i 
dyskutowaniu problemów z zakresu kierunku studiów. 

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 
wyzwań moralnych i etycznych w środowisku międzynarodowym, z 
uwzględnieniem ograniczeń kulturowych. 

K_K03 

 



 

226 

4. Treści kształcenia 

Wykłady: Programowe metody pozyskiwania, konwersja i analiza danych przestrzennych. Infrastruktura 
danych przestrzennych. Metody wizualizacji kartograficznej. Technologie wizualizacji 3D. Bazy i 
modelowanie danych przestrzennych. Technologie WebGIS. 
Ćwiczenia: Rejestracja rastra mapy analogowej, zamiana współrzędnych płaskich na elipsoidalne. 
Operacje wejścia/wyjścia na plikach (binarnych i tekstowych), przetwarzanie łańcuchów tekstowych. 
Formaty zapisu danych przestrzennych, konwersji danych przestrzennych do rożnych formatów. 
Laboratoria: Projekt i opracowanie aplikacji do czytania z pliku i konwersji do postaci tabelarycznej 
pomiarowych danych batymetrycznych zapisanych w standardzie NMEA 0183/2000. Tworzenie aplikacji 
do wizualizacji kartograficznej z wykorzystaniem technologii ArcGIS Runtime SDK. Opracowanie aplikacji 
do budowania numerycznego modelu terenu z zastosowaniem wybranej metody interpolacji. 
Opracowanie aplikacji bazodanowej udostępniającej dane w serwisach REST oraz WMS/WFS. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_U01   x    

P_U02   x    

P_U03     x  

P_U04    x   

P_U05    x   

P_U06    x   

P_U07   x    

P_K01     x  

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa 

1. GRAVES M.: Projektowanie baz danych XML. Vademecum profesjonalisty. Helion, 
2002. 

2. HOLZNER S.: XML. Vademecum profesjonalisty. Helion, 2001. 
3. KRAAK M-J., ORMELING F.: Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. 

PWN, Warszawa 1998. 
4. RÓŻYCKI J.: Kartografia matematyczna. 1970. 
5. SALISZCZEW K. A.: Kartografia ogólna. PWN, Warszawa 1998. 
6. URBAŃSKI J.: Podstawy matematyczne odwzorowań kartograficznych. 1981. 
7. WERESZCZYŃSKI J.: Kartografia nawigacyjna. 1970. 

Uzupełniająca 

1. IEC Publication 61174. 1998. 
2. IHO Special Publiction No. 52. 1996. 
3. IHO Special Publication No. 57. 1996. 
4. IMO Resolution A 817 (19). 1995. 
5. ISO/TC211 Standardy serii 19100. 1998. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI - e-mail: s.swierczynski@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.63. Graficzna prezentacja i analiza danych z wykorzystaniem pakietu R 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.9 Hpd specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZOF (UG) brak 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw statystyki i technologii informacyjnej 

Cele kształcenia 
Zapoznanie studentów z praktycznymi zagadnieniami analizy i prezentacji 
danych środowiskowych przy pomocy pakietu R 

Osoba(-y) prowadzące dr Katarzyna BRADTKE 

 
2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Narzędzia pozwalające na opisywanie, interpretowanie i prezentowanie 
wyników pomiarów. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Opracować otrzymane wyniki pomiarów i właściwie je interpretować. K_U02 

P_U02 Efektywnie wykorzystać techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym 
programy użytkowe do rozwiązywania problemów zawodowych. 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Laboratoria: Wprowadzenie do R: instalacja pakietu, przegląd narzędzi edycyjnych i bibliotek, podstawy 
składni języka R, korzystanie z pomocy. Operowanie danymi w R: typy zmiennych i operacje na nich, 
importowanie i eksportowanie danych, przygotowanie danych do analizy (filtracja, selekcja, 
transformacje itp.). Analiza rozkładu empirycznego za pomocą wykresów słupkowych, histogramów, 
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wykresów typu „ramka z wąsami”, róży wiatrów. Tworzenie i analiza wykresów porównawczych. Badanie 
zależności zmiennych: wykresy szeregów czasowych, rozrzutu, macierzy korelacji, „mapy ciepła”. 
Prezentacja danych i wyników analiz na mapach. Edycja elementów wykresów, zapis wyników w różnych 
formatach graficznych. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Zajęcia w formie warsztatów komputerowych (laboratorium) z: 

• prezentacją multimedialną, 

• zadaniami praktycznymi wykonywanymi przez studentów z wykorzystaniem komputerów i 
oprogramowania na licencji GNU GPL oraz platformy edukacyjnej. 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Praca 

studenta na 
zajęciach 

P_W01      x 

P_U01     x x 

P_U02     x x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
1. BIECEK P.: Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wydawnicza GiS. 2014. 
2. WICKHAM H., GROLEMUND G.: Język R. Kompletny zestaw narzędzi dla 

analityków danych. Helion 2018. 

Uzupełniająca 

1. BIECEK P.: Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania 
danych. Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl, Warszawa 2014. 

2. CHANG W. R.: Graphics Cookbook. O’Reilly Media, 2013. 
3. GÓRECKI T.: Podstawy statystyki z przykładami w R. Wydawnictwo BTC, 

Legionowo 2011. 
4. KELLEY D.E.: Oceanographic Analysis with R. Springer 2018. 
5. The R Project for Statistical Computing: https://www.r-project.org/ 

 
8. Kontakt 

dr Katarzyna BRANDTKE – e-mail: katarzyna.bradtke@ug.edu.pl 
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9. Uwagi 
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3.3.64. Militarne aspekty hydrografii 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.10 Hmh specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KUM (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Zapoznanie studentów z obiektami militarnymi zalegającymi na dnie 
morskim, ich podstawowymi właściwościami i zasadą działania. 

2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z 
podwodnymi obiektami pochodzenia militarnego. 

Osoba(-y) prowadzące dr inż. Piotr BEKIER, dr inż. Adam CICHOCKI 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Rodzaje obiektów militarnych zalegających na dnie morskim oraz ich 
zasadę działania. 

K_W12 

P_W02 Zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z podwodnymi obiektami 
pochodzenia militarnego. 

K_W15 

P_W03 Zagrożenie stawiane przez podwodne obiekty militarne na środowisko 
morskie. 

K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Rozpoznać podwodne obiekty militarne na podstawie wyróżniających 
cech akustycznych. 

K_U03 

P_U02 Określić odległość niebezpieczną dla wybuchu podwodnego. K_U04, K_U08, 
K_U12 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Prawidłowego zachowania się w przypadku wykrycia podwodnych 
obiektów pochodzenia militarnego. 

K_K01, K_K03 

 
4. Treści kształcenia 

Obiekty militarne zalegające na dnie morskim. Środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z 
podwodnymi obiektami pochodzenia militarnego. Podstawowe wiadomości o minach morskich. Zarys 
historii użycia min morskich na Morzu Bałtyckim – akweny minowane. Rozpoznanie min na sonogramie – 
wyróżniające cechy akustyczne. Podstawowe wiadomości o budowie i działaniu torped i bomb 
głębinowych. Uzbrojenie broni podwodnej z okresu II W.Ś. Metody identyfikacji i likwidacji środków 
bojowych (uzbrojenia) zalegającego na dnie morza. Aspekty bezpieczeństwa podczas neutralizacji i 
likwidacji zatopionego uzbrojenia – wyznaczanie stref bezpieczeństwa dla wybuchu podwodnego. 
Organizacja oraz prawne aspekty podejmowania i likwidacji przedmiotów niebezpiecznych i 
wybuchowych.  

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, laboratorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie ……………. 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01   x    

P_U02    x   

P_K01   x    

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa 
1. WITKA S. (red.): Problemy detekcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych. 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław 2010. 

Uzupełniająca 1. KOMOROWSKI A.: Broń torpedowa. Bellona, 1995. 

 
8. Kontakt 

dr inż. Piotr BEKIER - tel.: 261-262-877, e-mail: p.bekier@amw.gdynia.pl 
dr inż. Adam CICHOCKI - tel.: 261-262-543, e-mail: a.cichocki@amw.gdynia.pl 

 
9. Uwagi 
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3.3.65. Oceanografia satelitarna 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.11 Hos specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZOF (UG) brak 

Wymagania wstępne 

1. Znajomość procesów fizycznych zachodzących w morzu. 
2. Podstawowe umiejętności pracy w środowisku Windows. 
3. Znajomość dowolnego programu do analizy przestrzennej danych 

rastrowych. 
4. Podstawy kartografii i analizy przestrzennej w GIS. 

Cele kształcenia 
Zapoznanie studentów z możliwościami jednej z podstawowych 
współczesnych metod monitoringu i badań środowiska morskiego 

Osoba(-y) prowadzące prof. dr hab. Adam KRĘŻEL, dr Katarzyna BRADTKE 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Liczba godzin

 

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Podstawy teoretyczne technik pozyskiwania danych metodami 
teledetekcji satelitarnej w zakresie mikrofalowym. 

K_W03, K_W04 

P_W02 Techniki oraz urządzenia i systemy teledetekcyjne wykorzystujące 
promieniowanie mikrofalowe oraz podaje przykłady ich zastosowania 
w badaniach oceanograficznych. 

K_W04 

P_W03 Metody badawcze oraz narzędzia matematyczne, statystyczne i 
informatyczne wykorzystywane w pracy oceanografa w celu opisu i 
interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w środowisku wodnym 
przy wykorzystaniu danych niekontaktowych. 

K_W04 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym 
oraz metodami matematycznymi i statystycznymi w analizie danych 
pozyskanych metodami niekontaktowymi. 

K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Efektywnej organizacji własnej pracy, ustalania priorytetów. K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Wykłady: Metody badań zjawisk zachodzących w morzach i oceanach przy wykorzystaniu danych 
rejestrowanych przez urządzenia pomiarowe pracujące na pokładach satelitów. Przykłady zastosowań 
techniki satelitarnej w teledetekcji i komunikacji. Teledetekcja satelitarna mikrofalowa – radiometria 
mikrofalowa pasywna, altymetria satelitarna, skaterometria radarowa, obrazowanie radarowe (SAR). 
Źródła danych mikrofalowych. 
Ćwiczenia: Źródła danych satelitarnych, formaty danych. Pozyskiwanie i wstępne przetwarzanie danych. 
Wizualizacja i analiza przykładowych map parametrów fizycznych uzyskiwanych na podstawie 
mikrofalowych danych satelitarnych (temperatura powierzchni morza, zasolenie, prędkość i kierunek 
wiatru, koncentracja lodu morskiego itp.). Zalety i ograniczenia dostępnych produktów. Metody analizy 
przestrzennej przydatne w analizie tego rodzaju danych. Charakterystyka zjawisk zachodzących w morzu 
z wykorzystaniem danych satelitarnych i metod analizy przestrzennej, m.in. wielkoskalowych zjawisk 
epizodycznych (np. El Nino), zasięgu pokrywy lodowej w rejonach okołobiegunowych, zasięgu 
oddziaływania rzek w estuariach, rozlewów olejowych, itp.). 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, wykład multimedialny, ćwiczenie, dyskusja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Aktywność 

na zajęciach 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_U01     x x 

P_K01     x  

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
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7. Literatura 

Podstawowa  

Uzupełniająca 

1. BERIZZI F., MARTORELLA M., GIUSTI E.: Radar Imaging for Maritime Observation. 
CRC Prss, Taylor & Francis Group, 2016. 

2. MARTIN S.: An introduction to Ocean Remote Sensing. Cambridge University 
Press, 2004. 

3. MATHER P. M.: Computer Processing of Remotely-Sensed Images. An 
Introduction. Wiley, 2004. 

4. MAUL G. A.: Introduction to satellite oceanography. Martinus Nijhoff Publishers, 
Dordrecht/Boston/Lancaster 1985. 

5. RICHARDS J. A.: Remote sensing digital image analysis. Springer Verlag, 1993. 
6. ROBINSON I.: Measuring the Oceans from Space: The Principles and Methods of 

Satellite Oceanography. Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg 2004. 

 
8. Kontakt 

dr Katarzyna BRANDTKE – e-mail: katarzyna.bradtke@ug.edu.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.66. Urządzenia nawigacyjne – ARPA 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.12 Har specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) podstawy radiolokacji 

Wymagania wstępne 

1. Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej.  
2. Znajomość podstaw elektroniki, elektrotechniki i automatyki. 
3. Znajomość matematyki w zakresie trygonometrii, rachunku wektorowego. 
4. Znajomość właściwości propagacyjne mikrofal. 
5. Znajomość zasady pracy radaru. 

Cele kształcenia 
Nauczenie zasady działania, eksploatacji i efektywnego wykorzystania ARPA ze 
zwróceniem uwagi na ich ograniczenia, dokładności oraz specyfikację 
zobrazowania informacji nawigacyjnej 

Osoba(-y) prowadzące mgr inż. Tadeusz PIĘTKA  

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Zasady działania i obsługi radarów nawigacyjnych. K_W07 

P_W02 Zasady sporządzania nakresów radarowych.  

P_W03 Zasady działania urządzeń ARPA oraz możliwości ich wykorzystania do 
planowania manewrów antykolizyjnych. 

K_W07 

P_W04 Wymagania IMO dotyczące urządzeń radarowych i ARPA, 
niebezpieczeństwa wynikające ze zbytniego zaufania do danych ARPA. 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Optymalizować zobrazowanie na wskaźniku radarowym, interpretować 
poprawnie obraz radarowy, sprawnie identyfikować echa obiektów na 
ekranie, biegle wykonywać pomiary radarowe dostępnymi metodami 
minimalizując błędy. 

K_U11 

P_U02 Uzyskiwać informacje o obiektach widocznych na ekranie radaru, 
zainicjować śledzenie obiektu, uzyskać i właściwie zinterpretować 
informacje wypracowane przez system ARPA, oceniać sytuację 
kolizyjną, zaplanować i wykonać manewr antykolizyjny oraz sprawdzić 
skuteczność podjętych działań. 

K_U11 

P_U03 Używać ARPA i inne urządzenia nawigacyjne w celu prowadzenia 
bezpiecznej nawigacji i unikania kolizji na różnych akwenach 
nawigacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji 
ARPA-AIS-ECDIS, uwzględnić błędy i ograniczenia urządzeń ARPA. 

K_U11, K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

   

 
4. Treści kształcenia 

Wymagania techniczno-eksploatacyjne IMO dotyczące urządzeń radarowych. Podstawowe zjawiska i 
problemy radiolokacji. Budowa i eksploatacja morskiego radaru nawigacyjnego. Interpretacja 
zobrazowania radarowego. Błędy i dokładność pomiarów radarowych. Diagnostyka sprawności radaru i 
wstępna lokalizacja uszkodzeń. Obróbka cyfrowa ech i jej wpływ na zobrazowanie radarowe. Urządzenia 
współpracujące z radarem nawigacyjnym. Sporządzanie nakresu radarowego - meldunek radarowy, 
planowanie i kontrola skuteczności manewrów antykolizyjnych. Wykorzystanie urządzeń radarowych do 
określania i kontroli pozycji statku. Pomoce nakresowe EPA i ATA – zasada działania i możliwości 
wykorzystania. Zasada działania, podstawowe funkcje, obsługa ARPA. Interpretacja informacji 
uzyskiwanej w ARPA. Testowanie, błędy i ograniczenia urządzeń ARPA. Współpraca ECDIS-AIS-ARPA. 
Wykorzystanie urządzeń radarowych z zastosowaniem przepisów MPDM w celu zapobiegania kolizji i 
sytuacji nadmiernego zbliżenia. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenie, symulator. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Zaliczenie 

na 
symulatorze 

P_W01   x    

P_W02   x    

P_W03   x    

P_W04   x    

P_U01      x 

P_U02      x 

P_U03      x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. JANUSZEWSKI J., KON W., WIĘCKOWSKI J.: Praktyka radarowa na małych 
statkach. Tom I i II. Wydawnictwo Trademar, Gdynia 1997. 

2. KON W.: Wykorzystanie radaru do zapobiegania zderzeniom. 1983. 
3. WAWRUCH R.: Radar jako pomoc w zapobieganiu zderzeniom na morzu. 1994. 
4. WRÓBEL F.: Vademecum oficera wachtowego. Trademar, Gdynia 1999. 

Uzupełniająca 
1. BOLE A. G., DINELEY W. O.: Radar and ARPA Manual. 1998. 
2. COCKCROFT A. N., LAMEIJER J.: Collision Avoidance Rulet (fifth edition). 2001.  

 
8. Kontakt 

mgr inż. Tadeusz PIĘTKA - tel.: 261-262-936, e-mail: t.pietka@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.67. Życie na dnie morza 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

B.II.13 Hsl specjalnościowy wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski ZEEOM (UG) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

Rozwijanie wiedzy na temat interakcji między organizmami a podłożem 
geologicznym, przystosowań zwierząt do życia na dnie morza i zagrożeń dla 
morskiej różnorodności biologicznej spowodowanych działalnością 
geologiczną 

Osoba(-y) prowadzące dr hab. Urszula JANAS, dr hab. Monika NORMANDT-SAREMBA 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Najważniejsze zagrożenia dla organizmów żyjących na dnie mórz i 
oceanów wynikające z antropogenicznego przekształcenia środowiska i 
ocenia jego skutki. 

K_W02, K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Wymienić różne rodzaje działalności geologicznej i ocenić związany z 
nimi stopień przekształceń środowiska przyrodniczego oraz wpływ na 
morską różnorodność biologiczną. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 
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4. Treści kształcenia 

Konwersatorium: Życie na dnie mórz ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, metody badań 
morskiego bentosu. Strefa przybrzeżna, źródła hydrotermalne, zimne wypływy, rafy koralowe, 
cmentarzyska wielorybów, podwodne wybuchy wulkaniczne a różnorodność biologiczna; przystosowania 
organizmów do życia w różnych biotopach. Behawioralne, fizjologiczne i morfologiczne przystosowania 
organizmów do życia na różnym typie podłoża. Zagrożenia dla organizmów morskich i ekosystemu 
wynikające z wydobywania surowców geologicznych oraz innych inwestycji w strefie brzegowej oraz 
głębokowodnej mórz. Wpływ zmian lokalnych i globalnych związanych z działalnością człowieka na 
zespoły bentosowe oraz funkcjonowanie organizmów bentosowych. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Konwersatorium. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Dyskusja na 

zajęciach 

P_W01   x   x 

P_U01   x   x 

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 1. HUTCHINSON S., HAWKINS L.E.: Oceany. Carta Blanca. 2007. 

Uzupełniająca 

1. BARNES R.S.K., CALOW P., OLIVE P.J.W., GOLDING D.W., SPICER J.I.: The 
Invertebrates, A Synthesis. Blackwell Publishing, 2007. 

2. GASTON K.J., SPICER J. I.: Biodiversity: An Introduction. Blackwell Publishing, 
2008. 

3. WILLMER, P., STONE, G., JOHNSTON, I.: Environmental Physiology of Animals. 
Blackwell Science Ltd., 2000. 

 
8. Kontakt 

dr hab. Urszula JANAS – e-mail: urszula.janas@ug.edu.pl 
dr hab. Monika NORMANDT-SAREMBA – e-mail: monika.normant@ug.edu.pl 
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9. Uwagi 
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3.3.68. Seminarium dyplomowe 

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

C.1 Hsd praca dyplomowa wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski KNiHM (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej studiowanej specjalności i problematyki 
podjętej w pracy dyplomowej oraz znajomości specjalistycznej literatury 
naukowej. 

2. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz 
krytycznego spojrzenia na nie. 

3. Doskonalenie umiejętności prezentowania efektów samodzielnej pracy, 
zabierania głosu w dyskusji z wykorzystaniem specjalistycznego języka 
naukowego. 

4. Ocena poprawności i zaawansowania realizacji pracy dyplomowej i 
sposobu prezentacji uzyskanych wyników badań. 

Osoba(-y) prowadzące  

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Pojęcia i terminy z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych oraz z 
obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych. 

 

P_W02 Podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego. 
 
 

K_W17 
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UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Samodzielnie korzystać z literatury fachowej niezbędnej do 
przygotowania pracy dyplomowej; integruje, ocenia oraz dokonuje 
prawidłowej interpretacji pozyskanej informacji, a na jej podstawie 
wyprowadza wnioski, formułuje opinie. 

K_U08 

P_U02 Posługiwać się obowiązującą terminologią naukową w prezentowaniu i 
dyskutowaniu problemów z zakresu realizowanej w pracy dyplomowej 
problematyki. 

K_U14 

P_U03 Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować 
wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście 
systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. 

K_U05 

P_U04 Wykonać projekt inżynierski według standardów założonych w 
programie studiów, w szczególności sporządzić system pomiarowy 
integrujący niezbędne podzespoły. 

K_U10 

P_U05 Przygotować opracowanie problemu z zakresu realizowanej w pracy 
dyplomowej problematyki wraz z udokumentowanymi wnioskami, 
poparte prezentacją multimedialną. 

K_U16 

P_U06 Planować i organizować samodzielne uczenia się i podnoszenie swoich 
kompetencji zawodowych. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Prawidłowego określania priorytetów w służących realizacji pracy 
dyplomowej. 

K_K02 

 
4. Treści kształcenia 

Przedstawienie założeń i problematyki pracy dyplomowej. Ustalenie założeń merytorycznych i 
metodycznych oraz planu pracy licencjackiej, szczegółowe przedstawienie metod adekwatnych do 
realizowanej tematyki badań. Przedstawienie ogólnych i szczegółowych założeń oraz standardów pisania 
pracy dyplomowej. Wymogi prawa autorskiego. Wybrane zagadnienia z zakresu realizowanej tematyki 
badań, sposoby prezentacji uzyskanych wyników oraz ich dyskusja. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Dyskusja, prezentacja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Prezentacja 
Dyskusja na 

zajęciach 

P_W01     x x 

P_W02     x x 

P_U01     x x 

P_U02     x x 

P_U03     x x 

P_U04     x x 

P_U05     x x 

P_U06     x x 

P_K01     x x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 
Literatura zalecana przez opiekuna pracy dyplomowej pochodząca z aktualnych 
czasopism naukowych oraz samodzielnie wyszukiwana przez studenta w bazach 
literaturowych. 

Uzupełniająca  

 
8. Kontakt 

 
 

 
9. Uwagi 
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3.3.69. Podstawowe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

D.II.1  kierunkowy obowiązkowy 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski OSz (AMW) brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie ratowania życia na morzu w 
przypadku konieczności opuszczenia statku. 

2. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie minimalizowania ryzyka pożaru 
i reagowania na sytuacje awaryjne związane z pożarem na statku. 

3. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej poszkodowanym na statku.  

4. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania i reagowania na 
sytuacje zagrożeń na statku, zapobiegania skażeniu środowiska morskiego 
i przestrzegania bezpieczeństwa pracy. 

5. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania zagrożeń dla 
bezpieczeństwa żeglugi i wyboru odpowiednich procedur ochrony. 

Osoba(-y) prowadzące dr Kajetan ĆWIKLIK 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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Liczba godzin

 

3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

P_W01 Organizację ratownictwa życia na morzu, sposoby wzywania pomocy, 
techniki ewakuacji ze statku, zasady użycia indywidualnych i 
zbiorowych środków ratunkowych, zasady zachowania się podczas 
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opuszczania statku, przebywania w tratwie i łodzi ratunkowej, podczas 
przebywania w wodzie. 

P_W02 Chemię i fizykę pożaru oraz procedury zapewniające bezpieczeństwo 
własne i statku. 

 

P_W03 Zasady posługiwania się statkowymi planami alarmowymi oraz 
obowiązki przyporządkowane planami alarmowymi. 

 

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Praktycznie stosować indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe.   

P_U02 Posługiwać się pirotechnicznymi środkami sygnałowymi i radiowymi 
środkami komunikacji. 

 

P_U03 Właściwie reagować na zagrożenia pożarowe oraz używać przenośny 
sprzęt pożarniczy w zależności od rodzaju pożaru i ilości osób 
zaangażowanych w walkę z pożarem. 

K_U18 

P_U04 Podejmować działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, a w szczególności: rozpoznania zatrzymania krążenia, 
przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ułożenia 
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zatamowania krwawienia, 
rozpoznania i unieruchamiania złamań, zabezpieczania 
poszkodowanego w szoku pourazowym, udzielania pierwszej pomocy 
przy oparzeniach. 

K_U18 

P_U05 Komunikować się z załogą w języku angielskim, wydawać komendy, 
podporządkować się komendom; identyfikować rodzaje zagrożeń na 
statku i odpowiednio na nie reagować; właściwie stosować środki 
ochrony osobistej, rozpoznawać sygnały alarmowe, rozróżniać 
zachowania ludzkie oraz rozumieć zagrożenia spowodowane 
uzależnieniami. 

K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_K01 Współpracy w środowisku międzynarodowym uwzględniając różnice 
charakterologiczne, osobowościowe i religijne członków załogi statku. 
Tolerowania odmienności kulturowych i ograniczeń językowych. 
Przełamywania barier w porozumiewaniu się i efektywnego 
komunikowania się. 

K_K01 

 
4. Treści kształcenia 

1. Indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe; techniki ewakuacji ludzi ze statku. Zasady przetrwania 
rozbitka w wodzie i w zbiorowych środkach ratunkowych; sygnalizacja w niebezpieczeństwie, środki 
pirotechniczne; organizacja akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Zasady współpracy ze śmigłowcem; 
ćwiczenie praktyczne na basenie pływackim. 

2. Ogólne informacje na temat ochrony przeciwpożarowej na statkach; zasady zapobiegania, 
wykrywania i zwalczania pożarów na statkach; środki i systemy gaśnicze dostępne na statku; 
organizacja i techniki walki z pożarem na statku; ćwiczenie praktyczne w zwalczaniu pożaru na 
poligonie pożarowym. 

3. Stany zagrażające bezpośrednio życiu; rozpoznawanie zaburzeń oddychania i krążenia; techniki 
reanimacji; krwawienia tętnicze i żylne, tamowanie krwotoków; oparzenia, porażenia prądem – 
zasady postępowania z poszkodowanym; złamania i zwichnięcia – zasady unieruchamiania, 
unieruchamianie kręgosłupa; transport chorego i rannego na statku, przygotowanie transportu 
helikopterem; rozpoznawanie osób będących pod wpływem alkoholu i narkotyków, zasady 
postępowania z osobami odurzonymi. 

4. Międzynarodowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa statku i żeglugi oraz ochrony środowiska; 
przepisy na temat BHP na statkach morskich oraz środków ochrony osobistej i służących do likwidacji 
zanieczyszczeń; aktualizacja wiedzy na temat zagrożeń (terroryzm, sabotaż, akty piractwa); ćwiczenia 
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praktyczne w zakresie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w sytuacjach zagrożenia 
i w rozmowach służbowych; stres i jego wpływ na organizm człowieka. 

5. Ochrona żeglugi i portów morskich, zagrożenia w żegludze, metodologia ochrony, znaczenie i 
konieczność stosowania. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Wykład, wykład multimedialny, ćwiczenie, prezentacja. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Demonstracja 
umiejętności 

P_W01  x     

P_W02  x     

P_W03  x     

P_U01      x 

P_U02      x 

P_U03      x 

P_U04      x 

P_U05      x 

P_K01  x     

 
Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

zaliczone - passed 51 i więcej 

niezaliczone - failed 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. GETKA R.: Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje gaśnicze na statkach. 
2. GRZYWACZEWSKI Z.: Walka z pożarami na statkach. 
3. IAMSAR t. III Środki mobilne. 
4. Konwencja MARPOL 73/78. 
5. Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 74. 
6. Konwencja STCW 1978/95. 
7. Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem ISM CODE. 
8. POUSADA L., OSBORN H. H., LEVY D. B.: Medycyna ratunkowa. 
9. System Zarządzania bezpieczeństwem. WSM, Szczecin. 
10. WALCZAK A.: Piractwo i terroryzm morski. 
11. WOJCIECHOWSKI E.: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 

Uzupełniająca 

1. DROGOSIEWICZ M.: Ratownictwo morskie. 
2. International Medical Guide for Ships. 
3. KUBIAK K.: Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski. 
4. LEWIS J.: Marine Fire Fighting. 
5. MIRONIUK W., WRÓBEL R., SZYSZKA J.: Ochrona przeciwpożarowa okrętu. 
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6. Morski nawigacyjny słownik frazeologiczny. 
7. PUCHALSKI J.: Poradnik ratownika morskiego. 
8. Standardowe zwroty porozumiewania się na morzu. WSM, Szczecin. 

 
8. Kontakt 

mgr inż. Jarosław BRAMKO – tel.: 261-262-621, e-mail: j.bramko@amw.gdynia.pl 
 

 
9. Uwagi 

Przedmiot wymagany przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 
kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 802) – obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa. 
 
Przedmiot obejmuje przeszkolenia w zakresie: 

1. Indywidualnych technik ratunkowych (ITR). 
2. Ochrony przeciwpożarowej - stopień podstawowy. 
3. Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
4. Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
5. Problematyki ochrony na statku. 
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3.3.70. Praktyka zawodowa 

 
1. Podstawowe informacje o przedmiocie 

Kod w planie studiów Kod przedmiotu Moduł Status 

E.1  praktyki wybieralny 

Język wykładowy Jednostka prowadząca Przedmioty wprowadzające 

polski  brak 

Wymagania wstępne brak 

Cele kształcenia 

1. Poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach.  
2. Poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach.  
3. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej – 

powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów z jej 
praktycznym wykorzystaniem, doskonalenie: 

a) umiejętności w zakresie prowadzenia prac hydrograficznych, 
opracowania danych, 

b) kompetencji zawodowych w tym: umiejętności organizacji pracy 
własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, 
sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania. 

4. Poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów 
zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie 
poszukiwania pracy. 

5. Stworzenie perspektyw realizacji pracy dyplomowej. 

Osoba(-y) prowadzące pracodawcy/interesariusze zewnętrzni 

 

2. Rozliczenie godzinowe przedmiotu według planu studiów 
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3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

Przedmiotowe efekty uczenia się 
Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się Symbol Treść 

WIEDZA (absolwent zna i rozumie) 

   

UMIEJĘTNOŚCI (absolwent potrafi) 

P_U01 Stosować podstawowe techniki prowadzenia prac hydrograficznych. K_U02 

P_U02 Posługiwać się instrumentami pomiarowymi, wykorzystywać różne 
techniki dokonywania pomiarów i obserwacji w zakresie działalności 
zawodowej. 

K_U11 

P_U03 Komunikować się z otoczeniem społeczno-gospodarczym w 
zagadnieniach dotyczących problematyki hydrograficznej w formie 
werbalnej i pisemnej. 

K_U15 

P_U04 Efektywnie współpracować w zespole, kierować małym zespołem, ma 
świadomość odpowiedzialności za wykonywane zadania. 

K_U18 

P_U05 Planować i organizować samodzielne uczenia się i podnoszenie swoich 
kompetencji zawodowych. 

K_U19 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (absolwent jest gotów do) 

P_U01 Prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z 
wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 
powierzonego mienia. 

K_K01 

P_U02 Prawidłowego określania priorytetów w pracy zawodowej służących 
realizacji określonego zadania. 

K_K02 

P_U03 Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 
wyzwań moralnych i etycznych w środowisku pracy. 

K_K03 

 
4. Treści kształcenia 

Zakres pracy i obowiązków podczas praktyki zawodowej uzależnione od specyfiki przedsiębiorstwa / 
instytucji. 

 
5. Metody dydaktyczne 

Ćwiczenie praktyczne. 
 

 
6. Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Przedmiotowy 
efekt 

uczenia się 

Metoda weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Opinia 

P_U01      x 

P_U02      x 

P_U03      x 

P_U04      x 

P_U05      x 

P_K01      x 

P_K02      x 

P_K03      x 
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Stopień osiągnięcia zakładanego efektu uczenia się (określony poprzez wykorzystanie przypisanej 
metody weryfikacji) ocenia się według następującej skali: 

Ocena Procent osiągnięcia 
zakładanego efektu uczenia się 

wymagany dla danej oceny* 
Opisowa Liczbowa 

Zgodna 
z systemem ECTS 

bardzo dobry 5 A 91 i więcej 

dobry plus 4,5 B 81 - 90 

dobry 4 C 71 - 80 

dostateczny plus 3,5 D 61 - 70 

dostateczny 3 E 51 - 60 

niedostateczny 2 F 50 i mniej 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
zasadami zaokrąglania 
 
7. Literatura 

Podstawowa 

1. Regulamin praktyk studenckich Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
AMW wprowadzony Uchwałą Nr 27/16/17 Rady Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego z dnia 26.04.2017 r.  

2. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2009 nr 127, 
poz. 1052). 

Uzupełniająca 

1. Kodeks Pracy. 
2. Kodeks Spółek Handlowych. 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 
169, poz. 1650). 

 
8. Kontakt 

Opiekun praktyk wyznaczony decyzją Dziekana. 
 

 
9. Uwagi 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

 ARKUSZE UZGODNIEŃ 

4.1.1. Informacja o procesie uzgodnień programu studiów 
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4.1.2. Opinia Samorządu Studenckiego 
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4.1.3. Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenia programu studiów 

   



 

256 

4.1.4. Inne dokumenty związane z procesem opracowywania programu studiów 

 


