
UCHWAŁA NR 12/2015
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 05 marca 2015 roku

w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie
Wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., póz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,
w związku z § 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, uchwala się następujące wytyczne dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych Akademii Marynarki Wojennej, zwanych dalej PJO, dotyczące
projektowania programów kształcenia1, ich realizacji i oceny rezultatów:

§1
Wytyczne ogólne

1. Niniejsze wytyczne dotyczą programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
pierwszego i drugiego stopnia.

2. Programy kształcenia powinny spełniać warunki ogólne określone w aktach prawnych,
a ponadto uwzględniać następujące założenia:

1) poszczególne poziomy i profile studiów stanowią oddzielną całość edukacyjną;

2) podstawowym wyznacznikiem określającym poszczególne poziomy i profile studiów
są założone kwalifikacje absolwenta i jego przyszłe kompetencje;

3) w PJO, zostały zdefiniowane wymagania dla kandydatów na studia drugiego stopnia,
w tym również w odniesieniu do absolwentów innych kierunków studiów l stopnia.
Powinni mieć oni określoną możliwość osiągnięcia efektów kształcenia określonych
programem kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na danym
kierunku;

4) zgodność treści z wydziałowymi regulaminami ECTS;

5) kierunek studiów należy przyporządkować obszarowi lub obszarom kształcenia
(wiedzy);

6) zdefiniowane efekty kształcenia dla danego kierunku odnoszą się do dziedzin
i dyscyplin właściwych dla danego kierunku. Projektując efekty kształcenia należy
sporządzić:

a) tabelę pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty
kształcenia;

1 Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili
kształcenia na tym kierunku obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia i program studiów, stanowiący
opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów.
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b) tabelę pokrycia efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji
inżynierskich przez kierunkowe efekty kształcenia - jeżeli dotyczy to
projektowanych inżynierskich kierunków studiów;

c) matrycę efektów kształcenia, która służy weryfikacji programu studiów i planu
studiów. Matrycę można sporządzić według projektu opracowanego w jednostce
prowadzącej kierunek studiów;

7) katalog przedmiotów podstawowych należy określić dla danego kierunku studiów.

3. Programy kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia należy opisać
zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych, uwzględniając wymogi i zalecenia określone w stosownych
aktach prawnych, niniejszej uchwale, Regulaminie studiów AMW, Statucie AMW oraz
innych przepisach, w szczególności określonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
środowiskowych komisji akredytacyjnych, stowarzyszeń i organizacji zawodowych,
a także uzgodnienia środowiskowe oraz wzorce międzynarodowe. Podczas
projektowania programów kształcenia należy uwzględniać:

1) wzorcowe efekty kształcenia dla określonego obszaru lub obszarów wiedzy, z którego
lub których wyodrębniony został kierunek studiów;

2) profil kształcenia;

3) wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku, poziomu i profilu studiów;

4) efekty kształcenia dla kwalifikacji prowadzących do uzyskania kompetencji
inżynierskich.

4. Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym
kończące się tytułem:

1) licencjata - trwają co najmniej sześć semestrów z łączną liczbą godzin
dydaktycznych wynoszącą nie mniej niż 1800 i nie mniej niż 180 punktów ECTS;

2) inżyniera - trwają co najmniej siedem semestrów z łączną liczbą godzin
dydaktycznych wynoszącą nie mniej niż 2000 i nie mniej niż 210 punktów ECTS.

5. Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym trwają
trzy lub cztery semestry, przy czym:

1) na kierunkach społecznych i humanistycznych z łączną liczbą godzin dydaktycznych
wynoszącą nie mniej niż 800 i nie mniej niż 120 punktów ECTS;

2) na kierunkach technicznych z łączną liczbą godzin dydaktycznych wynoszącą nie
mniej niż 1000 i nie mniej niż 90 punktów ECTS.

6. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku studiów mogą
trwać o jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

§2
Wytyczne dotyczące sytemu punktowego ECTS

1. Przyznawanie punktów ECTS powinno odbywać się zgodnie z regulaminami ECTS
uchwalonymi przez rady PJO oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) opracowując program kształcenia przy szacowaniu liczby punktów ECTS dla danego
modułu (przedmiotu) należy przyjąć, że jeden punkt ECTS odpowiada efektom
kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 - 30 godzin pracy
obejmującej zajęcia wymagające i niewymagające bezpośredniego kontaktu
z nauczycielem;

2) minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi
30;
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3) liczba zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem
na studiach stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia winna wynosić nie mniej
niż 50% całkowitej liczby godzin pracy studenta wynikającej z liczby punktów ECTS,
z uwzględnieniem ust. 2.

4) liczba zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem
na studiach niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia winna wynosić nie
mniej niż 15% całkowitej liczby godzin pracy studenta wynikającej z liczby punktów
ECTS;

5) za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
przyporządkowuje się punkty ECTS.

2. Przy wycenie punktowej każdego modułu (przedmiotu) na studiach stacjonarnych,
za wyjątkiem WF można naliczyć nie więcej niż 30 godzin zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem realizowanych w ramach
konsultacji.

3. Ocena nakładu pracy powinna być dokonywana z udziałem studentów i podlegać
weryfikacji, m.in. na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych od studentów,
co najmniej raz w roku akademickim.

4. Prawidłowe przyporządkowanie punktów ECTS poszczególnym modułom (przedmiotom)
oraz zbilansowanie tych punktów w semestrach i latach studiów, winno być przedmiotem
analiz dokonywanych przez Uczelniany Zespół Jakości Kształcenia (UZJK) oraz
Wydziałowe Zespoły Jakości Kształcenia (WZJK), działające w ramach uczelnianego
systemu zapewniania jakości kształcenia.

§3
Wytyczne dotyczące opisu kierunku studiów

1. Rada PJO zatwierdza program kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu
uwzględniając:

1) związek kierunku studiów z misją AMW;

2) przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia opisanych
w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;

3) opis zakładanych, spójnych efektów kształcenia odpowiadających efektom dla
danego obszaru lub obszarów kształcenia oraz kwalifikacji prowadzących do
uzyskania kompetencji inżynierskich;

4) program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania tych
efektów kształcenia, w tym plany studiów, odrębnie dla studiów prowadzonych
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej;

5) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji na
danym poziomie;

6) moduły (grupy przedmiotów, przedmioty) kształcenia wraz z przypisanymi do
każdego modułu (przedmiotu) efektów kształcenia oraz liczbę punktów ECTS;

7) sposób weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez
studenta;

8) wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz
wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów;

9) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi zdobyć:

a) podczas bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim;

b) uczestnicząc na zajęciach z zakresu podstawowych dyscyplin nauki;
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c) uczestnicząc na zajęciach dydaktycznych o charakterze praktycznym
(warsztatowych, laboratoryjnych i projektowych).

2. Opracowując programy kształcenia należy przyjąć, że student ma możliwość wyboru
modułów (przedmiotów) w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów
ECTS na danym kierunku studiów.

3. Wymagane są odrębne opisy programów kształcenia w przypadku prowadzenia dwóch
profili kształcenia na jednym kierunku studiów.

4. Realizacja kierunków studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzi do
uzyskania takich samych efektów kształcenia.

§4
Wytyczne dotyczące kierunków studiów o profilu praktycznym

1. Profil praktyczny - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące
zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych,
realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach
ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym
umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby
posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

2. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane
w programie studiów dla kierunku o profilu praktycznym, są prowadzone:

1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej;

2) w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności
praktycznych przez studentów;

3) przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza
uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.

3. Praktyki zawodowe stanowiące integralną część planu studiów, realizowane są
w wymiarze nie krótszym niż 3 miesiące na każdym poziomie kształcenia.

4. PJO mają możliwość organizacji kształcenia przemiennego w formie zajęć
dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u podmiotu
zewnętrznego, przy uwzględnieniu realizacji wszystkich efektów kształcenia
przewidzianych w programie kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

5. Prowadzenie kierunków studiów o profilu praktycznym z udziałem podmiotów
zewnętrznych wymaga sporządzenia umowy, która powinna zawierać sposób
prowadzenia i organizacji danego kierunku studiów, w szczególności:

1) zasady prowadzenia zajęć praktycznych przez pracowników podmiotów
zewnętrznych;

2) zasady udziału podmiotów zewnętrznych w tworzeniu programu kształcenia dla
kierunku studiów;

3) zasady finansowania studiów przez podmioty zewnętrzne;

4) opis zakładanych EK;

5) sposób i zasady realizacji praktyk oraz staży w podmiotach zewnętrznych, trwających
co najmniej jeden semestr.

§5
Wytyczne dotyczące kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim

1. Profil ogólnoakademicki - profil programu kształcenia obejmujący moduły zajęć
powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy

STRONA 4 z 7



założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje
zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.

2. PJO uczelni może prowadzić studia na kierunku o profilu ogólnoakademickim, jeżeli
prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów
i zapewnia studentom tego kierunku:

1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań - w przypadku studiów pierwszego
stopnia;

2) udział w badaniach - w przypadku studiów drugiego stopnia.

§6
Wytyczne dotyczące zajęć ogólnouczelnianych i podstawowych

1. W planach studiów dla każdego kierunku, poziomu i profilu wprowadza się zajęcia
z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, za które student musi uzyskać
nie mniej niż 5 pkt. ECTS. Zajęcia te organizuje się z uwzględnieniem następujących
zasad:

1) zajęcia mają charakter ogólnouczelnianych, których realizację nadzoruje prorektor
ds. kształcenia;

2) wprowadzenie zajęć do programu studiów nie powoduje automatycznie zwiększenia
liczby obszarów, w ramach których prowadzony jest kierunek studiów;

3) realizacja zajęć odbywa się w ramach łącznego wymiaru godzin na danym kierunku
i nie może powodować jego zwiększenia;

4) zajęcia mogą stanowić element kształcenia kierunkowego;

5) student dokonuje wyboru spośród przedmiotów skumulowanych w dwa moduły, które
realizuje się na 2. i 3. semestrze studiów odpowiednio:

Lp. Przedmiot Liczba godzin
dydaktycznych Liczba ECTS

2. semestr
1.
2.
3.
4.
5.

Podstaw ekonomii
Podstawy prawa
Wprowadzenie do psychologii
Podstawy socjologii
Historia techniki

30
30
30
30
30

2
2
2
2
2

3. semestr
1.

2.
3.
4.
5.

Podstawy bezpieczeństwa
narodowego
Podstawy zarządzania i organizacji
Podstawy filozofii
Podstawy logiki
Dziedzictwo kulturowe i historia
regionu

45

45
45
45
45

3

3
3
3
3

6) w przypadku kontynuacji studiów w AMW na drugim poziomie, student dokonuje
wyboru spośród przedmiotów, których nie realizował na poziomie pierwszym.
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2. W uczelni wprowadza się dodatkowy katalog modułów obowiązkowych:

Lp.

1.

2.

3.

Moduł (Przedmiot)

Wychowanie fizyczne2

Język angielski:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne
Ochrona własności intelektualnej

Studia 1 stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych
30
nie mniej

120
90
15

Liczba
ECTS

2
niż

8
8
1

Studia II stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych
30

nie mnie
30
30
-

Liczba
ECTS

2
niż

2
2
-

3. Uzupełniająco dla technicznych kierunków studiów:

Lp.

1.

2.

Moduł (Przedmiot)

Matematyka:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne
Fizyka:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne

Studia 1 stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych

150
80

75
40

Liczba
ECTS

9
9

5
5

Studia II stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych

-

-

Liczba
ECTS

-

-

4. Uzupełniająco dla humanistycznych i społecznych kierunków studiów:

Lp.

1.

Moduł (Przedmiot)

Elementy statystyki

Studia 1 stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych
na 5. semestrz

30

Liczba
ECTS

e studiów
2

Studia II stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych

-

Liczba
ECTS

-

5. Szkolenie biblioteczne dla 1. rocznika studentów każdego poziomu studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych realizowane jest w formie wykładów na początku roku
akademickiego - poza planem studiów.

6. Szkolenie w zakresie BHP realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń lub
seminariów, a udział studenta w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem.
Realizowane jest ono poza planem studiów.

7. Rady PJO prowadzące kierunki studiów ustalą przedmioty podstawowe dla każdego
kierunku.

§7
Postanowienie końcowe i przejściowe

1. Przy tworzeniu programów kształcenia na studiach inżynierskich dodatkowo mogą być
stosowane kryteria Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych - FEANI (Federation Europeenne d'Associations Nationales d'lngenieurs).

2. Przy tworzeniu programów kształcenia mogą być dodatkowo stosowane zalecenia
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Międzynarodowej konwencji
o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz
pełnienia wacht STCW (International Convention on Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers).

2 W przypadku studiów niestacjonarnych liczbę godzin zajęć z wychowania fizycznego określa rada PJO.
W planach należy uwzględnić możliwość zaliczenia efektów kształcenia przypisanych do przedmiotu
wychowanie fizyczne w trakcie innych zajęć.
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3. Wyniki analiz dokonywanych przez UZJK i WZJK w postaci zaleceń i procedur stanowią
podstawę do przeprojektowywania zarówno poszczególnych modułów (przedmiotów) jak
i całego programu kształcenia w celu utrzymania iteracyjnego charakteru realizowanego
procesu kształcenia.

4. Szczegółowe uprawnienia i zadania uczelnianego systemu zapewniania jakości
kształcenia w zakresie monitoringu programów kształcenia określa właściwa uchwała
Senatu AMW.

5. Pojęcie „godziny dydaktyczne" używane w niniejszej uchwale oznacza godziny
realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć warsztatowych
i laboratoriów wymagające bezpośredniego udział studenta i nauczyciela oraz
odbywające się w grupach studenckich określonych decyzją dziekana.

6. Kierownik PJO, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do
minimum kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada radzie PJO na koniec
roku akademickiego ocenę EK. Ocena ta może stanowić podstawę do doskonalenia
programu kształcenia.

7. Zmiany zajęć dydaktycznych dokonywane przez PJO, mające na celu doskonalenie
programu studiów, za które student może uzyskać łącznie nie więcej niż 50% punktów
ECTS, nie wymagają zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na
prowadzenie kierunku studiów oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeżeli zmiany
te nie wywołują zmian efektów kształcenia w programie kształcenia dla danego kierunku
studiów.

8. Powyższe wytyczne obowiązują także przy tworzeniu programów kształcenia, w których
zajęcia prowadzone są w języku obcym.

9. PJO uczelni - na mocy uchwały - dostosują profile i programy kształcenia studiów
wyższych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie Ustawy
-do 30 czerwca 2016 r.

§ 8

1. W sprawach związanych z projektowaniem programów kształcenia, a nieuregulowanych
niniejszą uchwałą oraz zarządzeniami rektora-komendanta wydanych na jej podstawie,
wszelkie rozstrzygnięcia podejmuje prorektor ds. kształcenia.

2. Traci moc uchwała Nr 32/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 13 czerwca
2013 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
dotyczących projektowania programów kształcenia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYŃ ARKI] WOJENNEJ

PRZEWODNICZACy SENATU

kmdr prof. dr Hab. Tomasz SZUBRYCHT
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