Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej zaprasza na

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE – „LOGISTYKA DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH”
Kierownik studiów podyplomowych:
dr Marian Morawski
Zakład Wsparcia Działań Sił Morskich
Tel. 609-356-318
/m.morawski@amw.gdynia.pl/
Obsługa administracyjna studiów: p. Zbigniew Nowy, tel. służb.: 261-26- 26- 27; tel. kom.: 608-339-020.
Informacje ogólne:

1.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 11 zjazdów.

2.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć I zjazdu październik 2015r. – planowane zakończenie czerwiec 2016r.

3.

Zajęcia odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu w soboty i niedziele.

4.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Menadżer ds. Logistyki Działań
Humanitarnych.

5.

W ramach studiów będzie możliwość odbycia dodatkowych kursów specjalistycznych w zakresie:
– KPP – Kwalifikowanej pomocy przedmedycznej,
– SERE - Survival (Przetrwanie) Evasion (Unikanie), Resistance (Opór), Escape (Ucieczka),
– negocjacji w komunikacji miedzy kulturowej,
– ochrony dziedzictwa Narodowego,
– metodyk zarządzania projektami.

Kursy będą prowadzone przez akredytowanych Trenerów. Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzyma świadectwo lub
certyfikat poświadczający nabyte kompetencje i umiejętności. Koszty szkoleń oraz certyfikacja nie są wliczone w
opłatę podstawową za studia.
Podyplomowe studia „LOGISTYKA DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH” stanowią innowacyjną ofertę edukacyjną. Będą
kształtowały kompetencje menadżerskie w zakresie planowaniem, organizowania oraz realizacji przedsięwzięć w zakresie
zabezpieczenia

logistycznego

akcji

humanitarnych

w

kraju

i

zagranicą.

Zajęcia

prowadzone

będą

w formie: wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i warsztatowych oraz realizowanych w siedzibach instytucji angażujących się
w tego typu działania.
Przewiduje się także możliwość zlecenia toku studiów na zamówienie przez Instytucje dla określonej grupy osób.
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Zakres merytoryczny studiów w szczególności obejmował będzie zagadnienia dotyczące:
- regulacji prawnych dotyczących organizowania i realizacji pomocy humanitarnej,
- Interesariuszy akcji humanitarnych,
- zakresu pomocy humanitarnej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy sanitarno medycznej,
- planowania, organizowania i realizacji dostaw zaopatrzenia i usług w zakresie pomoc humanitarnej,
- ekonomiki akcji humanitarnych,
- roli CIMIC w organizowaniu akcji humanitarnych,
- wizyt studyjnych w instytucjach angażujących się w akcje humanitarne.
Wymagane dokumenty od kandydatów:
- wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
- odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
- kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w pokoju 212/9 lub przesłać pocztą na adres AMW z dopiskiem „Wydział
Dowodzenia i Operacji Morskich”.
Warunki finansowe:

1.

Koszt studiów – 5000,00 zł (2500 zł za semestr)

2.

Koszt opłaty wpisowej wynosi 200,00 zł – opłata zostanie wliczona w koszt studiów. W przypadku rezygnacji ze
studiów przed podpisaniem umowy cywilno - prawnej lub w przypadku nie dopełnienia formalności przez studenta kwota nie zostanie zwrócona (koszty administracyjne).

3.

Przy wpłacie jednorazowe (5000,00zł) udzielimy 2% rabatu.

4.

Koszt dojazdu, pobytu ( zakwaterowanie, wyżywienie) na sesje wyjazdowe pokrywa uczestnik ( nie są wliczone w
opłatę za studia).

Organizatorzy przewidują możliwość odpłatnego zakwaterowania na terenie AMW.
Opłaty należy wnosić na konto Akademii Marynarki Wojennej:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z dopiskiem "Studia podyplomowe Logistyka
Działań Humanitarnych".
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie
umów nastąpi na pierwszym zjeździe).

