
UCHWAŁA NR 62/2012
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych
w zakresie hydrografii

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164 póz. 1365 z dn. 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.) art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2
uchwala się:

§1

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie hydrografii. Uchwalone
efekty stanowią załącznik 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej przyjęcia przez Senat AMW.
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Załącznik Nr 1do uchwały Senatu AMW
Nr62/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

Kierunkowe efekty kształcenia.

Zakres studiów: HYDROGRAFIA
Poziom kształcenia: STUDIA PODYPLOMOWE

Forma kształcenia: STUDIA NIESTA CJONARNE
Liczba punktów ECTS: 60

Związek z prowadzonym kierunkiem studiów: NA WIGACJA

Symbol Efekty kształcenia

WIEDZA

NH_W01

NH_W02

NH_W03

NH_W04

NH_W05

NH_W06

NH_W07

NH_W08

Ma wiedzę w zakresie matematyki , fizyki i innych obszarów nauki przydatną do
formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań związanych ze
studiowaną dyscypliną inżynierską.

Ma podstawową wiedzę o prawnych uwarunkowaniach prowadzenia prac
hydrograficznych.

Ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji mapy, symboliki i właściwie ją
interpretuje.

Prawidłowo analizuje i interpretuje dokładność pozycji zgodnie z przyjętymi
standardami.

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu
typowych zadań hydrograficznych.

Zna instrumenty pomiarowe, techniki dokonywania pomiarów i obserwacji w
różnych zakresach działalności zawodowej.

Zna teorię błędów pomiaru i potrafi właściwie ocenić błędy dokonywanych
pomiarów, metody i techniki pomiarowe.

Ma podstawową wiedzę w zakresie norm i specyfikacji rekomendowanych przez
Międzynarodową Organizację Hydrograficzną (IHO), w tym dotyczących
morskich map nawigacyjnych, zarówno w wersji papierowej SNC, jak i
elektronicznej ENC i rastrowej RNC.

UMIEJĘTNOŚCI

NHJJ01

NH_U02

Potrafi samodzielnie korzystać z literatury fachowej dostępnej w formie
tradycyjnej i elektronicznej oraz Internetu.

Ma umiejętność samokształcenia się.
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NHJJ03

NHJJ04

NH_U05

NHJJ06

NH_U07

NHJJ08

NHJJ09

NH_U10

Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania technik informatyczno-
komunikacyjnych, w tym programów użytkowych, edytorów tekstu, arkuszy
kalkulacyjnych, relacyjnych baz danych, potrafi przygotować prezentacje
multimedialne.

Umie zaplanować i przeprowadzić eksperyment pomiarowy w warunkach
rzeczywistych oraz opracować statystycznie zebrany materiał i wyciągać wnioski.

Umie uwzględniać złożony charakter zagadnienia dokładności i ograniczenia
związane ze stosowaną metodą pomiarów i obliczeń.

Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań zawodowych integrować
wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe,
uwzględniające także aspekty pozatechniczne.

Potrafi ocenić rutynowe metody i techniki wykorzystywane do wykonania zadań
hydrograficznych.

Obsługuje urządzenia oraz instrumenty pomiarowe.

Ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń i systemów technicznych
typowych dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej .

Ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów
inżynierskich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

NHJC01

NHJC02

NH_K03

NHJC04

Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na społeczeństwo i środowisko, i
związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Posiada umiejętność pracy zespołowej, ma świadomość odpowiedzialności za
wykonywane zadania.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zawodu.

Potrafi stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej.
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