
UCHWAŁA NR 32/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 13 czerwca 2013 r.

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

W związku z 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", na podstawie
§ 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, uchwala
się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Marynarki
Wojennej dotyczące projektowania programów kształcenia1, ich realizacji i oceny rezultatów:

§1
Wytyczne ogólne

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

2. Programy kształcenia powinny spełniać następujące warunki:

1) poszczególne stopnie studiów stanowią oddzielną całość edukacyjną.

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

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

4) istnieje opracowany plan studiów na danym kierunku pozwalający na osiągnięcie
założonych celów kształcenia w nominalnej liczbie semestrów;

5) istnieją wydziałowe regulaminy ECTS określające m.in. dopuszczalny deficyt
punktowy oraz zasady postępowania w przypadku przekroczenia tego deficytu;

6) przyporządkowano kierunek studiów obszarowi lub obszarom kształcenia (wiedzy).

7) zostały zdefiniowane efekty kształcenia dla danego kierunku i odnoszą się one do
dziedzin i dyscyplin właściwych dla danego kierunku;

8) został określony katalog przedmiotów podstawowych 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

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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innych przepisach, w szczególności określonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
środowiskowych komisji akredytacyjnych, stowarzyszeń i organizacji zawodowych,
a także uzgodnienia środowiskowe oraz wzorce międzynarodowe.

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 180 punktów ECTS;

2) inżyniera - trwają co najmniej:

a) siedem semestrów z łączną liczbą godzin dydaktycznych wynoszącą nie mniej niż
2000 i 210 punktów ECTS dla profilu ogólnoakademickiego;

b) osiem semestrów z łączną liczbą godzin dydaktycznych wynoszącą nie mniej niż
2300 i 240 punktów ECTS dla profilu praktycznego.

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

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

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

6. W celu realizacji praktyki zawodowej określonej programem kształcenia, kierunki studiów
o profilu praktycznym mogą trwać o jeden semestr dłużej od odpowiednich kierunków
studiów o profilu ogólnoakademickim, przy spełnieniu wymagań ust. 4 i 5.

7. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku studiów mogą
trwać o jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiadające im kierunki studiów
stacjonarnych.

8. Jeżeli na studiach przewidziana jest praktyka, stanowi ona integralną część programu
kształcenia.

9. Zaleca się wprowadzenie praktyk zawodowych na studiach o profilu ogólnoakademickim
pierwszego stopnia w wymiarze nie mniejszym niż 6 tygodni, a na studiach drugiego
stopnia w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie.

§2
Wytyczne dotyczące sytemu punktowego ECTS

1. Przyznawanie punktów ECTS powinno odbywać się zgodnie z regulaminami ECTS
uchwalonymi przez podstawowe jednostki organizacyjne 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) 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.

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

4) za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
przyporządkowuje się punkty ECTS:

a/ 6 na studiach licencjackich;

b/ 6 na studiach inżynierskich;

c/ 10 na studiach drugiego stopnia.

2. Przy wycenie punktowej każdego modułu (przedmiotu) na studiach stacjonarnych, za
wyjątkiem WF nalicza się 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 Rektorski ds. Jakości Kształcenia
(UZRJK) oraz Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZJK), działające w ramach
Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK) co najmniej 2 razy
w roku akademickim.

§ 3
Wytyczne dotyczące opisu kierunku studiów

1. Rada wydziału 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) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi zdobyć:

a/ podczas bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim;

b/ uczestnicząc na zajęciach z zakresu podstawowych dyscyplin nauki;

c/ uczestnicząc na zajęciach dydaktycznych o charakterze praktycznym.

2. Opracowując programy kształcenia należy przyjąć, że student ma możliwość wyboru
modułów (przedmiotów) w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów
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ECTS na danym kierunku studiów, z zastrzeżeniem tzw. modułu wojskowego
w programie kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

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. W opisie programu kształcenia kierunków studiów o profilu praktycznym należy
uwzględnić wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów oraz wyniki
przeprowadzonej analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku
pracy.

2. 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.

3. W przypadku jednosemestralnej praktyki zawodowej wskazane jest uwzględnienie
w programie kształcenia realizacji pracy/projektu dyplomowego w zakładzie pracy,
w którym odbywa się praktyka, związanego z tematyką studiowanej dyscypliny.

§5
Wytyczne dotyczące zajęć ogólnouczelnianych i podstawowych

1. W uczelni wprowadza się katalog modułów (przedmiotów) ogólnouczelnianych dla
studiów realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

Lp.

1.

2.

3.
4
5.

Moduł (Przedmiot)

Wychowanie fizyczne2

Język angielski:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne
Ochrona własności intelektualnej
Podstaw ekonomii
Podstawy prawa

Studia 1 stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych
30
nie mnie

120
90
15
15
15

Liczba
ECTS

2
niż

8
8
2
2
2

Studia II stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych
30

nie mnie

30
30
-
-
-

Liczba
ECTS

2
niż

2
2
-
-
-

2 W przypadku studiów niestacjonarnych liczbę godzin zajęć z wychowania fizycznego określa rada
wydziału. W planach należy uwzględnić możliwość zaliczenia efektów kształcenia przypisanych do przedmiotu
wychowanie fizyczne w trakcie innych zajęć np.
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2. Dodatkowo dla technicznych kierunków studiów:

Lp.

1.

2.

3.
5.

Moduł (Przedmiot)

Matematyka:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne
Fizyka:
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne
Podstawy zarządzania i organizacji
Etyka działania

Studia 1 stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych

150
80

75
40
15
15

Liczba
ECTS

9
9

5
5
2
2

Studia II stopnia
Liczba godzin

dydaktycznych

-

-

-

15

Liczba
ECTS

-

-

-

2

3. Dodatkowo dla humanistycznych i społecznych kierunków studiów:

Lp.

1.

2.

Moduł (Przedmiot)

Podstawy logiki

Podstawy statystyki

Studia l stopnia

Liczba godzin
dydaktycznych

nie mnie
15

nie mnie
15

Liczba
ECTS

niż
2

niż
2

Studia II stopnia

Liczba godzin
dydaktycznych

_

.

Liczba
ECTS

_

-

4. Rady jednostek organizacyjnych prowadzące kierunki studiów ustalą przedmioty
podstawowe dla każdego kierunku.

§6
Postanowienie końcowe i przejściowe

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

2. Przy tworzeniu programów kształcenia na kierunkach nawigacja oraz mechanika
i budowa maszyn 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).

3. Wyniki analiz dokonywanych przez UZRJK 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. Pojęcie godziny dydaktyczne używane w niniejszej uchwale oznacza godziny
realizowane w formie wykładu, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów wymagające
bezpośredniego udział studenta i nauczyciela oraz odbywające się w grupach
studenckich określonych decyzją dziekana.

5. Pojęcie zajęcia dydaktyczne oznacza godziny dydaktyczne oraz pozostałe formy
realizacji zajęć wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów
(np. konsultacje, egzaminy, podróże studyjne).

6. Dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych
do minimum kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada radzie wydziału na
koniec roku akademickiego ocenę EK. Ocena ta może stanowić podstawę do
doskonalenia programu kształcenia.
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7. Zmiany zajęć dydaktycznych dokonywane przez podstawową jednostkę organizacyjną,
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. W ciągu 7 dni od uchwalenia programów kształcenia, sekretarz rady podstawowej
jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów, przekaże sekretarzowi
senatu uchwałę wraz z planem studiów.

10. 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.

11. Traci moc uchwała Senatu Akademii Marynarki Wojennej Nr 67/2012 z dnia 20 grudnia
2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
dotyczących projektowania programów kształcenia.

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy opracowania programów
kształcenia obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

ontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ
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