
UCHWAŁA Nr 33/2013

Senatu Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte nr 32/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zatwierdzającej
„Wytyczne do opracowywania programów kształcenia dla
kandydatów na żołnierzy zawodowych w Akademii Marynarki
Wojennej"

§ 1
W treści uchwały § 3 przyjmuje brzmienie:

„Wytyczne..." stanowią podstawę do tworzenia oraz modyfikacji programów kształcenia dla
kandydatów na żołnierzy zawodowych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
AMW.

§2

W załączniku do uchwały:

1. W ust. II (Wytyczne ogólne):

- pkt 1 przyjmuje brzmienie: Studia realizowane Akademii Marynarki Wojennej dla
kandydatów na żołnierzy zawodowych są studiami o profilu praktycznym.

dotychczasowy pkt 1 zmienia się na pkt 1a i przyjmuje brzmienie: Punkty ECTS
należy przydzielać wszystkim przedmiotom wyszczególnionym w „Programie
kształcenia ..." za wyjątkiem realizowanych w formie szkolenia kursowego,
centrach i ośrodkach szkoleniowych, szkolenia podstawowego oraz praktyk
zawodowych, według zasad określonych przez uczelnie w odrębnych przepisach.

dopisać pkt 1b w brzmieniu: W celu osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
wybrane przedmioty w całości lub w części mogą być realizowane w formie
szkolenia kursowego, w tym poza uczelnią (centrach i ośrodkach szkoleniowych,
OSz AMW, AOSzAWM w m. Czernica, CDK AMW).

pkt 3 przyjmuje brzmienie: Program kształcenia powinien obejmować pełny cykl
kształcenia kandydata na oficera.
3.1. W przypadku realizacji modelu dwustopniowego powinien obejmować programy

kształcenia oddzielnie dla każdego poziomu studiów l i II stopnia zgodnie
z zakładanymi efektami kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia.

3.2. Standard Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów, zwany dalej
„Standardem kształcenia wojskowego" jest realizowany od pierwszego roku
studiów przez cały okres ich trwania. W przypadku realizacji modelu
dwustopniowego należy dążyć do tego aby minimalne wymagania wynikające
z tego standardu obejmujące treści kształcenia podstawowego i kierunkowego
były ujęte w programie kształcenia dla l stopnia studiów i były wspólne dla
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wszystkich grup osobowych. Natomiast treści szkolenia specjalistycznego
właściwe dla danej grupy osobowej powinny być ujęte w programie kształcenia
dla stopnia II studiów.

3.3. Na potrzeby tworzenia programów kształcenia treści wynikające ze standardu
kształcenia wojskowego dopuszcza się łączyć w przedmioty pod warunkiem,
że dotyczą one tej samej grupy treści kształcenia.

3.4. W programach kształcenia należy uwzględnić tematykę dotyczącą budowy
i eksploatacji symulatorów oraz trenażerów wykorzystywanych w szkoleniu
wojskowym.

3.5. Łącznie w programach kształcenia należy zapewnić realizację treści
wynikających ze standardu kształcenia wojskowego w wymiarze przynajmniej
1000 godzin dydaktycznych (tzw. godzin kontaktowych): 650 godz. studia
l stopnia, 350 godz. studia II stopnia.

3.6. Liczba godzin dydaktycznych z wychowania fizycznego powinna wynosić
przynajmniej 2 tygodniowo.

3.7. Szkolenie podstawowe dla kandydatów na żołnierzy zawodowych przyjętych na
studia wyższe realizuje się przed inauguracją roku akademickiego w wymiarze
godzin określonym w standardzie kształcenia wojskowego.

pkt 5 przyjmuje brzmienie: Efekty kształcenia i szkolenia wynikające z wymagań
dotyczących przygotowania do służby na pierwszym stanowisku służbowym
wdanym korpusie osobowym (grupie osobowej) powinny być opracowane
w uzgodnieniu z osobami posiadającymi kwalifikacje właściwe dla danego korpusu
osobowego (grupy osobowej).

pkt 6 - wykreślić.

- Dopisać pkt 8 w brzmieniu: W sprawach nieuregulowanych w niniejszych
„Wytycznych " zastosowanie mają aktualnie obowiązujące wytyczne dla rad
podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczące projektowania programów
kształcenia - dla tzw. kierunków cywilnych.

2. W ust. V (Wzory dokumentów):

- w pkt 3 we wzorze struktury planu studiów, w kolumnie „Liczba godzin" uwzględnić
w ogólnej liczbie godzin („ogółem") „godziny kontaktowe" i „godziny niekontaktowe".

3. Występujące w treści dokumentu słowo „gestor" zastąpić określeniem: osoba
posiadającą kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej)

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia dotyczy opracowania programów kształcenia dla
kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających studia od roku akademickiego
2013/2014.

REKTOR - KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ
.
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