
UCHWAŁA NR 1/2014
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 20 lutego 2014 roku

w sprawie; opinii Senatu AMW dotyczącej zwiększenia liczby studentów studiów
stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Akademii Marynarki Wojennej uchwala się, co następuje:

§1

1. Senat Akademii Marynarki Wojennej zapoznał się z wnioskiem Rektora-Komendanta

AMW do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zwiększenia ogólnej liczby studentów

stacjonarnych powyżej 2% ogólnej liczby studentów stacjonarnych studiujących

w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2014/2015 w stosunku do roku

akademickiego 2013/2014.

2. Senat AMW pozytywnie opiniuje ww. wniosek i wyraża zgodę na jego przesłanie

Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do 28 lutego 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

— *SW f

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ



WNIOSEK

na podstawie § 3 ust. l rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 sierpnia 2011 r.
(Dz. U. nr 191, póz. 1137) w sprawie trybu podejmowania decyzji powyżej 2% ogólnej liczby

studentów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni wnioskuje o zwiększenie
w roku akademickim 2014/2015 ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych o 17 % w stosunku
do roku akademickiego 2013/2014, wg stanu na 30 listopada 2013 r.

I. Podstawowe jednostki organizacyjne i kierunki studiów, na których planuje się
zwiększenie:

1. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, kierunek studiów: bezpieczeństwo narodowe;
bezpieczeństwo wewnętrzne

2. Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, kierunek studiów: nawigacja; informatyka
3. Wydział Mechaniczno-Elektryczny, kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn;

automatyka i robotyka; mechatronika
4. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, kierunek studiów: pedagogika; stosunki

międzynarodowe

II. Planowane zwiększenie liczby studentów - określone procentowo i liczbowo

Liczba studentów studiów stacjonarnych wg stanu na dzień 30 listopada

Kierunek studiów

Stosunki międzynarodowe
Pedagogika
Historia
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Automatyka i robotyka
Mechatronika
Mechanika i budowa maszyn
Nawigacja
Informatyka
RAZEM

Stan na
30.11.2013 r.

359
405
34

634
777
46
18

171
520
201

3165

Prognoza na
30.11.2014 r.

420
414

0
659
816
92
66

228
671
337

3703

Zwiększenie
liczbowo

61
9

-34
25
39
46
48
57
151
136
538

Zwiększenie
procentowo

17.0%
2.2%

-100.0%
3.9%
5.0%

100.0%
266.7%
33.3%
29.0%
67.7%
17.0%



Projekcja liczby studentów z podziałem na studia I i II stopnia

Studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Pedagogika

Historia

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Automatyka i robotyka

Mechatronika

Mechanika i budowa maszyn

Nawigacja
Informatyka

RAZEM

Stan na 30.11.2013 r.

RAZEM

199
405
19

427
542

46
18
160

483
201

2500

Cywilne

199
405
19

427

542

46
18

128

402

201
2387

Wojskowe

0
0
0
0
0

0
0
32

81
0

113

Prognoza na 30.11.2014 r.

RAZEM

220
414

0
435
546
92

66
189

602

337
2901

Cywilne
220
414

0
435
546

92
60

159

532

327
2785

Wojskowe
0
0
0
0
0

0
6

30

70
10

116

Zwiększenie
liczbowo

21
9

-19
8
4
46
48
29
119
136
401

Zwiększenie
procentowo

10.6%

2.2%

-100.0%

1.9%

0.7%

100.0%

266.7%

18.1%

24.6%

67.7%

16.0%
Studia II stopnia

Stosunki międzynarodowe

Historia

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Mechanika i budowa maszyn

Nawigacja
RAZEM

AMW

160
15

207

235
11
37

665

3165

160
15

207
235
0
6

623

3010

0
0
0
0
11
31
42

155

200
0

224
270
39
69

802

3703

200
0

224
270
30
46

770

3555

0
0
0
0
9

23
32

148

40
-15
17
35
28
32
137

538

25.0%
-100.0%

8.2%
14.9%

254.5%

86.5%
20.6%

17.0%

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w strukturze kształcenia, przy uwzględnieniu przekształceń w zakresie realizacji
dotychczas prowadzonych kierunków studiów

A. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, kierunek: bezpieczeństwo narodowe
oraz bezpieczeństwo wewnętrzne

Doświadczenia minionych 5 lat dotyczące rekrutacji na kierunkach bezpieczeństwo
narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne wykazują duży wzrost zainteresowania tymi
studiami. Szczególnie atrakcyjnym studia te czyni współpraca w zakresie kształcenia
i przygotowania specjalistycznego na podstawie umowy z Wyższą Szkołą Policji,
co umożliwia absolwentom spełnienie wymogów dotyczących zatrudnienia w strukturach
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, liczba studiujących na kierunkach
bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2014/2015
powinna ulec zwiększeniu odpowiednio: bezpieczeństwo narodowe o 3,9% oraz
bezpieczeństwo wewnętrzne o 5,0% studentów stacjonarnych w stosunku do studentów
studiujących w bieżącym roku akademickim.

B. Wydział Mechaniczno-Elektryczny, kierunek: mechanika i budowa maszyn;
kierunek: automatyka i robotyka oraz kierunek: mechatronika

Bardzo duże zainteresowanie pracodawców absolwentami kierunków prowadzonych na
wydziale gwarantuje pełne ich zatrudnienie. Kierunki prowadzone są zgodnie ze strategią
rozwoju województwa pomorskiego wpisaną w długoterminowe plany rozwoju regionu.
Kierunki te są ujęte programami rządowymi w postaci dotacji na kierunku oraz
preferencyjnego określenia współczynnika kosztochłonności.

Nadmienić należy, że w ramach rozszerzenia oferty dydaktycznej skierowanej dla osób
ubiegających się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w roku
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akademickim 2014/2015 obok kierunku mechanika i budowa maszyn Wydział uruchamia
dodatkowo kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku mechatronika.

Zwiększenie liczby studentów nie spowoduje zmian strukturalnych wydziału. Planowane
zwiększenie liczby studentów nie zmieni warunków kształcenia i jakości kształcenia.

C. Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
- kierunek: nawigacja

Systematyczna analiza danych z rekrutacji wskazuje na rosnące zainteresowanie
kandydatów tym kierunkiem. Obserwuje się stały wzrost liczby zgłoszeń, przekraczającej
dotychczasowy limit przyjęć. Uzasadnieniem obserwowanego zjawiska z pewnością jest fakt,
że nasi absolwenci tego kierunku zyskują uznanie instytucji i firm armatorskich na morskim
rynku pracy, co przekłada się na uzyskiwanie przez nich zatrudnienia i szybkiego awansu
zawodowego. W tej sytuacji wzrost limitu studentów o 29.0% wydaje się jak najbardziej
celowy.
- kierunek: informatyka

Od momentu uruchomienia studiów na kierunku informatyka dostrzega się stały wzrost
zainteresowania kandydatów na studia. Kierunek stał się popularny przede wszystkim
ze względu na „wszechobecność" informatyki niemal we wszystkich dziedzinach
zawodowych. Zjawisko to wpływa na szeroką uniwersalność absolwentów jako kandydatów
do pracy. Potwierdzeniem powyższego może być uruchomienie w nadchodzącym roku
akademickim kierunku informatyka na studiach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

O rosnącym zainteresowaniu studiowaniem tego kierunku w AM W decyduje także dość
bogata oferta proponowanych specjalności. Dlatego też zwiększenie liczby studentów o 67,7%
należy uznać za jak najbardziej zasadne.

D. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
- kierunek: pedagogika

W roku akademickim 2014/2015 planuje się utrzymanie dotychczasowego reżimu studiów
na poziomie licencjackim na kierunku pedagogika z jednoczesnym podjęciem starań o studia
II stopnia. Obecnie żadna uczelnia ani instytucja wojskowa
w naszym kraju nie zajmuje się problematyką wychowania, kształcenia i szkolenia
wojskowego. Instytut Pedagogiki WNHiS na kierunku pedagogika prowadzi nie tylko
specjalności adresowane do studentów cywilnych, ale także realizuje badania i oferuje kursy
dla żołnierzy i pracowników wojska - głównie z zakresu przygotowania pedagogicznego
(dla osób prowadzących różnego rodzaju szkolenia) oraz działalności wychowawczej
i kulturalno-oświatowej w SZ RP. Działalność Instytutu Pedagogiki wspiera pracę korpusu
oficerów oświatowo-wychowawczych, psychologów i kapelanów wojskowych.
- kierunek: stosunki międzynarodowe - profil praktyczny

Wzrost liczby studentów spowodowany jest przede wszystkim wprowadzeniem, jedynego
w skali kraju, profilu praktycznego. Wydział otrzymał nagrodę MNiSZW w konkursie
projakościowym wprowadzając ten profil. Jest on również odpowiedzią na zapotrzebowanie
rynku, na którym pojawiła się duża liczba zainteresowanych studiowaniem w ramach naszej
oferty, którą stanowią realizowane w Instytucie Stosunków Międzynarodowych specjalności:
samorząd terytorialny; międzynarodowe działania służb specjalnych i policyjnych oraz
unikalny w skali kraju profil praktyczny w specjalności analizy i prognozy w działalności
dowódczo-szkoleniowej. Na tym kierunku mogą być także kształceni żołnierze zawodowi
nieposiadający wyższego wykształcenia na poziomie II stopnia. Obecnie żadna uczelnia ani
instytucja wojskowa w naszym kraju nie zajmuje się tą problematyką.

W roku akademickim 2014/2015 planuje się zwiększenie liczby studentów stacjonarnych
o 61 osób (17,0%) w stosunku do bieżącego roku akademickiego. W związku z realizacją
kierunku w roku akademickim 2014/2015 nie nastąpią żadne istotne zmiany w strukturze
kształcenia.



II. Planowany wpływ zwiększenia liczby studentów na warunki kształcenia, spełnienia
wymagań w zakresie minimum kadrowego oraz wykorzystania bazy materialnej

A. Zwiększenie liczby studentów na warunki kształcenia oraz spełnianie wymagań
w zakresie minimum kadrowego

Planowane zwiększenia liczby studentów nie pogorszą warunków kształcenia i jakości
kształcenia. Po uwzględnieniu wniosku AMW i zwiększeniu liczby studentów przewidywana
jest ekonomizacja prowadzenia dydaktyki w uczelni oraz zwiększenie proporcji liczby
studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Zwiększenie liczby studentów nie będzie miało wpływu na warunki kształcenia, zarówno
w zakresie spełnienia wymagań dotyczących minimum kadrowego oraz dotyczących bazy
materiałowej, jak i również obsługi administracyjnej. Pełne wdrożenie wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia pozwala utrzymać co najmniej dotychczasowy poziom
kształcenia po zwiększeniu liczby studentów.

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Planowane zwiększenie liczby studentów nie pogorszy warunków kształcenia i jakości
kształcenia. Minimum kadrowe zostanie spełnione, proporcja studentów przypadających na
jednego nauczyciela akademickiego wynosi 9:1.

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

W związku z dużym potencjałem wydziału zwiększenie liczby studentów nie wpłynie
na warunki kształcenia, a poprawi jego wskaźniki ekonomiczne. Wymagania dotyczące
minimum kadrowego na kierunkach nawigacja oraz informatyka są i będą spełnione przy
zakładanej liczbie studentów. Baza lokalowa zapewnia kształcenie studentów w zwiększonej
liczbie.

Nie przewiduje się zmian strukturalnych wynikających ze zwiększonej liczby studentów.
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia jest wprowadzony na podstawie
obowiązujących przepisów.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

W związku z dużym potencjałem wydziału zwiększenie liczby studentów nie wpłynie na
warunki kształcenia, a zapewni poprawę wskaźnika ekonomiczności studiów. Baza lokalowa
zapewnia kształcenie studentów w zwiększonej liczbie.

B. Baza materialna uczelni

W ostatnich latach AMW rozwija się dynamicznie, czego przejawem jest dbałość
0 rozwój bazy materialnej służącej studiowaniu. Aktualnie uczelnia dysponuje 119
pomieszczeniami dydaktycznymi , w tym: salami audytoryjnymi i wykładowymi (82),
pracowniami (11), laboratoriami (15), trenażerami i symulatorami (10) oraz halą sportową (1).
Łączna pojemność sal to 4400 miejsc.

W maju 2012 r. uczelnia odebrała od wykonawcy Bibliotekę Główną z Centrum
Audytoryjno-Informacyjnym oraz archiwum. Obiekt ten służy ekonomizacji kształcenia
dużych grup wykładowych; składa się z dwóch stref funkcjonalnych: kongresowej
1 bibliotecznej, do których prowadzi wejście główne. Strefa kongresowa składa się z dużej sali



audytoryjnej z 476 miejscami siedzącymi, którą można podzielić na dwie mniejsze po 238
miejsc każda, sali komputerowej (21 stanowisk) i dwóch małych sal audytoryjnych (każda
z 88 miejscami siedzącymi) wraz z zapleczem. Strefa biblioteczna obejmuje czytelnię: ogólną
(z wolnym dostępem do książek), czasopism i mikrofilmów oraz specjalistyczną, a także
pokoje pracy własnej, sale komputerowe i projekcyjne, część biurową, socjalną
i techniczną oraz magazyny, w tym magazyny specjalne. W rezultacie liczba miejsc
w czytelniach wzrosła do 350, a w salach audytoryjnych do 700 miejsc.

Kolejnym projektem z zakresu rozbudowy infrastruktury jest rozbudowa i wdrożenie do
funkcjonowania Akademickiego Centrum Sportowego oraz pełnowymiarowego stadionu
lekkoatletycznego. Ten projekt został uruchomiony w roku akademickim 2013/2014.
Sukcesywna poprawa stanu infrastruktury Uczelni wraz z dostosowaniem do zmieniających
się potrzeb jest planowana poprzez realizację kolejnych projektów, tj.:

1) przebudowę i modernizację bud. 300 z przeznaczeniem na zaplecze stadionu;
2) modernizację Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w m. Czernica;
3) rozwój infrastruktury informatycznej Uczelni wspomagającej proces zarządzania

organizacyjnego, finansowego i naukowego;
4) dostosowanie wskazanych pomieszczeń na potrzeby Klubu Podchorążego/Studenta;
5) remont budynku 265 wraz z doposażeniem bazy dydaktycznej i laboratoryjnej;
6) budowę Centrum Prac Podwodnych.

I I I . Planowana restrukturyzacja uczelni, uwzględniająca zmiany w zakresie funkcjonowania
kierunków studiów wynikające ze zwiększenia liczby studentów

Planowane zwiększenie liczby studentów nie wymaga szczególnych działań związanych
z restrukturyzacją uczelni. Nasza Uczelnia funkcjonuje sprawnie i rozwija się dynamicznie.
Zapewnia prowadzenie zajęć na wysokim poziomie merytorycznym.

IV. Stopień wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości

Uczelnia posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System
Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 9001:2008
oraz ISO 22000:2005, który ważny jest do 31.01.2015 r.

Ponadto nowelizacja ustawy PoSW stanowi podwaliny systemu zmierzającego
ku tworzeniu lepszych warunków funkcjonowania uczelni. U podstaw tych zmian leży
przekonanie, że potencjał tkwiący w AMW powinien być pełniej wykorzystywany przy
uwzględnieniu instrumentów zarządzania jakością oraz przez wzmocnienie powiązań uczelni
z otoczeniem zewnętrznym.

Dewizą Akademii Marynarki Wojennej jest dbałość o jakość procesu kształcenia.
Powinnością każdego nauczyciela akademickiego jest przekazywanie wiedzy na najwyższym
poziomie, w sposób kompetentny i jednocześnie atrakcyjny. Stałe doskonalenie procesu
dydaktycznego i oferta edukacyjna uczelni dostosowująca do coraz wyższych wymagań
zmieniającej się rzeczywistości, rynku pracy i licznych interesariuszy jest długoterminowym
celem uczelni.

AMW rozpoczęła wdrażanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w roku
akademickim 2012/2013. W rezultacie opracowano następujące decyzje sankcjonujące
działania na poziomie uczelni:

1) Decyzja Rektora-Komendanta AMW nr 57 z 29 lutego 2012 r. ws. utworzenia
w Akademii Marynarki Wojennej uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia,

2) Decyzja Rektora-Komendanta AMW nr 66 z 14 marca 2012 r. ws. powołania
Uczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. jakości kształcenia.

Obecnie trwają prace nad udoskonaleniem systemu.



V. Podsumowanie

Kwestia kształcenia osób cywilnych na studiach stacjonarnych w Akademii została
przesądzona dopiero w 2003 r. wraz z przyjęciem przez Sejm RP ustaw o utworzeniu
Akademii Marynarki Wojennej. Wskazano tam, że AMW może prowadzić kształcenie osób
cywilnych. Faktycznie jednak dopiero w 2008 r. Akademia została włączona do krajowego
systemu szkolnictwa wyższego, w tym autonomicznego określania limitu przyjęć na studia
cywilne. Akademia od tego czasu zwiększa liczbę studentów z równoczesnym zachowaniem
wysokiej pozycji na rynku edukacyjnym, intensywnym rozwojem działalności badawczej oraz
elastycznie reaguje na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Akademia systematycznie
podnosi jakość kształcenia, lepiej przygotowuje do pracy we współczesnej gospodarce (nauka
języków obcych, przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania własną karierą,
upowszechnienie umiejętności informatycznych). Ponadto kładzie nacisk na rozwój uczenia
się przez całe życie m.in. poprzez wzbogacenia oferty programowej. Wszystkie te działania
nie mogły doprowadzić do odpowiednio dużego wzrostu liczby studentów, gdyż trwały
zaledwie 4-6 lat.

VI. Wniosek

Wnioskuję o zwiększenie ogólnej liczby studentów o 538 czyli o 17,0% i ustalenie ogólnej
liczby studentów stacjonarnych studiujących w roku akademickim 2014/2015 na 3703.
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