
UCHWAŁA NR 21/2014
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych
w zakresie zastosowania systemów nawigacyjnych
w gospodarce i administracji publicznej

Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.572 z późn. zm.)
uchwala się:

§1

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie zastosowania systemów
nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej.

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia
Okrętowego AMW.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W
GOSPODARCE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. Przyporządkowanie kierunku do obszarów nauki
Kierunek nawigacja przyporządkowany jest do obszaru nauk technicznych.

2. Wskazanie dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty kształcenia
Efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny nauk technicznych oraz dyscypliny
naukowej geodezja i kartografia

3. Profil studiów
Praktyczny

4. Poziom studiów
Studia podyplomowe

5. Forma studiów
Stacjonarne i niestacjonarne

Symbol
efektów

kształcenia
na kierunku
Informatyka

Kierunkowe efekty kształcenia

WIEDZA

SN_W01

SN_W02

SN_W03

SN_W04

SN_W05

Ma ugruntowaną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę
dotyczącą zasad bezpiecznej nawigacji w dowolnym środowisku nawigacyjnym

Rozumie działanie i zna zasady wykorzystania urządzeń i systemów
nawigacyjnych, określania dokładności pomiarów i kalibracji przyrządów i
systemów.

Ma szczegółową wiedzę o źródłach informacji i sposobach ich pozyskiwania,
dotyczących niebezpieczeństw nawigacyjnych.

Ma szczegółową wiedzę dotyczącą kartografii morskiej włącznie z ECDIS.

Ma szczegółową wiedzę związaną z wyznaczaniem pozycji statku i jej
dokładności
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SN_W06

SN_W07

SN_W08

SN_W09

Ma wiedze o trendach rozwojowych w zakresie informatyki, elektroniki,
telekomunikacji i oceanotechniki powiązanych z problematyką nawigacji i
żeglugi

Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów technicznych oraz
infrastruktury nawigacyjnej.

Zna instrumenty pomiarowe, techniki dokonywania pomiarów i obserwacji.

Zna teorię błędów pomiaru i wpływ błędów na efekty pomiarów, metody i
techniki pomiarowe.

UMIEJĘTNOŚCI

SNJJ01

SN_U02

SN_U03

SN_U04

SN_U05

SNJJ06

SN_U07

Jest w stanie integrować, oceniać oraz prawidło interpretować informacje, a na
tej podstawie wyprowadzać wnioski, formułować opinie i podejmować
racjonalne działania.

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi skutecznie porozumiewać
się przy użyciu różnych technik, również w języku angielskim

Umie zaplanować i przeprowadzić eksperyment w warunkach rzeczywistych,
oraz opracować statystycznie zebrany materiał i przedstawić wnioski.

Umie zastosować odpowiedni aparat analityczny oraz metody symulacyjne dla
wykonania niezbędnych obliczeń nawigacyjnych krytycznie analizować i
interpretować wyniki.

Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć
(technik i technologii) w zakresie zagadnień nawigacji.

Potrafi krytycznie analizować informacje pozyskiwane z systemów
nawigacyjnych, rozumie ograniczenia i błędy użytkowanych systemów oraz
prawidłowo ocenia poprawność ich funkcjonowania oraz dokładność.

Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań
technicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SN_K01

SNJC03

SN_K04

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym wiążące się z
wykorzystaniem umiejętności przygotowania nawigacyjnych opracowań i
analiz priorytetowych problemów stawianych przed grupą

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z
zakresu nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie
realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi
określić ważność i kolejność wykonywanych zadań.

Zajmuje krytyczne stanowisko na temat wartości metod nawigacji w
zastosowaniach nienawigacyjnych oraz potrafi wyrazić opinię na temat ich
zalet oraz wad


