
UCHWAŁA NR 38/2014
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych
Menadżer do spraw analiz i zarządzania bezpieczeństwem
realizowanych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich

Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 8 a z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.) Senat Akademii
Marynarki Wojennej podjął uchwałę:

§1

0 określeniu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na
Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku: „Menadżer do spraw analiz
1 zarządzania bezpieczeństwem".

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji
Morskich AMW.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

tradmirał dr inż. Czesław DYRCZ



Załącznik do uchwały Senatu AMW
Nr 38/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

MENADŻER DO SPRAW ANALIZ l ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM

Objaśnienie oznaczeń:

1. OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE - NAUK SPOŁECZNYCH
2. PROFIL KSZTAŁCENIA - PRAKTYCZNY
3. FORMA KSZTAŁCENIA - STUDIA NIESTACJONARNE
4. POZIOM KSZTAŁCENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

Objaśnienie oznaczeń:
S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
3 - studia podyplomowe
P - Profil praktyczny
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K - kategoria kompetencji społecznych
LMN - kierunkowy efekt kształcenia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

TABELA ODNIESIEŃ KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

MENADŻER DO SPRAW ANALIZ l ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Oznaczenie
kierunkowego

efektu
kształcenia

Wiedza

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, polityki
bezpieczeństwa, współczesnych zagrożeń, zarządzania
systemami oraz procesami w sensie ogólnym oraz
specjalistycznym dotyczącym bezpieczeństwa. Ma pogłębioną
wiedzę dotyczących zasady bezpieczeństwa w procesie polityki
bezpieczeństwa.

Oznaczenie
obszarowego

efektu
kształcenia

LMN3-W01
S2P_W02
S2P W06

LMN3-W02 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod i oceny
bezpieczeństwa, kontroli i wykonywania auditu w zakresie
bezpieczeństwa, analizy i oceny zagrożeń, analizy i oceny
ryzyka, zarządzania ryzykiem oraz analizy zagrożenia osób i
obiektów.

S2P_W05

S2P_W06
T2P W09

LMN3-W03 Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych zagadnieniach związanych
z ochrona ludności, wybranych zagadnieniach dotyczących
zarządzania kryzysowego, wybranych zagadnień BHP,
wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz
wybranych aspektach prawnych ochrony osób i mienia.

S2P_W02

T2P W09

LMN3-W04 Ma rozszerzoną wiedzę na temat: inżynierii bezpieczeństwa,
systemów sygnalizacji pożarowej, automatyki pożarniczej,
systemów oddymiania i wentylacji pożarowej, dźwiękowych
systemów ostrzegawczych, systemów transmisji alarmów
pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, systemów oświetlenia

T2P_W06

T2P W07
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ewakuacyjnego, systemów kontroli dostępu, urządzeń
integrujących i integracji systemów, przemysłowych systemów
bezpieczeństwa oraz stref zagrożonych wybuchem.

LMN3-W04 Ma rozszerzoną wiedzę na temat: systemów powiadamia o
zagrożeniach i alarmujących, systemach analizy obrazu,
systemach sygnalizacji włamania i napadu, systemach telewizji
dozorowej, systemach komunikacji wewnętrznej, stałych
urządzeniach gaśniczych - woda, gaz, piana, mgła,
urządzeniach inertyzujących (aspekty certyfikacji, dopuszczenia
wyrobów, opinie), rozpoznawaniu zagrożeń w obiektach
budowlanych (pożary, zadymienie, zagrożenia budowlane,
zagrożenia związane z procesami produkcyjnymi, stosowanie
gazów niebezpiecznych, prace niebezpieczne pożarowe,
składowanie materiałów palnych itp.), bezpieczeństwie obiektu w
tym pożarowym, ochronie fizycznej.

T2P_W05

T2P W06

Umiejętności

LMN3-U01 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania
istniejących rozwiązania technicznych w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności urządzenia,
obiekty, systemy, procesy, usługi . Potrafi identyfikować,
analizować i oceniać ryzyko wystąpienia zagrożeń z wiązanych
związanych z obrotem i gospodarką materiałami, również
niebezpiecznymi w przedsiębiorstwie.

S2PJJ07

T2P U15

LMN3-U02 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do
rozwiązania zadań decyzyjnych, w zakresie zdobywania
informacji, planowania i organizowania działań, kontroli oraz
monitoringu zagrożeń technicznych i pożarowych.

S2PJJ07

T2P U12

LMN3-U03 Potrafi projektować systemy sygnalizacji pożarowej, automatyki
pożarniczej, systemów oddymiania i wentylacji pożarowej,
dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów transmisji
alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, systemów
oświetlenia ewakuacyjnego, systemów kontroli dostępu,
urządzeń integrujących i integracji systemów, przemysłowych
systemów bezpieczeństwa, stref zagrożonych wybuchem,
systemów powiadamia o zagrożeniach i alarmujących,
systemach analizy obrazu, systemach sygnalizacji włamania i
napadu, systemach telewizji dozorowej, systemach komunikacji
wewnętrznej , stałych urządzeniach gaśniczych - woda, gaz,
piana, mgła, urządzeniach inertyzujących.

T2PJJ13

T2P U16

LMN3-W04 Potrafi wdrażać projekty dotyczące systemów sygnalizacji
pożarowej, automatyki pożarniczej, systemów oddymiania i
wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów
uszkodzeniowych, systemów oświetlenia ewakuacyjnego,
systemów kontroli dostępu, urządzeń integrujących i integracji
systemów, przemysłowych systemów bezpieczeństwa, stref
zagrożonych wybuchem, systemów powiadamia o zagrożeniach i
alarmujących, systemach analizy obrazu, systemach sygnalizacji
włamania i napadu, systemach telewizji dozorowej, systemach
komunikacji wewnętrznej , stałych urządzeniach gaśniczych -
woda, gaz, piana, mgła, urządzeniach inertyzujących.

T2PJJ13

T2P U16

LMN3-W05 Potrafi kontrolować i nadzorować eksploatację systemów
sygnalizacji pożarowej, automatyki pożarniczej, systemów
oddymiania i wentylacji pożarowej, dźwiękowych systemów
ostrzegawczych, systemów transmisji alarmów pożarowych i
sygnałów uszkodzeniowych, systemów oświetlenia
ewakuacyjnego, systemów kontroli dostępu, urządzeń
integrujących i integracji systemów, przemysłowych systemów

T2PJJ13

T2P U16

Strona 2 z 3



bezpieczeństwa, stref zagrożonych wybuchem, systemów
powiadamia o zagrożeniach i alarmujących, systemach analizy
obrazu, systemach sygnalizacji włamania i napadu, systemach
telewizji dozorowej, systemach komunikacji wewnętrznej ,
stałych urządzeniach gaśniczych - woda, gaz, piana, mgła,
urządzeniach inertyzujących.

Kompetencje społeczne

LMN3-K01

LMN3-K02

LMN3-K03

LMN3-K04

LMN3-K05

LMN3-K05

LMN3-K06

Rozumie potrzebę uczenia i doskonalenia umiejętności w
zakresie bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa,
współczesnych zagrożeń, zarządzania systemami oraz
procesami w sensie ogólnym oraz specjalistycznym dotyczącym
bezpieczeństwa. Ma pogłębioną wiedzę dotyczących zasady
bezpieczeństwa w procesie polityki bezpieczeństwa.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując inicjatywę,
potrafi zareagować w sytuacjach niewłaściwych zachowań
pracowników związanych z nieznajomością lub
nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa.
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadań.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu menadżera do spraw analiz i
zarządzania bezpieczeństwem.
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów, przewidywać
wielokierunkowe skutki swojej działalności.
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i
umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

S2P_K01

S2P_K02

S2P_K03

S2P_K04

S2P_K05

S2P_K06

S2P_K07
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