
UCHWAŁA NR 47/2014
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych
w zakresie zamówień publicznych

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

§1

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych z zamówień publicznych.

§2

Uchwalone efekty kształcenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

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

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały nr 46/2014
Senatu AMW z dnia 20 listopada 2014 r.

EFEKTY DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Przyporządkowanie kierunku do obszaru kształcenia
Kierunek przyporządkowany jest do obszaru kształcenia nauki społeczne

2. Wykaz dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty kształcenia
Efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny nauk społecznych oraz dyscyplin
nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności nauki o polityce publicznej

3. Forma studiów
Forma niestacjonarna

Symbol
efektów

kształcenia
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Efekty kształcenia

WIEDZA
Zna i interpretuje znaczenie zamówień publicznych w bezpieczeństwie
i obronności oraz w innych dziedzinach będących przedmiotem
zainteresowania nauk o polityce publicznej a także relacje między nimi.
Wyjaśnia szczegółowo miejsce, znaczenie, rolę i zadania a zwłaszcza
sposoby ich realizacji przez instytucje państwa w tym instytucje
bezpieczeństwa narodowego.
Zna w sposób pogłębiony zagadnienia prawa zamówień publicznych
oraz jego wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego oraz innych
obszarów funkcjonalnych państwa.
Ma pogłębioną wiedzę o środowisku gospodarczym z jego
charakterystyką prawną i ekonomiczną w kontekście problemów
bezpieczeństwa instytucjonalnego.
Identyfikuje i wyjaśnia wyzwania współczesnego świata oddziaływujące
na pozyskiwanie dóbr publicznych, w tym poprzez system zamówień
publicznych.
Wyjaśnia rolę i znaczenie stosunków gospodarczych we współczesnym
świecie, interpretuje przyczyny powodzeń i porażek zdarzeń
gospodarczych w obszarze dóbr publicznych
Rozróżnia i wyjaśnia zasady tworzenia formalnych i nieformalnych
relacji życia gospodarczego państwa oraz mechanizmy w nim rządzące
na rzecz osiągania zamierzonych celów elementów publicznych
państwa, w tym bezpieczeństwa i obronności.

UMIEJĘTNOŚCI
Stosuje złożone metody i narzędzia charakterystyczne dla nauk
społecznych w celu poszukiwania odpowiedzi na pytania jak jest i jak
może być lepiej i poprawniej w zaspokajaniu potrzeb publicznych?

Identyfikuje poprawnie zależności między zjawiskami społecznymi,
ekonomicznymi i prawnymi i kulturowymi tworzącymi system
funkcjonalny państwa, w tym bezpieczeństwa i obronności oraz potrafi



ZPJJ03

ZPJJ04

ZP_U05

oddziaływać na nie poprzez poprawne zaspakajanie potrzeb
publicznych z uwzględnieniem systemu normatywnych regulacji (normy
prawne, standardy zawodowe, systemy normalizacji i standaryzacji,
normy moralne, normy kulturowe).

Poprawnie posługuje się pozyskaną wiedzą do rozwiązywania
problemów praktycznych (w trakcie praktyk, ćwiczeń, na dedykowanych
stanowiskach pracy, itp.).

Posługuje się terminologią i definiuje pojęcia odzwierciedlając
teoretyczne i praktyczne ujęcie zagadnień studiowanych na studiach
podyplomowych.

Stosuje metody, narzędzi i techniki realizacji funkcji państwa w zakresie
zaspokajania potrzeb publicznych warunkowanych prawem zamówień
publicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Priorytetyzuje zadnia określone przez siebie lub innych oraz posługuje
się harmonogramem ich uporządkowanej realizacji.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane
z wykonywaniem zawodów w obszarze zaspokajania potrzeb
publicznych państwa.

Samodzielnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi
ocenić ofertę kształcenia kursowego i podyplomowego.

Działa z poszanowaniem zasad formalnych i metodycznie rozwiązuje
problemy organizacyjne i inne w zakresie postępowania o zamówieni
publiczne.


