
UCHWAŁA NR 14/2015
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 05 marca 2015 roku

w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów
podyplomowych oraz kursów dokształcających

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie
Wyższym (tekst jednolity. Dz. U. z 2012 r. póz. 572, z późn. zm.), w związku z § 28 ust. 1
pkt 3 Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, uchwala się
następujące wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Marynarki
Wojennej, dotyczące projektowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz
kursów dokształcających, ich realizacji i oceny rezultatów:

§1
Studia podyplomowe

1. Studia podyplomowe są formą kształcenia zmierzającą do uzyskania kwalifikacji
podyplomowych, potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

2. Studia podyplomowe mogą być tworzone przez jednostki organizacyjne uczelni
w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek
studiów wyższych.

3. W przypadku, gdy program studiów wykracza poza zakres, o którym mowa
w ust. 1. do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego.

4. Podstawowa jednostka organizacyjna rozważając rozpoczęcie prowadzenia studiów
podyplomowych winna uwzględniać:

1) zgodność kierunku studiów i programu kształcenia z misją AMW w Gdyni
i strategią jednostki tworzącej studia;

2) potrzeby uzasadniające utworzenie danych studiów podyplomowych, w tym
zainteresowanie danymi studiami;

3) koszty planowanych studiów podyplomowych oraz możliwości ich finansowania;

4) określenie możliwych interesariuszy zewnętrznych.

5. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry.

6. Studia podyplomowe realizowane są zgodnie z programami kształcenia dla studiów
podyplomowych, uchwalonymi przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

7. Program studiów powinien umożliwić uzyskanie, określonych oddzielną uchwałą,
efektów kształcenia oraz co najmniej 30 punktów ECTS.

Strona 1 z 4



8. Senat AMW określa efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji i dokumentacji.
Opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia studiów
podyplomowych powinien uwzględniać zapotrzebowanie rynku pracy.

9. Zasady projektowania oraz zmian do programów kształcenia dla studiów
podyplomowych realizowanych w ramach Systemu Doskonalenia Zawodowego
Ministerstwa Obrony Narodowej określają odrębne przepisy wojskowe.

§2

Program studiów podyplomowych określa w szczególności:

1) nazwę jednostki prowadzącej studia;

2) nazwę studiów;

3) czas trwania studiów;

4) profil kształcenia;

5) założenia ogólne (ogólna koncepcja kształcenia);

6) ogólną liczbę punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji
podyplomowych;

7) ogólną liczbę godzin zajęć dydaktycznych;

8) zasady, formy i wymiar odbywania praktyk zawodowych wraz
z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS, jeśli program przewiduje odbywanie
praktyk;

9) moduły kształcenia (zajęcia lub grupy zajęć), scharakteryzowane przez:

a) opis zakładanych efektów kształcenia;

b) opis sposobu weryfikowania zakładanych efektów kształcenia osiąganych
przez słuchacza oraz sposobu dokumentowania ich osiągnięć;

c) łączną liczbę punktów ECTS;

d) wykaz przedmiotów składających się na moduł, jeśli moduł składa się
z więcej niż jednego przedmiotu;

10) warunki zaliczania semestru i ukończenia studiów.

§3

Plan studiów podyplomowych określa w szczególności:

1) nazwę jednostki prowadzącej studia;

2) nazwę studiów;

3) czas trwania (liczba semestrów);

4) wykaz przedmiotów, formę i wymiar prowadzonych zająć wraz z liczbą
przypisanych punktów ECTS do każdego przedmiotu.

§4

1. Punkty ECTS przyporządkowuje się poszczególnym przedmiotom (modułom).

2. Punkty ECTS przyznaje się za:

1) zaliczenie każdego przedmiotu przewidzianego w programie kształcenia;

2) zaliczenie praktyk zawodowych, o ile program kształcenia je przewiduje;

3) przygotowanie pracy dyplomowej (studyjnej) lub złożenie egzaminu dyplomowego
(końcowego), jeśli program kształcenia je przewiduje.
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§5

1. Prawidłowe przyporządkowanie punktów ECTS poszczególnym modułom
(przedmiotom) oraz zbilansowanie tych punktów w semestrach i latach studiów,
winno być przedmiotem analiz dokonywanych przez Uczelniany Zespół Jakości
Kształcenia (UZJK) oraz Wydziałowe Zespoły Jakości Kształcenia (WZJK), działające
w ramach uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia.

2. Szczegółowe uprawnienia i zadania uczelnianego systemu zapewniania jakości
kształcenia w zakresie objętym niniejszą uchwałą określa uchwała Nr 26/2014
Senatu AMW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia celów zadań, zasad oraz
metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu zapewniania jakości
kształcenia - załącznik nr 1.

§6

Kierownik studiów podyplomowych w podstawowej jednostce organizacyjnej umieszcza
program kształcenia dla studiów podyplomowych na stronie internetowej wydziału przed
rozpoczęciem rekrutacji, nie później jednak niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem
kształcenia.

§7

1. Doskonalenie programu kształcenia może być prowadzone z zachowaniem zasad
określonych w § 1 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą być
wprowadzone w trakcie cyklu kształcenia.

2. Rada wydziału przyjmuje program kształcenia lub zmiany do programu kształcenia
w formie uchwał na zasadach określonych w „Regulaminie studiów podyplomowych
Akademii Marynarki Wojennej", nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem
kształcenia.

Zmiany w programie (nazwie) studiów podyplomowych są ogłaszane na zasadach
określonych w § 6.

3. Zasady tworzenia, zmian programów kształcenia, czasu trwania oraz likwidacji
studiów podyplomowych dla żołnierzy zawodowych skierowanych na studia w trybie
służbowym w ramach „Systemu Doskonalenia Zawodowego Kadry w Siłach
Zbrojnych RP" określają odrębne przepisy resortowe.

§8
Kursy dokształcające

Oferta kursowa Akademii Marynarki Wojennej obejmuje kursy dokształcające organizowane
przez następujące jednostki organizacyjne:

1) Ośrodek Szkoleniowy AMW:

a) ogólnodostępne kursy kwalifikacyjne, bezpieczeństwa i specjalistyczne, objęte
postanowieniami konwencji STCW i rozporządzeniami ministra właściwego do
spraw gospodarki morskiej;

b) doraźnie zlecane zadania szkoleniowe finansowane przez organ zlecający.

2) Centrum Doskonalenia Kursowego:

a) kursy realizowane w ramach „Systemu Doskonalenia Zawodowego Żołnierzy
Zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej";

b) doraźnie zlecane zadania szkoleniowe finansowane przez roń;

3) Studium Języków Obcych - kursy językowe zlecane i finansowane przez roń.

4) Podstawowe jednostki organizacyjne:
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2.

a) kursy bezpieczeństwa i specjalistyczne dla kandydatów na żołnierzy
zawodowych wg wytycznych ujętych w rozporządzeniach ministra właściwego
do spraw gospodarki morskiej;

b) inne kursy i szkolenia w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na
rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;

§9

Wytyczne do projektowania programów kształcenia (programów kursów), założenia
organizacyjno-metodyczne oraz procedury uzgadniania i zatwierdzania programów
kształcenia (programów kursów) dla kursów określonych w § 8, z zastrzeżeniem
kursów i szkoleń, o których mowa w § 8 pkt 4) lit. b), zawierają odrębne przepisy
resortowe.

W przypadku projektowania programów kształcenia (programów kursów) dla kursów
i szkoleń określonych w § 8 pkt 4) lit. b) obowiązują wytyczne rad podstawowych
jednostek organizacyjnych.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOM
AKADEMII M

PRZEWO

NDANT
WOJENNEJ
SENATU

kmdr prof. dr l fab. Tbmasz SZUBRYCHT
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