
UCHWAŁA NR 28/2015
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: utworzenia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich studiów
pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo morskie
państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 t.j. ze zmianami) Senat Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni uchwala, co następuje:

§1
1. Tworzy się kierunek studiów: bezpieczeństwo morskie państwa

2. Studia na kierunku bezpieczeństwo morskie państwa prowadzone będą na
Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich.

3. Określa się efekty kształcenia na kierunku bezpieczeństwo morskie państwa,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Kształcenie na kierunku studiów bezpieczeństwo morskie państwa prowadzi się
w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia począwszy od
roku akademickiego 2015/2016.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOrf-KÓMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT



OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE
PAŃSTWA

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Nazwa kierunku: bezpieczeństwo morskie państwa
Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia ogólnoakademicki
Tryb kształcenia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Obszary, dziedziny i dyscypliny naukowe, do których przyporządkowane są efekty
kształcenia:
a) Obszar nauk społecznych - dziedzina nauk społecznych - dyscypliny naukowe:

nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce; dziedzina nauk
ekonomicznych - dyscypliny naukowe: ekonomia, nauki o zarządzaniu, towaro-
znawstwo, dziedzina nauk prawnych: nauki o administracji, prawo.

b) Obszar nauk przyrodniczych - dziedzina nauk biologicznych - ochrona śro-
dowiska; dziedzina nauk o Ziemi - dyscypliny naukowe: geografia, oceanologia.

c) Obszar nauk technicznych - dziedzina nauk technicznych - dyscyplina nauko-
wa transport.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: licencjat.

Objaśnienie oznaczeń:
S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
l - studia pierwszego stopnia
A - profil ogólnoakademicki
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K - kategoria kompetencji społecznych
BMP - kierunkowy efekt kształcenia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

TABELA ODNIESIEŃ KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE PAŃSTWA DO OBSZAROWYCH

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Oznaczenie
kierunkowe-

go efektu
kształcenia

Opis kierunkowego efektu kształcenia
Oznaczenie obsza-

rowego efektu
kształcenia

Wiedza

BMP1_W01

BMP1_W02

Rozróżnia i charakteryzuje zasadnicze elementy pro-
gramu realizowanego na kierunku bezpieczeństwo
morskie państwa. Student interpretuje podstawowe
koncepcje zakresu różnych rodzajów bezpieczeństwa
klasyfikowanych w różnych dyscyplinach naukowych.
Zna relacje występujące w obszarze nauk
o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz ich zwią-
zek z innymi naukami społecznymi.

Identyfikuje i rozumie zjawiska społeczne, w tym glo-
balizację, internacjonalizację gospodarczą, różne for-
my integracji oraz wynikające z nich uwarunkowania

S1A_W01

S1A_W03

S1A W03
S1A_W04



Oznaczenie
kierunkowe-

go efektu
kształcenia

Opis kierunkowego efektu kształcenia
Oznaczenie obsza-

rowego efektu
kształcenia

procesów cywilizacyjnych

BMP l W03 Ma podstawową wiedzę o kulturowych, politycznych,
prawnych i ekonomicznych procesach na poziomie
państwa i układów międzynarodowych wraz z ich
przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowe-
go i bezpieczeństwa morskiego państwa.

S1A_W03
S1A W08

BMP l W04 Wyjaśnia rolę i znaczenie prawnych i ekonomicznych
uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego
i bezpieczeństwa morskiego państwa.

S1A_W02
S1A W07

BMP l W05 Identyfikuje obszary funkcjonalne międzynarodowych
form i płaszczyzn współpracy politycznej, kulturalnej,
gospodarczej, w tym finansowej oraz militarnej,
a także ich wpływu na bezpieczeństwo narodowe
i bezpieczeństwo morskie państwa.

S1A_W02
S1A W07

BMP l W06 Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje
o miejscu, znaczeniu, roli i zadaniach instytucji bez-
pieczeństwa w układzie narodowym i międzynarodo-
wym.

S1A W03

BMP l W07 Identyfikuje i charakteryzuje rodzaje więzi społecz-
nych i czynników je kształtujących, a także wyzwania
i zagrożenia bezpieczeństwa występujące na poziomie
narodu oraz zintegrowanej społeczności międzynaro-
dowej.

S1A_W03
S1A W04

BMP l W08 Wyjaśnia kluczowe koncepcje o potrzebach człowie-
ka, społeczności lokalnych, narodu w zakresie kultu-
rowym, religijnym, ekonomicznym, politycznym
i innym, których zachwianie zaspokajania może po-
wodować stany labilne i niebezpieczne.

S1A W05

BMP l W09 Objaśnia i ilustruje sposoby przeciwdziałania stanom
zagrożenia zdrowia, życia, ładu społecznego, porząd-
ku konstytucyjnego i innych żywotnych interesów
państwa, w tym interesów państwa na morzu.

S1A_W05
S1A_W07
S1A W08

BMP1 WIO Zna podstawowe klasyfikacje bezpieczeństwa naro-
dowego i bezpieczeństwa morskiego państwa
z uwzględnieniem wpływu bezpieczeństwa morskiego
państwa na bezpieczeństwo narodowe.

S1A W06

BMP1 W l l Wyjaśnia rolę i znaczenie struktur podmiotów bezpie-
czeństwa morskiego państwa oraz jego miejsce w sys-
temie bezpieczeństwa narodowego.

S1A W02

BMP l W12 Zna i charakteryzuje historyczne uwarunkowania bez-
pieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego

S1A_W07
S1A W08



Oznaczenie
kierunkowe-

go efektu
kształcenia

BMP1_W13

BMP1_W14

BMP1_W15

BMP1_W16

BMP1_W17

BMP1_W18

BMP1_W19

BMP1_W20

BMP1_W21

BMP1_W22

Opis kierunkowego efektu kształcenia

państwa.

Charakteryzuje historyczną ewolucję uwarunkowań
ładu formalno-prawnego, struktur i instytucji bezpie-
czeństwa narodowego.

Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe zagrożenia
bezpieczeństwa morskiego państwa.

Zna podstawowe metody badawcze, w tym zbioru,
systematyzowania i analizowania danych stosowanych
w naukach o bezpieczeństwie i naukach o obronności
oraz metody stosowane w procesie kształcenia w ob-
szarze bezpieczeństwa morskiego państwa.

Identyfikuje i wyjaśnia zasady tworzenia formalnych
i nieformalnych struktur organizacyjnych oraz mecha-
nizmy w nich rządzące na rzecz osiągania zamierzo-
nych celów.

Definiuje podstawowe zagadnienia dotyczące strategii
bezpieczeństwa narodowego, jej prawne regulacje
i konsekwencje w zakresie jej realizacji przez odpo-
wiedzialne podmioty państwa.

Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe wyzwania
współczesnego świata, których konsekwencją są wy-
stępujące na akwenach morskich zagrożenia
o charakterze politycznym, militarnym (w tym prolife-
racja broni masowego rażenia), społecznym, religij-
nym, ekologicznym, klimatycznym oraz zadania pań-
stwa w zakresie przeciwdziałania oddziaływaniu tych
zagrożeń oraz niwelowania ich skutków.

Interpretuje informacje o współczesnych formach ter-
roryzmu oraz o jego skutkach w zakresie systemów
bezpieczeństwa narodowego, a także podejmowanych
na szczeblu państw jak i społeczności międzynarodo-
wych inicjatywach antyterrorystycznych.

Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy syste-
mów (ustrojów) społecznych, gospodarczych, poli-
tycznych i ich elementy.

Wyjaśnia genezę nauk o bezpieczeństwie i nauk
o obronności oraz ich rozwój w kontekście rozwoju
cywilizacyjnego.

Zna cele i charakter działania wybranych międzynaro-
dowych organizacji morskich.

Oznaczenie obsza-
rowego efektu

kształcenia

S1A W07
S1A_W08

S1A_W06

S1A W01
S1A_W06

S1A_W02

S1A_W08

S1A W02
S1A W07
S1A_W08

S1A W03
S1A W05
S1A_W07

S1A W02
S1A_W03

S1A_W01

S1A W02
S1A_W03



Oznaczenie
kierunkowe-

go efektu
kształcenia

Opis kierunkowego efektu kształcenia
Oznaczenie obsza-

rowego efektu
kształcenia

BMP l W23 Stosuje w podstawowym zakresie zasady logiki,
wnioskowania i metodologii badań w obszarze bez-
pieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego
państwa.

S1A W06

BMP l W24 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywi-
dualnej aktywności w obszarze bezpieczeństwa naro-
dowego i bezpieczeństwa morskiego państwa w opar-
ciu o wiedzę z obszaru nauk społecznych szczególnie
z dyscypliny nauk o bezpieczeństwie.

S1A W l l

BMP l W25 Opisuje rolę i znaczenie środowiska morskiego, zna
jego charakterystykę gospodarczą, prawną, geogra-
ficzną, hydrometeorologiczną i inną w kontekście
problemów bezpieczeństwa narodowego w tym bez-
pieczeństwa morskiego państwa

S1A_W02
S1A W05

Umiejętności

BMP l U01 Potrafi identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa
morskiego państwa płynące z obszarów społecznych,
ekonomicznych, ekologicznych, politycznych, praw-
nych i kulturowych.

S1AJJ01
S1A U03

BMP l U02 Dokonuje interpretacji zjawisk społecznych, ekono-
micznych, ekologicznych, politycznych, prawnych
i kulturowych oraz płynące z tych obszarów zagroże-
nia bezpieczeństwa morskiego państwa.

S1AJJ01
S1A U05

BMP l U03 Posiada zdolność analizowania zjawisk społecznych,
ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturo-
wych przebiegających zarówno w skali państwa jak i
w skali międzynarodowej, a także oceniać zależności
między przyczynami a poziomem intensywności za-
kłóceń występujących w tych obszarach

S1AJJ02
S1A U03

BMP l U04 Stosuje adekwatnie dobrane metody i narzędzia cha-
rakterystyczne dla nauk badających bezpieczeństwo
morskie państwa w celu poszukiwania odpowiedzi na
pytania jak jest, jak może być i jak powinno być?

S1A U04

BMP l U05 Analizuje zależności między zjawiskami społecznymi,
ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi i kulturo-
wymi tworzącymi bezpieczeństwo morskie państwa
lub oddziaływującymi na nie a także oddziaływania
systemów normatywnych regulujących wspomniane
obszary (normy prawne, standardy zawodowe, syste-
my normalizacji i standaryzacji, normy moralne, nor-
my kulturowe)

S1AJU03
S1AJJ04
S1A U05



Oznaczenie
kierunkowe-

go efektu
kształcenia

Opis kierunkowego efektu kształcenia
Oznaczenie obsza-

rowego efektu
kształcenia

BMP l U06 Stosuje właściwie pozyskaną wiedzę do rozwiązywa-
nia problemów praktycznych (w trakcie praktyk, ćwi-
czeń, przynależności do kół naukowych, na dedyko-
wanych stanowiskach pracy, itp.)

S1AJJ02
S1AJJ04
S1AJJ05
S1A U06

BMP l U07 Stosuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu proble-
mów z zakresu bezpieczeństwa morskiego państwa
poprzez składanie propozycji ich rozstrzygnięć oraz
argumentację własnego stanowiska

S1AJJ05
S1A U06

BMP l U08 Analizuje, ocenia i rozumie różnorodne zjawiska,
w tym społeczne mające związek z bezpieczeństwem
narodowym i bezpieczeństwem morskim państwa.

S1AJJ01
S1A U06

BMP l U09 Posiada umiejętność opracowywania prac pisemnych
z uwzględnieniem pozyskanych informacji z różnych
obszarów wiedzy w trakcie studiowania na kierunku
bezpieczeństwo morskie państwa. Redaguje prace
pisemne w języku obcym.

S1AJJ07
S1AJJ09
S1A U10

BMP l Ul O Wygłasza spójne i merytoryczne publiczne wypowie-
dzi w języku polskim i obcym w zakresie zagadnień
studiowanych na kierunku bezpieczeństwo morskie
państwa.

S1AJJ07
S1A_U08
S1A Uli

BMP l Uli Posługuje się słownictwem w języku obcym odzwier-
ciedlając pojęcia i teoretyczne ujęcie zagadnień stu-
diowanych na kierunku bezpieczeństwo morskie pań-
stwa

S1A Uli

BMP1 U12 Posługuje się przepisami prawa oraz systemami stan-
daryzacyjnymi w celu oceny procesów i zjawisk
z zakresu bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeń-
stwa morskiego państwa.O U W C * H.L\Jl iJJ.VJ.W^W ^yv*J.łkJ*- T T v+»

Stosuje typowe metody badań operacyjnych i innych
wspomagających podejmowanie decyzji

S1A U05

BMP1 U13 S1AJJ02
S1A U05

BMP1 U14 Posługuje się w sposób komunikatywny terminologią
stosowaną w naukach o bezpieczeństwie i porozu-
miewa się w sposób spójny w środowisku zajmującym
się problematyką bezpieczeństwa narodowego i mor-
skiego .

S1A U07

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.BMP l KOI S1A KOI

BMP l K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role, potrafi podporządkować się celom
grupy oraz przyjmować funkcje lidera zadaniowego.

S1A_K02
S1A KOS



Oznaczenie
kierunkowe-

go efektu
kształcenia

BMP1JC03

BMP1JC04

BMP1JJ05

BMP1_K06

BMP1_K07

BMP1JC08

BMP1_K09

BMP1_K10

BMP1_K11

Opis kierunkowego efektu kształcenia

Określa priorytety definiowanych przez siebie lub
innych zadań oraz przystępuje do ich uporządkowanej
realizacji.

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wyko-
nywaniem zawodów w obszarze bezpieczeństwa mor-
skiego państwa.

Uczestniczy konstruktywnie w przygotowaniu projek-
tów społecznych (politycznych, gospodarczych, oby-
watelskich), uwzględniając ich różne aspekty.

Uzupełnia i doskonali samodzielnie nabytą wiedzę
i umiejętności, potrafi ocenić ofertę kształcenia kur-
sowego i podyplomowego.

Planuje przedsięwzięcia własne i zespołów w sposób
metodyczny, rozwiązuje problemy organizacyjne
i inne o niedużym poziomie złożoności.

Planuje i zarządza czasem własnym oraz czasem
w przedsięwzięciach zespołowych.

Przewiduje zachowania członków zespołów, analizuje
ich zachowania i motywacje.

Postępuje etycznie w ramach wyznaczonych ról orga-
nizacyjnych i społecznych.

Bierze odpowiedzialność za powierzone zadania przed
przełożonymi i współpracownikami.

Oznaczenie obsza-
rowego efektu

kształcenia

S1A KOS
S1AJC04

S1A KOS
S1AJC04

S1A K02
S1A_K05

S1AJC06

S1AJC07

S1A KOS
S1A_K07

S1A K04
S1A_K07

S1A K02
S1AJC05

S1A KOS
S1AJC07


