
UCHWAŁA NR 36/2015

Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 28 maj 2015 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

realizowanych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na

kierunku „Logistyka działań humanitarnych"

Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie

wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku póz. 572 z pózn. zm.) Senat Akademii

Marynarki Wojennej podjął uchwałę:

§1

o określeniu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na

Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku: „Logistyka działań

humanitarnych".

§2

Ustalone efekty stanowią załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji

Morskich.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej przyjęcia przez Senat AMW.

REKTOR f KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AMW
Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

LOGISTYKA DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH

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
1 - studia pierwszego stopnia
2 - studia drugiego stopnia
3 - studia podyplomowe
A - profil ogólno akademicki
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 LOGISTYKA DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH

Wiedza

LMN3-W01
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania systemami
oraz procesami logistycznymi w sensie ogólnym oraz
specjalistycznym dotyczącym zarządzania łańcuchem dostaw
pomocy humanitarnej. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
w procesie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji pomocy
humanitarnej.

S2P W01

LMN3-W02
Ma podstawową wiedzę z zarządzania humanitarnym
łańcuchem dostaw, logistyki docierania z pomocą do osób
potrzebujących, prawnych aspektów logistyki humanitarnej,
organizacji pomocy i misji humanitarnych, pomocy
psychologicznej jako element wsparcia logistycznego;
miejsca i zadań wolontariatu w niesieniu pomocy
humanitarnej, medycyny katastrof i zdrowia publicznego
w sytuacjach zagrożenia.

R1A_W01

nauki
ekonomiczne



LMN3-W03
Ma rozszerzoną wiedzę o typowych rodzajach struktur
logistycznych zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją
i dystrybucją pomocy humanitarnej.

S2P W02

LMN3-W04
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami
logistycznymi zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji i ich
elementami w odniesieniu kategorii więzi formalno-
prawnych, technicznych i organizacyjnych w procesie pomocy
humanitarnej.

S2P W03

LMN3-W05
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie utrzymania obiektów
i systemów logistycznych dotyczących aspektów
organizacyjnych, technicznych i technologicznych, ich
rodzajów i przydatności w procesie pomocy humanitarnej.

InzP W03

nauki techniczne

LMN3-W06
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych,
ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności
doradcy do spraw pomocy humanitarnej.

InzP W05

nauki techniczne

LMN3-W07
Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia
zarządzania logistycznego dotyczące zasad gospodarowania
w procesie pomocy humanitarnej, w tym techniki
pozyskiwania danych, planowania i organizowania działań
oraz sprawozdawczości, zarządzania ryzykiem w procesie
zaopatrzenia w akcjach humanitarnych na terenie kraju i za
granicą

S2P W06

LMN3-W08
Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł
(prawnych, organizacyjnych, zawodowych) na szczeblu
organizacji pozarządowej

S2P W07

Umiejętności

LMN3-U01

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania
i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności
urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi dotyczącej
łańcuchów dostaw pomocy humanitarnej. Potrafi
identyfikować, analizować i oceniać ryzyko wystąpienia
zagrożeń związanych z gospodarką darów materialnych,
a w szczególności z ich przewozem różnymi rodzajami
transportu podarowanych dóbr materialnych

InzP U05

nauki techniczne

LMN3-U02

Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do
rozwiązania zadań decyzyjnych dotyczących zdobywania
informacji, planowania i organizowania działań, kontroli
i monitoringu procesów logistycznych dotyczących
zaopatrzenia i dystrybucji pomocy humanitarnej w tym
dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi;
Potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody -
rozwiązywać złożone zadania decyzyjne, dotyczące
zarządzania i realizacji procesów logistycznych w dystrybucji
w różnych regionach świata.

InzPJJOJ

nauki
ekonomiczne

LMN3-U03
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą

aspekty techniczne i organizacyjne - zaprojektować
system lub proces (np. łańcuch logistyczny) związany
z zaopatrzeniem, dystrybucją pomocy humanitarnej oraz
zrealizować ten projekt - w części - używając właściwych
metod, technik i narzędzi.

InzP U08

nauki techniczne



LMN3-U04
Ma doświadczenie w rozwiązywaniu praktycznych zadań
decyzyjnych zdobyte w środowisku zajmującym się
wolontariatem oraz związane z wykorzystaniem materiałów
i narzędzi odpowiednich dla zarządzania łańcuchem dostaw
środków pomocy humanitarnej w ramach funkcjonowania
obozów dla uchodźców

InzP U09

nauki techniczne

LMN3-U05
Ma doświadczenie związane z utrzymaniem obiektów
i systemów logistycznych związanych z zaopatrzeniem,
dystrybucją pomocy humanitarnej.

InzP U10

nauki techniczne

LMN3-U06
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego
opisu i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu
procesów i zjawisk organizacyjnych dotyczących realizacji
procesów logistycznych związanych z gospodarką
materiałową pomocy humanitarnej oraz potrafi formułować
własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody
zarządzania.

S2P U02

LMN3-U07
Potrafi prognozować i modelować złożone procesy
logistyczne oraz ich praktyczne skutki obejmujące zjawiska
z różnych obszarów logistyki pomocy humanitarnej
z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
właściwych dla omawianej dziedziny gospodarki.

S2P U04

LMN3-U08
Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się
w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi
oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi,) albo
potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się normami
i regułami w celu rozwiązywania wybranych problemów
związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw pomocy
humanitarnej

S2P U05

LMN3-U09
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy
w różnych zakresach i formach dotyczących logistyki pomocy
humanitarnej, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności
i przydatności stosowanych metod działania.

S2P U06

LMN3-U10
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania
rozwiązań formalno-prawnych, technologicznych
i organizacyjnych konkretnego problemu związanego
z logistyką pomocy humanitarnej i podejmowania
rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania proponowanych
rozwiązań.

S2P U07

LMN3-U12
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
związanych z logistyką pomocy humanitarnej, rozszerzoną
o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk
w wybranych obszarach działalności doradcy do spraw
bezpieczeństwa i aktywności z zastosowaniem metody
badawczej do analizy tych zjawisk.

S2P U08

Kompetencje społeczne

LMN3-K01
Rozumie potrzebę uczenia i doskonalenia umiejętności w
zakresie logistyki pomocy humanitarnej a w szczególności
wiedzy dotyczącej obowiązków, uprawnień oraz
odpowiedzialności doradcy do spraw bezpieczeństwa.

S2P K01



LMN3-K02

LMN3-K03

LMN3-K04

LMN3-K05

LMN3-K05

LMN3-K06

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
inicjatywę w sprawach dotyczących logistyki pomocy
humanitarnej. Potrafi zareagować w sytuacjach
niewłaściwych zachowań pracowników związanych
z nieznajomością lub nieprzestrzeganiem przepisów
bezpieczeństwa pracy z akcjach humanitarnych.
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania związanego
z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją pomocy
humanitarnej oraz utylizacją odpadów.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane
z wykonywaniem zawodu doradcy do pomocy humanitarnej.

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów w ramach
łańcucha dostaw pomocy humanitarnej i potrafi 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_K02

S2P_K03

S2P_K04

S2P_K05

S2P_K06

S2P_K07


