
UCHWAŁA NR 46/2015

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych
realizowanych przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

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.) Senat Akademii

Marynarki Wojennej podjął uchwałę:

§ 1

o określeniu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych przez

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich w zakresie Bezpieczeństwa

ekonomicznego państwa.

§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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PRZEWODNICZĄCY SENATU

kmdr prof. dr rf b. Tomasz SZUBRYCHT



Załącznik nr l do uchwały Senatu AMW
Nr 46/2015 z dnia 23 września 2015 r.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA

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

objaśnienie oznaczeń:
S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych;
P - studia podyplomowe;
A - profil ogólnoakademicki;
W - kategoria wiedzy;
U - kategoria umiejętności;
K - kategoria kompetencji społecznych;
BEP - kierunkowy efekt kształcenia;
01,02,03 i kolejne - numer efektu kształcenia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Oznaczenie
efektu

kształcenia

Opis kierunkowego efektu kształcenia

Wiedza
BEP_W01

BEP_W02

BEP_W03

Słuchacz zna podstawowe akty prawne związane z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw spółek prawa handlowego, regulacje prawne prywatyzacji
i komercjalizacji. Identyfikuje zagadnienia związane z formalno-prawnymi

aspektami funkcjonowania spółek kapitałowych oraz przepisów
dotyczących prawa zamówień publicznych i innych aktów normatywnych z

obszaru bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
Słuchacz charakteryzuje skuteczne metody przeciwdziałania zagrożeniom

występującym w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
Słuchacz zna strukturę służb odpowiedzialnych za realizację zadań

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
oraz sposoby naruszeń prawa w obszarze funkcjonowania spółek

kapitałowych i innych czynów karalnych z obszaru szeroko rozumianej
przestępczości ekonomicznej.

Umiejętności
BEP_U01 Słuchacz analizuje akty normatywne z zakresu prawa handlowego,

rachunkowości i innych przepisów związanych z bezpieczeństwem
ekonomicznym. Potrafi właściwie ocenić stopień implementacji przepisów



BEP_U02

BEPJJ03

formalno-prawnych z tego obszaru oraz wskazać na główne problemy
związane z wdrażaniem przepisów niezbędnych w zwalczaniu zagrożeń

bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
Słuchacz potrafi zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa

ekonomicznego państwa oraz ich następstw. Posiada umiejętność
powiązań pomiędzy poszczególnymi gałęziami gospodarki krajowej w

zakresie identyfikacji nadużyć.
Słuchacz potrafi analizować zakres oddziaływania na przebieg

postępowania przetargowego przed jego wszczęciem, na etapie
rozstrzygnięć oraz realizacji zamówień. Posiada także umiejętność

zastosowania prawa zamówień publicznych w projektach realizowanych w
Polsce jak i projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Kompetencje społeczne
BEP_K01

BEP_K02

BEP_K03

Absolwent zna zasady funkcjonowania organów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, umie dostrzegać

nieprawidłowości i zagrożenia oraz rozwiązywać problemy z zakresu
podstaw formalno-prawnych gwarantujących bezpieczeństwo

ekonomiczne państwa. Jest przygotowany do pracy w organach
państwowych, zwalczających zagrożenia ekonomiczne, oraz instytucjach

mających wpływ na właściwą realizację zadań z tego obszaru
Absolwent zna przepisy, regulacje oraz czyny karalne, które bezpośrednio

zagrażają bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa oraz jest
przygotowany do właściwej reakcji na tego typu zagrożenia.

Absolwent umie kierować pracą zespołu, realizującego zadania z zakresu
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz rozwiązywać problemy

związane z prognozowaniem zagrożeń oraz oceną ryzyka. Jest
przygotowany do pracy w organach oraz instytucjach odpowiedzialnych za

analizę zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.


