
UCHWAŁA NR 40/2017

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: kierunków badań służących kształtowaniu specjalności naukowej
uczelni na lata 2017-2020

Na podstawie § 28 ust. 2 statutu Akademii Marynarki Wojennej uchwala się:

§1

Senat Akademii Marynarki Wojennej aprobuje przedstawiony przez podstawowe
jednostki organizacyjne kierunki badań rozwijane w tych jednostkach jako kierunki
służące kształtowaniu specjalności naukowej uczelni:

1) Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego:

a) Bezpieczeństwo morskie i nawigacyjno-hydrograficzna osłona działalności
ludzkiej,

b) Geoinformatyka,
c) Systemy, metody oraz algorytmy nawigacyjne i hydrograficzne,
d) Teledetekcja i fotogrametria w środowisku morskim,
e) Hydroakustyka,
f) Pola fizyczne jednostek pływających,
g) Systemy uzbrojenia morskiego,
h) Programowanie systemów robo tycznych,
i) Systemy inteligentne,
j) Systemy komputerowego przetwarzania danych.

2) Wydział Mechaniczno-Elektryczny:

a) Diagnostyka techniczna i eksploatacja okrętowych systemów energetycznych,
b) Odporność udarowa i balistyczna materiałów okrętowych oraz konstrukcji

morskich,
c) Technologie prac podwodnych oraz systemy i urządzenia nurkowe,
d) Hybrydowe systemy zasilania elektrycznego i ochrona przeciwporażeniowa,
e) Sterowanie i eksploatacja bezzałogowych platform pływających,
f) Projektowanie i eksploatacja morskich systemów mechatronicznych,
g) Przetwarzanie, przesyłanie i zobrazowanie informacji w systemach morskich,
h) Identyfikacja i modelowanie wielowymiarowych systemów dynamicznych.

3) Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich:

a) Bezpieczeństwo narodowe,
b) Bezpieczeństwo wewnętrzne,



c) Prawo i bezpieczeństwo międzynarodowe,
d) Polityka morska państwa,
e) Polityka obronna państwa,
f) Cyberbezpieczeństwo,
g) Sztuka operacyjna i taktyka sił morskich,
h) Dowodzenie siłami morskimi,
i) Zabezpieczenie działań sił zbrojnych,
j) Systemy bezpieczeństwa.

4) Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych:

a) Wojskowość w ujęciu historycznym, społecznym i edukacyjnym,
b) Metodologia badań w zakresie nauk społecznych,
c) Społeczeństwo obywatelskie i edukacja obywatelska,
d) Badania nad polityką, w tym polityką międzynarodową wybranych państw

i regionów świata, polityką informacyjną, polityką morską i rolą mocarstw
w kształtowaniu polityki międzynarodowej,

e) Pomorze - w aspekcie historycznym, militarnym i kulturowym,
f) Kształcenie, wychowanie, uczenie się, rozwój osobowy i socjalizacja

w warunkach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz ich
polityczne i ideologiczne konteksty.

§2

Traci moc uchwała Senatu AMW nr 32/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie
kierunków badań służących kształtowaniu specjalności naukowej uczelni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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