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Nazwa ocenianego kierunku studiów:  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

1. Poziom/y studiów:     I i II POZIOM KSZTAŁCENIA 

2. Forma/y studiów:     STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek 1, 2 

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH W DYSCYPLINIE NAUKI 

O BEZPIECZEŃSTWIE 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: NIE DOTYCZY 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia 

się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej 

w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Nauki o bezpieczeństwie I stopień - 180 punktów 
II stopień - 120 punktów 

100 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe są skierowane do osób, których celem jest rzetelne 
i profesjonalne przygotowanie się do służby i pracy w strukturach podległych głównie Ministerstwu 
Obrony Narodowej, a także w innych instytucjach rządowych i samorządowych w zakresie szeroko 
pojmowanego bezpieczeństwa. Absolwent tego kierunku przygotowywany jest do pełnienia samo-
dzielnych bądź pomocniczych funkcji w obszarze bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego pań-
stwa, zarządzania i administrowania bezpieczeństwem, zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i instytucjonalnego reagowania na te zagrożenia. 

Absolwent kończąc studia I stopnia posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk spo-
łecznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, z zachowaniem zasad 
etycznych. Rozumie oraz potrafi analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeń-
stwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę bez-
pieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Potrafi 
rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzy-
staniem nowoczesnych technologii. Podejmuje wyzwania zawodowe zarówno w wymiarze indywidu-
alnym, jak również zespołowym. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształ-
cenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do 
wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, 
organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespo-
łach reagowania kryzysowego, jak również do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

                                                           

1  Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 

2  W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscy-
plin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) podają dane dotyczące dotychczaso-
wego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których 
odnoszą się efekty kształcenia. 
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Absolwent kończąc studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe posiada rozszerzoną wie-
dzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – 
również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę 
i umiejętności potrafi wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. 
Kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kieruje pracą zespołów ludzkich i organizuje operacje rea-
gowania kryzysowego. Jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stano-
wiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzyna-
rodowego, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką 
bezpieczeństwa. Absolwent rozumie i akceptuje potrzebę uczenia się przez całe życie oraz jest przy-
gotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stop-
nia. 
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KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Kierunek:  Bezpieczeństwo Narodowe 
Stopień:  I (pierwszy) 
Profil:  Ogólnoakademicki 
 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
-uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów 
w PRK 
-charakterystyk 
drugiego stop-
nia PRK 

Wiedza 

BN1_W01 
Rozróżnia podstawowe koncepcje z zakresu rodzajów bezpieczeństwa 

sklasyfikowanych w różnych dyscyplinach naukowych. 

P6U_W 

P6S_WG 

BN1_W02 

Identyfikuje zjawiska społeczne, w tym globalizację, internacjonalizację 

gospodarczą oraz różne formy integracji oraz wynikające z nich uwa-

runkowania procesów cywilizacyjnych. 

P6U_W 

P6S_WG 

BN1_W03 
Wyjaśnia procesy na poziomie państwa i układów międzynarodowych 

wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego. 

P6U_W 

P6S_WG 

BN1_W04 

Opisuje zagrożenia wynikające z niezrównoważonego rozwoju gospo-

darki, stabilności rynku, degradacji środowiska naturalnego, eksploata-

cji zasobów naturalnych. 

P6U_W 
P6S_WK 

BN1_W05 

Identyfikuje obszary funkcjonalne międzynarodowych form i płaszczyzn 

współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej, w tym finansowej 

oraz militarnej, a także ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe. 

P6U_W 
P6S_WG 

BN1_W06 

Identyfikuje rodzaje więzi społecznych i czynników je kształtujących, 

a także wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa występujące na pozio-

mie narodu oraz zintegrowanej społeczności międzynarodowej. 

P6U_W 
P6S_WK 

BN1_W07 

Wyjaśnia kluczowe koncepcje o potrzebach człowieka, gospodarstw 

domowych, społeczności lokalnych, narodu w zakresie kulturowym, 

religijnym, ekonomicznym, politycznym i innym, których zachwianie 

może powodować stany niestabilne i niebezpieczne. 

P6U_W 
P6S_WG 

BN1_W08 

Wyjaśnia rolę i znaczenie struktur podmiotów bezpieczeństwa mor-

skiego państwa oraz jego miejsce w systemie bezpieczeństwa narodo-

wego. 

P6U_W 
P6S_WK 

BN1_W09 
Rozpoznaje historyczną ewolucję uwarunkowań ładu formalno-

prawnego, struktur i instytucji bezpieczeństwa narodowego. 
P6U_W 
P6S_WK 

BN1_W10 
Rozróżnia podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 
P6U_W 
P6S_WK 
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Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
-uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów 
w PRK 
-charakterystyk 
drugiego stop-
nia PRK 

BN1_W11 

Wyjaśnia konstytutywne atrybuty prawa człowieka, prawa humanitar-

nego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich kształtujący wpływa na 

stan bezpieczeństwa narodowego. 

P6U_W 
P6S_WG 

BN1_W12 

Identyfikuje zasady tworzenia formalnych i nieformalnych struktur 

organizacyjnych oraz mechanizmy w nich rządzące na rzecz osiągania 

zamierzonych celów. 

P6U_W 
P6S_WG 

BN1_W13 

Definiuje podstawowe zagadnienia dotyczące strategii bezpieczeństwa 

narodowego, jej prawne regulacje i konsekwencje w zakresie jej reali-

zacji przez odpowiedzialne podmioty państwa. 

P6U_W 
P6S_WG 

BN1_W14 

Identyfikuje rolę i znaczenie środowiska morskiego, charakterystykę 

gospodarczą, prawną, geograficzną, hydrometeorologiczną i inną 

w kontekście problemów bezpieczeństwa narodowego w tym bezpie-

czeństwa morskiego państwa. 

P6U_W 
P6S_WG 

BN1_W15 

Klasyfikuje podstawowe wyzwania współczesnego świata, których kon-

sekwencją są zagrożenia o charakterze politycznym, militarnym (w tym 

proliferacja broni masowego rażenia), społecznym, religijnym, klima-

tycznym. 

P6U_W 
P6S_WG 

BN1_W16 
Wyjaśnia genezę nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz ich 

rozwój w kontekście rozwoju cywilizacyjnego 
P6U_W 
P6S_WK 

BN1_W17 
Przedstawia cele i charakter działania wybranych międzynarodowych 

organizacji morskich. 
P6U_W 
P6S_WK 

Umiejętności 

BN1_U01 

Kategoryzuje zagrożenia bezpieczeństwa narodowego płynące 

z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych 

i kulturowych. 

P6U_U 
P6S_UW 

BN1_U02 

Interpretuje zjawiska społeczne, ekonomiczne, polityczne, prawne 

i kulturowe oraz płynące z tych obszarów zagrożenia bezpieczeństwa 

narodowego. 

P6U_U 
P6S_UW 

BN1_U03 

Analizuje zależności między zjawiskami społecznymi, ekonomicznymi, 

politycznymi, prawnymi i kulturowymi tworzącymi bezpieczeństwo 

narodowe lub oddziaływującymi na nie, a także oddziaływania syste-

mów normatywnych regulujących wspomniane obszary (normy praw-

ne, standardy zawodowe, systemy normalizacji i standaryzacji, normy 

moralne, normy kulturowe). 

P6U_U 
P6S_UK 

BN1_U04 

Dobiera właściwie pozyskaną wiedzę do rozwiązywania problemów 

praktycznych (w trakcie praktyk, ćwiczeń, funkcjonowania w kołach 

naukowych, na dedykowanych stanowiskach pracy, itp.). 

P6U_U 
P6S_UO 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 6 

 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
-uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów 
w PRK 
-charakterystyk 
drugiego stop-
nia PRK 

BN1_U05 

Stosuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego poprzez składanie propozycji ich roz-

strzygnięć oraz argumentację własnego stanowiska. 

P6U_U 
P6S_UU 

BN1_U06 
Analizuje różnorodne zjawiska, w tym społeczne mające związek 

z bezpieczeństwem narodowym. 
P6U_U 

P6S_UO 

BN1_U07 

Przygotowuje opracowywania prac pisemnych z uwzględnieniem pozy-

skanych informacji z różnych obszarów wiedzy w trakcie studiowania 

na kierunku bezpieczeństwo narodowe. 

P6U_U 
P6S_UU 

BN1_U08 

Wygłasza spójne i merytoryczne publiczne wypowiedzi w języku pol-

skim i obcym w zakresie zagadnień studiowanych na kierunku bezpie-

czeństwo narodowe. 

P6U_U 
P6S_UK 

BN1_U09 

Posługuje się przepisami prawa oraz systemami standaryzacyjnymi 

w celu oceny procesów i zjawisk z zakresu bezpieczeństwa narodowe-

go. 

P6U_U 
P6S_UK 

BN1_U10 
Stosuje typowe metody badań operacyjnych i innych wspomagających 

podejmowanie decyzji. 
P6U_U 

P6S_UW 

Kompetencje społeczne 

BN1_K01 Docenia potrzebę uczenia się przez całe życie. 
P6U_K 
P6S_KK 

BN1_K02 

Docenia współpracę w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi 

podporządkować się celom grupy oraz przyjmować funkcje lidera za-

daniowego. 

P6U_K 
P6S_KO 

BN1_K03 
Łączy priorytety definiowanych przez siebie lub innych zadań oraz przy-

stępuje do ich uporządkowanej realizacji. 
P6U_K 
P6S_KR 

BN1_K04 
Rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów w obszarze 

bezpieczeństwa narodowego. 
P6U_K 
P6S_KR 

BN1_K05 

Wspiera konstruktywnie w przygotowaniu projektów społecznych (po-

litycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając ich różne 

aspekty. 

P6U_K 
P6S_KO 

BN1_K06 
Wykazuje odpowiedzialność za przedsięwzięcia własne i zespołowe 

w sposób metodyczny. 
P6U_K 

P6S_KO 

BN1_K07 Organizuje czas własny oraz czas w przedsięwzięciach zespołowych. 
P6U_K 
P6S_KK 
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Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
-uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów 
w PRK 
-charakterystyk 
drugiego stop-
nia PRK 

BN1_K09 
Ocenia zachowania członków zespołów, analizuje ich zachowania 

i motywacje. 
P6U_K 
P6S_KK 

BN1_K11 
Wykazuje odpowiedzialność za powierzone zadania przed przełożony-

mi i współpracownikami. 
P6U_K 
P6S_KR 
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KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Kierunek:  Bezpieczeństwo Narodowe 
Stopień:  II (drugi) 
Profil:  Ogólnoakademicki 
 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
-uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów 
w PRK 
-charakterystyk 
drugiego stop-
nia PRK 

Wiedza 

BN2_W01 
Wyjaśnia relacje występujące w obszarze nauk o bezpieczeństwie 

i nauk o obronności oraz ich związek z innymi naukami społecznymi. 

P7U_W 

P7S_WG 

BN2_W02 
Wyjaśnia kluczowe koncepcje z zakresu logiki, wnioskowania 

i metodologii badań w obszarze bezpieczeństwa narodowego. 

P7U_W 

P7S_WG 

BN2_W03 

Opisuje kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne procesy wystę-

pujące na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich 

przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego. 

P7U_W 

P7S_WG 

BN2_W04 

Wymienia zagrożenia wynikające z niezrównoważonego rozwoju go-

spodarki, degradacji środowiska naturalnego, eksploatacji zasobów 

naturalnych, w tym zasobów morza. 

P7U_W 

P7S_WK 

BN2_W05 

Identyfikuje zadania państwa w zakresie przeciwdziałania stanom za-

grożenia zdrowia, życia, ładu społecznego, porządku konstytucyjnego 

i innych żywotnych interesów państwa 

P7U_W 

P7S_WK 

BN2_W06 
Różnicuje cechy, podmioty i zagrożenia bezpieczeństwa morskiego 

państwa oraz jego miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego. 

P7U_W 

P7S_WK 

BN2_W07 
Wyjaśnia prawne regulacje bezpieczeństwa narodowego w Polsce 

i strukturach międzynarodowych. 

P7U_W 

P7S_WK 

BN2_W08 

Wyjaśnia historyczny rozwój instytucji i organizacji państwowych, sa-

morządowych, pozarządowych, a także innych tworzonych na rzecz 

bezpieczeństwa narodowego 

P7U_W 

P7S_WG 

BN2_W09 

Rozróżnia i wyjaśnia zasady tworzenia formalnych i nieformalnych 

struktur organizacyjnych oraz mechanizmy w nich rządzące na rzecz 

osiągania zamierzonych celów 

P7U_W 

P7S_WK 

BN2_W10 
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą strategii bezpieczeństwa pań-

stwa jej prawnych regulacji i konsekwencji w zakresie ich stosowania  

P7U_W 

P7S_WK 

BN2_W11 

Definiuje środowisko morskie, zna jego charakterystykę gospodarczą, 

prawną, geograficzną, hydrometeorologiczną i inną w kontekście pro-

blemów bezpieczeństwa narodowego w tym bezpieczeństwa morskie-

go państwa. 

P7U_W 

P7S_WG 
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Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
-uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów 
w PRK 
-charakterystyk 
drugiego stop-
nia PRK 

BN2_W12 

Identyfikuje wyzwania współczesnego świata, których konsekwencją są 

zagrożenia o charakterze politycznym, militarnym (w tym proliferacja 

broni masowego rażenia), społecznym, religijnym, klimatycznym oraz 

zadania państwa w zakresie przeciwdziałania oddziaływaniu tych za-

grożeń oraz niwelowania ich skutków. 

P7U_W 

P7S_WG 

BN2_W13 

Wskazuje współczesne formy terroryzmu oraz wyjaśnia jego skutki 

w zakresie systemów bezpieczeństwa podejmowanych na szczeblu 

państw jak i społeczności międzynarodowych. 

P7U_W 

P7S_WG 

BN2_W14 

Wyjaśnia rolę i znaczenie stosunków gospodarczych we współczesnym 

świecie, interpretuje przyczyny kryzysów gospodarczych oraz charakte-

ryzuje sposoby wzrostu i rozwoju gospodarczego. 

P7U_W 

P7S_WG 

Umiejętności 

BN2_U01 
Określa zagrożenia bezpieczeństwa narodowego płynące z obszarów 

społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych. 
P7U_U 

P7S_UW 

BN2_U02 

Interpretuje rozwój zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, 

prawnych i kulturowych oraz płynące z tych obszarów zagrożenia bez-

pieczeństwa narodowego. 

P7U_U 
P7S_UW 

BN2_U03 

Analizuje zjawiska społeczne, ekonomiczne, polityczne, prawne 

i kulturowe przebiegające zarówno w skali państwa jak i w skali mię-

dzynarodowej, a także ocenia zależności między przyczynami a pozio-

mem intensywności zakłóceń występujących w tych obszarach. 

P7U_U 
P7S_UU 

BN2_U04 

Interpretuje poprawnie zależności między zjawiskami społecznymi, 

ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi i kulturowymi tworzącymi 

bezpieczeństwo narodowe lub oddziaływującymi na nie, a także system 

oddziaływania normatywnych regulacji na wspomniane obszary (nor-

my prawne, standardy zawodowe, systemy normalizacji i standaryzacji, 

normy moralne, normy kulturowe). 

P7U_U 
P7S_UK 

BN2_U05 

Przewiduje problemy z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz skła-

da propozycje ich rozstrzygnięć oraz stosuje argumentację własnego 

stanowiska. 

P7U_U 
P7S_UU 

BN2_U06 

Przygotowuje opracowywania prac pisemnych z uwzględnieniem pozy-

skanych informacji z różnych obszarów wiedzy w trakcie studiowania 

na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Redaguje prace pisemne 

w języku obcym. 

P7U_U 
P7S_UU 

BN2_U07 

Posługuje się terminologią i definiuje pojęcia w języku obcym odzwier-

ciedlając pojęcia i teoretyczne ujęcie zagadnień studiowanych na kie-

runku bezpieczeństwo narodowe. 

P7U_U 
P7S_UW 
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Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
-uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów 
w PRK 
-charakterystyk 
drugiego stop-
nia PRK 

BN2_U08 

Posługuje się zagadnieniami dotyczącymi strategii bezpieczeństwa pań-

stwa jej prawnymi regulacjami oraz przewiduje konsekwencje w zakre-

sie stosowania jej zasad przez odpowiedzialne podmioty państwa. 

P7U_U 
P7S_UU 

Kompetencje społeczne 

BN2_K01 Akceptuje potrzebę uczenia się przez całe życie. 
P7U_K 
P7S_KK 

BN2_K02 

Kieruje pracę w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi podpo-

rządkować się celom grupy ale także przyjmować funkcje lidera zada-

niowego. 

P7U_K 
P7S_KO 

BN2_K03 

Wykazuje odpowiedzialność za zadnia określone przez siebie lub in-

nych oraz posługuje się harmonogramem ich uporządkowanej realiza-

cji. 

P7U_K 
P7S_KR 

BN2_K04 
Podejmuje wyzwania związane z wykonywaniem zawodów w obszarze 

bezpieczeństwa narodowego. 
P7U_K 
P7S_KR 

BN2_K05 

Podejmuje inicjatywę w przygotowaniu projektów społecznych (poli-

tycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając ich różne 

aspekty. 

P7U_K 
P7S_KO 

BN2_K06 
Akceptuje uzupełnianie i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności, 

potrafi ocenić ofertę kształcenia kursowego i podyplomowego. 
P7U_K 

P7S_KO 

BN2_K07 
Wyciąga wnioski z poszanowaniem zasad formalnych i metodycznie 

rozwiązuje problemy organizacyjne i inne. 
P7U_K 

P7S_KO 
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Prezentacja Uczelni 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (AMW) jest kontynuatorką utwo-
rzonej w 1922 roku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej z siedzibą w Toruniu.  

AMW stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Uczelnia aktywnie 
uczestniczy w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, zespalając 
w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, słu-
żących głównie potrzebom Sił Zbrojnych RP, a zwłaszcza Marynarki Wojennej. 

Podstawowe zadania AMW doskonale wpisują się w szeroko rozumiane nauki o bezpieczeń-
stwie i czynią z niej podmiot zaangażowany bezpośrednio w działania umacniające bezpieczeństwo 
narodowe RP. Na szczególną uwagę w tym aspekcie zasługuje:  

 kształcenie studentów na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku Bezpie-
czeństwo narodowe w celu nabycia przez nich kompetencji wymaganych do podjęcia pracy 
zawodowej w instytucjach wojskowych i cywilnych, 

 prowadzenie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz in-
nych form kształcenia służących uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do nabycia przez słuchaczy 
kompetencji i umiejętności dla potrzeb służb mundurowych oraz wymaganych na rynku 
pracy w sektorach związanych z bezpieczeństwem narodowym, 

 kształcenie kadry dydaktycznej i naukowej dla służb mundurowych, szkolnictwa wojskowe-
go i instytutów badawczych pełniących wiodącą rolę w procesie zapewnienia bezpieczeń-
stwa narodowego, 

 rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi placówkami w zakresie kształcenia, roz-
woju naukowego kadry, poprzez organizację seminariów, sesji, zjazdów, sympozjów oraz 
konferencji naukowych związanych z bezpieczeństwem narodowym, 

 prowadzenie działalności naukowej oraz świadczenie usług badawczych zapewniających 
rozwój obszarów związanych z bezpieczeństwem narodowym.  
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

Akademia Marynarki Wojennej, będąca publiczną, akademicką uczelnią wyższą, służy obronno-
ści i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce 
poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry i prowadzenie badań naukowych. Wydział Dowodzenia 
i Operacji Morskich poprzez odpowiedni dobór kadry dydaktycznej i naukowej, bieżące kształtowanie 
programu kształcenia, działalność pozaprogramową oraz pracę wychowawczą ze studentami, wpisuje 
się w misję uczelni dbając o należyty poziom kształcenia oraz kształtowanie postaw propaństwowych, 
proobywatelskich i prospołecznych zgodnych z duchem praworządności, humanitaryzmu 
i solidarności.  

Szczególnego znaczenia w tym zakresie nabierają dokonania Wydziału w zakresie kształcenia 
na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz działalności naukowej w dyscyplinie nauk 
o bezpieczeństwie, które przekładają się na osiąganie celów misji Uczelni dotyczących kształtowania 
obronności Rzeczypospolitej Polskiej, służących głównie potrzebom Sił Zbrojnych RP, a zwłaszcza 
Marynarki Wojennej. Akademia Marynarki Wojennej – w myśl naczelnej zasady „MORZE, OJCZYZNA, 
OBOWIĄZEK" – kształtuje poczucie godności, patriotyzmu i honoru oraz odpowiedzialności za losy 
Ojczyzny i spraw morskich. Wyznaczniki te są także naczelną wykładnią oddziaływującą na strukturę 
i charakter programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe, a także bieżące zarządzanie 
Wydziałem. Proponowane specjalności na I i II stopniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodo-
we są zatem odzwierciedleniem zarówno potrzeb instytucji rządowych i samorządowych w procesie 
kreowania szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, ale także zadań, które stawia sobie Uczelnia 
w ramach kształtowania systemu bezpieczeństwa RP. Specjalności dostępne na pierwszym stopniu 
(bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo morskie państwa) są pierwszym krokiem do osiągnięcia 
wysokiego stopnia profesjonalizmu i rzetelnego przygotowania do pracy i służby w strukturach 
i podmiotach zapewniających bezpieczeństwo. Proponowane specjalności na II stopniu (bezpieczeń-
stwo publiczne, bezpieczeństwo morskie państwa, międzynarodowe prawo humanitarne i migracje, 
dyplomacja) są natomiast pogłębieniem wiedzy specjalistycznej przekazanej w ramach I stopnia 
i pozwalają na pełne przygotowanie do obejmowania samodzielnych stanowisk w obszarze bezpie-
czeństwa.  

Oprócz kierunku Bezpieczeństwo narodowe na wydziale prowadzone są równie studia na in-
nych kierunkach, tj. Bezpieczeństwo morskie państwa (I stopień), Bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II 
stopień), Systemy informacyjne w bezpieczeństwie (I i II stopień – studia cywilne i wojskowe). Ponad-
to uczelnia wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo 
w transporcie, spedycji i logistyczne (I stopień). Warta podkreślenia jest również bogata oferta 
w zakresie studiów podyplomowych np.: cyberbezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe czy zarządza-
nie logistyką. 

Prowadzona działalność naukowa na Uczelni jest ściśle skorelowana z potrzebami wynikający-
mi z bezpieczeństwa narodowego i zapewnienia zdolności obronnych RP. Wynika ona w dużej mierze 
z morskiej specyfiki Uczelni i w tym aspekcie czyni z AMW kluczowy podmiot w kraju w obszarze ba-
dań dotyczących bezpieczeństwa morskiego państwa. Działalność naukowa AMW obejmuje głównie: 

 Nowe technologie uzbrojenia morskiego; 

 Automatyzację i sterowane systemów morskich; 

 Technologie napędów morskich; 

 Telemonitoring środowiska morskiego; 

 Systemy wykrywania celów morskich; 

 Rozpoznawanie celów (wzory celów przechowywane w bazach danych); 

 Obronę bierną okrętu; 
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 Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach terrorystycznych i reagowania w sytuacjach 
kryzysowych; 

 Prace podwodne na dużych głębokościach; 

 Nowoczesne materiały konstrukcyjne dla systemów bezpieczeństwa; 

 Rozwój technologii platform bezzałogowych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych 

 Regionalny system bezpieczeństwa i ochrony transportu wodnego i środowiska morskiego 
na obszarze Morza Bałtyckiego bazującego na systemach kontroli ruchu statków (VTS) 
i automatyzacji identyfikacji statków (AIS); 

 Ochronę środowiska morskiego; 

 Metody kształtowania pożądanych cech osobowości. 
 
Podobnie jak w AMW, działalność naukowa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich jest 

również zdeterminowana potrzebą zapewnienia zdolności państwa polskiego do reagowania na za-
grożenia pojawiające się w konsekwencji dynamicznie zmieniających warunków bezpieczeństwa Pol-
ski. Podejmowane problemy badawcze są zgodne z „Priorytetowymi kierunkami badań w resorcie 
w obrony narodowej na lata 2013-2022” i obejmują między innymi: politykę obronną i bezpieczeń-
stwa Polski (w tym zwłaszcza elementy związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa morskiego Pol-
ski), międzynarodową współpracę w zapewnieniu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, system bezpieczeństwa narodowego RP, po-
trzeby operacyjne SZ RP, wsparcie logistyczne Sił Zbrojnych RP czy też bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych. Tym samym można skonstatować, że kierunek Bezpieczeństwo narodowe odpowiada spe-
cjalizacji naukowej pracowników WDiOM. 

Unikatowe kierunki badań naukowych wpływają na atrakcyjność oferty dydaktycznej propo-
nowanej na Wydziale, czego odzwierciedleniem jest choćby uruchomiona specjalność bezpieczeń-
stwo morskie państwa, która jest szczególnie dedykowana dla osób z sił zbrojnych (marynarzy i podo-
ficerów), celem uzupełnienia wykształcenia, stosownie do posiadanego doświadczenia zawodowego. 

Wyniki działalności naukowej są uwzględniane w działalności dydaktycznej i implementowane 
do treści kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, o czym świadczy właściwy i uzasadniony 
naukowo dobór treści kształcenia w ramach przedmiotowego kierunku. Są one dostosowywane do 
bieżących potrzeb wynikających z najnowszych osiągnięć naukowych w dyscyplinie nauk o bezpie-
czeństwie. Kierunkowe efekty uczenia się w ramach I i II stopnia studiów na kierunku bezpieczeństwo 
narodowe, określone zostały odpowiednio w Uchwale nr 38/2019 i Uchwale nr 39/2019 Senatu Aka-
demii Marynarki Wojennej z dnia 18 kwietnia 2019 r. i są ściśle skorelowane z potrzebami wynikają-
cymi ze specyfiki pracy i służby w strukturach i podmiotach zapewniających bezpieczeństwo państwa. 
Predestynują studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów w obszarze bezpieczeństwa 
narodowego. Wymagana wiedza, a także umiejętność identyfikacji i analizy pojawiających się zjawisk 
w tym obszarze jest warunkiem sine qua non skutecznej reakcji każdego podmiotu tworzącego sys-
tem bezpieczeństwa narodowego Polski.  

Osiąganie przyjętych celów jest możliwe przede wszystkim dzięki wszechstronnej wiedzy 
i umiejętności pracowników WDiOM, którzy od lat prowadzą wielowymiarowe badania nad bezpie-
czeństwem narodowym. Ich rezultatem jest wiele istotnych publikacji badawczych, ale również sze-
roko zakrojone kontakty polskie i zagraniczne, które umożliwiają wymianę wiedzy, doświadczeń 
i dobrych praktyk.  

AMW utrzymuje ścisłe kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi, a także innymi 
podmiotami, które biorą udział w procesie kreowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na 
szczególną uwagę zasługują podpisane umowy i porozumienia o współpracy z następującymi pod-
miotami: 

 Uniwersytetem Morskim w Gdyni, 

 Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytutem Ba-
dawczym w Józefowie, 

 Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, 
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 Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie,  

 NATO Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters, 

 NATO Energy Security Centre of Excellence, 

 Politechniką Gdańską, 

 Politechniką Lubelską, 

 Politechniką Warszawską,  

 The Baltic Defence College,  

 The Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST), 

 Uniwersytetem Gdańskim, 

 Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu,  

 Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

 Wojskową Akademią Techniczną, 

 Akademia Wojsk Lądowych, 

 Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, 

 Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,  

 Gdańską Fundacją Menedżerów, 

 Grupą LOTOS S.A, 

 Izbą Celną w Gdyni,  

 Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, 

 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 

 Ochotniczą Strażą Pożarną w Gdyni, 

 Polską Grupą Zbrojeniową S.A z siedzibą w Radomiu, 

 Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w Konstancinie-Jeziornie, 

 Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,  

 SAAB KOCKUMS AB, 

 Stocznią Wojenną, 

 Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 

 Stowarzyszeniem Legia Akademicka Strzelców Morskich, 

 Stowarzyszeniem Oficerów MW RP, 

 Stowarzyszeniem Studiów i Analiz Bezpieczeństwa w Gdyni, 

 Strażą Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o., 

 Urzędem Miasta Gdyni. 
 
Uczelnia, w tym Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich aktywnie uczestniczy w życiu nauko-

wym innych publicznych i prywatnych uczelni zagranicznych i krajowych, również poprzez uczestnic-
two i organizację konferencji naukowych. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich był/jest organiza-
torem i współorganizatorem następujących cyklicznych konferencji:  

 Międzynarodowa Konferencja Czarny Ląd i Świat Arabski, 

 Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Sec&Def, 

 Konferencja Naukowa Logistyka Morska LogMare, 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Portów Morskich i Lotniczych, 

 Konferencja Doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich "Obszary bezpieczeń-
stwa narodowego. Wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego i mili-
tarnego", 

 Konferencja Naukowa Forum Bezpieczeństwa Morskiego, 

 Konferencja Naukowa MENA - Middle East and North Africa, 

 Krajowa Konferencja Naukowa "Gwiezdne Wojny" - technologie kosmiczne i satelitarne 
w systemach bezpieczeństwa i obronności, 

 Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni, 

 Tendencje Rozwojowe Sił Zbrojnych, 
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 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Techniczne i Społeczne Implikacje Bezpieczeństwa 
Państwa, 

 Kongres Bezpieczeństwa Morskiego, 

 Forum Wizja Rozwoju. 
 
Nawiązane kontakty oraz szeroko realizowana współpraca umożliwia implementację praktycz-

nych aspektów bezpieczeństwa narodowego do realizowanego programu studiów. Część problema-
tyki przewidzianej programem studiów realizowana jest przez praktyków, zajmujących się wybranymi 
problemami z tej dziedziny w ramach pracy zawodowej, np. specjalistów – funkcjonariuszy i oficerów 
z zakresu prawa karnego, Sił Zbrojnych, Policji, służb specjalnych i innych służb mundurowych. 
Współpraca z nimi wpływa nie tylko na podniesienie oferty dydaktycznej kierunku i umożliwienie 
odbywania praktyk zawodowych w odpowiednich instytucjach związanych z bezpieczeństwem, ale 
również podnosi jego konkurencyjność wśród podobnych kierunków w województwie pomorskim 
i poza nim. Należy dodać, iż w województwie pomorskim wiele szkół wyższych prowadzi kierunki 
związane z bezpieczeństwem, niemniej jednak BN prowadzony na WDiOM wyróżnia jego innowacyj-
ność w podejściu do połączenia materii teorii i praktyki (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby 
wzmocnienia bezpieczeństwa morskiego Polski), stworzenie studentom i pracownikom możliwości 
rozwoju, poprzez wzbogacenie pola prowadzonych badań naukowych w zakresie szeroko pojętego 
bezpieczeństwa narodowego poprzez podejmowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 
z bliższego i dalszego otoczenia zewnętrznego.  

Na szczególną uwagę w tym aspekcie zasługuje realizowany na kierunku bezpieczeństwo naro-
dowe, projekt „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowa-
ny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Przedsięwzięcie realizo-
wane jest od w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2022 r. w ramach czterech edycji projektu. Projekt 
ma na celu uzupełnienie programu studiów o wymagania wskazane przez pracodawców i instytucji 
współpracujących z AMW w zakresie uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia 
pracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego, a zatem de facto podniesienie kompetencji w obsza-
rach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Posiadanie dodatkowych uprawnień / patentów / 
zaświadczeń jest obecnie dodatkowo punktowanym kryterium w procesie rekrutacyjnym do Straży 
Pożarnej, Policji oraz w SZ RP. Projekt jest skierowany do studentów II i III roku studiów I stopnia oraz 
I i II roku studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. 

Kolejny projekt realizowany na potrzeby studentów bezpieczeństwa narodowego został zaini-
cjowany w 2019 r., a jego efektem jest uruchomienie specjalności dyplomacja na II stopniu przedmio-
towych studiów. Specjalność jest prowadzona zgodnie z założeniami Projektu operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (oś projektowa II. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kom-
pleksowe programy szkół wyższych), realizowanym w ramach Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Zajęcia w ramach treści specjalistycznych prowadzone są przede wszystkim przez prakty-
ków z otoczenia społeczno-gospodarczego (w wymiarze 290h). Projekt zakłada kształcenie w ramach 
dwóch edycji łącznie 40 studentów, w latach 2019-2021. Ponadto, absolwenci specjalności Dyploma-
cja mogą być kandydatami do dalszego kształcenia na szczeblu Krajowej Szkoły Administracji Publicz-
nej oraz Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Głównym celem specjalności Dyplomacja jest profesjonalne przygotowanie przyszłych kadr do 
pracy zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak również innych 
instytucjach systemu bezpieczeństwa państwa (administracji rządowej i samorządowej), 
w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, biurach współpracy międzynarodowej. 
Zgodnie z założeniem kierunku, absolwent specjalności dyplomacja jest specjalistą z zakresu dyplo-
macji publicznej i jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji państwowej, w komórkach 
współpracy zagranicznej i pozarządowej oraz placówkach zagranicznych. 

Co więcej, studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe mają możliwość przystąpienia do Legii 
Akademickiej. Jest to projekt zainicjowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, który ma na celu 
wyszkolenie żołnierzy i podoficerów rezerwy na potrzeby mobilizacyjne Sił Zbrojnych RP. Składa się 
z dwóch modułów, 1 - Teoretycznego - 30 godzin realizowanego przez uczelnie, które podpisały 
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umowy z MON oraz 2 - Praktycznego - trwającego 21 lub 42 dni w wyznaczonej jednostce wojskowej 
lub ośrodku szkolenia (w zależności od celu szkolenia - dla przyszłego szeregowego czy podoficera). 
W Akademii Marynarki Wojennej realizowany jest obecnie Moduł 1 (Teoretyczny).  

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja proce-
su nauczania i uczenia się 

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest ściśle skorelowany z potrzebami 
wynikającymi ze zmieniających się dynamicznie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań bezpie-
czeństwa narodowego państwa. Stanowi odpowiedź na potrzebę uzyskania i utrzymania optymalne-
go stanu bezpieczeństwa państwa w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa. Po-
dejście dydaktyczne nauczycieli prowadzących zajęcia na przedmiotowym kierunku jest wynikiem ich 
wieloletnich doświadczeń, wymiany wiedzy i dobrych praktyk z innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność dydaktyczną w kraju i za granicą. Nowoczesny i wszechstronny warsztat metodologiczny 
wykorzystywany przez kadrę WDiOM podczas prowadzenia badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeń-
stwie pozwolił na metodyczne i uzasadnione naukowo dobór metod i treści kształcenia, a także wła-
ściwą organizację studiów.  

Kluczowe treści kształcenia na I stopniu bezpieczeństwa narodowego pozwalają na zapoznanie 
studentów z podstawami nauk o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpie-
czeństwa narodowego, między innymi związanymi z: 

 teorią bezpieczeństwa (przykładowa korelacja z efektem BN1_W01 „rozróżnia podstawowe 
koncepcje z zakresu rodzajów bezpieczeństwa sklasyfikowanych w różnych dyscyplinach 
naukowych”), 

 strategią bezpieczeństwa (przykładowa korelacja z efektem BN1_W13  „definiuje podstawo-
we zagadnienia dotyczące strategii bezpieczeństwa narodowego, jej prawne regulacje 
i konsekwencje w zakresie jej realizacji przez odpowiedzialne podmioty państwa”), 

 bezpieczeństwem wewnętrznym w UE (przykładowa korelacja z efektem BN1_W12
„identyfikuje zasady tworzenia formalnych i nieformalnych struktur organizacyjnych oraz 
mechanizmy w nich rządzące na rzecz osiągania zamierzonych celów”), 

 międzynarodowymi stosunkami wojskowymi i politycznymi (przykładowa korelacja z efek-
tem BN1_W05 „identyfikuje obszary funkcjonalne międzynarodowych form i płaszczyzn 
współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej, w tym finansowej oraz militarnej, a także 
ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe”), 

 systemem bezpieczeństwa morskiego (przykładowa korelacja z efektem BN1_W08 „wyja-
śnia rolę i znaczenie struktur podmiotów bezpieczeństwa morskiego państwa oraz jego 
miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego”), 

 bezpieczeństwem międzynarodowym w XX i XXI wieku (przykładowa korelacja z efektem 
BN1_U03 „analizuje zależności między zjawiskami społecznymi, ekonomicznymi, politycz-
nymi, prawnymi i kulturowymi tworzącymi bezpieczeństwo narodowe lub oddziaływujący-
mi na nie, a także oddziaływania systemów normatywnych regulujących wspomniane ob-
szary (normy prawne, standardy zawodowe, systemy normalizacji i standaryzacji, normy 
moralne, normy kulturowe”).  

 
To tylko niektóre zagadnienia, które potwierdzają ścisły związek prowadzonych studiów 

z dyscypliną nauk o bezpieczeństwie. Proponowane specjalności (bezpieczeństwo publiczne oraz 
bezpieczeństwo morskie państwa) umożliwiają wyposażenie studentów w nowoczesną i utylitarną 
wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stwarzające możliwość podjęcia pracy w instytucjach, 
organach i firmach związanych zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego. 

Kształcenie na I stopniu trwa 6 semestrów i jest podzielone na: 
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 grupę treści podstawowych – 20 przedmiotów, w ramach których połowa jest wybieralna, 
tzn. spośród tych przedmiotów student wybiera co najmniej po jednym przedmiocie na se-
mestrze II i III, tak by uzyskać w sumie co najmniej 30 pkt ECTS, 

 grupę treści kierunkowych – 19 przedmiotów, tożsame dla obu specjalności, 

 grupę treści specjalistycznych – 10 przedmiotów (wraz z praktyką programową realizowaną 
w semestrach II-IV. Punkty ECTS za praktykę zaliczane w semestrze V). Dobór przedmiotów 
i treści kształcenia w tym module jest dostosowany do potrzeb wynikających z konkretnej 
specjalności.  

 
Kształcenie na II stopniu bezpieczeństwa narodowego pozwala na pozyskanie rozszerzonej 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarzą-
dzania kryzysowego. Proponowane specjalności (bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo morskie 
państwa, międzynarodowe prawo humanitarne i migracje, dyplomacja) wynikają z aktualnych po-
trzeb rynku pracy i służb mundurowych i są związane między innymi z zagadnieniami takimi jak: 

 Metodologia badań nad bezpieczeństwem (przykładowa korelacja z efektem BN2_W01
„wyjaśnia relacje występujące w obszarze nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz 
ich związek z innymi naukami społecznymi”, 

 Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa (przykładowa korelacja z efektem 
BN2_W09 „rozróżnia i wyjaśnia zasady tworzenia formalnych i nieformalnych struktur or-
ganizacyjnych oraz mechanizmy w nich rządzące na rzecz osiągania zamierzonych celów”). 

 Konflikty międzynarodowe (przykładowa korelacja z efektem BN2_U01 „określa zagrożenia 
bezpieczeństwa narodowego płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycz-
nych, prawnych i kulturowych”, 

 Strategia bezpieczeństwa narodowego (przykładowa korelacja z efektem BN2_W10 „posia-
da pogłębioną wiedzę dotyczącą strategii bezpieczeństwa państwa jej prawnych regulacji 
i konsekwencji w zakresie ich stosowania”). 

 
Kształcenie na II stopniu trwa 4 semestry i jest podzielone na:  

 grupę treści podstawowych – 16 przedmiotów, z czego 10 jest wybieralna, tzn. spośród tych 
przedmiotów student wybiera co najmniej po jednym przedmiocie na semestrze II i III, tak 
by uzyskać w sumie co najmniej 30 pkt ECTS, 

 grupę treści kierunkowych – 19 przedmiotów, tożsame dla obu specjalności, 

 grupę treści specjalistycznych – 10 przedmiotów. Dobór przedmiotów i treści kształcenia 
w tym module jest dostosowany do potrzeb wynikających z konkretnej specjalności. 

 
W ramach specjalności bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo morskie państwa na 

I stopniu studiów stacjonarnych przewidziano odpowiednio 2735 i 2796 godzin, oraz 1599 i 1596 
godzin na studiach niestacjonarnych.  

 

Zakres 
Liczba godzin  
(studia stacjonarne) 

Liczba godzin  
(studia niestacjonarne) 

Bezpieczeństwo publiczne  2735 1599 

Bezpieczeństwo morskie państwa 2796 1596 

 
Studia trwają 3 lata (6 semestrów), co daje łącznie 180 punktów ECTS. 
W przypadku studiów II stopnia liczba punktów ECTS koniecznych do zdobycia wynosi 120, 

a studia trwają 2 lata (4 semestry). 
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Na poszczególnych specjalnościach liczba godzin kształtuje się następująco: 
 

Zakres 
Liczba godzin  
(studia stacjonarne) 

Liczba godzin  
(studia niestacjonarne) 

Bezpieczeństwo publiczne  1685 917 

Bezpieczeństwo morskie państwa 1685 884 

Międzynarodowe prawo humanitarne 
i migracje 

1706 899 

Dyplomacja  1741 - 

 
Harmonogram realizacji studiów na I i II stopniu z uwzględnieniem: zajęć wymagających bezpo-

średniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów oraz 
zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego, jak również zajęć 
lub grup zajęć do wyboru, zawarto w Programach studiów.  

Kształcenie językowe na I stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się na 
4 pierwszych semestrach (odpowiednio 120 i 90 godzin) oraz na 1 semestrze w ramach studiów 
II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnym (łącznie 30 godzin). Sprawdzenie kompetencji językowych 
studentów jest realizowane zgodnie z rygorami rozliczenia przedmiotu. Absolwenci bezpieczeństwa 
narodowego na I stopniu znają język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy, co oznacza, że potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym niezbęd-
nym do wykonywania zawodu, potrafią również wygłaszać spójne i merytoryczne publiczne wypo-
wiedzi w języku obcym w zakresie zagadnień studiowanych na kierunku bezpieczeństwo narodowe. 
Absolwenci II stopnia zaś znają język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy, co oznacza, że posiadają pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych w języku angielskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studio-
wanego kierunku studiów, redagują prace pisemne w języku obcym oraz posługują się terminologią 
i definiują pojęcia w języku obcym, odzwierciedlając pojęcia i teoretyczne ujęcie zagadnień studiowa-
nych na kierunku bezpieczeństwo narodowe.  

Bogate doświadczenie nauczycieli zatrudnionych w Studium Języków Obcych, a także ich spe-
cjalizacja podyktowana potrzebami Sił Zbrojnych RP, stanowi znakomity punkt wyjścia do nabywania 
kompetencji językowych niezbędnych studentom kierunku Bezpieczeństwo narodowe.  

Ponadto w ramach przedmiotowego kierunku prowadzone są wykłady w języku angielskim 
(przedmiot ogólnouczelniany Podstawy bezpieczeństwa narodowego), jak również studenci mają 
możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez zagranicznych gości zapraszanych przy 
okazji konferencji i innych wydarzeń naukowych.  

Warto zaznaczyć, że studenci bezpieczeństwa narodowego, po złożeniu odpowiedniego wnio-
sku mają możliwość przystąpienia do egzaminu eksternistycznego wg NATO STANAG 6001, realizo-
wanego w Studium Języków Obcych AMW.  

Metody kształcenia, zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu stanowią odzwierciedlenie 
specyfiki nauk o bezpieczeństwie.  

Kształcenie studentów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest zróżnicowane formalnie, 
a stosowane metody dostosowane są do zakładanych efektów kształcenia poszczególnych modułów. 
Wykorzystuje się więc metodę podającą, wykład, wykład wzbogacony elementami prezentacji multi-
medialnych, opis wyjaśniający, dyskusje moderowane przez prowadzących, metodę „burzy mózgów”, 
pracę w grupach, analizowanie i rozwiązywanie praktycznych problemów, wystąpienia studentów 
analizowane i oceniane przez prowadzącego i grupę, ćwiczenia i gry symulacyjne, rozwiązywanie 
kazusów prawnych, analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych. Dodat-
kowo, rozwijane są umiejętności badawcze studentów, zarówno w trakcie przedmiotów, takich jak 
strategie bezpieczeństwa narodowego, prognozowanie i symulacje międzynarodowe, jak również 
w trakcie seminariów dyplomowych czy metodologii badań nad bezpieczeństwem, w ramach której 
poznają oni wszechstronny i nowoczesny warsztat metodologiczny wykorzystywany następnie 
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w procesie samodzielnego tworzenia koncepcji oraz pisania praca dyplomowych, tudzież w kolejnych 
etapach kształcenia (zwłaszcza podczas studiów III stopnia).  

Techniki kształcenia na odległość na kierunku Bezpieczeństwo narodowe nie są obecnie wyko-
rzystywane, nie mniej jednak aktualnie wdrażane jest narzędzie EduPortal, które będzie istotnym 
elementem wzbogacającym przyszłą ofertę dydaktyczną na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. 
Wdrożenie platformy e-learningowej w zakresie zarówno warstwy hardwarowej, jak i softwarowej 
w ramach projektu NCBIR POWER 3.5 – MODUŁ ZARZĄDZANIA W INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO - Portal edukacyjny, realizowane jest w ramach zadania: zakup i wdrożenie Platformy 
edukacyjnej, informatycznej oraz narzędzi zarządzania uczelnią, tworzenie otwartych zasobów edu-
kacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia. 

Przygotowywany system wspiera proces tworzenia i udostępniania szkoleń elektronicznych 
przez wykładowców lub administratorów dla studentów. Szkolenia elektroniczne mogą być tworzone 
na platformie, treść szkoleń może być wprowadzona przez wykładowcę lub stworzona na podstawie 
istniejących dokumentów np. Plików PowerPoint, Pdf, czy Word. System wspiera import gotowych 
szkoleń elektronicznych, przygotowanych przez dedykowane narzędzia. 

W ramach platformy uprawnieni użytkownicy (administratorzy/wykładowcy) mogą two-
rzyć/edytować/usuwać ścieżki szkoleniowe. Dla ścieżki szkoleniowej autor może zdefiniować takie 
elementy jak: szkolenia, lekcje, listy obecności, egzaminy, ankiety, erraty, zasoby do pobrania 
w postaci plików, wideo, wideo YouTube, warsztat (z możliwością oceny współuczestników), dedy-
kowany FAQ, dedykowane forum, dedykowany chat, ogłoszenia, artykuł z bazy wiedzy, szkolenia 
tradycyjne, zadania otwarte, konsultacje, konsultacje online.  

Zgodnie z regulaminem studiów Wydział oferuje studentom możliwość indywidualnej organi-
zacji studiów, upoważniającej do częściowego zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia dydak-
tyczne. Zasady udzielania zgody na studiowanie w trybie IOS zostały uregulowane w Regulaminie 
Studiów AMW. Istnieje także możliwość odbywania wybranej części studiów na uczelni partnerskiej 
(Erasmus).  

Natomiast w kwestii oferty kształcenia dla studentów z niepełnosprawnością, realizowana jest 
tzw. zasada indywidualnego ustalania terminów zaliczeń i egzaminów, kolokwiów i konsultacji. Po-
nadto, w Uczelni ustanowiono system pomocy w postaci Stypendium dla osób z niepełnosprawno-
ścią, które może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stop-
niu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172). Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest 
uzależniona od stopnia niepełnosprawności, a jego minimalną wysokość ustala rektor 
w porozumieniu z właściwym organem samorządu studentów. Decyzję w tej sprawie wydaje Rektor 
do 15 listopada. 

Liczebność grup uczestniczących w poszczególnych rodzajach zajęć jest regulowana na WDiOM 
Zarządzeniem Nr 19/2019 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej z dnia 05.11.2019 r. 
w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia. Zgodnie z nim, wykłady są prowadzone dla 
wszystkich studentów danego rodzaju studiów, roku studiów, kierunku lub specjalności 
z uwzględnieniem warunków lokalowych oraz programów studiów. Natomiast ćwiczenia, zajęcia se-
minaryjne, konwersatoria i zajęcia z WF prowadzone są w grupach do 25 osób, a laboratoria i zajęcia 
warsztatowe w grupach do 15 osób. 

Praktyka stanowi niezwykle istotny element w programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo 
narodowe, jako że stanowi ona swego rodzaju łącznik pomiędzy teoretyczną a praktyczną stroną 
kierunku i stwarza studentom możliwość samookreślenia własnych zainteresowań i doprecyzowania 
planów zawodowych (dotyczy to zwłaszcza praktyk w szeroko pojętych instytucjach bezpieczeństwa). 
Odbycie praktyki studenckiej jest obowiązkowe na studiach licencjackich (I stopnia), zarówno 
w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym w wymiarze – 144 godzin, co odpowiada 6 punktom 
ECTS. 
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Celem praktyki jest zapoznanie praktykanta z podstawowymi procedurami oraz normami 
prawnymi z zakresu bezpieczeństwa, a także:  

 poznanie przez studenta metod pracy stosowanych w ramach różnych podmiotów w proce-
sie stanowienia i realizacji przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa,  

 doskonalenie umiejętności komunikowania przy użyciu różnych kanałów i technik w ramach 
różnych form aktywności związanych z działaniami na rzecz bezpieczeństwa, 

 zapoznanie z pozarządowymi formami i sposobami działań na rzecz bezpieczeństwa, 

 zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy w strukturach obronnych. 
 
Kwestie praktyk zostały uregulowane na Wydziale Regulaminem studenckich praktyk zawodo-

wych Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów We-
sterplatte w Gdyni. Podmioty, w których realizowane są praktyki są ściśle związane ze specyfiką kie-
runku Bezpieczeństwo narodowe. Wśród miejsc obywania praktyk dominują tym samym: 3 Flotylla 
Okrętów, areszty śledcze, Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w Gdyni, Brygada Lotnictwa Ma-
rynarki Wojennej, C. Hartwig Gdynia S.A., Dowództwo 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszo-
wie Mazowieckim, komendy miejskie Policji, komendy powiatowe Policji, straże gminne, straże miej-
skie, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Szefo-
stwo Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej.  

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zali-
czanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Warunki, tryb i kryteria rekrutacji kandydatów na studia na kierunku BN określane są na każdy 
rok akademicki w stosownej uchwale Senatu AMW, dla roku 2019/2020 była to uchwała nr 40/2018 
z dnia 20 grudnia 2018 r, a dla roku 2020/2021 jest to uchwała nr 12/2019 z 21 marca 2019 r. Przy 
postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne I stopnia dotyczącym osób posiadających świa-
dectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego 
z poszczególnych przedmiotów uzyskane w trybie nowej matury, uznaje się wyniki przeliczone na 
punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AMW 
nr 40/2018 z 20 grudnia 2018 r. Współczynniki wagowe dla poszczególnych przedmiotów wynoszą 
odpowiednio: historia: poziom podstawowy - 1, poziom rozszerzony – 1,6; geografia: poziom pod-
stawowy – 0,5, poziom rozszerzony – 0,8; język angielski poziom podstawowy – 0,5, poziom rozsze-
rzony – 0,8. Kryteria uwzględniają zmiany w egzaminach maturalnych (stara matura, nowa matura do 
2009 r., nowa matura od 2010 r., nowa matura od 2015 r.). Rekrutacja na studia niestacjonarne 
pierwszego stopnia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wyczerpania 
limitu miejsc, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kan-
dydatów.  

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureaci konkursów 
międzynarodowych oraz ogólnopolskich otrzymują maksymalną liczbę punktów za dany przedmiot 
zgodnie z uchwałą Senatu AMW nr 37/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku (z późn. zmianami).  

Przy przyjmowaniu na studia drugiego stopnia od kandydatów wymaga się posiadania wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych nie-
zbędnych do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku (co jest dodatkowo 
uszczegółowione w kryteriach), zaś w przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów wiedzy 
wymagana jest dodatkowo gotowość do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień 
z kierunku oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej. Kwalifikacja odby-
wa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich 
ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dy-
plomowego. W przypadku kandydatów z jednakowymi kwalifikacjami, pierwszeństwo w przyjęciu na 
studia drugiego stopnia posiadają absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe studiów pierwsze-
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go stopnia w Akademii Marynarki Wojennej. Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpie-
czeństwo narodowe, którzy ukończyli studia na innym kierunku niż Bezpieczeństwo narodowe zobo-
wiązani są w trakcie pierwszego roku studiów uzupełnić różnice programowe zgodnie z decyzją pro-
dziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów WDIOM AM NR 2/ORG/2019 z dnia 07.10.2019 r. 
w sprawie zasad uzupełniania różnic programowych na studiach drugiego stopnia na kierunku Bez-
pieczeństwo narodowe, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i na kierunku Systemy Informacyj-
ne w bezpieczeństwie. 

Aktualne kryteria kwalifikacyjne zamieszczono w Uchwale nr 12/2019 Senatu AMW z dn. 
21.03.2019 r. ws. określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla 
poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2020/2021 (Załącznik 
nr 2.9). 

Zasady i tryb przenoszenia oraz uznawania zajęć są zawarte w regulaminie studiów, wprowa-
dzonym decyzją nr 329/DNiSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.09.2019 rok. W przypadku stu-
dentów realizujących część toku studiów na innej uczelni, na przykład wyjeżdżających w ramach pro-
gramów wymiany studentów, których Akademia jest sygnatariuszem oraz przenoszących się z innych 
uczelni, następuje zaliczenie im dotychczasowych efektów uczenia się na podstawie ich zgodności 
z programem i zakładanymi efektami uczenia się na kierunku BN. Wymagana jest zgodność nie tylko 
treści kształcenia, ale także uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS. Decyzja o zaliczeniu efek-
tów podejmowana jest indywidualnie w stosunku do każdego studenta, w razie potrzeby wyznaczane 
są różnice programowe, które student ma obowiązek zrealizować w określonym przez Prodziekana 
właściwego do spraw kształcenia i studenckich w określonym przez niego terminie.  

Określenie organizacji potwierdzenia efektów uczenia się reguluje uchwała Senatu AMW nr 
22/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku. W celu sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji spo-
łecznych uzyskanych poza systemem studiów prodziekan do spraw kształcenia i studenckich WDiOM 
powołuje komisję weryfikującą efekty uczenia się. W skład komisji wchodzi min. 3 nauczycieli akade-
mickich. Komisja weryfikująca uznaje kwalifikacje na podstawie analizy portfolio oraz porównania 
całego programu studiów dla kierunku BN, poziomu i profilu kształcenia w stopniu umożliwiającym 
zaliczenie określonych modułów, form zajęć, praktyk wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS 
z osiągniętymi efektami uczenia się. Komisja sporządza właściwą opinię dla prodziekana WDiOM 
oraz/lub odsyła osobę zainteresowaną do doradcy RPL ((RPL - ang. Recognition of Prior Learning) 
celem weryfikacji istniejących wątpliwości. Decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się lub 
odmowy potwierdzenia efektów uczenia się - na podstawie opinii komisji weryfikującej, podejmuje 
prodziekan WDiOM do spraw kształcenia. 

Proces dyplomowania prowadzony jest zgodnie z przepisami Regulaminu Studiów Akademii 
Marynarki Wojennej, oraz Regulaminu realizacji prac dyplomowych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych I i II stopnia obowiązującym na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Na po-
czątku IV semestru studiów I stopnia studenci, zgodnie z zakresem tematycznym przypisanym po-
szczególnym promotorom, dokonują wyboru promotora (poprzez system elektronicznego zapisu). 
Następnie, do końca V semestru wraz z promotorem wypracowują temat i koncepcję metodologiczną 
pracy. W przypadku studiów II stopnia, procedura wyboru promotora inicjowana jest na II semestrze 
studiów.  

Każdy student przygotowuje pracę dyplomową, która jest jego samodzielną pracą, odzwiercie-
dlającą jego kwalifikacje zdobyte w toku studiów i zgodną tematycznie z kierunkiem BN. Student pra-
cę (odpowiednio licencjacką lub magisterską) przygotowuje pod kierunkiem promotora (na studiach 
drugiego stopnia nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowa-
nego, a na studiach pierwszego stopnia co najmniej stopień doktora). Decyzją Dziekana do pełnienia 
funkcji promotora prac magisterskich może być dopuszczona osoba posiadająca stopień naukowy 
doktora, z uwagi na znaczące doświadczenie lub dorobek naukowy. Warunkiem dopuszczenia stu-
denta do obrony pracy licencjackiej po zaliczeniu VI semestru studiów pierwszego stopnia jest otrzy-
manie absolutorium dyplomowego, pozytywnych opinii z praktyk oraz uzyskanie pozytywnej opinii 
od promotora pracy, a także od recenzenta pracy licencjackiej, wyznaczanego przez dziekana 
WDiOM. W przypadku pracy magisterskiej warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplo-
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mowego jest zaliczenie IV semestru studiów drugiego stopnia oraz otrzymanie absolutorium dyplo-
mowego, pozytywnej opinii od promotora pracy, a także od recenzenta, wyznaczanego przez dzieka-
na WDiOM.  

Po przyjęciu pracy przez promotora jest ona sprawdzana przy użyciu programu antyplagiato-
wego (do roku 2018 był to program Plagiat, zaś od roku 2019 został wdrożony program JSA) zgodnie 
z zarządzeniem Rektora-Komendanta nr 8/ 2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie funkcjono-
wania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych 
i rozpraw doktorskich w Akademii Marynarki Wojennej. Następnie praca kierowana jest do recenzji. 
Promotor składa pracę w Dziekanacie nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem obrony, 
wraz ze swoją opinią, recenzją recenzenta oraz zaakceptowanym przez siebie wydrukiem raportu JSA. 
Jeżeli recenzja i opinia pracy są pozytywne, student jest dopuszczany do ustnego egzaminu dyplo-
mowego, który zdaje przed komisją powołaną przez Dziekana. W Skład komisji wchodzą: wyznaczony 
decyzją Dziekana pracownik Wydziału, posiadający stopień lub tytuł naukowy, jako przewodniczący, 
promotor pracy dyplomowej, recenzent pracy dyplomowej, wyznaczony decyzją Dziekana pracownik 
dziekanatu, pracownik dydaktyczny.  

Wszystkie tematy prac licencjackich i magisterskich są ściśle skorelowane z naukami 
o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowe-
go. Wykaz tematów realizowanych w ramach kierunku BN w roku akademickim 2018/2019 zawarto 
w Załączniku nr 2.7.  

Badanie osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się odbywa się na bieżąco 
poprzez weryfikację osiąganej wiedzy w trakcie zajęć ze studentami oraz po zakończeniu każdego 
z modułów, w formie przewidzianej w planie studiów (zaliczenie lub egzamin). Skala ocen została 
określona w Regulaminie Studiów Akademii Marynarki Wojennej. Zasady obliczania oceny końcowej 
modułu określone są w każdej karcie przedmiotu. Ocena końcowa modułu udokumentowana jest 
w postaci pisemnych prac egzaminacyjnych oraz testów, a w przypadku egzaminów ustnych 
w postaci wykazu zagadnień (pytań) egzaminacyjnych. 

Metody sprawdzenia i oceniania osiąganych efektów uczenia się oraz postępów studentów 
w ramach poszczególnych przedmiotów uzależnione są od decyzji kierownika przedmiotu, 
w zależności od zakładanych efektów uczenia się, przy czym informacja na ten temat zamieszczona 
jest w kartach przedmiotu oraz podawana do informacji studentom przed przystąpieniem do realiza-
cji przedmiotu. Ocena ta opiera się na określonych dla danego przedmiotu metodach weryfikacji 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Przykładowymi metodami weryfikacji efektów ucze-
nia się są: wypowiedź ustna na zadany temat, praca pisemna, test otwarty, test wyboru, przygoto-
wywanie referatów, praca w grupach, gry symulacyjne, ćwiczenia praktyczne, dyskusje pozwalające 
ocenić umiejętność argumentowania wyrażonego stanowiska.  

Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia co roku, w oparciu o dostępne dane dokonuje analizy 
wyników weryfikacji efektów uczenia się (zaliczeń, egzaminów, ocen końcowych z przedmiotów), 
Informacje o ewentualnych wykrytych nieprawidłowościach przekazywane się do prodziekana ds. 
kształcenia, studenckich i doktorantów, który podejmuje odpowiednie dalsze działania, 
w szczególności odbywając rozmowy wyjaśniające z pracownikami lub zlecając przeprowadzenie ana-
lizy narzędzi weryfikacji efektów uczenia się. 

Na zakończenie procesu kształcenia weryfikacja efektów uczenia się następuje poprzez przygo-
towanie pracy licencjackiej lub magisterskiej z obszaru zgodnego z kierunkiem, poziomem i profilem 
studiów oraz zainteresowaniami naukowymi studenta, w której student powinien wykazać się pogłę-
bioną wiedzą w wybranej tematyce, umiejętnością doboru i interpretacji źródeł oraz poprawnym 
skonstruowaniem i przeprowadzeniem badań z zakresu pracy. Zwłaszcza na studiach drugiego stop-
nia praca dyplomowa powinna mieć charakter badawczy. Szczegółowe informacje w tym zakresie 
zawarto w Regulaminie realizacji prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
I i II stopnia obowiązującym na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, stanowiącym Załącznik 
nr 2.10 
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Monitorowaniem losu studentów zajmuje się Akademickie Biuro Karier Akademii Marynarki 
Wojennej. Na potrzeby biura, w ramach projektu „ABK przyczółkiem do kariery!” w 2016 r. zostało 
zakupione narzędzie, które monitoruje losy zawodowe absolwentów AMW.  

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 
oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Potencjał kadrowy Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich w bieżącym roku akademickim sta-
nowi: 8 profesorów, 14 doktorów habilitowanych, 22 doktorów oraz 8 magistrów. 

Zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe prowadzone są zarówno przez etatowych pracow-
ników WDiOM, jak również przez specjalistów z innych Wydziałów, a także osoby z spoza AMW 
(praktyków) z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego, którzy pozostają lub byli 
(obecnie emerytowani) czynnymi pracownikami instytucji bezpieczeństwa.  

Kadrę dydaktyczną w bieżącym roku akademickim dla studiów na kierunku Bezpieczeństwo naro-
dowe I i II stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym przedstawiono w tabeli 
poniżej. 

 

Tytuł naukowy/ 

tytuł zawodowy 

Nauczyciele akademiccy 
Razem 

etatowi z innych wydziałów na umowę zlecenie 

prof. zw. 7 - - 7 

dr hab. 7 3 1 11 

dr 16 3 6 25 

mgr 3 6 9 18 

Razem 33 12 16 61 

 
Kadra kierunku Bezpieczeństwo narodowe to zatem przede wszystkim pracownicy badawczo-

dydaktyczni oraz dydaktyczni WDiOM, zatrudniani na podstawie konkursów, w trakcie których bierze 
się pod uwagę dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny kandydatów. Ogłaszane konkursy są 
dostosowane do potrzeb dydaktycznych kierunku oraz do profilu naukowego Wydziału, 
w szczególności do tematów badawczych realizowanych przez Wydział oraz potrzeb dydaktycznych 
wynikających ze specyfiki problematyki bezpieczeństwa, która wymaga zatrudniania specjalistów 
posiadających szeroką wiedzę z zakresu teorii bezpieczeństwa i kompetencji praktycznych – doświad-
czenie w zakresie stanu i procesu bezpieczeństwa narodowego. Warto podkreślić, że mundurowy 
charakter Uczelni w wyjątkowy sposób predestynuje do prowadzenia kierunku takiego jak Bezpie-
czeństwo narodowe. Zdecydowana większość kadry prowadzącej zajęcia na przedmiotowym kierun-
ku posiada doświadczenie wynikające z pracy i służby w strukturach Sił Zbrojnych RP, a także NATO 
i UE oraz wielu innych podmiotów i instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa (m.in. Dywizjon 
Okrętów Bojowych, Dywizjon Okrętów Podwodnych, 13. Dywizjon Trałowców, Dowództwo General-
ne RSZ, Sztab Generalny WP, Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe w Brukseli, NATO SCHOOL Obe-
rammergau, Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, Morski Oddział Stra-
ży Granicznej, Pododdział Antyterrorystyczny Policji i inne jednostki Policji). W przypadku specjali-
stów – praktyków w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa uwzględniany jest nie tylko profil 
działalności instytucji, w której pracują zawodowo, ale także jej ranga, specyfika i zakres działalności 
oraz pełnione przez funkcjonariuszy funkcje i posiadane stopnie. Na kierunku Bezpieczeństwo naro-
dowe zatrudniani są więc specjaliści ze straży granicznej, służb specjalnych, Policji czy też zarządzania 
kryzysowego. Warto nadmienić, że w ramach specjalności dyplomacja na II stopniu, zajęcia są pro-
wadzone przez osoby posiadające bogate doświadczenie wynikające z pracy i służby w zagranicznych 
placówkach dyplomatycznych. Unikatowy potencjał kadry WDiOM to połączenie oficerów (w służbie 
oraz emerytowanych) różnych rodzajów sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki 
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Wojennej, ale również specjalistów z innych służb i instytucji zajmujących się problematyką bezpie-
czeństwa.  

W ocenie jakości kadry bierze się pod uwagę rozwój zawodowy i naukowy pracowników, ale 
także ich osiągnięcia dydaktyczne, weryfikowane zarówno w trakcie okresowych ocen pracowniczych, 
jak i corocznych ewaluacji zajęć przez studentów oraz hospitacji, których wyniki są omawiane 
z poszczególnymi nauczycielami. W odniesieniu do pracowników etatowych wdrażane są programy 
naprawcze. Kierownicy katedr odpowiedzialni za dydaktykę, w razie potrzeby przeprowadzają roz-
mowy, sugerują konkretne zmiany w prowadzeniu zajęć. O jakości kształcenia najlepiej świadczy fakt, 
iż wielu absolwentów pozytywnie i bezproblemowo przechodzi procedurę rekrutacyjną do szeroko 
pojętych instytucji bezpieczeństwa, m.in. Policji, Sił Zbrojnych, Straży Granicznej itd. Niektórzy stu-
denci już w trakcie studiów decydują się na podjęcie pracy zawodowej łącząc naukę z praktyką.  

Propozycje zmian w obsadzie poszczególnych zajęć formułują też sami pracownicy, na przykład 
zgłaszając potrzebę zatrudnienia dodatkowych praktyków do prowadzenia ćwiczeń lub proponując 
konkretne osoby, które mogą ich zastąpić w prowadzeniu zajęć. 

Dorobek naukowy kadry prowadzącej zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe dotyczy 
przede wszystkim nauk o bezpieczeństwie.  

Działalność naukowa kadry WDiOM w liczbach (2019 r.) przedstawia się następująco:  

 Monografie – 13 (11 autorskie; 2 pod redakcją), 

 Autorstwo rozdziału w monografii – 42, 

 Publikacje w czasopismach naukowych – 84, 

 Zorganizowane konferencje – 8, 

 Projekty badawcze – 4, 

 Granty badawcze – 4, 

 Prace naukowo – badawcze – 32, w tym: 
o Pracownicy B-D i D – 18 , 
o Młodzi naukowcy – 14. 

 
Szczegółowy wykaz prac naukowo-badawczych, prac zleconych oraz grantów przedstawiono 

w Załączniku nr 2.11.  
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, podobnie jak cała Uczelnia, podejmuje wiele wysił-

ków ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności dydaktycznych i rozwoju naukowego kadry. 
Organizowane są liczne szkolenia ukierunkowane na podnoszenie kompetencji naukowych 
i dydaktycznych pracowników. Etatowi nauczyciele mają również obowiązek odbycia kursu pedago-
gicznego w zakresie dydaktyki szkoły wyższej, prowadzonego w AMW.  

Ponadto nauczyciele mają możliwość uczestniczenia w kursach i szkoleniach realizowanych na 
potrzeby Sił Zbrojnych RP (wykaz kursów jest dostępny w intranecie) np.: bogata oferta kursów języ-
kowych, kursów doskonalących (takich jak: Zarządzanie systemami funkcjonalnymi w Siłach Zbrojo-
nych RP, System Wykorzystania Doświadczeń, kursów zagranicznych w ośrodkach szkoleniowych 
NATO).  

Dodatkowo corocznie realizowana jest, na początku roku akademickiego, konferencja dydak-
tyczna obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli akademickich, w czasie której zwraca się szczególną 
uwagę na prawne i organizacyjne aspekty procesu kształcenia oraz nowe rozwiązania w zakresie me-
tod i form realizacji zajęć dydaktycznych. Cyklicznie w maju, na poziomie wydziału realizowane jest 
szkolenie metodyczne dla wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.  

Funkcjonujący system ocen sprzyja osiąganiu jak najwyższych wyników, najlepsi pracownicy, 
po uzyskaniu kolejnych stopni i tytułów naukowych są nagradzani lub awansowani np.: nagrodami 
Ministra Obrony Narodowej, nagrodami rektorskimi czy też medalami resortowymi (MON, MNiSW, 
MSWiA, MŚ). Osoby szczególnie zasłużone w dydaktyce otrzymują tytuł „Wybitny Nauczyciel Akade-
micki AMW”.  

Na Wydziale cyklicznie (raz w miesiącu) prezentowane są wyniki naukowe i dydaktyczne pra-
cowników, omawiane są także wyzwania naukowe i dydaktyczne, analizowane są problemy, pojawia-



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 27 

 

jące się w praktyce dydaktycznej i sposoby ich rozwiązywania. Od 2014 r. odnotowano znaczący roz-
wój naukowy pracowników zatrudnionych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. 9 osób uzy-
skało stopień naukowy doktora habilitowanego, kolejnych 10 uzyskało stopień doktora, 1 nadano 
tytuł profesora. Szczegółowy wykaz awansów naukowych kadry WDiOM w analizowanym okresie 
zawarto w Załączniku nr 2.12.  

Zajęcia dydaktyczne w ramach kierunku Bezpieczeństwo narodowe są przydzielane pracowni-
kom przede wszystkim w oparciu o ich zgodność z kierunkami zainteresowań badawczych nauczycieli, 
dzięki czemu przedmioty na kierunku prowadzone są przez osoby prowadzące badania w obszarach 
bliskich poszczególnym blokom tematycznym. Zajęcia praktyczne także są przydzielane na podstawie 
zawodowego doświadczenia prowadzących.  

Istotnym elementem działalności dydaktycznej i naukowej na Wydziale jest aktywność studen-
tów, realizujących swoje pasje w Kole Naukowym Bezpieczeństwa Morskiego, którego działalność 
została zainicjowana w 2008 r. Celem Koła jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak 
i umiejętności praktycznych, w zakresie bezpieczeństwa w tym i morskiego, poprzez zaangażowanie 
w badania naukowe i współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa 
morskiego. Członkowie Koła organizują liczne spotkania i konferencje, są autorami licznych publikacji 
naukowych. Charakterystykę działalności naukowej i organizacyjnej KNBM zamieszono w Załączniku 
nr 2.16. 

Dodatkowo, studenci są angażowani w indywidualne badania poszczególnych pracowników. 
Biorą na przykład udział w terenowych badaniach ankietowych, czego przykładem jest praca nauko-
wo-badawcza prowadzona pod kierunkiem dr Marcina Fitasa pt. „Bezpieczeństwo mieszkańców ma-
łych miast powiatowych województwa pomorskiego”. W lutym 2017 roku zespół badawczy z pomocą 
50 studentów III roku studiów I stopnia z kierunku bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo we-
wnętrzne przeprowadził badania ankietowe w 5 miastach województwa pomorskiego tj. Człuchowie, 
Kościerzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Sztumie. Ankieta składająca się z 31 pytań, została 
przeprowadzona przez studentów metodą bezpośrednią z 805 respondentami, mieszkańcami podda-
nych badaniu miast. 

W ramach przedmiotowej pracy naukowo badawczej, zespół badawczy przy udziale studentów 
przeprowadził także 14 wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w tych miejsco-
wościach, czyli burmistrzami, komendantami powiatowymi policji i komendantami straży miejskich. 
Przeprowadzone badania zostały zwieńczone opublikowaniem 6 recenzowanych monografii (np. 
P. Lizakowski, M. Fitas, B. Pączek, S. Kowalski, K. Latoszek, P. Hrynaszkiewicz-Ołów, A. Popławski, 
K. Gazda, D. Drozdowski, Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście Nowy Dwór Gdański, Wy-
dawnictwo BP, Gdynia 2018).  

W oparciu o wyniki badań studenci wykonali i obronili 8 prac dyplomowych wieńczących ukoń-
czenie studiów I stopnia. 

Praca objęta została honorowym patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.  

Podsumowując, studenci wraz z zespołem badawczym w celu przeprowadzenia badań ankie-
towych przejechali 925 kilometrów oraz zadali 24955 pytań ankietowych. 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 
oraz ich doskonalenie 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich dysponuje 24 salami dydaktycznymi, mieszczącymi 
w sumie 1184 osób. 8 z nich to laboratoria mogące pomieścić 178 osób. Zajęcia dydaktyczne odbywa-
ją się w audytoriach i salach wykładowych będących w dyspozycji Akademii Marynarki Wojennej. 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich mieści się w kampusie Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni-Oksywiu złożonym z siedmiu budynków rozmieszczonych w promieniu 1 km. Wydział ulo-
kowany jest w budynku nr 9 oraz 7, gdzie znajduje się większość sal zajęciowych. Pozostałe mieszczą 
się w innych budynkach uczelni. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w rzutniki 
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multimedialne, ponadto w 6 salach znajdują się tablice multimedialne. Szczegółowy wykaz infrastruk-
tury, którą dysponuje Wydział przedstawiono w Załączniku nr 2.6. 

Do dyspozycji studentów jest również Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki 
Wojennej, w skład którego wchodzą:  

 arena główna – boisko sportowe o wymiarach 22×44 m ze składaną trybuną na 200 osób, 

 sala wielofunkcyjna o wymiarach 18×31 m, 

 sala do walki w bliskim kontakcie, 

 siłownia, 

 ścianka wspinaczkowa, 

 hol główny z szatniami, recepcją, toaletami, zapleczem socjalnym dla personelu i pomiesz-
czeniami technicznymi, 

 korytarz z szatniami i zespołem sanitarnym oraz pomieszczeniem pierwszej pomocy, 

 sala wykładowa, 

 basen sportowy - ośmiotorowy o długości 25 metrów, 

 wielofunkcyjny basen szkoleniowy z ruchomym dnem o długości 15 m, szerokości 8 m, głę-
bokości 4,5 m, 

 strefa SPA z saunami. 
 

Na potrzeby studentów przygotowano także 106 jednoosobowych miejsc noclegowych w Do-
mu Studenckim nr 1, mieszczącym się w kompleksie zajmowany przez Akademię Marynarki Wojen-
nej. Do każdych dwóch pokoi prowadzi jedno wejście, a w przedsionku znajduje się wspólna dla 
dwóch osób łazienka z kabiną prysznicową oraz aneks kuchenny i pralnia na każdym piętrze. Dodat-
kowo studenci mogą korzystać z oferty gastronomicznej znajdującej w budynku nr 5 Tawernie pod 
Kordem oraz kafejce w Akademickim Centrum Sportowym. Ofertę w tym zakresie uzupełniają liczne 
automaty do sprzedaży napojów i przekąsek znajdujące się na korytarzach w budynkach AMW. 
W uczelni funkcjonuje również księgarnia, w której można nabyć skrypty i książki wydawane przez 
Wydawnictwo Akademickie AMW. studenci mogą skorzystać także z oferty punktu kserograficznego, 
umożliwiającego drukowanie i oprawianie prac dyplomowych. 

Zajęcia i praktyki zawodowe realizowane poza Uczelnią w instytucjach zewnętrznych mają za 
zadanie przygotowanie studentów do praktycznej nauki zawodu. Podczas zajęć studenci mają możli-
wość zapoznania się z praktycznymi aspektami zagadnień ujętych w dokumentacji przedmiotu. Uzy-
skana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są sukcesywnie wzbogacane poprzez poznanie 
i korzystanie z infrastruktury i wyposażenia, jakim dysponują podmioty współpracujące z Uczelnią na 
rzecz szeroko pojętej edukacji i kształcenia studentów adekwatnego do współczesnych uwarunkowań 
rynku pracy i zapotrzebowania na poszczególne umiejętności i kompetencje społeczne.  

Dodatkowo w 6 salach dostępny jest Internet przewodowy. Internet bezprzewodowy dostępny 
jest w całym budynku Wydziału oraz w budynkach znajdujących się kompleksie uczelnianym w tym 
we wszystkich domach studenckich i bibliotece AMW. 

W uczelni wdrażana jest platforma e-learningowa EduPortal. Wsparcie e-learningowe odbywać 
ma się w ramach zajęć bez bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów. Ponadto wykładowcy 
wykorzystują ogólnodostępne, internetowe narzędzia służące do komunikacji ze studentami, umiesz-
czaniu materiałów dydaktycznych, oraz weryfikacji ich wiedzy serwisy tj. Edmodo, Quizziz, Socrative, 
Mentimeter, Kahoot.  

W uczelni wdrożony jest system obsługi szkół wyższych Uczelnia XP System, który pozwala pra-
cownikom akademickim i dydaktycznym efektywnie realizować procesy dydaktyczne 
i administracyjne: od rekrutacji, obsługi i utrzymania studentów, przez planowanie i rozliczanie zajęć 
dydaktycznych, aż po raportowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W uczelni zapewniona jest 
również obsługa elektronicznego indeksu za pośrednictwem portalu Wirtualna Uczelnia. 

Aby dostosować się do współczesnych form przekazywania informacji, część z nich dotycząca 
ważnych wydarzeń w Uczelni/Wydziale (np. targi, konkursy, szkolenia, konferencje itp.), jest także 
umieszczana na społecznościowych serwisach internetowych. Często nauczyciele akademiccy traktują 
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media społecznościowe jako dodatkowy kanał komunikacji na linii nauczyciel-student i poprzez zało-
żone grupy tematyczne kontaktują się ze studentami, co ułatwia szybką komunikację oraz pozostawia 
ciągłość korespondencji. Za pomocą fanpage’a Uczelni i Wydziału pracownicy przekazują informacje 
studentom dotyczące spraw administracyjnych. 

Wydział stara się systematycznie dostosowywać uczelnianą przestrzeń, jej wyposażenie oraz 
studiowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, na podstawie opinii czy sugestii takich osób. 
W budynku nr 9, na parterze została przygotowana platforma dla osób niepełnosprawnych umożli-
wiająca wjazd do budynku. Zajęcia dla grup, do których uczęszczają osoby niepełnosprawne, plano-
wane są w taki sposób, aby ograniczyć konieczność przemieszczania się między salami oraz aby od-
bywały się one w pomieszczeniach, umożliwiających swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. 
W Uczelni powołany jest pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. 

W związku z opieką konserwatora zabytków, działania w zakresie dostosowania budynków 
Uczelni dla potrzeb osób niepełnosprawnych są ograniczone, a każda zmiana ich funkcji wymaga jego 
zgody. Natomiast nowe budynki, takie jak Biblioteka Główna AMW, Akademickie Centrum Sportowe, 
Dom Studencki nr 1 spełniają wymagania i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynki 
wyposażone są w podjazdy, poręcze, windy oraz inne udogodnienie znoszące bariery architektonicz-
ne. Ponadto dla osób niepełnosprawnych przewidziano wiele miejsc parkingowych. 

Studenci i pracownicy korzystają z zasobów Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej. 
Biblioteka udostępnia czytelnikom 268 miejsc do pracy, 58 komputerów z dostępem do Internetu, 
3 Pokoje Pracy Grupowej, 6 Pokoi Pracy Własnej, Czytelnię Wojskowych Wydawnictw Specjalistycz-
nych i Wewnętrznych, Czytelnię Czasopism Bieżących, Pracownię Multimedialną. W sieci informacyj-
no-bibliotecznej dostępne są zasoby tradycyjne (drukowane) oraz elektroniczne. Dla czytelników 
dostępny jest katalog OPAC, zawierający 4 moduły: księgozbiór, czasopisma, kartotekę zagadnienio-
wą oraz katalog bibliograficzny. Ponadto Biblioteka Główna AMW umożliwia korzystanie z elektro-
nicznych baz danych dostępnych w sieci uczelnianej:  

 WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki) - jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim 
polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych 
baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wspar-
cie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wie-
dzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów 
i studentów przygotowujących prace dyplomowe. W skład tej bazy wchodzi baza techniczna 
BazHum rejestrująca artykuły z polskich czasopism. 

 EBSCO - bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ra-
mach krajowej licencji akademickiej. Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 
14 baz. 

 
Tradycyjny zasób Biblioteki Głównej AMW liczy ogółem około 153 692 woluminy i jednostki 

inwentarzowe: książek oraz zbiorów specjalnych. Czasopisma tradycyjne dostępne są w Czytelni Cza-
sopism Bieżących oraz w Czytelni Ogólnej na poziomie I gmachu Biblioteki Głównej AMW. Ogółem 
w Bibliotece Głównej zgromadzono ponad 300 tytułów czasopism (polskich i zagranicznych) prenu-
merowanych w różnych latach. Obecnie prenumerowanych jest 113 tytułów czasopism polskich oraz 
34 tytuły czasopism zagranicznych. Publikacje pracowników WDiOM umieszczone są w bazie uczel-
nianej Expertus i znajdują się pod linkiem: http://amw.expertus.com.pl/bib/. Biblioteka Główna wy-
konuje również dla pracowników, studentów i kursantów AMW Tematyczne Zestawienia Bibliogra-
ficzne.  

Studenci i pracownicy AMW mają dostęp do: 

 Wirtualnej Biblioteki Nauki korzystając z IP AMW. Odnowienie umowy na kolejny okres 3 lat 
nastąpiło 24.05.2019 roku („Zgłoszenie do krajowych licencji akademickich”), 

 EBSCO korzystając również z IP AMW. EBSCO to baza danych, w której istnieje 7 baz pełno-
tekstowych różnych wydawnictw, książek i innych publikacji np. Academic Seach Complete 
oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych), 

http://amw.expertus.com.pl/bib/
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 Bibliotek Cyfrowych: Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), NINATEKA, Pomorskiej Bi-
blioteki Cyfrowej i Federacji Bibliotek Cyfrowych, 

 W oparciu o porozumienie „Biblioteki Trójmiasta” studenci AMW mogą korzystać z zasobów 
tych bibliotek. Każdy student, zapisany do Biblioteki Głównej AMW, ma prawo pobrać tzw. 
„Skierowanie” do konkretnych bibliotek i dzięki temu skorzystać np. z zasobów bazy ACA-
DEMIKI (np. na Uniwersytecie Gdańskim) lub innych baz elektronicznych, 

 Cyfrowej biblioteki NASBI (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa – z dzie-
dziny Informatyki). 

 
Opis zasobów bibliotecznych oraz wykaz czasopism przypisanych dyscyplinie nauk o bezpie-

czeństwie znajduje się w Załączniku 2.8. 
Dodatkowo studenci i pracownicy mają dostęp, poprzez sieć MILNET-Z do zasobów bibliotecz-

nych będących w dyspozycji resortu obrony narodowej np.: e-biblioteka Centrum Doktryn i Szkolenia 
SZ RP. 

Ponadto na stronie internetowej Biblioteki Głównej AMW, istnieje zakładka E-źródła, dzięki której 
studenci mają dostęp do: 

 Bibliotecznych katalogów centralnych (BN, NUKAT, KaRo, WorldCat), 

 Baz danych dostępnych w sieci uczelnianej, 

 Katalogów bibliotek wojskowych i mundurowych, 

 Multiwyszukiwarki, 

 Wyszukiwarek naukowych i specjalistycznych, 

 Wyszukiwarki zasobów Open Access, 

 Bibliotek Cyfrowych. 
 

W celu monitorowania i doskonalenia infrastruktury Uczelni zarządzeniem Rektora 131/2016 
z dnia 14 października 2016 roku została powołana komisja, która ma za zadanie nadzór nad właści-
wym wykorzystaniem pomieszczeń będących terenem Uczelni oraz weryfikację przeznaczenia 
wszystkich pomieszczeń dydaktycznych w uczelni. 

Biblioteka Główna AMW umożliwia również pracownikom i studentom współudział 
w kształtowaniu kolekcji zbiorów bibliotecznych. Zachęca do składania propozycji tytułów książek, 
z jakich chcieliby korzystać w czytelniach biblioteki. Przy otwieraniu nowych kierunków studiów przy-
gotowywany jest wykaz niezbędnej literatury, którą należy pozyskać.  

Biblioteka cyklicznie wysyła informacje o nowych pozycjach pozyskanych do posiadanych zbio-
rów bibliotecznych. Odbywa się to poprzez stronę internetową biblioteki oraz drogą e-mail do 
wszystkich pracowników posiadających konto w domenie AMW. 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 
Wyjątkowość kierunku BN skupia się zasadniczo na realizacji celu, jakim jest połączenie płasz-

czyzny teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko pojętej sfery bezpieczeństwa. By tak postawiony 
cel zrealizować permanentnie poszerzana jest sfera kooperacji (formalnej i nieformalnej) 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, interesariuszami zewnętrznymi i specjalistami prowadzącymi 
zajęcia na kierunku. Konsultacje z podmiotami zewnętrznymi służą przede wszystkim gromadzeniu 
informacji użytecznych dla zapewniania jakości kształcenia, a w szczególności informacji na temat 
potrzeb rynku pracy, sytuacji zawodowej absolwentów oraz uwag interesariuszy zewnętrznych. 

Przyjęty program studiów dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe prezentuje interdyscypli-
narne podejście do problematyki bezpieczeństwa. Profil studiów ma charakter ogólnoakademicki. 
Priorytetowym celem w ramach tego kierunku studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy nie 
tylko w instytucjach resortu obrony narodowej, ale także organach administracji rządowej, samorzą-
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dowej, organach ratowniczych, zespołach reagowania kryzysowego, służb, inspekcji i straży, a także 
firmach powiązanych z obronnością i gospodarką kraju. Opracowane plany studiów zapewniają ab-
solwentom wiedzę, ale także umiejętności, które umożliwiają przygotowanie ich do wykonywania 
obowiązków w ramach pracy zawodowej.  

WDiOM pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami (instytucjami samorządowymi, instytu-
cjami bezpieczeństwa, w tym z szeroko pojętymi służbami mundurowymi i prywatnymi firmami), 
w których studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe, wsłuchując się szczególnie w uwagi 
dotyczące kompetencji studentów na poszczególnych etapach kształcenia (np. Izba Celna w Gdyni, 
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Grupa LOTOS S.A., Komendant 
Wojewódzki Policji w Gdańsku, 3. Flotylla Okrętów MW, Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeń-
stwa w Gdyni). Nieoceniona jest również ich pomoc w zakresie możliwości odbywania przez studen-
tów licznych podróży studyjnych i zajęć terenowych, które doskonale łączą teorię z praktyką. 

Opracowując programy studiów, wzięto pod uwagę także opinie interesariuszy z zewnątrz 
Uczelni, z którymi posiada ona podpisane porozumienia o przyjmowaniu studentów na praktyki za-
wodowe i którzy znają aktualne potrzeby rynku pracy. Instytucje i inne podmioty z którymi współpra-
cuje Wydział delegują na zaproszenie dziekana przedstawicieli do prac w zakresie modernizacji 
i aktualizacji programów studiów realizowanych w ramach Katedry Operacji Morskich i Katedry Bez-
pieczeństwa, których zadaniem jest m.in. coroczne konsultowanie końcowych wersji programów 
studiów, zgłaszanie uwag i ewentualnych propozycji w celu jak najlepszego dostosowania oferty edu-
kacyjnej do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.  

Dobrym przykładem współpracy z interesariuszami zewnętrznymi jest realizacja wielu wspól-
nych przedsięwzięć o charakterze dydaktyczno-naukowym, są to różnego rodzaju seminaria i konfe-
rencje, np. Rozmowy Gdańskie, Forum Bezpieczeństwa Morskiego, Kongres Bezpieczeństwa Morskie-
go czy Forum Wizja Rozwoju. 

Interesariusze zewnętrzni często wspierają najlepszych studentów Wydziału, fundując nagrody 
rzeczowe wręczane podczas Uroczystej Wydziałowej Inauguracji roku Akademickiego. W bieżącym 
roku akademickim były to nagrody ufundowane przez Polpharma S.A. oraz Burmistrza Miasta Kartuz. 

Ważnym elementem w procesie dydaktycznym na kierunku BN jest współpraca z wieloma 
uczelniami, a celem przedmiotowej współpracy jest wymiana doświadczeń dydaktycznych, organiza-
cyjnych, a także dobrych praktyk. Przedmiotowa współpraca realizowana jest przede wszystkim po-
przez wspólną organizację przedsięwzięć naukowych, a także wzajemne odbywanie staży naukowych. 
Pozwala to na obustronne wzmocnienie nie tylko potencjału dydaktycznego, ale także naukowego.  

Należy także wspomnieć o ofercie Ministerstwa Oborny Narodowej skierowanej między innymi 
do studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe, którzy mają możliwość przystąpienia do Legii 
Akademickiej, projektu mającego na celu wyszkolenie żołnierzy i podoficerów rezerwy na potrzeby 
mobilizacyjne Sił Zbrojnych RP. 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku 

Jednym z celów/działań operacyjnych ujętych w Misji, wizji i strategii rozwoju Akademii Mary-
narki Wojennej na lata 2011–2020, jest „zintensyfikowanie współpracy krajowej i międzynarodowej 
wraz z podniesieniem pozycji i prestiżu Uczelni, w tym: 

 rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi regionu, 

 zacieśnienie współpracy z pracodawcami przy ustalaniu programów studiów, realizacji tre-
ści programowych, organizacji praktyk i stażów, 

 zwiększenie udziału nauczycieli akademickich w wymianie międzynarodowej i stażach kra-
jowych 

 poszerzenie oferty dydaktycznej w języku angielskim, 

 intensyfikacja programu wymiany studentów w ramach programów Erasmus i Military Era-
smus, 
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 rozwój współpracy z armatorami morskimi, 

 rozszerzenie współpracy i wymiany studentów z morskimi uczelniami wojskowymi w Euro-
pie, 

 co podkreśla przykładaną wagę Uczelni do procesu jej umiędzynarodowienia.  
 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich uczestniczy w organizowaniu i współorganizowaniu 
konferencji i warsztatów międzynarodowych np.: Międzynarodowa Konferencja Czarny Ląd i Świat 
Arabski, Rozmowy Gdańskie, Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu badawczego DAI-
MON. Dodatkowo, pracownicy wydziału aktywnie uczestniczą w konferencjach zagranicznych jako 
prelegenci np.: Ecology and Safety, The Lithuanian Navy: protecting national interests and surviving 
the historical turns, International Symposium for sea-dumped munition and UXO, International Dia-
logue for Underwater Munition. 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich prowadzi spójną i konsekwentną politykę umiędzyna-
rodowienia, której celem jest nie tylko pozyskiwanie studentów zagranicznych oraz wykładowców 
z uczelni partnerskich, ale również zachęcanie studentów do kształcenia za granicą. W tym celu zosta-
ła stworzona oferta zajęć prowadzonych w języku angielskim dla studentów, w ramach wymiany 
międzynarodowej obejmującej program UE Erasmus + oraz program POWER (Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój), który umożliwia mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdu-
jących się w trudnej sytuacji finansowej. Wykaz umów z partnerami zagranicznymi zawarto w Załącz-
niku nr 2.13. 

W ramach działalności naukowej na wydziale prowadzone były i są projekty międzynarodowe 
w ramach konkursów INTERREG BALTIC SEA REGION PROGRAMME (CHEMSEA, DAIMON, DAIMON 2), 
EU HORYZONT 2020 - CAMELOT. Trzy pierwsze skupiają się wokół problemów związanych z zagro-
żeniami dla środowiska Morza Bałtyckiego generowanymi przez zatopioną po II wojnie światowej 
amunicję chemiczną i konwencjonalną. Natomiast ostatni ma na celu zbudowanie środowiska posia-
dającego możliwość dowodzenia i sterowania wieloma platformami oraz dostarczanie komplekso-
wych usług (takich jak automatyczne przydzielanie zasobów, planowanie misji, replanowanie lub 
reprezentację zagrożeń w wymiarze 3D) przy użyciu architektury wspierającej otwarte standardy.  

Udział w projektach zagranicznych instytucji badawczych i administracyjnych pozytywnie 
wpływa na proces umiędzynarodowienia i współpracy międzynarodowej Wydziału Dowodzenia 
i Operacji Morskich w zakresie naukowym jak i dydaktycznym (badania, staże, publikacje naukowe 
oraz wykłady), tworząc tym samym możliwość inicjacji i udziału w kolejnych międzynarodowych pro-
jektach badawczych. 

Podkreślić należy także czynne uczestnictwo pracowników wydziału w międzynarodowych gru-
pach roboczych i eksperckich funkcjonujących w ramach NATO i Unii Europejskiej takich jak: Eurepe-
an Defence Agency (EDA); NATO Centre Of Excellence: Operations in Confined and Shallow Waters, 
Energy Security, Naval Mine Warfare; HELCOM MUNI; IDUM, HELCOM SUBMERGED.  

Nauczyciele akademiccy Wydziału prowadzą także zajęcia w instytucjach i uczelniach zagra-
nicznych np.: Nicola Vaptsarov Naval Academy w Bułgarii, NATO Oberamergau School, Baltic Defence 
College oraz w Akademii Marynarki Wojennej ze studentami zagranicznymi z krajów takich jak: Katar, 
Kuwejt i Arabia Saudyjska. 

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki 
w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących 
w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magi-
sterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach 
wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. W badanym okresie w programie Erasmus + w ramach 
kierunku BN wzięło udział 21 studentów, spośród których 5 spędziło dwa semestry studiując w uczel-
ni partnerskiej. Wykaz studentów i pracowników WDiOM biorących udział w wymianie międzynaro-
dowej w latach 2014-2019 zawiera Załącznik nr 2.14. 

Oferta zajęć dla studentów z zagranicy obejmuje 20 przedmiotów w roku akademickim prowa-
dzonych w języku angielskim, program studiów przedstawia Załącznik nr 2.15. Zajęcia te czasowo 
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wpisują się w siatkę studiów, przedmioty oferowane są odpowiednikami przedmiotów prowadzonych 
w języku polskim.  

Studenci studiujący na kierunku BN mogą uczestniczyć w wykładach z przedmiotu Podstawy 
bezpieczeństwa narodowego, prowadzonych w języku angielskim. Zajęcia te temporalnie wpisują się 
w siatkę studiów. Podobnie ćwiczenia z przedmiotu Eksploatacja zasobów morza. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu studenci polscy mają możliwość uczestniczenia przedmiotach prowadzonych w języku 
angielskim zamiast przedmiotów realizowanych po polsku. Takie rozwiązanie stanowi ważny bodziec 
do podnoszenia przez polskich studentów kompetencji językowych i pomaga w doskonaleniu umie-
jętności komunikacyjnych w porozumiewaniu się w języku obcym.  

W programie ocenianego kierunku uwzględniono także przedmioty kształcące kompetencje ję-
zykowe. Studenci studiów I stopnia uzyskują umiejętności posługiwania się językiem angielskim na 
poziomie B2 (średniozaawansowany wyższy) zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Opisu Kształcenia 
Językowego. Weryfikacja wymaganych kompetencji językowych odbywa się na podstawie egzaminu 
końcowego konstruowanego w ramach SJO i spełniającego kryteria trafności, rzetelności 
i praktyczności (ang. validity, reliability and practicability). Studenci studiów II stopnia uzyskują umie-
jętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+ (średniozaawansowany wyższy plus) 
zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Weryfikacja wymaganych kompe-
tencji językowych odbywa się na podstawie egzaminu końcowego konstruowanego w ramach SJO 
i spełniającego kryteria trafności, rzetelności i praktyczności (ang. validity, reliability and practicabili-
ty). 

Działania w ramach współpracy międzynarodowej służą także podnoszeniu kwalifikacji meryto-
rycznych i językowych kadry na ocenianym kierunku. W ramach podnoszenia kwalifikacji językowych 
w każdym roku akademickim w AMW jest uruchamiany kurs język angielskiego dla nauczycieli aka-
demickich prowadzony przez Studium Języków Obcych jako English as a Medium of Instruction (EMI) 
oraz istnieje możliwość udziału w zagranicznych kursach językowych CIOR Language Academy i pro-
gramu ERASMUS+ (Malta, Irlandia, Wielka Brytania). Wykaz pracowników, którzy w ostatnich 5 latach 
skorzystali z możliwości wyjazdu do uczelni partnerskich oraz zagranicznych instytucji w ramach pro-
gramów międzynarodowych oraz kursów językowych, których beneficjentem jest uczelnia zawiera 
Załącznik nr 2.14. 

Elementem wzbogacającym umiędzynarodowienie były również wykłady zaproszonych gości 
z zagranicy w ramach Programu Erasmus+ oraz w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej 
Katedra Ad-hoc. Projekt „Mobilne Katedry” (Ad-hoc) zakłada współpracę uczelni wojskowych 
z wybitnymi naukowcami, a także prowadzenie zajęć ze studentami i kadrą naukowo-dydaktyczną 
w formie cyklicznych wykładów. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia 
i konkurencyjności uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Projekt 
również służy wsparciu kadry naukowej uczelni wojskowych w podnoszeniu kompetencji dydaktycz-
nych i naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie. W ra-
mach projektu Katedra Ad-hoc na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, studenci mieli okazję 
uczestniczyć w zajęciach, debatach oraz wykładach otwartych z zaproszonymi gośćmi. Na Wydziale 
w ramach projektu gościli: 

 prof. Milan Vego, U.S. Naval War College, Newport USA, 

 prof Michael Petersen, Russia Maritime Studies Institute US Naval War College, Newport 
USA, 

 prof. Zdzisław Śliwa, Baltic Defense College, Tartu Estonia, 

 prof. Thomas-Durell Young, Naval Postgraduate School, Monterey USA. 
 

Cały proces umiędzynarodowienia podlega ewaluacji i monitorowaniu. Uczelniany Koordynator 
Programu Erasmus+ oraz wydziałowy na bieżąco monitoruje proces dydaktyczny w trakcie semestru 
i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem. Jest w stałym kontakcie ze studentami i stara się rozwią-
zywać ewentualne problemy pojawiające się trakcie pobytu za granicą. Z drugiej strony czuwa nad 
tym, by dokumentacja prowadzona przez dziekanat była kompletna i poprawna.  
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 
Ze strony Wydziału i Akademii studenci mogą liczyć na wsparcie w następujących obszarach:  

 krajowej i międzynarodowej mobilności dzięki licznym umowom bilateralnym oraz aktyw-
ności uczelnianego i wydziałowego koordynatora programu Erasmus + oraz POWER, które 
promują coroczne wyjazdy studentów do uczelni zagranicznych, informuje o ich warunkach 
oraz sprawuje opiekę nad studentami zarówno w czasie organizowania wyjazdów, jak i po 
powrocie studentów na Wydział,  

 prowadzenia działalności naukowej oraz publikowania lub prezentacji jej wyników, jak rów-
nież w uczestniczeniu w różnych formach komunikacji naukowej lub twórczości artystycz-
nej, 

 we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji, szczególnie dzięki szerokiej 
ofercie studiów uzupełniających magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich, ale 
także kursów i szkoleń organizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków EFS.  

 
Zgodnie z Regulaminem Studiów AMW, w uzasadnionych przypadkach studenci mają możli-

wość studiowania zgodnie z Indywidualną Organizacją Studiów (IOS) lub Indywidualnym Programem 
Studiów (IPS). Dotyczy to zazwyczaj studentów studiujących na dwóch kierunkach, odbywających 
część studiów na innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, wychowujących dzieci, niepełno-
sprawnych, sportowców ze znaczącymi osiągnięciami sportowymi, studentów uczestniczących 
w badaniach naukowych, przyjętych na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ale 
również studentów, którzy znaleźli się w trudnej, niezależnej od siebie, sytuacji życiowej lub też są 
studentami wybitnie uzdolnionymi, wykazującymi szczególne zainteresowania, zmierzające do posze-
rzenia wiedzy w stosunku do programu studiów. Student studiujący według IOS może być zwolniony 
przez prodziekana, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, w całości lub częściowo z obowiązku 
uczestniczenia w zajęciach. Prodziekan w porozumieniu z prowadzącym przedmiot określa warunki 
uzyskania zaliczeń zajęć dydaktycznych, w których student nie będzie uczestniczył. Student studiujący 
według IOS zalicza przedmioty, semestry i lata studiów w terminach określonych przez prodziekana w 
decyzji o przyznaniu IOS. Studenci, którzy doświadczają różnego rodzaju kryzysów na studiach, trud-
ności życiowych itd. mogą skorzystać także z oferty konsultacji psychologicznych prowadzonych przez 
akademickiego specjalistę psychologa. 

Studenci otrzymują wsparcie ze strony kadry dydaktycznej na cotygodniowych dyżurach pra-
cowników (konsultacjach), podczas których istnieje możliwość skonsultowania bieżących pytań 
i wątpliwości studentów w zakresie przedmiotów i prac dyplomowych. 

Wszyscy pracownicy posługują się pocztą elektroniczną w domenie amw.gdynia.pl, która rów-
nież jest narzędziem kontaktu ze studentami. Wielu wykładowców udostępnia studentom dodatko-
we materiały za pośrednictwem poczty elektronicznej. Studenci informowani są o publikacjach pra-
cowników na stronach internetowych Biblioteki i Wydziału.  

W celu usprawnienia komunikacji studentów z organami Uczelni, prodziekan powołuje nauczy-
ciela akademickiego na opiekuna poszczególnych roczników studiów. Opiekunowie pomagają studen-
tom w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, zarówno związanych z procesem studiowania, 
jak i kwestiami organizacyjnymi. Opiekun roku jest często pierwszym punktem kontaktowym dla stu-
dentów w sytuacjach problemowych.  

Ważnym elementem systemu wspierania studentów w wejściu na rynek pracy jest działalność 
Akademickiego Biura Karier. Jego zadaniem jest wspieranie i promowanie studentów oraz absolwen-
tów, aktywizowanie i kształcenie umiejętności przydatnych na rynku pracy, a także pomoc w podej-
mowaniu pierwszych decyzji zawodowych oraz inspirowanie do rozwoju, wychodząc poza utarte 
schematy. 
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Zadania i działalność ABK to przede wszystkim:  

 doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne,  

 warsztaty i szkolenia kładące nacisk na rozwój kompetencji społecznych i innych niezbęd-
nych na rynku pracy,  

 dystrybucja ofert pracy, praktyk, staży oraz wolontariatu,  

 organizacja praktyk poza tokiem studiów,  

 organizacja spotkań z pracodawcami oraz prezentacji firm na Uczelni,  

 organizacja Targów Pracy i Praktyk,  

 monitorowanie losów zawodowych Absolwentów,  

 gromadzenie i udostępnianie publikacji, wydawnictw oraz materiałów informacyjnych 
o tematyce związanej z rozwojem osobistym i zawodowym oraz poruszaniem się po rynku 
pracy,  

  bieżąca współpraca z instytucjami i organizacjami rynku pracy.  
 

Usługi świadczone przez Biuro Karier są bezpłatne. 
Ponadto, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, realizowany jest projekt „Zintegrowany pro-

gram wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” finansowany w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest od w okresie od 
01.10.2018 r. do 30.09.2022 r. w ramach czterech edycji projektu. Projekt ma na celu uzupełnienie 
programu studiów o wymagania wskazane przez pracodawców i instytucje współpracujące z AMW 
w zakresie uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w obszarze bezpie-
czeństwa narodowego, a zatem de facto podniesienie kompetencji w obszarach kluczowych dla go-
spodarki i rozwoju kraju. Posiadanie dodatkowych uprawnień/patentów/zaświadczeń jest obecnie 
dodatkowo punktowanym kryterium w procesie rekrutacyjnym do Straży Pożarnej, Policji i SZ RP. 
Projekt jest skierowany do studentów II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia na 
kierunku bezpieczeństwo narodowe. 

Kolejny projekt realizowany na potrzeby studentów bezpieczeństwa narodowego został zaini-
cjowany w 2019 r., a jego efektem jest uruchomienie specjalności dyplomacja na II stopniu przedmio-
towych studiów. Specjalność jest prowadzona zgodnie z założeniami Projektu operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (oś projektowa II. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kom-
pleksowe programy szkół wyższych), realizowanym w ramach Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Zajęcia w ramach treści specjalistycznych prowadzone są przede wszystkim przez prakty-
ków z otoczenia społeczno-gospodarczego (w wymiarze 290 h). Głównym celem specjalności Dyplo-
macja jest profesjonalne przygotowanie przyszłych kadr do pracy zarówno w zagranicznej służbie 
państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak również innych instytucjach systemu bezpieczeństwa 
państwa (administracji rządowej i samorządowej), w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, 
biurach współpracy międzynarodowej. 

Zgodnie z założeniem kierunku, absolwent specjalności dyplomacja jest specjalistą z zakresu 
dyplomacji publicznej i jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji państwowej, 
w komórkach współpracy zagranicznej i pozarządowej oraz placówkach zagranicznych. 
Wieloletnie tradycje sportowe, wynikające w dużej mierze z mundurowego charakteru Uczelni są 
podtrzymywane zarówno przez studentów cywilnych, jak i wojskowych.  

Studenci mają możliwość wszechstronnego partycypowania w działalności sportowej i kultu-
ralnej. W ramach rozwoju sportowego studenci uczestniczą w zajęciach Akademickiego Związku 
Sportowego, który oferuje kilkadziesiąt różnych sekcji sportowych do wyboru. Aktywność fizyczna ma 
ogromne znaczenie w procesie kształtowania charakteru i wychowania. Studenci Wydziału są czyn-
nymi uczestnikami życia sportowego uczelni i biorą udział w wielu przedsięwzięciach sportowych, 
takich jak krajowe i międzynarodowe mistrzostwa akademickie. 
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Studenci Wydziału reprezentowali i reprezentują następujące dyscypliny sportowe: 

 koszykówka, 

 strzelectwo sportowe, 

 piłka ręczna, 

 rugby. 
 
Obecność wybitnych studentów sportowców w szeregach Wydziału, umożliwiła nawiązanie 

współpracy z wieloma stowarzyszeniami sportowymi, takimi jak: 

 Asseco Gdynia, 

 WKS „Flota”, 

 Polski Związek Strzelectwa Sportowego, 

 Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej.  
 

Warto podkreślić, że wśród studentów kierunku BN znajdują sie także, reprezentanci kadry na-
rodowej w różnych dyscyplinach sportowych. Doskonałe wyniki osiągane przez nich dają możliwość 
promocji, zarówno Uczelni, jak i Wydziału na arenie narodowej i międzynarodowej. 

Ważnym elementem wsparcia studentów jest system stypendialny. Studenci mogą starać się 
o stypendia socjalne, a także zapomogi. Ponadto, w ramach wymiany międzynarodowej obejmującej 
program UE Erasmus + oraz program POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), możli-
wa jest mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finan-
sowej. 

Studenci wyróżniający się mogą starać się o stypendia naukowe, wyróżnienia JM Rektora 
zgodnie z decyzją nr 172 z dnia 16.09.2019 Rektora AMW, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, jak również o przyznanie tzw. Diamentowego Grantu czy też grantów na realizację indywi-
dualnych projektów badawczych oraz stypendiów Ministra Obrony Narodowej przyznawanych stu-
dentom za znaczące osiągnięcia naukowe i sportowe (rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 9 lipca 2019 roku). O wszystkich możliwościach są informowani przez pracowników dziekana-
tów, opiekunów, jak również za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych.  

Nieodłącznym elementem działalności dydaktycznej Wydziału są podróże studyjne. W ostat-
nich latach w ramach takich podróży studenci odwiedzili: Muzeum Stutthof, Sejm RP, Biuro Bezpie-
czeństwa Narodowego, Muzeum Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto, studenci mają 
możliwość rozwijania swoich pasji muzycznych w ramach chóru akademickiego i zespołu muzycznego 
Panna Wodna. Na stronie internetowej Samorządu Studenckiego AMW znajdują się informacje 
o bieżących imprezach o charakterze kulturalnym i rozrywkowym (np. Delfinalia, Otrzęsiny, Gdyński 
Bal Studenta) oraz charytatywnym (np. WOŚP, akcja krwiodawstwa, Paczka dla Kombatanta, Szla-
chetna Paczka). 

Ważnym systemem w zakresie monitorowania oraz wspierania i doskonalenia systemu opieki 
oraz kadry kształcącej studentów jest ankietyzacja studentów w zakresie pracowników oraz pracy 
Dziekanatu jak również innych wybranych organów administracyjnych uczelni.  

Ankietyzacja obejmuje wszystkie kierunki, formy studiów i poziomy kształcenia, w tym ocenia-
ny kierunek BN. Ankieta jest przeprowadzana anonimowo i dobrowolnie. Ankiety dotyczące prowa-
dzących zajęcia przeprowadzane są przed zakończeniem każdego roku akademickiego. Badania ankie-
towe organizowane i przeprowadzane są wśród studentów przez Prezydium Samorządu Studentów, 
Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia. Nadzór nad badaniami ankietowymi sprawuje Dział Karier 
i Wsparcia Studentów we Współpracy z Działem Organizacji i Jakości Kształcenia oraz 
z prodziekanami właściwymi do spraw kształcenia oraz kierownikami jednostek pozawydziałowych. 
Szczegółowe procedury realizacji badań ankietowych opracowują Wydziałowe Zespoły Jakości Kształ-
cenia, uwzględniając zapisy ustawy, statutu, oraz odpowiednich uchwał Senatu AMW. Wyniki ankie-
tyzacji ujmowane są w corocznym raporcie WZJK, natomiast omawiany jest szczegółowo 
z pracownikami Wydziału podczas oddzielnego realizowanego w ramach szkolenia metodycznego 
w AOS Czernica . 
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Przedstawiciele studentów uczestniczą w organach i gremiach wspierających i kształtujących 
proces kształcenia na WDiOM oraz biorą udział w egzaminach komisyjnych w roli obserwatorów. 
W skład Rady Wydziału do roku 2019 r. wchodziło 4 studentów. Podczas posiedzeń Rady studenci 
często zabierali głos, zgłaszając swoje postulaty.  

W kwestii rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów kluczo-
wą rolę odgrywa prodziekan ds. kształcenia, studenckich i doktorantów oraz opiekunowie poszcze-
gólnych roczników. Kontakt studentów z ww. osobami jest nieograniczony i możliwy zarówno drogą 
elektroniczną, jak również bezpośrednio. Ponadto, raz w tygodniu Rektor-Komendant AMW przyjmu-
je studentów ws. skarg i wniosków, po uprzednim umówieniu się w Sekretariacie. Wszystkie wnioski 
i skargi, nawet te o charakterze anonimowym nie pozostają bez reakcji ze strony władz Wydziału, jak 
i Uczelni.  

Standardy dotyczące bezpieczeństwa zarówno studentów, jak i pracowników AMW są podyk-
towane w dużej mierze wymogami związanymi ze specyfiką wojskową AMW, które są dużo bardziej 
restrykcyjne niż w uczelniach cywilnych. Studenci odbywają szkolenia z zakresu BHP, uczestniczą 
w alarmach ppoż. i innych przedsięwzięciach związanych z funkcjonowaniem jednostki wojskowej, 
jaką jest AMW.  

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

Głównymi kanałami wymiany informacji w przedmiotowym zakresie na Wydziale są: 

 Internet (strona uczelniana, strona wydziałowa), 

 Intranet, 

 System Uczelnia XP, 

 gabloty, 

 ulotki/informatory, 

 portale społecznościowe, 

 platforma e-learningowa, 

 opiekunowie roczników, 

 popularyzacja kierunku (np. targi edukacyjne, dni otwarte uczelni, Festiwal Nauki, Olimpia-
da Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, itp.). 

 
Wszystkie informacje związane z przyjmowaniem na studia, tokiem studiów, programami stu-

diów, kartami przedmiotów oraz ich bieżącą obsługą zamieszczane są na stronach internetowych: 

 BIP Akademii Marynarki Wojennej (https://bip.amw.gdynia.pl/), 

 Witrynie internetowej Uczelni (https://www.amw.gdynia.pl/),  

 Witrynie internetowej Wydziału (http://www.wdiom.amw.gdynia.pl/). 
 

Wszystkie informacje bieżące, ogłoszenia, wiadomości o aktualizacji poszczególnych elemen-
tów zamieszczane są na stronie Wydziału oraz powiązanych profilach w mediach społecznościowych. 
Na stronie internetowej Uczelni i WDiOM zamieszczony jest plan studiów, kwestie związane 
z procesem rekrutacyjnym oraz inne ważne informacje zawiązane ze studiowaniem, jak również in-
formacje o wydarzeniach bieżących (np. konsultacje, terminy egzaminów, inne bieżące ogłoszenia). 

Wydarzenia naukowe, kulturalne i rozrywkowe, podobnie jak sukcesy studentów i pracowni-
ków są zatem na bieżąco relacjonowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. 

Oprócz zamieszczania informacji w sieci, wszystkie bieżące komunikaty dla studentów, ogło-
szenia i wiadomości są zamieszczane w ogólnodostępnych gablotach, monitorach i na tablicach ogło-
szeń. Informacji na tematy wyżej wymienione udzielają także Dziekanat, Władze Wydziału oraz opie-
kunowie poszczególnych kierunków. 

Cyklicznego przeglądu zakresu i sposobu prezentacji informacji przekazywanej w kanałach 
elektronicznych dokonują osoby funkcyjne, w zakresie podległych im komórek organizacyjnych Wy-
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działu. Proponowane przez nich zmiany w zakresie treści udostępnianych w kanałach elektronicznych 
oraz sposobu ich prezentacji są uwzględniane na bieżąco, poprzez bezpośredni kontakt z administra-
torami strony wydziałowej i administratorami funpage’a Facebook. Zebrane przez osoby funkcyjne 
uwagi dotyczą zazwyczaj aktualności, rzetelności, zrozumiałości, i kompleksowości informacji o stu-
diach oraz jej zgodności z potrzebami odbiorców (tj. kandydatów na studia, studentów, pracowni-
ków). 

Komunikacja między pracownikami i studentami jest również wspierana przez system Uczelnia 
XP – serwis Wirtualna Uczelnia.  

Wszelkie informacje nie będące przedmiotem szczególnej ochrony (tj. nie obejmujące np. da-
nych osobowych) są na wniosek studentów przekazywane również drogą mailową lub telefoniczną. 

Dostęp do informacji na WDiOM jest zgodny z regulującymi te kwestie aktami prawnymi, 
z treścią których pracownicy są na bieżąco zapoznawani podczas szkoleń. 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskona-
lenie programu studiów 

Akademia deklaruje stałe podnoszenie jakości kształcenia i działalności naukowej. Realizacja 
tego celu jest możliwa dzięki sprawnemu zarządzaniu i spełnieniu wymagań PN-EN ISO 9001:2015, 
a także przestrzeganiu postanowień konwencji międzynarodowych oraz krajowych przepisów prawa 
i regulacji wewnętrznych.  

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW realizuje politykę samooceny i doskonalenia 
według standardów MNiSW, MON oraz wg Regulaminu uczelnianego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia będącego Załącznikiem do Uchwały nr 11/2015 Senatu AMW z dnia 05 marca 2015 r. 
Zgodnie z tym dokumentem w ramach działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości zostały 
powołane: 

 Uczelniany Zespół Jakości Kształcenia (UZJK); 

 Wydziałowe Zespoły Jakości Kształcenia (WZJK). 
 

Kwestie zapewnienia jakości kształcenia na poziomie wydziału zostały ujęte również w Strategii 
rozwoju Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich w zakresie dyscypliny naukowej nauki 
o bezpieczeństwie, przyjętej przez Radę Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie. Jako drugi cel strate-
giczny przyjęto zagwarantowanie wysokich standardów kształcenia studentów w połączeniu 
z działaniami wychodzącymi naprzeciw ambicjom młodego pokolenia oraz potrzebom rynku pracy. 
Dla ich osiągnięcia istotne jest ciągłe wzbogacanie oferty dydaktycznej o innowacyjne, oryginalne 
programy studiów, przyciągające młodzież z całej Polski. Ma to uczynić z Wydziału ponadregionalny 
ośrodek dydaktyczny, kształcący specjalistów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Zachętą do stu-
diowania na WDiOM jest zapewnienie lepszych niż w innych ośrodkach warunków studiowania, moż-
liwości rozwoju zainteresowań naukowych, oraz warunków socjalnych. Ważnym elementem zachęty 
do podejmowania studiów na Wydziale jest doskonalenie systemu naboru, ułatwienia w podejmo-
waniu studiów przez laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz obszerna i łatwo dostęp-
na informacja o warunkach naboru i studiowania na WDiOM. 

UZJK, którego przewodniczącym jest pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, inicjuje 
i prowadzi działania w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. W tym celu Zespół 
monitoruje, ocenia i przedstawia wnioski i propozycje zmian w zakresie: polityki jakości, procedur 
dotyczących zapewniania jakości kształcenia na poziomie Uczelni, dokonywania oceny własnej przez 
Wydziały. Szczegółowe zadania UZJK są zawarte w przedmiotowym Regulaminie.  

Na podstawie Regulaminu decyzją Dziekana WDiOM AMW z dnia 01.03.2019 r. powołano Wy-
działowy Zespół Jakości Kształcenia.  

W skład Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia wchodzi: 

 pełnomocnik Dziekana ds. Jakości kształcenia, posiadający co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego lub posiadający doświadczenie pracy w gremiach zajmujących się 
oceną jakości -jako Przewodniczący Zespołu, oraz mogą wchodzić: 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 39 

 

 przedstawiciele nauczycieli akademickich jednostki reprezentujący wszystkie kierunki pro-
wadzone przez wydział, 

 jeden przedstawiciel wydziału niebędący nauczycielem akademickim, 

 przedstawiciele studentów delegowani przez Prezydium Samorządu Studentów reprezentu-
jący wszystkie kierunki prowadzone przez wydział, 

 przedstawiciel doktorantów delegowany przez Prezydium Samorządu Doktorantów – 
w przypadku prowadzenia przez wydział studiów doktoranckich. 

 
WZJK doskonali wewnętrzne procedury dotyczące zapewniania jakości kształcenia i podejmuje 

działania niezbędne do ich realizacji oraz prowadzi stały monitoring jakości kształcenia. Szczegółowy 
katalog zadań WZJK znajduje się w przedmiotowym Regulaminie. Corocznie przygotowywany jest 
harmonogram działań WZJK.  

WZJK sporządzają roczne sprawozdania ze swojej działalności, które przewodniczący Zespołów 
przedstawiają właściwym Radom Dyscyplin wraz z opinią UZJK. Sprawozdania zawierają 
w szczególności wnioski, propozycje działań naprawczych i harmonogram wdrażania działań projako-
ściowych. Aktualne sprawozdanie zostało sporządzone z dniem 30 października 2019 roku.  

Przedstawione zalecenia i wnioski WZJK są implementowane przez Kierownika Katedry Bezpie-
czeństwa odpowiedzialnego za zarządzanie przedmiotowym kierunkiem studiów, tj. dokonywaniem 
zmian, bieżącym monitorowaniem oraz okresowym przeglądem programu studiów. Ponadto, każdy 
nauczyciel akademicki w ramach prowadzonych przedmiotów ma obowiązek permanentnej weryfi-
kacji osiągania przez studentów założonych w karcie przedmiotu efektów uczenia się.  

Ponadto WZJK sporządza inne raporty, przykładowo raport pt. Weryfikacja i ewaluacja jakości 
kształcenia na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe w semestrze letnim roku akademickiego 
2018/2019. Weryfikacja jakości kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na 
kierunku bezpieczeństwo narodowe, prowadzonym na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni została przeprowadzona za pomocą narzędzi ilościowych 
i jakościowych. Ilościowe mierniki weryfikacji jakości kształcenia obejmowały statystykę ostatniej 
sesji egzaminacyjnej, w tym rozkład częstości ocen w sesji zasadniczej, liczbę egzaminów poprawko-
wych i komisyjnych oraz warunkowych wpisów na kolejny semestr, średniej ocen oraz wskaźniki dy-
plomowania (w tym mierniki pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego). Jakościowe mierniki we-
ryfikacji jakości kształcenia obejmują wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów w zakresie 
oceny zajęć dydaktycznych, organizacji studiów oraz efektów uczenia się i stopnia ich osiągania 
w toku studiów. Pozyskane dane służą ewaluacji jakości kształcenia na kierunku bezpieczeństwo na-
rodowe. 

Działania wynikające z aktów prawnych, dotyczące oceny nauczycieli akademickich realizowa-
ne są w okresach nie rzadziej niż co 4 lata, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2018 roku Nauczyciele akademiccy pełniący zawodowej służbę 
wojskową są corocznie opiniowani przez przełożonych za wykonywanie obowiązków służbowych, 
które są w większości związane z realizacją procesu kształcenia. 

Innym elementem monitoringu jest procedura weryfikacji efektów uczenia się polegająca na 
analizie treści, metod nauczania oraz uzyskanych efektów uczenia się. W przypadku analizy dotyczą-
cej kierunku bezpieczeństwo narodowe, dokonuje jej Kierownik Katedry Bezpieczeństwa, który jest 
odpowiedzialny za zarządzanie przedmiotowym kierunkiem studiów. Realizowane jest to w ramach 
corocznych przeglądów programów studiów i polega głównie na weryfikacji i ich aktualności stosow-
nie do zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym. 

W kwestii prac dyplomowych istotnym elementem kontroli jakości w aspekcie plagiatu jest ich 
weryfikacja za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Na podstawie wygenerowanego ra-
portu, promotor potwierdza lub neguje autorski charakter pracy. Jakościowa ocena prac dyplomo-
wych realizowana jest przez promotora, recenzenta oraz komisję powoływaną w celu przeprowadze-
nia egzaminu dyplomowego. Bardziej szczegółowe uregulowania w tym zakresie przedstawiono 
w Załączniku nr 2.10. 
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Ponadto, na początku każdego roku akademickiego przygotowywany jest plan kontroli zajęć. 
W planie zawarte są terminy przewidywanych hospitacji zajęć, których celem jest wewnętrzna ocena 
poprawności realizacji procesu dydaktycznego pod względem formalnym. Zgodnie z Zarządzeniem 
nr 8/2014 r. Rektora-Komendanta AMW z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie hospitacji i monitoringu 
zajęć dydaktycznych kontrolę zajęć nauczycieli akademickich w zależności od ich stopnia naukowego 
prowadzi dziekan, kierownik katedry lub kierownik zakładu. W trakcie hospitacji, w zależności od 
formy zajęć, obserwacją mogą być objęte następujące elementy procesu dydaktycznego:  

 punktualność nauczyciela i studentów,  

 przygotowanie merytoryczne prowadzącego do zajęć,  

 zgodność prowadzonych zajęć z kartą przedmiotu,  

 określenie celu dydaktycznego i efektów uczenia się,  

 trafność doboru metod i środków kształcenia do tematyki zajęć i założonych do osiągnięcia 
efektów uczenia się,  

 osiąganie założonych efektów uczenia się i zastosowane metody ich weryfikacji,  

 relacje ze studentami (komunikatywność, aktywizacja i inspiracja do poszukiwań w rozwią-
zywaniu problemów, atrakcyjność zajęć, itd.).  

 
Każdy nauczyciel akademicki posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy dokto-

ra podlega procesowi hospitacji co najmniej raz w roku, co udokumentowane jest protokołem hospi-
tacji zajęć. Procedura ta wpływa na ocenę nauczyciela akademickiego. 

Doskonalenie programu studiów prowadzone jest w oparciu o przepisy uchwały nr 56/2019 
Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 27 czerwca 2019 roku 
w sprawie: wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach 
prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej.  

Za przygotowanie propozycji doskonalących program studiów odpowiedzialny jest właściwy 
Kierownik Katedry, odpowiedzialny za organizację dydaktyki na danym kierunku. W przypadku Kie-
runku Bezpieczeństwo narodowe jest to kierownik Katedry Bezpieczeństwa.  

Przy przygotowywaniu propozycji doskonalenia programu kształcenia bierze się pod uwagę 
w szczególności:  

 Informacje o zmianach w przepisach prawa, w szczególności przekazane przez władze 
Uczelni i Pion Kształcenia;  

 Informacje o losach absolwentów przekazane przez Akademickie Biuro Karier;  

 Informacje od otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności pozyskane w ramach 
spotkań partnerów społeczno-gospodarczych oraz w ramach bezpośrednich kontaktów pra-
cowników jednostki z otoczeniem (interesariuszami zewnętrznymi), w tym o charakterze 
nieformalnym;  

 Informacje o działaniach wiodących ośrodków krajowych i zagranicznych w zakresie kształ-
cenia na danym kierunku studiów lub kierunkach pokrewnych, w szczególności pozyskane 
przez władze jednostki w ramach spotkań środowiska danego kierunku oraz przez pracow-
ników jednostki podczas konferencji, staży i wyjazdów oraz kontaktów nieformalnych;  

 Informacje o skuteczności osiągania efektów uczenia się pozyskane podczas ich monitoro-
wania;  

 Informacje od nauczycieli akademickich, w szczególności przekazane podczas cyklicznego 
szkolenia metodycznego w AOS Czernica;  

 Informacje od studentów danego kierunku studiów w szczególności zebrane przez opieku-
nów roczników oraz w ramach badań ankietowych prowadzonych wśród studentów. 

 
W oparciu o tak zebrane informacje, po skonfrontowaniu zgłoszonych pomysłów zmian 

z koncepcją kształcenia na kierunku Kierownik Katedry Bezpieczeństwa przygotowuje propozycje 
szczegółowych modyfikacji programu studiów, które następnie konsultowane są z władzami wydzia-
łu, WZJK oraz członkami Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie. Jeżeli zakres zmian powoduje 
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konieczność ich ponownego ustalenia przez Senat AMW, zmodyfikowane programy przedstawiane są 
Senatowi, celem podjęcia stosownej uchwały. Wdrożenie zmodyfikowanych programów studiów 
następuje z początkiem kolejnego roku akademickiego. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem szczegó-
łowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Mocne strony 

1. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-
dydaktyczna w przeważającej większości ma-
jąca również doświadczenie praktyczne.  
2. Doskonale przygotowana do współcze-
snych wyzwań infrastruktura dydaktyczna 
(biblioteka, sale dydaktyczne i laboratoria, 
Akademickie Centrum Sportu)  
3. Sprawnie działający system jakości kształ-
cenia.  
4. Efektywnie działający system wymiany 
studentów i nauczycieli w ramach programu 
Erasmus.  
5. Sprawna współpraca z instytucjami krajo-
wymi na kanwie naukowej, dydaktycznej oraz 
organizacji praktyk dla studentów, a także 
rozwijająca się współpraca naukowa z ośrod-
kami zagranicznymi przy realizacji międzyna-
rodowych projektów badawczych.  

Słabe strony 

1. Zaniżone kryteria rekrutacji i selekcji stu-
dentów na pierwszy rok studiów licencjackich 
na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”. 
2. Nie satysfakcjonująca liczba zajęć prowa-
dzonych w językach obcych.  
3. Nie satysfakcjonujący poziom współpracy 
międzynarodowej na kanwie naukowej, dy-
daktycznej oraz w zakresie praktyk studenc-
kich.  
4. Zauważalny opór części kadry naukowej 
i dydaktycznej w zakresie dostosowania się 
do często zmieniających się przepisów doty-
czących kształcenia.  

C
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n
n
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n
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n
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Szanse 

1. Bardzo atrakcyjny i dynamicznie rozwijają-
cy się potencjał metropolii „Trójmiasto” przy-
ciągający młodzież.  
2. Duże zainteresowanie współpracą 
z Akademią Marynarki Wojennej, a w tym 
z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich 
instytucji krajowych działających w obszarze 
bezpieczeństwa. 
3. Odejście od kryterium „ilościowego” 
w procesie edukacji – szansa na podniesienie 
kryteriów rekrutacyjnych i zmniejszenie róż-
nic edukacyjnych między studentami.  
4. Coraz lepsze postrzeganie Akademii Mary-
narki Wojennej, a w tym Wydziału Dowodze-
nia i Operacji Morskich, w konkursach na 
dofinansowanie projektów zarówno badaw-
czych jak i edukacyjnych. 
5. Istniejące możliwości nawiązania współpra-
cy z międzynarodowymi ośrodkami naukowo- 
dydaktycznymi oraz branżowymi w zakresie 
dydaktycznym jak i naukowym.  

Zagrożenia 

1. Często zmieniające się przepisy dotyczące 
kształcenia.  
2. Nadmierne zbiurokratyzowanie przepisów 
w obszarze dydaktyki. 
3. Znaczący spadek zainteresowania studio-
waniem na kierunku „Bezpieczeństwo naro-
dowe” w stosunku do lat poprzednich. 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku. 3 

Poziom studiów 
Rok stu-
diów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  3 
lat 

Bieżący rok 
akademicki 

Dane sprzed 
3 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

I stopnia 

I 31 28 - - 

II 39 29 12 - 

III 47 28 17 12 

IV - - - - 

II stopnia 
I 39 31 30 - 

II 54 28 32 26 

jednolite studia 
magisterskie 

I - - - - 

II - - - - 

III - - - - 

IV - - - - 

V - - - - 

VI - - - - 

Razem: 210 144 91 38 

 

  

                                                           

3  Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy stu-
diów (z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym 
kierunku). 
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny. 

Poziom studiów 
Rok ukoń-

czenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba studen-
tów, którzy 

rozpoczęli cykl 
kształcenia 

kończący się  
w danym roku 

Liczba absol-
wentów  

w danym roku 

Liczba stu-
dentów, 

którzy roz-
poczęli cykl 
kształcenia 

kończący się 
w danym 

roku 

Liczba absol-
wentów w 

danym roku 

I stopnia 

2017 43 22 14 8 

2018 36 29 12 8 

2019 19 17 - - 

II stopnia 

2017 47 29 28 20 

2018 32 22 25 6 

2019 29 17 23 7 

jednolite studia 
magisterskie 

...     

...     

...     

Razem: 206 136 102 49 

 

  



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 46 

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)4 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukoń-
czenia studiów na ocenianym kierunku na danym po-
ziomie 

I stopnia II stopnia 

6 / 180 4 / 120 

Łączna liczba godzin zajęć 

ST I NST II ST I NST II 

BP -2735 
BMP – 
2796 

BP – 
1599 
BMP -
1569  

BP -1685 
BMP – 
1685 

MPHiM – 
1706 

Dyplomacja 
– 1741 

BP -917 
BMP – 

884 
MPHiM – 

899 
 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 
w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

I stopnia II stopnia 

ST BP – 103  
ST BMP – 105 
NST BP – 62,5 
NST BMP - 63 

ST BP – 64,5  
ST BMP – 64 

ST MPHiM – 64,5 
ST Dyplomacja - 67 

NST BP – 36 
NST BMP – 35 

NST MPHiM – 36,5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
związanym z prowadzoną w uczelni działalnością nau-
kową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przypo-
rządkowany jest kierunek studiów  

I stopnia II stopnia 

BP - 112 
BMP – 138 
 

BP – 87 
BMP – 91 

MPHiM – 86 
Dyplomacja - 90 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 
w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub 
nauk społecznych w przypadku kierunków studiów przy-
porządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 
niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki spo-
łeczne 

kierunek przypisany do nauk społecznych 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
do wyboru 

63 ST i NST I stopnia 
51 ST i NST II stopnia 

 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana prakty-
kom zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych 
studiach przewiduje praktyki) 

ST i NST I stopnia: 
6 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia 
na tych studiach przewiduje praktyki) 

ST i NST I stopnia: 
144 

                                                           

4  Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podle-
gających ocenie. 
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W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia 
i jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 
wychowania fizycznego. 

60 h ST I stopnia 
10 NST I stopnia 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych pro-
wadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odle-
głość. 

1./ 

 

 

2./ 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów5 

Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Podstawy bezpie-
czeństwa narodowe-
go (pol./ang.)** 

wykłady  30/16 3 

Teoria bezpieczeń-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 5 

Nauka o państwie 
wykłady i ćwicze-

nia 
45/30 5 

Współczesne systemy 
polityczne 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Prawne podstawy 
bezpieczeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Polityka bezpieczeń-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/20 5 

System bezpieczeń-
stwa morskiego pań-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Międzynarodowe 
stosunki wojskowe i 
polityczne (dwa se-
mestry) 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/32 6 

Polityka gospodarcza 
wykłady i ćwicze-

nia 
30/20 3 

Zarządzanie kryzyso-
we 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/24 5 

Logistyka w sytua-
cjach kryzysowych 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Polityka morska pań-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Świadczenia na rzecz 
obrony 

wykłady i ćwicze-
nia 

25/12 2 

                                                           

5Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlega-
jących ocenie. 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Bezpieczeństwo we-
wnętrzne Unii Euro-
pejskiej 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Integracja europejska 
wykłady i ćwicze-

nia 
60/30 6 

Strategia bezpieczeń-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Historia dyplomacji i 
protokół dyploma-
tyczny 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Organizacja transpor-
tu morskiego 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Podstawy bezpie-
czeństwa jądrowego, 
chemicznego i biolo-
gicznego  

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Bezpieczeństwo mię-
dzynarodowe w XX i 
XXI w. 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Elementy teorii po-
dejmowania decyzji 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Marketing polityczny 
wykłady i ćwicze-

nia 
20/10 2 

Bezpieczeństwo pu-
bliczne 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Ochrona środowiska  
wykłady i ćwicze-

nia 
40/20 4 

Klęski żywiołowe, 
kryzysy ekologiczne  

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Wybrane zagadnienia 
kryminalistyki i kry-
minologii 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/30 6 

Razem: 1100/572 112 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE PAŃSTWA 

Podstawy bezpie-
czeństwa narodowe-
go (pol./ang.)** 

wykłady 30/16 3 

Teoria bezpieczeń-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 5 

Nauka o państwie 
wykłady i ćwicze-

nia 
45/30 5 

Współczesne systemy 
polityczne 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Prawne podstawy 
bezpieczeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Polityka bezpieczeń-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/20 5 

System bezpieczeń-
stwa morskiego pań-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Międzynarodowe 
stosunki wojskowe i 
polityczne (dwa se-
mestry) 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/32 6 

Polityka gospodarcza 
wykłady i ćwicze-

nia 
30/20 3 

Zarządzanie kryzyso-
we 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/24 5 

Logistyka w sytua-
cjach kryzysowych 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Polityka morska pań-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Świadczenia na rzecz 
obrony 

wykłady i ćwicze-
nia 

25/12 2 

Bezpieczeństwo we-
wnętrzne Unii Euro-
pejskiej 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Integracja europejska 
wykłady i ćwicze-

nia 
60/30 6 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Strategia bezpieczeń-
stwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Historia dyplomacji i 
protokół dyploma-
tyczny 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Organizacja transpor-
tu morskiego 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Podstawy bezpie-
czeństwa jądrowego, 
chemicznego i biolo-
gicznego  

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Bezpieczeństwo mię-
dzynarodowe w XX i 
XXI w. 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Elementy teorii po-
dejmowania decyzji 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Marketing polityczny 
wykłady i ćwicze-

nia 
20/10 2 

Bezpieczeństwo mor-
skie państwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/30 5 

Ochrona środowiska 
morskiego 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 3 

Dyplomacja morska 
wykłady i ćwicze-

nia 
25/12 2 

Morska infrastruktura 
krytyczna 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Bezpieczeństwo w 
komunikacji po-
wszechnej  
i transporcie 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/40 4 

Gospodarka morska 
wykłady i ćwicze-

nia 
35/20 4 

Bezpieczeństwo na-
wigacyjne na obsza-
rach morskich 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Międzynarodowe 
prawo morza 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/30 5 

Logistyka morska 
wykłady i ćwicze-

nia 
35/18 3 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Administracja morska 
wykłady i ćwicze-

nia 
35/18 3 

Międzynarodowe 
organizacje morskie 

wykłady i ćwicze-
nia 

35/30 5 

Siły morskie współ-
czesnego państwa  

wykłady i ćwicze-
nia 

60/40 6 

Razem: 1375/762 138 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Geografia bezpie-
czeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/24 5 

Strategia bezpieczeń-
stwa narodowego 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Metodologia badań 
nad bezpieczeń-
stwem 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 4 

Historia bezpieczeń-
stwa 

wykłady 30/15 4 

Ochrona ludności i 
obrona cywilna 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/30 5 

Podstawy bezpie-
czeństwa narodowe-
go (pol./ang)** 

wykłady 30/16 3 

Bezpieczeństwo go-
spodarki światowej 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Regionalizacja i insty-
tucjonalizacja bezpie-
czeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/24 5 

Zarządzanie logi-
styczne w sytuacjach 
kryzysowych 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Obrona narodowa 
wykłady i ćwicze-

nia 
35/18 3 

Informacyjne systemy 
bezpieczeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Prawo morza 
wykłady i ćwicze-

nia 
50/24 5 

Relacje cywilno-
wojskowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Konflikty międzyna-
rodowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/20 4 

Ocena ryzyka i pro-
gnozowanie w bez-
pieczeństwie 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/30 6 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Współczesne pro-
blemy migracji i 
uchodźstwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Międzynarodowa 
ochrona praw czło-
wieka 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Ochrona dóbr kultury 
wykłady i ćwicze-

nia 
40/20 4 

Udzielanie pierwszej 
pomocy oraz stoso-
wanie siły fizycznej 
jako środka przymusu 
bezpośredniego 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/50 4 

Razem: 845/525 87 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE PAŃSTWA 

Geografia bezpie-
czeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/24 5 

Strategia bezpieczeń-
stwa narodowego 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Metodologia badań 
nad bezpieczeń-
stwem 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 4 

Historia bezpieczeń-
stwa 

wykłady 30/15 4 

Ochrona ludności i 
obrona cywilna 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/30 5 

Podstawy bezpie-
czeństwa narodowe-
go (pol./ang)** 

wykłady 30/16 3 

Bezpieczeństwo go-
spodarki światowej 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Regionalizacja i insty-
tucjonalizacja bezpie-
czeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/24 5 

Zarządzanie logi-
styczne w sytuacjach 
kryzysowych 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Obrona narodowa 
wykłady i ćwicze-

nia 
35/18 3 

Informacyjne systemy 
bezpieczeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Prawo morza 
wykłady i ćwicze-

nia 
50/24 5 

Relacje cywilno-
wojskowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Konflikty międzyna-
rodowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/20 4 

Ocena ryzyka i pro-
gnozowanie w bez-
pieczeństwie 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Strategia bezpieczeń-
stwa morskiego  

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Zasady planowania 
operacyjnego 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/30 4 

Polska w instytucjach 
morskich 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Bezpieczeństwo mor-
skiej infrastruktury 
krytycznej 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Razem: 885/485 91 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA SPECJALNOŚĆ MPHiM 

Geografia bezpie-
czeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/24 5 

Strategia bezpieczeń-
stwa narodowego 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Metodologia badań 
nad bezpieczeń-
stwem 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 4 

Historia bezpieczeń-
stwa 

wykłady 30/15 4 

Ochrona ludności i 
obrona cywilna 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/30 5 

Podstawy bezpie-
czeństwa narodowe-
go (pol./ang)** 

wykłady 30/16 3 

Bezpieczeństwo go-
spodarki światowej 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Regionalizacja i insty-
tucjonalizacja bezpie-
czeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50/24 5 

Zarządzanie logi-
styczne w sytuacjach 
kryzysowych 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Obrona narodowa 
wykłady i ćwicze-

nia 
35/18 3 

Informacyjne systemy 
bezpieczeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40/20 4 

Prawo morza 
wykłady i ćwicze-

nia 
50/24 5 

Relacje cywilno-
wojskowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Konflikty międzyna-
rodowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/20 4 

Międzynarodowa 
ochrona praw czło-
wieka 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Spory międzynaro-
dowe, użycie siły i 
odpowiedzialność 
międzynarodowa 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Międzynarodowe 
prawo humanitarne 
konfliktów zbrojnych 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Wojna na morzu i w 
powietrzu w prawie 
międzynarodowym 

wykłady i ćwicze-
nia 

30/16 3 

Międzynarodowe 
operacje pokojowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

60/30 6 

Obrona cywilna pod-
czas konfliktu zbroj-
nego 

wykłady i ćwicze-
nia 

20/10 2 

Razem: 835/443 86 

 

  



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 59 

 

Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA SPECJALNOŚĆ DYPLOMACJA 

Geografia bezpie-
czeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50 5 

Strategia bezpieczeń-
stwa narodowego 

wykłady i ćwicze-
nia 

60 6 

Metodologia badań 
nad bezpieczeń-
stwem 

wykłady i ćwicze-
nia 

30 4 

Historia bezpieczeń-
stwa 

wykłady 30 4 

Ochrona ludności i 
obrona cywilna 

wykłady i ćwicze-
nia 

50 5 

Podstawy bezpie-
czeństwa narodowe-
go (pol./ang)** 

wykłady 30 3 

Bezpieczeństwo go-
spodarki światowej 

wykłady i ćwicze-
nia 

60 6 

Regionalizacja i insty-
tucjonalizacja bezpie-
czeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

50 5 

Zarządzanie logi-
styczne w sytuacjach 
kryzysowych 

wykłady i ćwicze-
nia 

60 6 

Obrona narodowa 
wykłady i ćwicze-

nia 
35 3 

Informacyjne systemy 
bezpieczeństwa 

wykłady i ćwicze-
nia 

40 4 

Prawo morza 
wykłady i ćwicze-

nia 
50 5 

Relacje cywilno-
wojskowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

30 3 

Konflikty międzyna-
rodowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

30 4 

Dyplomacja publiczna 
i ekonomiczna 

wykłady i ćwicze-
nia 

40 4 

Dyplomacja w teorii i 
praktyce 

wykłady i ćwicze-
nia 

60 6 
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Nazwa zajęć / grupy 
zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne / niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Prawo dyplomatycz-
ne i konsularne  

wykłady i ćwicze-
nia 

50 5 

Dyplomacja wojsko-
wa i morska 

wykłady i ćwicze-
nia 

35 3 

Kultura i religia w 
relacjach międzypań-
stwowych 

wykłady i ćwicze-
nia 

40 3 

Organizacje i instytu-
cje międzynarodowe 

wykłady i ćwicze-
nia 

60 6 

Razem: 890 90 

** zajęcia w języku angielskim dotyczą tylko studiów stacjonarnych 
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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych6 

Nazwa programu / za-
jęć / grupy zajęć 

Forma reali-
zacji 

Semestr 
Forma 
studiów 

Język wy-
kładowy 

Liczba studen-
tów 

(w tym niebę-
dących obywa-
telami polski-

mi) 

Język obcy  ćwiczenia 1-4 

St. I/II 
stopnia 

S/N 

angielski 
Wszyscy stu-

denci kierunku 

Przedmiot ogólnouczel-
niany: 

„Podstawy bezpieczeń-
stwa narodowego 

wykład 3 

St. I stop-
nia 

S 

j. angielski 7 

Przedmiot ogólnouczel-
niany: 

„Podstawy bezpieczeń-
stwa narodowego” 

wykład 3 

St. II 
stopnia 

S 

j. angielski 5 

Eksploatacja zasobów 
morza 

ćwiczenia 4 

St. II 
stopnia 

S/N 

j. angielski 

Wszyscy stu-
denci specjal-
ności bezpie-

czeństwo mor-
skie państwa 

  

                                                           

6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlega-
jących ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedy-
nie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

 

Wykaz załączników nr 2.1 - 2.16 
(dołączone do raportu w formie elektronicznej na płycie CD) 

 

Załącznik nr 2.1a  Program studiów wraz z kartami przedmiotów dla kierunku: 
Bezpieczeństwo narodowe I-go stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne 

Załącznik nr 2.1b  Program studiów wraz z kartami przedmiotów dla kierunku: 
Bezpieczeństwo narodowe II-go stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne 

Załącznik nr 2.2  Obsada zajęć na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studia 
I-go i II-go stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne 
i niestacjonarne w roku akademickim 2019/20 

Załącznik nr 2.3  Harmonogram zajęć obowiązujący na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych 

Załącznik nr 2.4  Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób 
prowadzących zajęcia lub grupy zajęć na kierunku: Bezpieczeń-
stwo narodowe, studia I-go i II-go stopnia stacjonarne i niesta-
cjonarne 

Załącznik nr 2.5  Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez 
uczelnię w celu usunięcia błędów i niezgodności wskazanych 
w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 
w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny pro-
gramowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą oce-
nę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań 

Załącznik nr 2.6  
Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, 
laboratoriów i innych obiektów, w których odbywają się zaję-
cia związane z kształceniem na kierunku  Bezpieczeństwo na-
rodowe 

Załącznik nr 2.7  Wykaz tematów prac dyplomowych 

Załącznik nr 2.8  Opis zasobów bibliotecznych oraz wykaz czasopism przypisa-
nych dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie 

Załącznik nr 2.9  Uchwała NR 12/2019 Senatu Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 marca 2019 roku 
w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpo-
częcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków 
studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2020/2021 
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Załącznik nr 2.10  Regulamin realizacji prac dyplomowych na studiach stacjonar-
nych i niestacjonarnych I i II stopnia obowiązujący na Wydziale 
Dowodzenia i Operacji Morskich 

Załącznik nr 2.11  Wykaz prac naukowo-badawczych, prac zleconych oraz gran-
tów 

Załącznik nr 2.12  Wykaz awansów naukowych kadry WDiOM w latach 2014-
2019 

Załącznik nr 2.13  Wykaz uczelni, z którymi Akademia ma podpisane umowy 
w ramach wymiany międzynarodowej 

Załącznik nr 2.14  Wykaz studentów i pracowników biorących udział w wymianie 
międzynarodowej w latach 2014-2019 

Załącznik nr 2.15  Oferta zajęć dla studentów z zagranicy 

Załącznik nr 2.16  Charakterystyka działalności naukowej i organizacyjnej Koła 
Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego 
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