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Nazwa ocenianego kierunku studiów: INFORMATYKA 

1.Poziom/y studiów: PIERWSZY 

2. Forma/y studiów: STACJONARNE 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

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 % 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA 147 70 

b. 

 

b.Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na 

kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1 AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 63 30 

 

  

                                                           

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 dyscyplin 

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 dotychczasowego 
przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Załącznik do uchwały Senatu AMW nr 29/2019 z dnia 18.04.2019 r. 

Nazwa kierunku studiów: informatyka  

Stopień studiów: studia l stopnia (stacjonarne/niestacjonarne)  

Profil studiów: profil ogólnoakademicki  

Przypisanie efektów uczenia się do: Dziedziny: nauk inżynieryjno - technicznych  

Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja (70%-wiodąca) oraz automatyka, elektronika i 
elektrotechnika (30%) 

 

Kod Efekt 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

na poziomie  
6 PRK 

Odniesienie do 
charakterystyk 

efektów 
uczenia się na 

poziomie  
6 PRK 

Wiedza 

W1 

Ma elementarną wiedzę z prawa gospodarczego i 
prawa autorskiego oraz wiedzę w zakresie 
inżynierskich uwarunkowań działań o charakterze 
ekonomiczno-zarządczym. 

P6U_W 
P6S_WK, 

P6S_WK-inż. 

W2 

Ma uporządkowaną wiedzę z matematyki i metod jej 
stosowania, zna podstawowe prawa i twierdzenia 
matematyki, w tym matematyki dyskretnej i metod 
probabilistycznych 

P6U_W P6S_WG 

W3 
Ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów istotnych w 
informatyce. 

P6U_W P6S_WG 

W4 
Ma podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, metod 
budowy układów elektronicznych, technik cyfrowych i 
metod ich stosowania w układach programowalnych 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W5 
Zna elementarne zagadnienia informatyki, jej 
uwarunkowań społecznych, zawodowych, 
środowiskowych, prawnych i etycznych. 

P6U_W P6S_WG 

W6 
Ma podstawową wiedzę w zakresie grafiki 
komputerowej, zna podstawowe metody komunikacji 
z komputerem 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 
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W7 

Zna zasady budowy i funkcjonowania podstawowych 
składników systemów komputerowych oraz 
podstawowe zasady kodowania informacji, 
charakterystyczne dla informatyki. 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W8 
Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii 
sieciowych, w tym sieci bezprzewodowych. 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W9 

Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie 
wiedzę w zakresie architektury SI, zasad 
projektowania oprogramowania dla poszczególnych 
architektur oraz działania systemów wbudowanych. 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W10 
Zna wybrane języki programowania, ma wiedzę w 
zakresie stosowanych technik programowania, a także 
projektowania i wytwarzania aplikacji i systemów inf. 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W11 
Ma wiedzę z algorytmizacji i podstaw tworzenia i 
przetwarzania struktur danych. 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W12 

Ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie 
wiedzę o budowie, zasadach projektowania i działania 
systemów informatycznych, w tym baz danych. Zna 
podstawowe metody ich ochrony. 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W13 
Zna podstawowe metody techniczne i narzędzia 
stosowane przy rozwiązywaniu prostych problemów z 
zakresu sztucznej inteligencji. 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W14 

Zna ogólne narzędzia wspomagające pracę 
informatyka oraz specyficzne narzędzia związane z 
wybraną specjalnością. Ma wiedzę w zakresie 
zastosowań rozwiązań informatycznych w 
rzeczywistych dziedzinach aktywności ludzkiej 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W15 
Ma wiedze w zakresie metod gromadzenia, 
przetwarzania i stosowania zgromadzonych danych w 
wybranych dziedzinach informatyki 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

W16 

Zna metody projektowania, wytwarzania i 
administrowania systemami informatycznymi 
charakterystycznymi dla wybranych dziedzin  
informatyki. 

P6U_W 
P6S_WG, 

P6S_WG-inż. 

Umiejętności 

U1 
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 
(ESOKJ RD) oraz umie posługiwać się językiem 
angielskim specjalistycznym dla informatyki 

P6U_U P6S_UK 
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U2 

Potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji, 
literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł 
w języku polskim i angielskim, integrować je, 
dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i 
formułować opinie 

P6U_U P6S_UK 

U3 

Potrafi ocenić pod kątem ekonomicznym i zarządczym 
znaczenie podejmowanych przez siebie działań 
inżynierskich oraz scharakteryzować podstawowe 
zasady aktywności gospodarczej. 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U4 

Potrafi wykorzystywać poznane modele, metody 
matematyczne, symulacje komputerowe oraz inne 
techniki obliczeniowe do rozwiązywania prostych 
problemów inżynierskich 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U5 
Potrafi wyjaśnić podstawowe zależności fizyczne oraz 
wykorzystać je do rozwiązywania prostych 
problemów inżynierskich 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U6 
Potrafi zaprojektować i opisać działanie prostych 
układów cyfrowych i elektronicznych 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U7 

Ma umiejętności niezbędne do funkcjonowania w 
środowisku pracy, umie zachowywać się w sposób 
właściwy dla sfery przemysłowej. Potrafi sam rozwijać 
swoją wiedzę i umiejętności zawodowe 

P6U_U P6S_UO 

U8 
Potrafi zaprojektować i wykonać prosty interfejs 
graficzny lub komunikacyjny 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U9 

Potrafi zaprojektować procesy wytwarzania aplikacji 
oraz aktywnie uczestniczyć w pracach zespołów 
informatycznych przejmując zadania 
charakterystyczne dla przydzielonej mu roli. 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U10 
Potrafi wyjaśnić zasady budowy i działania sprzętu IT 
oraz wykonać podstawowe operacje obliczeniowe w 
wybranych systemach kodowania 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U11 
Ma podstawowe umiejętności w zakresie 
projektowania, programowania i obsługi systemów 
wbudowanych 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U12 
Potrafi projektować i administrować sieciami 
komputerowymi, w tym sieciami bezprzewodowymi. 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U13 

Potrafi opisać obecne klasy architektur sprzętu 
komputerowego, szczegółowo objaśnić budowę jego 
elementów składowych oraz wskazać wpływ 
architektury na działanie oprogramowania. 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 
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U14 
Umie właściwie wybrać i zastosować język i 
paradygmaty programowania dla analizowanego 
problemu inżynierskiego 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U15 
Potrafi wybrać i zastosować algorytm i struktury 
danych najodpowiedniejsze dla prostego problemu 
technicznego, szczególnie dla wybranej specjalności 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U16 
Potrafi opisać proces powstawania oprogramowania, 
używać wybranych narzędzi i technik 
wspomagających wytwarzanie aplikacji. 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U17 

Potrafi scharakteryzować budowę i działanie 
wybranych systemów informatycznych oraz określić 
ich przydatność w konkretnych zastosowaniach 
inżynierskich 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U18 
Potrafi administrować wybranymi systemami 
informatycznymi, w tym korzystać z właściwych 
technik zabezpieczających 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U19 
Potrafi zaprojektować i wykonać relacyjna bazę 
danych oraz skonstruować przykładowe zapytanie 
SQL 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U20 
Potrafi wybrać i zastosować właściwe techniki i 
narzędzia sztucznej inteligencji do rozwiązania 
prostych problemów inżynierskich. 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U21 

Potrafi określić możliwość zastosowania 
współczesnych metod i narzędzi informatycznych do 
rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz 
wybrać i zastosować wybraną technikę w 
szczególności rozwiązania w zakresie wybranej 
specjalności 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U22 

Potrafi wykryć i zinterpretować związki występujące w 
zjawiskach rzeczywistych oraz wykorzystać je w 
tworzeniu modeli, programów i symulacji 
komputerowych dla wybranej specjalności 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U23 

Potrafi wykorzystywać poznane modele, metody 
matematyczne, symulacje komputerowe, pomiary 
charakterystyk statycznych i dynamicznych oraz inne 
techniki obliczeniowe i analityczne do projektowania i 
wykonania projektów inżynierskich w wybranej 
dziedzinie. 

P6U_U 
P6S_UW, 

P6S_UW-inż. 

U24 
Umie dyskutować na tematy informatyczne i wyrobić 
sobie własną krytyczną opinię na temat nowych 
osiągnięć w wybranych dyscyplinach informatycznych 

P6U_U P6S_UO 
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Kompetencje społeczne 

K1 

Rozumie potrzebę dbania o ciągły rozwój 
intelektualny i fizyczny, zdaje sobie sprawę z 
konieczności uczenia się przez całe życie i 
adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacyjnych. 

P6U_K P6S_KK 

K2 

Rozumie znaczenie społecznego oddziaływania 
informatyki, w tym technik komunikacyjnych i 
mobilności oraz posiada potrzebę informowania 
społeczeństwa o rozwoju i osiągnięciach informatyki. 

P6U_K P6S_KO 

K3 

Rozumie społeczny i zawodowy kontekst informatyki, 
jej zasady prawne i etyczne oraz świadomie stosuje 
się do przepisów obowiązującego prawa, przestrzega 
zasad etyki zawodowej. 

P6U_K P6S_KR 

K4 
Rozumie znaczenie pojęć istotnych w procesie 
kształtowania postaw takich jak patriotyzm, 
humanizm, tolerancja, współpraca wielokulturowa 

P6U_K P6S_KO 

K5 
Rozumie kontekst ekonomiczny podejmowanych 
przez siebie działań i potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy. 

P6U_K P6S_KK 

K6 

Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne 
role i rozumiejąc zasady odpowiedzialności i 
współpracy; rozumie konieczność systematycznej 
pracy nad projektami o charakterze długofalowym 

P6U_K P6S_KR 

K7 
Rozumie i realizuję potrzebę prowadzenia zdrowego 
trybu życia i propagowania kultury fizycznej oraz 
uczestniczy w sportowym i społecznym życiu Uczelni. 

P6U_K P6S_KO 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Andrzej Żak  dr hab. inż., profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry 
Informatyki 

Tomasz Górski  dr inż., adiunkt, Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych 

Przemysław Rodwald  dr inż., adiunkt, Kierownik Zakładu Systemów Komputerowych 

Artur Zacniewski  dr inż., adiunkt 

Tadeusz Bodnar  mgr inż., starszy wykładowca 

 

  



Informatyka | Akademia Marynarki Wojennej 10 

Spis treści 
 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów _______ 4 

Prezentacja uczelni _________________________________________________________ 11 

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim ___________________ 12 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się ___ 12 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 
procesu nauczania i uczenia się____________________________________________________ 18 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie ___________________________ 23 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 
oraz rozwój i doskonalenie kadry __________________________________________________ 27 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 
oraz ich doskonalenie ___________________________________________________________ 29 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i 
doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku ______________________ 33 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku ______________________________________________________________________ 34 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia _______________________ 36 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i 
osiąganych rezultatach __________________________________________________________ 42 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i 
doskonalenie programu studiów __________________________________________________ 43 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów ______________________ 46 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających ____________________________________ 52 
  



Informatyka | Akademia Marynarki Wojennej 11 

Prezentacja uczelni 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (AMW) jest jedyną morską wojskową 
uczelnią w kraju kształcącą nieprzerwanie od 1922 r. oficerów do służby na okrętach i w jednostkach 
Marynarki Wojennej. Jest spadkobierczynią chlubnych tradycji całego polskiego morskiego szkolnictwa 
wojskowego funkcjonującego od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej. 

Obecnie AMW kształci, oprócz kandydatów na żołnierzy zawodowych i oficerów, również studentów 
cywilnych na 4 wydziałach: 

 Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), 
 Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME), 
 Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM), 
 Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (WNHiS). 

 
W Uczelni zatrudnionych jest 16 profesorów, 43 doktorów habilitowanych i 81 doktorów. Pierwszego 
października 1996 r. po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa wojskowego naukę podjęły osoby 
cywilne. Niewątpliwie otwarcie gdyńskiej Alma Mater na studia cywilne sprawiło, że Akademia weszła 
w etap dynamicznego rozwoju. W czerwcu 1999 r. do egzaminów wstępnych na studia wojskowe 
dopuszczono po raz pierwszy kobiety. 

Dziś Akademia jest państwową uczelnią wyższą otwartą na potrzeby edukacyjne całego Pomorza.  
W ostatnich latach średnio w ciągu roku akademickiego w uczelni kształciło oraz szkoliło się do 8000 
studentów, kursantów i oficerów. Rekordowo naukę rozpoczynało nawet 1500 nowych studentów,  
a na I i II stopniu studiów kształciło się prawie 4000 osób. W murach AMW studenci i kursanci 
zdobywają nie tylko wiedzę, lecz także umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w 
dużą liczbę symulatorów i laboratoriów. Bazę dydaktyczną doskonale uzupełniają nowoczesne 
multimedialne sale wykładowe, hala sportowa z pływalnią i basenem szkoleniowym  
i najnowocześniejsza na Pomorzu biblioteka. 

Uczelnia konsekwentnie kultywuje swoje bogate tradycje wojskowe, naukowe i patriotyczne, którym 
przyświecają wartości zawarte w inskrypcji „AMOR PATRIAE SUPREMA LEX" górującej nad głównym 
placem oraz wyrażone w preambule statutu „MORZE, OJCZYZNA, OBOWIĄZEK”. 

Za kierunek informatyka odpowiada Katedra Informatyki w Instytucie Elektrotechniki i Automatyki 
Okrętowej Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. Katedra została utworzona z dniem 1 października 
2019 roku na bazie dwóch zakładów, tj. Zakładu Systemów Komputerowych oraz Zakładu Systemów 
Informatycznych, które wcześniej wchodziły w skład Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki na 
Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. 
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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 im. Bohaterów Westerplatte (AMW), jest publiczną, akademicką 
uczelnią wyższą, służącą obronności i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarce 
narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry i prowadzenie 
badań naukowych. Misją Akademii jest tworzenie warunków, zapewniających bezpieczeństwo i rozwój 
gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na morzu poprzez szerzenie wszechstronnej 
wiedzy i prowadzenie badań naukowych (szczegóły zawarte są w załączniku 2.11).  

Zgodnie z misją uczelni, podstawowym zadaniem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego (WME) jest 
organizacja i prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz naukowo-badawczej dla 
potrzeb Marynarki Wojennej, resortu Obrony Narodowej i całej gospodarki. Wydział kształci wysoko 
wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywnie 
wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych. WME poprzez ciągłe doskonalenie procesów  
i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej. 

Wydział Mechaniczno-Elektryczny kształci studentów między innymi na kierunku informatyka o profilu 
ogólnoakademickim na studiach I stopnia (studia stacjonarne cywilne) i na studiach I stopnia (studia 
stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – knżz). Kształcenie na kierunku Informatyka 
rozpoczęto w roku akademickim 2008/2009 po nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów 
pierwszego stopnia na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-1-03-
4002/108/08. 

System kształcenia na kierunku informatyka, przez odpowiedni dobór przedmiotów w planach 
studiów, wsparty współpracą z innymi ośrodkami akademickimi oraz podmiotami gospodarczymi 
pozwala kształtować podstawowe wartości i cele sformułowane w Misji Akademii Marynarki 
Wojennej. Studia na kierunku informatyka w szczególny sposób odpowiadają też założeniom strategii 
WME. Ich koncepcja umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania wiedzy technicznej 
i umiejętności dostosowania do zmieniających się wymogów rynku pracy. 

Koncepcja kształcenia na kierunku informatyka jest zgodna zarówno z misją AMW, jak i zadaniami 
WME. Celem kształcenia na kierunku informatyka jest przekazanie studentom kompleksowej wiedzy 
oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu 
inżyniera informatyka dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja kształcenia opiera się na 
podejściu interdyscyplinarnym, w którym zakłada się kształtowanie wiedzy i umiejętności w sposób 
teoretyczny (wykłady) i praktyczny (ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, projektowe, praktyki)  
z wykorzystaniem doświadczeń uzyskanych w wyniku prowadzonych na WME badań naukowych, 
doświadczenia zawodowego kadry nauczycielskiej i przedstawicieli otoczenia gospodarczego. 

W procesie wypracowania koncepcji kształcenia na kierunku informatyka, uczestniczyła przede 
wszystkim kadra Katedry Informatyki. Koncepcja była również dyskutowana z przedstawicielami 
otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach indywidualnych kontaktów nauczycieli. Programy 
przedyskutowane na spotkaniach roboczych były następnie przedstawiane, po zasięgnięciu opinii 
przedstawicieli Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej, do zatwierdzenia na 
posiedzeniach Rady WNiUO.  

Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej jest jednostką naukową posiadającą 
kategorię B. Kadra prowadzi działalność naukową, która skupia się na trzech dyscyplinach naukowych, 
z których dwie będą poddane ewaluacji tj.: automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inżynieria 
mechaniczna a także w dyscyplinie, która w najbliższe ewaluacji nie będzie oceniana, a mianowicie 
informatyka techniczna i telekomunikacja. Działalność naukowa, która podbudowuje kompetencje 
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w zakresie kierunku informatyka koncentruje się między innymi wokół zagadnień związanych z: 

 systemami wspomagania decyzji i automatyzacji procesów; 

 systemami optymalizacji; 

 sztuczną inteligencją i maszynowym uczeniem; 

 inżynierią oprogramowania (Software Engineering) ze szczególnym uwzględnieniem podejścia 
Model-Driven Engineering, budowy modeli UML (Unified Modeling Language), wzorców 
projektowych i architektonicznych oraz zastosowania technologii blockchain; 

 przetwarzanie sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem obrazów, sygnałów radiowych  
i hydroakustycznych; 

 komunikacją podwodną; 

 widzeniem komputerowym z uwzględnieniem systemów wizyjnych, termowizyjnych  
i multispektralnych; 

 zastosowaniem systemów obserwacji technicznej, w tym wizyjnych, pól fizycznych jednostek 
pływających do wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji obiektów, a także wypracowywania 
decyzji a trybie autonomicznym; 

 analizą bezpieczeństwa i metodami przełamywania zabezpieczeń kryptograficznych, 
cyberbezpieczeństwem systemów informatycznych; 

 identyfikacją, modelowaniem i sterowaniem wielowymiarowymi systemami dynamicznymi; 

 automatyką i robotyką bezzałogowych (w tym autonomicznych) pojazdów morskich, zarówno 
podwodnych jak i nawodnych. 

Wskazana działalność naukowa była rozwijana w ramach prac statutowych, jak również projektów 
badawczych własnych, rozwojowych i międzynarodowych pozyskiwanych z NCBR, MON oraz EDA (ang. 
European Defence Agency). Na szczególną uwagę zasługują następujące projekty, realizowane przez 
kadrę WME w ciągu ostatnich 10 lat: 

 „Optyczny przybrzeżny morski system nawigacyjny”, grant badawczy MON; 

  „Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania 
podwodnego”, projekt rozwojowy NCBiR, nr DOBR-BIO4/033/13015/2013; 

 „Swarm of Biomimetic Underwater Vehicle for Underwater ISR”, projekt międzynarodowy  
w Europejskiej Agencji Obrony, nr. B-1452-ESM1-GP; 

 „Zintegrowany system planowania perymetrycznej ochrony i monitoringu morskich portów  
i obiektów krytycznych oparty o autonomiczne bezzałogowe jednostki pływające”, projekt 
rozwojowy NCBIR mn O R00 0106 12; 

  „Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM”, projekt rozwojowy NCBiR  
nr DOB-BIO2/PS/5/2/2016; 

 „Moduł do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpoznania podwodnego”, projekt 
badawczy rozwojowy nr O R00 0047 08; 

 „Optyczno-termalny zestaw do rozpoznania i identyfikacji nawodnych obiektów pływających  
i niskolecących obiektów powietrznych dla potrzeb punktów technicznej obserwacji akwenu 
morskiego”, projekt badawczy rozwojowy nr O R00 0026 09; 

 „Zintegrowany, wieloczujnikowy system monitoringu i ochrony portu morskiego”, projekt 
badawczy rozwojowy nr 0028/R/T00/2010/12; 
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 „Opracowanie metod i technologii wspomagania ochrony perymetrycznej terenów 
granicznych i portów lotniczych w oparciu o zaawansowaną analizę sygnałów akustycznych  
i obrazów wizyjnych”, projekt badawczy rozwojowy nr 0007/R/ID1/2011/01 

 „System monitorowania obszarów morskich w dolnej półsferze oraz analizy i archiwizowanie 
danych rozpoznawczych”, projekt badawczy rozwojowy nr DOBR/0067/R/ID2/2012/03; 

 „System sztucznej inteligencji do aktywizacji osób starszych”, projekt finansowany przez 
NCBIR; 

 „System sztucznej inteligencji wspomagający osoby z dysfunkcją wzroku”, projekt finansowany 
przez NCBIR. 

Rezultaty prac naukowych i rozwojowych prezentowane były na licznych konferencjach 
międzynarodowych, zagranicznych i krajowych, w tym cyklicznych konferencjach organizowanych lub 
współorganizowanych przez AMW, np.: Symposium of Hydroacoustics, Międzynarodowa Konferencja 
Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności, Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna NavSup, pt. „Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na Morzu”, 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON "Technologie morskie dla obronności  
i bezpieczeństwa", Konferencja Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej) 
a także takich konferencjach jak: International Conference on Systems Engineering w Sydney, MATEC 
Web of Conferences, Conference on Ground/Air Multisensor Interoperability, Integration, and 
Networking for Persistent ISR w USA, International Conference on Mathematics and Computers in 
Sciences and in Industry MCSI oraz wielu innych. 

Zgodnie z uczelnianą bazą Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów AMW „Expertus” 
dorobek naukowy nauczycieli akademickich WME, związanych z dyscyplinami: informatyka techniczna 
i telekomunikacja oraz automatyka, elektronika i elektrotechnika za lata 2014-2019 to ponad  
30 publikacji w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, ponad 200 publikacji w czasopismach z listy  
B MNISW, ponad 30 monografii, redakcji monografii oraz rozdziałów w monografiach. 

Studenci kierunku są angażowani w naukę poprzez zaangażowanie w konferencje i konkursy 
charakterze ogólnopolskim. Studenci cywilni regularnie uczestniczą w konkursie programistycznym 
Hackaton+, którego celem jest stworzenie własnego rozwiązania programistycznego na zadany temat 
w przeciągu 24h. W ramach uczestnictwa studenci zaprogramowali m.in. aplikację mobilną, która 
pomaga osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim; aplikację wyświetlającą piktogramy dla 
różnych miejsc typu restauracja, program do wzywania pomocy dla osób niedosłyszących, program  
wspomagający wyszukiwanie wolontariuszy dla osób niepełnosprawnych, aplikację wyszukującą trasy 
dopasowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studenci wojskowi natomiast corocznie uczestniczą 
w konferencji „Warszawskie Dni Informatyki”, która skupia profesjonalistów z kraju i zagranicy  
w zakresie programowania i administrowania sieciami. 

Oddziaływanie bezpośrednie prowadzonych na Wydziale badań naukowych i prac rozwojowych 
związane jest z możliwością aktywnego uczestniczenia studentów w tych pracach poprzez realizację 
końcowych projektów inżynierskich dotyczących rozwiązywania i pogłębiania aktualnych problemów.  
Rezultatem zaangażowania studentów w projekty badawcze są prace dyplomowe, w ramach który 
studenci przeprowadzają fragmenty badań lub piszą elementy oprogramowania użytkowego 
niezbędnego w badaniach, np. praca Mateusza Sobolewski, napisana pod kierunkiem kmdr. dr. hab. 
inż. Tomasza Praczyka „Aplikacja MOOS-owa do sterowania zdalnego wirtualną jednostką nawodną”.  

Zainteresowania naukowo-badawcze studentów na kierunku Informatyka rozwijane są w ramach Koła 
Naukowego „Echo”, które powstało w 2011 roku z inicjatywy studentów wyższych roczników studiów. 
Członkowie koła, przy wsparciu nauczycieli akademickich, rokrocznie organizują Dnia Informatyki, 
podczas których zaproszeni przedstawiciele firm z otoczenia gospodarczego uczelni prezentują 
najnowsze techniki programistyczne, urządzenia sieciowe, rozwiązania kryptograficzne, itd. 
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Rezultatem uczestniczenia studentów w badaniach naukowych jest także ich współautorstwo 
publikacji naukowych i opracowań naukowo-badawczych tematycznie związanych z kierunkiem 
studiów. Wśród artykułów można wskazać: Patrycja Trojczak, Ewa Peciak, Model procesowy 
współczesnej biblioteki, TTS Technika Transportu Szynowego, 2015, nr 12, s. 1575-1581 oraz Artur 
Zacniewski, Daniel Dakus, Internet application to support yacht navigation, Zeszyty Naukowe Akademii 
Morskiej w Szczecinie, nr 46 (118)/2016, Szczecin 2016, s. 68-75. 

Prowadzone na WME projekty badawcze i rozwojowe w zakresie dyscypliny informatyka techniczna  
i telekomunikacja oraz automatyka, elektronika i elektrotechnika znajdują swoje bezpośrednie  
i pośrednie odzwierciedlenie w programach i treściach nauczania dla ocenianego kierunku studiów. 
Zapewnienie nieprzerwanego wpływu badań naukowych na proces kształcenia jest istotny dla 
utrzymania wysokiego poziomu kształcenia. 

Oddziaływanie pośrednie badań naukowych na treści kształcenia odbywa się na kilka sposobów. Do 
prowadzenia poszczególnych modułów zajęć wybierani są nauczyciele akademiccy, których 
zainteresowania naukowe zgodne są z tematyką zajęć. W przypadku ogłaszania konkursu na nowe 
stanowisko pracy, już na tym etapie określany jest wymagany profil zawodowy, naukowy i dydaktyczny 
kandydata. Prowadzący badania naukowe nauczyciele akademiccy tworzą lub modyfikują programy 
przedmiotów dla poszczególnych modułów zajęć, uwzględniając wyniki swych badań w treści 
nauczanych przedmiotów. Często wyraża się to również poprzez modernizację infrastruktury 
laboratoryjnej (zakupiona aparatura, opracowane stanowiska laboratoryjne oraz przygotowane 
instrukcje wyjaśniające przebieg ćwiczenia) oraz przez zapoznanie studentów ze specjalizowanymi 
narzędziami komputerowymi (programy autorskie lub zakupione do realizacji określonych badań 
naukowych). Przykładem tego typu działań jest: 

 Modyfikacja treści przedmiotu „Języki programowania” w roku akademickim 2017/18  
w zakresie ukierunkowania na  certyfikację Oracle Certified Associate Java 8 Programmer. 
Studenci dzięki temu uzyskali wiedzę w aktualnie stosowanej wersji języka Java, najbardziej 
rozpowszechnionego i poszukiwanego przez pracodawców języka. Od semestru letniego roku 
akademickiego 2019/2020 studenci będą mieli zajęcia według certyfikacji Oracle Certified 
Professional Java 11 Programmer. Dzięki temu zostanie jeszcze bardziej uaktualniony  
i pogłębiony zakres wiedzy i umiejętności przekazywanych studentom. Dzięki temu 
utrzymujemy na naszym kierunku aktualną wiedzę o języku Java w aktualnie obowiązującej 
wersji Long Term Support (LTS). 

 Rozszerzenie zakresu przedmiotu Inżynieria oprogramowania - w semestrze letnim roku 2016-
2017 - zrealizowano wówczas wspólnie z IBM Polska warsztaty z technologii Blockchain dla 
studentów kierunku Informatyka. 

 Zastąpienie przedmiotu „Programowanie równoległe i rozproszone” przedmiotem „Wstęp do 
uczenia maszynowego” głównie ze względu na potrzeby rynku. Temat uczenia maszynowego  
i Data Science jest cały czas popularny oraz często wymagana jest wiedza z ww. dziedzin już na 
etapie rekrutacji na stanowiska z branży IT, na które aplikują studenci kierunku informatyka. 
Regularnie jest aktualizowana literatura przedmiotu, zmieniane są biblioteki i narzędzia na 
zajęciach laboratoryjnych, tak aby poruszane kwestie i praktyczne zadania odzwierciedlały 
bieżące zapotrzebowanie na rynku pracy. Głównym językiem wykorzystywanym na zajęciach 
jest Python oraz jego moduły i biblioteki, takie jak Pandas, Numpy, itp. 

 Bieżąca aktualizacja treści przedmiotu „Projektowanie serwisów WWW”. Główne języki 
służące do tworzenia serwisów WWW, czyli HTML, CSS i Java Script nieustannie się zmieniają, 
a prowadzący przedmiot nadąża za tymi zmianami. Co semestr wykorzystywane są coraz 
nowsze biblioteki i frameworki, do budowy zarówno warstwy interfejsu użytkownika jak i logiki 
biznesowej. W przypadku niektórych zadań studenci mają wybór technologii, w której czują 
się najlepiej. 
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 Wprowadzenie nowego przedmiotu „Cyfrowe przetwarzanie obrazu”, którego treści w dużej 
mierze oparte jest na doświadczeniach wyniesionych z realizowanych prac naukowo 
badawczych, a także ciągle rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów w tym 
obszarze. 

 Wprowadzenie przedmiotów „Zaawansowane techniki sztucznej inteligencj”, „Systemy 
wspomagania decyzji”, „Autonomiczne systemy nawigacyjne” jako efekt doświadczeń 
naukowych zdobytych w realizowanych projektach naukowych. 

 Ze względu na wielką popularność systemu operacyjnego Android wprowadzono nowy 
przedmiot „Aplikacje mobilne dla systemu Android”, na którym studenci mają możliwość 
zapoznania się z ww. systemem i tworzenia aplikacji, które będą na nim uruchamiane 

 Efektem prowadzonych grantów i prac badawczych jest też opracowanie nowej specjalności 
wprowadzenie specjalności na studiach cywilnych „Programowanie robotów mobilnych”, 
która składa się z 8 przedmiotów takich jak: Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Systemy 
wspomagania decyzji, Zaawansowane techniki sztucznej inteligencji, Programowanie 
inżynierskie LabView, Języki programowania w robotyce, Podstawy robotyki, Czujniki 
pomiarowe i sensory, Autonomiczne systemy nawigacyjne. 

Absolwenci kierunku Informatyka są przygotowani do wymagań stawianych przez pracodawców  
w naszym regionie. Wielu z nich znajduje zatrudnienie jeszcze będąc na studiach, co potwierdza 
poprawność przyjętej koncepcji i realizacji kształcenia. Koncepcja ta jest głównie wynikiem ewolucji 
kształcenia na Wydziale Mechaniczno – Elektrycznym, większego doświadczenia wykładowców oraz 
współpracy z otoczeniem. Dodatkowo studenci kierunku objęci są dodatkowymi programami unijnymi, 
których celem jest wzmocnienie ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, w ramach 
których uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach zawodowych, szkoleniach z zakresu umiejętności 
społecznych i umiejętności językowych. 

Efekty uczenia się dla kierunku informatyka na poziomie studiów I stopnia o profilu 
ogólnoakademickim zostały określone w Uchwale Senatu AMW Nr 29/2019 (załącznik 2.9). Uchwałą 
tą przyporządkowano kierunek studiów do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych do dyscyplin: 
informatyka techniczna i telekomunikacja (70%) oraz automatyka, elektronika i elektrotechnika (30%), 
przy czym wiodącą dyscypliną jest informatyka techniczna i telekomunikacja. Dodatkowe efekty 
uczenia dla kierunki Informatyka dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na poziomie I stopnia, 
związane z przygotowaniem do pełnienia służby wojskowej, zostały określone w Uchwale Senatu AMW 
Nr 23/2014 (załącznik 2.10). 

Kierunkowe efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia uwzględniają pełny zakres efektów 
uczenia się dla studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzących do uzyskania kompetencji 
inżynierskich, zgodnych z charakterystykami efektów uczenia określonymi w rozporządzeniu MNiSW. 

Wyróżniono 16 efektów w zakresie wiedzy (W1-16), 24 efekty w zakresie umiejętności (U01-24) oraz 
7 efektów w zakresie kompetencji społecznych (K01-07). 

Do kluczowych kierunkowych efektów uczenia na studiach I stopnia można zaliczyć: 

W zakresie wiedzy: 

 Zna ogólne narzędzia wspomagające pracę informatyka oraz specyficzne narzędzia związane  
z wybraną specjalnością . Ma wiedzę w zakresie zastosowań rozwiązań informatycznych  
w rzeczywistych dziedzinach aktywności ludzkiej. 

 Zna wybrane języki programowania, ma wiedzę w zakresie stosowanych technik 
programowania, a także projektowania i wytwarzania aplikacji i systemów informatycznych. 

 Ma wiedzę w zakresie metod gromadzenia, przetwarzania i stosowania zgromadzonych 
danych w wybranych dziedzinach informatyki. 
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 Ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę o budowie, zasadach projektowania  
i działania systemów informatycznych, w tym baz danych. Zna podstawowe metody ich 
ochrony. 

Przykładowym rozwinięciem kierunkowych efektów uczenia na poziomie modułów zajęć powiązanych 
z prowadzonymi w jednostce badaniami naukowymi w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów są 
przedmioty związane z modułem programowania i przedmiotami takimi jak: Języki programowania, 
Programowanie inżynierskie Matlab, Metodologia programowania, Algorytmy i złożoności, Systemy 
operacyjne, Bazy danych, Sztuczna inteligencja, Bezpieczeństwo systemów informatycznych, w trakcie 
realizacji których studenci zdobywają umiejętności modelowania i programowania aplikacji, wiedzę  
w zakresie budowy i eksploatacji systemów informatycznych. Ta wiedza i umiejętności są 
wykorzystywane w pracach projektowych indywidualnych i zespołowych (np. przedmiot Zespołowe 
przedsięwzięcie inżynierskie) oraz pracach dyplomowych. 

W zakresie umiejętności kluczowymi efektami uczenia są: 

 Potrafi scharakteryzować budowę i działanie wybranych systemów informatycznych oraz 
określić ich przydatność w konkretnych zastosowaniach inżynierskich. 

 Potrafi administrować wybranymi systemami informatycznymi, w tym korzystać z właściwych 
technik zabezpieczających. 

 Potrafi określić możliwość zastosowania współczesnych metod i narzędzi informatycznych do 
rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz wybrać i zastosować wybraną technikę 
w szczególności rozwiązania w zakresie wybranej specjalności. 

 Potrafi wykryć i zinterpretować związki występujące w zjawiskach rzeczywistych oraz 
wykorzystać je w tworzeniu modeli, programów i symulacji komputerowych dla wybranej 
specjalności. 

 Potrafi wykorzystywać poznane modele, metody matematyczne, symulacje komputerowe, 
pomiary charakterystyk statycznych i dynamicznych oraz inne techniki obliczeniowe  
i analityczne do projektowania i wykonania projektów inżynierskich w wybranej dziedzinie. 

Powyższe efekty są realizowane głównie w grupie przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. 

W programie studiów wszystkie kierunkowe efekty uczenia się przyporządkowano do kompetencji 
inżynierskich na poziomie 6 PRK. 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu 
nauczania i uczenia się 

Treści kształcenia na kierunku informatyka wynikają bezpośrednio z założonego profilu absolwenta. Są 
one wynikiem kompromisu pomiędzy wiedzą podstawową w dyscyplinach informatyka techniczna  
i telekomunikacja oraz automatyka, elektronika i elektrotechnika, jak również najnowszymi 
osiągnięciami w dziedzinie informatyki. Absolwenci WME kierunku informatyka będą przygotowani do 
podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, 
interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki. 

Kanon wiedzy niezbędnej i podstawowej, którą student nabywa na studiach poszerzany jest o wiedzę 
z zakresu nowoczesnych rozwiązań z dziedziny informatyki, automatyki i elektroniki. Jest to możliwe 
ponieważ pracownicy Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego prowadzą badania, a także prace 
wdrożeniowe w zakresie przetwarzania sygnałów i obrazów, sterowania, mechaniki, autonomicznych 
biomimetycznych pojazdów podwodnych, wykorzystując przy tym zaawansowane techniki z obszaru 
informatyki a w szczególności sztuczną inteligencję. Wiedza, umiejętności i doświadczenie zdobyte  
w trakcie realizacji prac badawczo rozwojowych umożliwiają dogłębne objaśnienie zjawisk 
obserwowanych przez studentów oraz rozszerzenie ich wiedzy o nowe obszary tematyczne.  
W przypadku przedmiotów, w zakresie których nie prowadzi się badań na macierzystym wydziale  
np. nauki humanistyczne i społeczne oraz języki obce, zajęcia prowadzone są przez pracowników 
innych jednostek organizacyjnych Uczelni specjalizujących się w tych obszarach. 

Studenci w trakcie studiów mają możliwość uczenia się wybranego języka kongresowego oraz 
obowiązek osiągnięcia poziomu B2. Jeśli zachodzi taka potrzeba mogą swobodnie korzystać  
z międzynarodowych baz danych publikacji naukowych takich jak Science Direct, Scopus, Web of 
Science itp. 

W zależności od profilu studiów, absolwenci kierunku informatyka mogą pracować jako projektanci  
i twórcy oprogramowania komputerowego, administratorzy złożonych systemów informatycznych, 
projektanci i programiści wielowarstwowych aplikacji internetowych, serwisów WWW, a także jako 
projektanci i twórcy aplikacji dla mobilnych systemów komputerowych. Inżynier na rynku pracy ma 
możliwość zatrudnienia także jako twórca lub administrator systemów bazodanowych, czy też sieci 
komputerowych (w tym sieci rozległych), bądź jako specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów 
informatycznych. 

Proces kształcenia na kierunku informatyka jest określony przez program studiów oraz przyjęte zasady 
kształcenia. Program studiów dostępny na stronie wydziałowej (https://wme.amw.gdynia.pl/dla-
studentow/kierunki) obejmuje moduły: ogólnouczelniany, matematyczny, fizyczno-elektryczny, 
informatyki ogólnej, inżynierii komputerowej i sieci, programowania, systemów informatycznych oraz 
specjalistyczne (programowanie robotów mobilnych, programowanie aplikacji użytkowych, biznesowe 
systemy informatyczne i sieci komputerowe), których zadaniem jest zdobycie niezbędnej wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych potrzebnych do sprostania obecnym i przyszłym 
wymaganiom stawianym przez rynek pracy absolwentom kierunku informatyka. 

Niezbędnych umiejętności studenci nabywają podczas zajęć, które obejmują: wykłady, ćwiczenia 
audytoryjne, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria oraz zajęcia lektoratów języka 
obcego. W ramach zajęć studenci wykonują pracę dyplomową oraz odbywają ośmiotygodniową (320 
godzin) praktykę zawodową. Przykładem jest przedmiot „Programowanie inżynierskie Matlab”  
w ramach którego student uzyskuje podstawowe umiejętności związane z obecnie najintensywniej 
wykorzystywanymi metodami programowania inżynierskiego, używając gotowych zbiorów 
dodatkowych bibliotek do rozwiązywania specjalistycznych problemów z określonych dziedzin 
(informatyka, automatyka, elektronika, itp.). Niezbędne podstawy merytoryczne dostarczane w trakcie 
wykładów są utrwalane oraz praktycznie wykorzystywane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Studenci 
mają dostęp do oprogramowania również poza uczelnią (licencja ogólnouczelniana). Tego typu dostęp 
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do narzędzi pozwala na realizację zakładanych efektów kształcenia w ramach zajęć podczas godzin 
kontaktowych, jak i niekontaktowych. 

Plan studiów na kierunku Informatyka obejmuje przedmioty o charakterze teoretycznym  
i praktycznym. Studenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach Koła Naukowego Informatyków 
ECHO. Członkowie tego koła biorą udział w kursach i szkoleniach organizowanych przy współpracy 
opiekuna koła. Studenci działający w kole naukowym systematycznie wymieniają się wiedzą  
i doświadczeniami, niekiedy już z pierwszych komercyjnych miejsc pracy. 

Istotną rolę motywującą studentów do osiągania efektów nauczania odgrywa konkurs na najlepszego 
studenta. Dodatkowo organizowane są konkursy na najlepszą pracę dyplomową, pracę walorach 
badawczych, a także konkurs o nagrodę „Czerwonej Róży”. Wśród laureatów swój udział mają również 
studenci kierunku informatyka. Te działania mają projakościowy wpływ na prace dyplomowe składane 
przez studentów. Należy również wskazać, że studentom którzy obronili ciekawe prace dyplomowe 
jest oferowany wyjazd na studenckie konferencje naukowe takie jak CadetNav (Rumunia).  

Kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego studenci nabywają podczas zajęć 
prowadzonych przez Studium Języków Obcych, na których stosowane są typowe metody kształcenia 
umiejętności lingwistycznych, tj. analiza tekstu, słuchanie, rozmówki, wypowiedzi pisemne oraz 
prezentacje. Celem kształcenia jest także przygotowanie studenta do pracy w zawodzie informatyka w 
środowisku obcojęzycznym. Dlatego lektorzy uczący studentów języków obcych kładą nacisk na 
doskonalenie umiejętności praktycznego posługiwania się danym językiem. Dodatkowo niektóre 
zajęcia specjalistyczne prowadzone są w języku angielskim (np. zajęcia z przedmiotów prowadzonych 
przez dr. hab. inż. Vadima Romanuke, prof. AMW). Ponadto kompetencje językowe są kształtowane 
poprzez korzystanie z: obcojęzycznej dokumentacji używanego środowiska programistycznego, 
instrukcji obsługi stosowanego sprzętu, literatury obcojęzycznej podczas przygotowywania projektów, 
pracy dyplomowej oraz w ramach projektów rozwoju kompetencji studentów: 

 „POWER - rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni”, 

 „Żagle rozwiń – programu rozwoju kompetencji studentów kierunków technicznych  
w Akademii Marynarki Wojennej”. Więcej szczegółów na stronie: http://zagle.amw.gdynia.pl/. 

Na kierunku informatyka nie prowadzi się aktualnie kształcenia na odległość. Nauczyciele powszechnie 
wykorzystują środki elektroniczne do kontaktu ze studentami w tym przekazywania materiałów na 
zajęcia. Dodatkowo studenci korzystający z licencji ogólnouczelnianej oprogramowania Matlab, mają 
możliwość uczestniczenia w zdalnych szkoleniach specjalistycznych włącznie z uzyskiwaniem 
certyfikatów ich zdania.  

Regulamin studiów (załącznik 2.13) zawiera przepisy i procedury, które porządkują proces uczenia oraz 
zindywidualizowane ścieżki kształcenia studentów. Szczególnie uzdolnieni studenci Informatyki po 
zaliczeniu drugiego semestru studiów mają możliwość studiowania zgodnie z indywidualnym planem 
studiów i programem kształcenia.  Istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów 
(IOS) za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na uzasadniony wniosek studenta, 
złożony przed rozpoczęciem semestru, w którym student ubiega się o IOS. W ramach indywidualnego 
planu studiów i programu kształcenia zapewnia się studentowi indywidualny dobór treści i form 
kształcenia. IOS przeznaczona jest dla studentów, którzy: 

 studiują na dwóch lub więcej kierunkach; 

 odbywają część studiów w uczelniach krajowych lub zagranicznych; 

 wychowują dzieci; 

 są niepełnosprawni; 

 są sportowcami i posiadają znaczące osiągnięcia sportowe; 
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 są zaangażowani w prowadzenie badań naukowych; 

 odbywają praktyki przewidziane programem kształcenia; 

 odbywają staż przygotowujący do objęcia zawodu nauczyciela akademickiego. 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z niezbędnych udogodnień w trakcie realizacji 
programu studiów. W chwili obecnej na kierunku informatyka nie studiują osoby  
z niepełnosprawnościami ruchowymi, aczkolwiek w przypadku pojawienia się takiej osoby jej udział w 
zajęciach będzie utrudniony z powodu istniejących barier architektonicznych. Osobą odpowiedzialną 
za wsparcie oraz koordynację działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest pełnomocnik Rektora-
Komendanta ds. studentów niepełnosprawnych. Studentom będącym osobami niepełnosprawnymi 
lub przewlekle chorymi zapewnia się szczególne warunki organizacji nauki uwzględniające ich 
potrzeby. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na 
pisemny wniosek studenta. 

Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Informatyka prowadzone są  
w formie stacjonarnej. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają przez 7 semestrów. Zaplanowano 
2482 godziny dydaktyczne, w tym 951 godzin wykładów (38%), 432 godzin ćwiczeń (17%), 1046 godzin 
laboratorium (42%), 28 godzin seminarium (1%) oraz 25 godzin projektowych (1%). Całkowita liczba 
godzin, określona w programie kształcenia, uwzględniająca pracę własną studentów wynosi 5259 
godzin, którym przyporządkowano 210 ECTS. 

Plan studiów stacjonarnych składa się z następujących modułów: 

I. Moduł ogólnouczelniany – 370 godzin i 28 ECTS – przedmioty ogólnoakademickie, m.in. Język 
angielski, Podstawy ekonomii, prawa, przedsiębiorczości, Ochrona własności intelektualnej, 
Historia Polski; 

II. Moduł matematyczny – 195 godzin i 13 ECTS – przedmioty matematyczne: Matematyka, 
Matematyka dyskretna, Metody probabilistyczne, Metody numeryczne; 

III. Moduł fizyczno-elektryczny – 195 godzin i 18 ECTS – m.in. Fizyka, Podstawy elektrotechniki, 
Układy cyfrowe; 

IV. Moduł informatyki ogólnej – 151 godzin i 11 ECTS – m.in. Podstawy informatyki, Zarządzanie 
projektami informatycznymi, Problemy społeczne i zawodowe informatyka; 

V. Moduł inżynierii komputerowej i sieci – 292 godzin i 19 ECTS – m.in. Architektura systemów 
komputerowych, Systemy wbudowane, Sieci komputerowe; 

VI. Moduł programowania – 393 godzin i 31 ECTS – m.in. Metodologia programowania, Języki 
programowania, Programowanie inżynierskie Mathlab, Algorytmy i złożoności, Inżynieria 
oprogramowania; 

VII. Moduł systemów informatycznych – 285 godzin i 25 ECTS – m.in. Systemy operacyjne, Bazy 
danych, Sztuczna inteligencja; 

VIII. Moduł specjalistyczny (Programowanie robotów mobilnych (a), Programowanie aplikacji 
użytkowych (b), Biznesowe systemy informatyczne (c), Sieci komputerowe (d)) – 487 (a) lub 495  
(b, c, d) godzin i 46 ECTS – dobór przedmiotów zależy od wybranej specjalności; 

IX. Realizacja projektu zespołowego – 114 godzin i 13 ECTS; 

X. Praktyki – 320 godzin i 6 ECTS. 

Każdemu modułowi jest przypisana pewna liczba punktów ECTS. Student uzyskuje w ciągu semestru 
30 punktów ECTS. Możliwa jest kontynuacja studiów z deficytem 13 punktów ECTS. Liczbę 
dopuszczalnego deficytu punktów ECTS reguluje uchwała Rady WME, dostępna na stronie: 
wme.amw.gdynia.pl. 



Informatyka | Akademia Marynarki Wojennej 21 

Program kształcenia oferuje 4 specjalności, rozpoczynające się na 5 semestrze: 

 Programowanie robotów mobilnych – z takimi przedmiotami jak m.in. Systemy wspomagania 
decyzji, Zaawansowane techniki sztucznej inteligencji, Podstawy robotyki, Czujniki pomiarowe 
i sensory; 

 Programowanie aplikacji użytkowych – z takimi przedmiotami jak m.in. Projektowanie 
serwisów WWW, Aplikacje internetowe, Aplikacje mobilne dla systemu Android, Wstęp do 
uczenia maszynowego; 

 Biznesowe systemy informatyczne – z takimi przedmiotami jak m.in. Zintegrowane systemy 
zarządzania, Przetwarzanie i wizualizacja danych, Informatyczne narzędzia pracy grupowej, 
Handel elektroniczny; 

 Sieci komputerowe – z takimi przedmiotami jak m.in. Protokoły sieci teleinformatycznych, 
Administrowanie serwerami, Projektowanie i infrastruktura sieci, Bezpieczeństwo sieci. 

Organizacja zajęć dydaktycznych na kierunku odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 19/2019 
z dnia 05.11.2019 r. (załącznik 2.18). Dokument ten określa szczegółowo zasady organizacji procesu 
kształcenia na całej uczelni, reguluje kwestie porządku zajęć dydaktycznych, zasad przydziału zajęć, 
planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych. Szczegółowy podział na grupy dla nowego rocznika 
dokonuje Dziekan.  

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów, 
laboratoriów, lektoratów języków obcych, zajęć z wychowania fizycznego oraz praktyk. Liczebność 
grup studenckich na zajęciach dydaktycznych ustala się w następujący sposób: 

 wykłady należy prowadzić dla wszystkich studentów danego rodzaju studiów, roku studiów, 
kierunku lub specjalności z uwzględnieniem warunków lokalowych oraz programów studiów; 

 ćwiczenia, zajęcia seminaryjne i konwersatoria - grupy do 25 osób; 

 laboratoria - w grupy do 15 osób. 

Szczegółowa organizacja roku akademickiego odbywa się corocznie na podstawie stosownego 
Zarządzenia Rektora (dla roku akademickiego 2019/2020 jest to Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 
26.06.2019 r. - załącznik 2.19). Zajęcia prowadzone są przez 15 tygodni w semestrze. Liczba godzin 
zajęć w tygodniu nie przekracza 25 godzin kontaktowych dla studiów stacjonarnych. Każdy semestr 
zawiera dwutygodniowy okres sesji egzaminacyjnej oraz przynajmniej tygodniowy okres sesji 
poprawkowej. 

Na studiach stacjonarnych zajęcia planowane są w kolejnych tygodniach semestru w systemie 1-3 
godziny wykładu i 2-4 godziny zajęć praktycznych z danego przedmiotu na tydzień. Zajęcia dydaktyczne 
prowadzone są w sposób tradycyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych, wspomagania 
komputerowego (prezentacje) oraz w laboratoriach i symulatorach. Studenci mają dostępne 
opracowania, podręczniki, skrypty i instrukcje wykonane w sposób tradycyjny, jak i w wersji 
elektronicznej oraz mają udostępnione przez nauczycieli prezentacje multimedialne do wybranych 
zagadnień. Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wymogów przedmiotu. Znaczącą formą 
kształcenia są zajęcia praktyczne tj. ćwiczeniowe, laboratoryjne i projektowe (62%). 

Studenci, którzy ukończą studia inżynierskie na kierunku informatyka, mogą kontynuować naukę na 
studiach drugiego stopnia innych uczelni w obszarze nauk technicznych i innych, jeżeli będą spełniali 
kryteria i wymagania określone w warunkach rekrutacjach na te studia. W planach, zmierzających do 
rozwoju kierunku informatyka, jest rozszerzenie oferty edukacyjnej wydziału o studia II stopnia. 

Zgodnie z programem kształcenia studenci na kierunku Informatyka zobowiązani są do odbycia 
praktyki zawodowej, trwającej 4 tygodnie (320 godzin, 6 punktów ECTS) w ramach przedostatniego 
semestru studiów, ale nie później niż do zakończenia ostatniego semestru studiów. 
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Student WME kierunku Informatyka odbywa praktykę na podstawie skierowania wystawionego przez 
Prodziekana. Praktyka jest realizowana na podstawie umów zawartych między Uczelnią (Wydziałem), 
a firmami (instytucjami, przedsiębiorstwami) działającymi w różnych obszarach gospodarki. 
Skierowanie zawiera wykaz osób odbywających praktykę w danej firmie, termin i nazwisko osoby 
nadzorującej (koordynatora praktyki) z ramienia Wydziału. Praktyki mogą być też realizowane przez 
studentów indywidualnie. Po zakończeniu praktyki student składa do dziekanatu sprawozdanie (wzór 
udostępniono na stronie internetowej WME), które jest opiniowane przez osobę nadzorującą  
z ramienia firmy. Więcej szczegółów jest zawartych w Regulaminie praktyk studenckich studentów 
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW (załącznik 2.14). 

Poniżej przedstawiono wykaz firm, z którymi WME podpisał umowę o współpracy oraz wybranych firm, 
w których realizowane są indywidualne praktyki zawodowe studentów informatyki: 

 Intel Technology Poland sp. z o.o., ul. Słowackiego 173, 80-298 Gdańsk; 

 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., ul. Arenda Dickmana 62, 81-
109 Gdynia; 

 Toucan Systems sp. z o.o., ul. Bernarda Chrzanowskiego 11, 80-278 Gdańsk; 

 Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia; 

 Neoteric sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk; 

 Nowatel sp. z o.o., ul. Gdańska 39/27, 84-230 Rumia; 

 NBC sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 251A, 53-234 Wrocław; 

 Jit Team sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia; 

 6 Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny, ul. Arenda Dickmana 10, 81-103 Gdynia; 

 Regionalne Centrum Informatyki, ul. Strażacka 2/8, 81-001 Gdynia; 

 Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP, ul. Jana z Kolna 8, 81-301 Gdynia; 

 Satel sp. z o.o., ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk; 

 Sailing Byte sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-335 Gdynia; 

 OPA Fundacja digital ul. Rudnicka 16, 37-400 Nisko; 

 IBM CLOUD sp. z o.o., ul. Krakowiaków 32, 02-255 Warszawa; 

 Integrated Solutions sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa; 

 yameo sp. z o.o., ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk; 

 Enadis sp. z .o.o., ul. Morska 149/u2, 81-222 Gdynia; 

 Prokhard sp. z o.o., ul. Polska 43, 81-334 Gdynia; 

 Currenda sp. z o.o., al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot. 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ustala warunki, tryb oraz termin 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w AMW. 
Obowiązującą podstawą prawną regulującą zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 jest 
Uchwała Senatu AMW nr 12/2019 z dnia 21 marca 2019 (załącznik 2.17). Ponadto, wszystkie 
informacje dotyczące opisu kierunków studiów oraz szczegółów procesu rekrutacji opublikowane są 
na stronie internetowej Uczelni http://amw.gdynia.pl w zakładce "Dla kandydata" oraz na stronie 
internetowej Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego http://wme.amw.gdynia.pl w zakładce "Dla 
kandydatów". 

Rekrutację na studia na kierunku informatyka prowadzi Uczelnia. Proces postępowania rekrutacyjnego 
przeprowadza Komisja Rekrutacyjna na zasadach określonych w zarządzeniu rektora. Komisja 
Rekrutacyjna podejmuje decyzje o wpisie kandydata na listę studentów oraz o odmowie przyjęcia 
kandydata na studia. W przypadku decyzji odmownej, kandydat może złożyć odwołanie do rektora. 

Przed postępowaniem kwalifikacyjnym od kandydata wymaga się dopełnienia kilku czynności 
formalnych, dotyczących: 

 rejestracji w systemie rekrutacji online; 

 wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne; 

 złożenia kopii dokumentów: dowodu tożsamości, świadectwa dojrzałości (zaświadczenia  
o wynikach egzaminu maturalnego) lub dyplomu ukończenia studiów (dla kandydatów na 
studia drugiego stopnia); 

 złożenia ankiety osobowej – podania o przyjęcie na studia. 

Rekrutacja odbywa się według rankingu wyników egzaminu maturalnego. Wynik kwalifikacji stanowi 
suma iloczynów wyników maturalnych oraz współczynników dla każdego wymaganego przedmiotu, 
przy czym liczbę przyznanych punktów za: 

 matematykę lub informatykę oblicza się mnożąc procent punktów uzyskanych z egzaminu 
maturalnego na poziomie: 

o podstawowym x 1,5, 

o rozszerzonym x 2,4, 

 język obcy nowożytny oblicza się mnożąc procent punktów uzyskanych z egzaminu 
maturalnego na poziomie: 

o podstawowym x 0,5, 

o rozszerzonym x 0,8. 

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymaganych 
przedmiotów, przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej, przeliczoną na punkty kwalifikacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 Uchwały 
Senatu AMW nr 12/2019 z dnia 21 marca 2019. W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego 
języka obcego nowożytnego przyjmuje się wynik maturalny korzystniejszy dla kandydata.  

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, punkty 
kwalifikacyjne nalicza się w sposób określony w Załączniku nr 2 Uchwały Senatu AMW nr 12/2019  
z dnia 21 marca 2019.  

Kandydaci posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB przyjmowani 
są na wybrany kierunek studiów bez udziału w konkursie świadectw.  

http://amw.gdynia.pl/
http://wme.amw.gdynia.pl/
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W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów kwalifikacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu na 
studia mają kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów kwalifikacyjnych z matematyki lub 
informatyki. 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są 
osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na mocy uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej  
w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 
laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, są zobowiązane spełnić wszystkie warunki 
formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia. 

W AMW maja prawo kształcić się cudzoziemcy na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

System weryfikacji i oceny osiągania efektów uczenia się regulowany jest przez: 

 Regulaminu Studiów zatwierdzony decyzją nr 329 DNiSW MON z dnia 02.09.2019 (załącznik 
2.13);  

 Regulaminu uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia jako załącznika nr 1 do 
Uchwały Senatu AMW nr 11/2015 z dnia 5 marca 2015r (załącznik 2.16). 

Powołany Uchwałą Senatu AMW Nr 11/2015 z dnia 5 marca 2015r. Uczelniany System Zapewnienia 
Jakości Kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej obejmuje organizację kształcenia, programy 
kształcenia, nauczanie, ocenianie oraz środowisko kształcenia.  

Regulamin Studiów AWM upoważnia Dziekana do wydania decyzji uznania punktów uzyskanych  
w innych uczelniach po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza AMW.  

WME uczestniczy w realizacji programu Erasmus+ i uznaje dorobek studentów uzyskany w uczelniach, 
z którymi AMW/WME posiada podpisane stosowne umowy o współpracy. Warunki studiowania  
i zasady uznawania efektów w przypadku studiów w ramach programu Erasmus+ reguluje Regulamin 
Wyjazdów Studentów, Doktorantów i Pracowników Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w Ramach 
Programu Erasmus + dostępne na internetowej stronie wydziałowej. 

Efekty kształcenia określone są w kartach przedmiotów (sylabusach) dostępnych dla studentów na 
stronie internetowej Wydziału. Karty przedmiotów zawierają ponadto informacje dotyczące 
warunków zaliczenia przedmiotów oraz kryteria oceniania. Informacje te przekazują także nauczyciele 
akademiccy na pierwszych zajęciach prowadzonych przedmiotów. 

Weryfikacja efektów uczenia się osiąganych przez studentów realizowana jest na wszystkich etapach 
kształcenia, przede wszystkim poprzez zaliczenie studentowi danej formy dydaktycznej przez 
nauczyciela akademickiego na podstawie ocen formujących oraz weryfikację zbiorczą na podstawie 
oceny podsumowującej w ramach poszczególnych przedmiotów. Weryfikacja efektów uczenia się 
prowadzona jest również na etapie procesu dyplomowania oraz praktyk. Szczegółowe kwestie 
dotyczące zasad realizacji praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk studenckich studentów 
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego przyjęty uchwałą RW nr 34/2015 z dnia 16.12.2015 r. (załącznik 
2.14). 

Weryfikacji efektów uczenia się procesu dyplomowania dokonuje prowadzący seminarium dyplomowe 
nauczyciel akademicki oraz promotor.  

W procesie monitorowania stopnia osiągnięcia efektów uczenia się biorą udział: 

 Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia powołany przez Prodziekana ds. Kształcenia  
i Studenckich WME decyzją nr 5 z dnia 31.01.2020 r., określający stopień osiągnięcia efektów 
uczenia się dla WME w Raportach WZJK. 

 rada dyscypliny WME na posiedzeniach poświęconych jakości kształcenia, 

 nauczyciele akademiccy, 
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 studenci w ramach powszechnego procesu ankietowania, 

 udziałowcy zewnętrzni. 

Istotnym narzędziem wspomagającym proces monitorowania i oceny progresji studentów jest system 
informatyczny z modułem „Wirtualna Uczelnia”. Stosując moduł „Wirtualna Uczelnia”, pracownicy 
dziekanatu na bieżąco śledzą wyniki zaliczeń wprowadzane do systemu przez nauczycieli 
prowadzących przedmiot oraz mają możliwość generowania raportów. Dzięki tym danym dwa razy  
w roku Rada Wydziału jest zapoznawana z wynikami sesji, skalą i przyczynami odsiewu studentów. Na 
tej podstawie może podejmować działania służące poprawie jakości kształcenia. 

Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy obejmują głównie: 

 Sprawdziany pisemne (kolokwia) w formie: 

o otwartych pytań wymagających udzielenia opisowej odpowiedzi,  

o pytań testowych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Pytania testowe 
przygotowane są w formie papierowej lub w formie elektronicznego formularza 
wypełnianego na komputerze obejmującego wybrane pytania wylosowane z wcześniej 
przygotowanej bazy pytań dla każdego studenta indywidualnie i zróżnicowane pod 
względem np. kolejności pytań lub wyboru z określonych grup tematycznych.  

 Odpowiedzi ustne wymagające sformułowania i udzielenia ustnej odpowiedzi opisowej.   

Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności obejmują: 

 Sprawdzenie poprawności wykonania w ramach ćwiczeń laboratoryjnych zadań, które mogą 
mieć charakter praktyczny lub symulacyjny, 

 Sprawdzenia poprawności rozwiązania postawionych problemów w ramach zadań 
projektowych lub sprawdzenia w formie pisemnego sprawdzianu poprawności rozwiązania 
zadań projektowych mających charakter obliczeniowy. Sprawdzenie poprawności rozwiązania 
postawionych problemów w ramach ćwiczeń projektowych odbywa się poprzez weryfikację 
założeń projektowych, kolejności wykonywania poszczególnych etapów projektu, 
poprawności poszczególnych etapów, poprawności wyników końcowych w kontekście 
postawionego problemu do rozwiązania. Weryfikacja poprawności końcowych wyników może 
odbywać się poprzez dyskusję na forum grupy studenckiej na podstawie przygotowanej 
prezentacji multimedialnej, w której studenci przedstawiają wyniki uzyskane w zrealizowanym 
zadaniu projektowym. 

 Krótkie sprawdziany pisemne (wejściówki) stosowane jako forma sprawdzenia przygotowania 
studentów do zajęć laboratoryjnych z technicznych przedmiotów kierunkowych  
i specjalistycznych. 

 Kontrolę realizacji zadań na zajęciach laboratoryjnych poprzez weryfikację treści  
w sprawozdaniu.  

Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych związane są z realizacją 
prac w zespołach laboratoryjnych, w których studenci rozwiązują postawione przed nimi zadania 
modelowe, konfiguracyjne lub symulacyjne. Zespoły studenckie składają się zwykle do dwóch lub 
trzech członków w zależności od liczby stanowisk laboratoryjnych lub skomplikowania ćwiczenia 
projektowego lub laboratoryjnego. Metody w zakresie kompetencji społecznych obejmują weryfikację 
struktury podziału pracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu studenckiego oraz ocenę 
prezentacji praktycznych, symulacyjnych lub projektowych wyników jako sumy cząstkowych 
prezentacji wszystkich członków zespołu. 

Zasady, warunki oraz tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 
systemem studiów reguluje szczegółowo Uchwała nr 22/2019 Senatu Akademii marynarki Wojennej  
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z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 
Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się zobowiązana jest do złożenia w dziekanacie 
wniosku i stosownych dokumentów w określonych terminach. Potwierdzanie efektów uczenia się 
przeprowadza powołana przez prodziekana ds. kształcenia i studenckich komisja weryfikująca 
składająca się z nauczycieli akademickich prowadzących dany kierunek. Potwierdzanie efektów uczenia 
się dokonuje się w Uczelni po analizie portfolio oraz porównania całego programu kształcenia dla 
danego kierunku. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej 
niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu 
i profilu kształcenia. Za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się AMW 
pobiera opłaty. 

Zasady dyplomowania regulują: 

 Regulamin Studiów zatwierdzony decyzją nr 329 DNiSW MON z dnia 02.09.2019 (załącznik 
2.13);  

 Zasady prowadzenia pracy dyplomowej WME będące załącznikiem do decyzji Prodziekana ds. 
Kształcenia i Studenckich z dnia 12.12.2019 (załącznik 2.15). 

Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego 
tytuł lub stopień naukowy. Za zgodą Rady Wydziału kierownikiem pracy dyplomowej studiów 
pierwszego stopnia może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera. 
Tematy prac dyplomowych zgłaszane są przez nauczycieli akademickich. Możliwe jest także 
zaproponowanie tematu przez studenta, może być to także praca powstała w ramach studenckiego 
koła naukowego. W wyznaczonym przez dziekana terminie, nie później niż 6 miesięcy przed 
zakończeniem semestru dyplomowego – tematy prac dyplomowych i propozycje ich kierowników 
zgłaszane są na Radzie Instytutu odpowiedzialnego za kierunek studiów. Student po zapoznaniu się  
z zatwierdzonym przez dziekana wykazem prac dyplomowych, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, 
dokonuje wyboru tematu, zgłasza ten fakt w dziekanacie i niezwłocznie kontaktuje się z kierownikiem 
pracy w celu uzyskania jego pisemnej zgody oraz wytycznych do realizacji pracy. Opiekun pracy 
zobowiązany jest wydać zadanie do pracy dyplomowej co najmniej 5 miesięcy przed planowanym 
terminem obrony, a student potwierdza swoim podpisem zapoznanie się z jego treścią. 

Student składa pracę dyplomową w dziekanacie. Praca jest oceniana niezależnie przez promotora  
i recenzenta. Pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz uzyskanie przez studenta wszystkich zaliczeń  
i zdanie egzaminów wynikających z obowiązującego planu studiów jest podstawą do wyznaczenia 
terminu egzaminu dyplomowego. Egzamin obejmuje odczytanie recenzji, zwięzłe (w formie prezentacji 
multimedialnej) przedstawienie celu i najważniejszych osiągnięć pracy oraz odpowiedzi na 3 pytania. 
Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół. 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 
oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Obsada zajęć dydaktycznych realizowana jest według poniższych zasad. Prodziekan do spraw 
kształcenia i studenckich wystawia zlecenie na prowadzenie określonego przedmiotu zgodnie  
z obowiązującym planem studiów i przesyła je do szefów jednostek wydziału (dyrektorów instytutów, 
kierowników katedr lub samodzielnego zakładu), z której pochodzi autor zaakceptowanej przez 
dziekana karty przedmiotu. Szef jednostki dobiera do realizacji zlecenia nauczyciela lub nauczycieli 
akademickich, kierując się ich doświadczeniem zawodowym, dorobkiem dydaktycznym i możliwością 
osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Pod uwagę brany jest również dorobek naukowy, wyniki 
oceny okresowej, opinie studentów (w tym oceny z ankietyzacji). Istotną rolę podczas przydziału zajęć 
odgrywają również inne obowiązki pracownika. Kierownik jednostki kieruje się koniecznością 
zapewnienia pensum dydaktycznego i sprawiedliwego podziału obowiązków wśród pracowników. 
Wyznaczony do prowadzenia zajęć pracownik akceptuje swoją kartę obciążeń indywidualnych. 
Nauczyciele akademiccy rozpoczynający swoją karierę prowadzą część zajęć pod nadzorem 
doświadczonych nauczycieli. Jest to istotny element zachowania ciągłości pokoleniowej. 

Monitorowanie jakości procesu dydaktycznego jest realizowane w sposób ciągły przez Wydziałowy 
System Zapewnienia Jakości Kształcenia. W pracach Wydziałowego Zespołu uczestniczą również 
przedstawiciele studentów, a przedmiotem prac jest m.in. analiza wyników ankiet studenckich. 
Wnioski formułowane przez zespół i podejmowane działania, jak również cykliczne spotkania 
przedstawicieli Samorządu Studentów z władzami wydziału mają wpływ na obsadę zajęć 
dydaktycznych. 

Trzon kadry prowadzący zajęcia na kierunku informatyka stanowią nauczyciele Katedry informatyki 
oraz pozostałych jednostek Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. Zajęcia związane z naukami 
humanistycznymi i społecznymi są realizowane przez nauczycieli Wydziału Nauk Humanistycznych  
i Społecznych, zajęcia językowe przez nauczycieli Studium Języków Obcych a zajęcia WF przez 
nauczycieli Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w ramach zleceń między jednostkami 
organizacyjnymi Akademii. Przedmioty na kierunku informatyka, poza modułem ogólnouczelnianym, 
realizowane są przez zespół 32 nauczycieli akademickich (1 z tytułem naukowym profesora, 8 ze 
stopniem naukowym doktora habilitowanego, 13 ze stopniem naukowym doktora oraz 10 z tytułem 
zawodowym magistra). Wszystkie te osoby są zatrudnione w AMW jako podstawowym miejscu pracy. 

Charakterystyka nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku informatyka 
została przedstawiona w załączniku 2.4. Zgodnie z przedstawioną charakterystyką, wszyscy nauczyciele 
akademiccy posiadają kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym konieczne 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe i przygotowanie pedagogiczne. 

Nauczyciele akademiccy poszerzają swoje kompetencje poprzez realizację prac badawczo-
rozwojowych, uczestniczenie w kursach i szkoleniach oraz w konferencjach i seminariach. Pracownicy 
wydziału mają możliwość wyjazdów szkoleniowych i konferencyjnych w ramach zagranicznych 
programów np: Erasmus+. Wśród najważniejszych czasopism, w których pracownicy prowadzący 
zajęcia na kierunku informatyka publikowali rezultaty swoich prac badawczych, należy wymienić: 

 Journal of Marine Engineering and Technology; 

 Polish Maritime Research; 

 Sensors; 

 International Journal of Maritime & Technology; 

 Transactions on Maritime Science; 

 IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems; 

 Journal of Theoretical and Applied Computer Science; 
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 International Journal of Computational Intelligence Systems; 

 Soft Computing. 

Studenci, pod opieką wyznaczonej, kadry prowadzą badania naukowe między innymi w ramach 
działalności studenckich kół naukowych. Rezultatem uczestniczenia studentów w badaniach 
naukowych jest także ich współautorstwo publikacji naukowych i opracowań naukowo-badawczych 
tematycznie związanych z kierunkiem studiów. Wśród artykułów można wskazać: Patrycja Trojczak, 
Ewa Peciak, Model procesowy współczesnej biblioteki, TTS Technika Transportu Szynowego, 2015, nr 
12, s. 1575-1581 oraz Artur Zacniewski, Daniel Dakus, Internet application to support yacht navigation, 
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 46 (118)/2016, Szczecin 2016, pp. 68-75. 

Rozwój kadry wspierany jest na każdym poziomie organizacyjnym uczelni. Do elementów 
wspierających rozwój kadry na poziomie uczelni zalicza się: nagrody Rektora-Komendanta AMW za 
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, za działalność publikacyjną lub udzielone patenty. 
Ponadto, wspierane są wyjazdy konferencyjne oraz szkoleniowe, jak również związane  
z pozyskiwaniem nowych projektów. Wydział Mechaniczno-Elektryczny wspiera awanse naukowe 
pracowników, a także motywuje pracowników do osiągnięć naukowych, dydaktycznych i innych form 
aktywności na rzecz WME. Zapewnia to wzrost kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej niezbędny do 
osiągnięcia odpowiednich efektów uczenia. W latach 2014-2019, wśród kadry prowadzącej zajęcia 
dydaktyczne na kierunku informatyka 1 pracownik uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
technicznych, natomiast 4 pracowników stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
technicznych. 

Pracownicy prowadzący badania naukowe sukcesywnie przeszkalani są w zakresie zarządzania 
projektami z zakresu metodyki Prince2 – szkolenia finansowane są ze środków wydziałowych 
wypracowanych m.in. z kosztów pośrednich realizowanych projektów. 

Kierownik Katedry Informatyki odpowiedzialny za kierunek informatyka w ramach prowadzonej 
działalności statutowej przyznaje środki finansowe w zależności od osiąganych efektów naukowych 
określanych przez zdobyte punkty za publikacje i patenty w roku poprzednim. Pozostała część środków 
będących w gestii kierownika również jest przeznaczana na wspieranie prac badawczych, udział w 
konferencjach, szkolenia, publikacje, itp. W razie potrzeby wspiera finansowo przygotowane 
publikacje, udział w konferencjach, zakup drobnej aparatury badawczej, itp. Dodatkowo nauczyciele 
mogą liczyć na wsparcie Dziekana Wydziału, szczególnie w zakresie finansowania publikacji naukowych 
w czasopismach o wysokim indeksie IF. 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz 
ich doskonalenie 

Wydział Mechaniczno-Elektryczny mieści się w historycznym kampusie Akademii Marynarki Wojennej, 
złożonym z siedmiu budynków rozmieszczonych w promieniu 1 km. 

W roku 2012 roku Akademia Marynarki Wojennej wzbogaciła się o nowoczesną bibliotekę wraz  
z zapleczem konferencyjno-audytoryjnym, w 2017 roku oddano do użytkowania nowe Akademickie 
Centrum Sportu, natomiast w 2019 roku oddano do użytku pływalnie. 

Biblioteka Główna AMW działa zgodnie z regulaminem wprowadzonym decyzją Rektora-Komendanta 
nr 245/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku. Studenci i pracownicy mają do dyspozycji w Bibliotece Głównej 
AMW 268 miejsc do pracy, 58 komputerów z dostępem do Internetu, 3 Pokoje Pracy Grupowej, 6 Pokoi 
Pracy Własnej, Czytelnię Wojskowych Wydawnictw Specjalistycznych i Wewnętrznych, Czytelnię 
Czasopism Bieżących, Pracownię Multimedialną. 

W sieci informacyjno-bibliotecznej dostępne są zasoby tradycyjne (drukowane) oraz elektroniczne. Dla 
czytelników dostępny jest katalog OPAC, zawierający 4 moduły: księgozbiór, czasopisma, kartotekę 
zagadnień oraz katalog bibliograficzny. Ponadto Biblioteka Główna AMW umożliwia korzystanie  
z elektronicznych baz danych dostępnych w sieci uczelnianej w tym między innymi Wirtualnej Biblioteki 
Nauki, bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing. 

Tradycyjny zasób Biblioteki Głównej AMW liczy ogółem ponad 180 tyś. woluminów i jednostek 
inwentarzowych, książek oraz zbiorów specjalnych. Biblioteka dysponuje 725 tytułami książek 
tematycznie powiązanych z informatyką. Czasopisma tradycyjne dostępne są w Czytelni Czasopism 
Bieżących oraz w Czytelni Ogólnej. Ogółem w Bibliotece Głównej zgromadzono ponad 300 tytułów 
czasopism (polskich i zagranicznych) prenumerowanych w różnych latach. Obecnie prenumerowanych 
jest 113 tytułów czasopism polskich oraz 34 tytuły czasopism zagranicznych. Publikacje pracowników 
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego umieszczone są w bazie uczelnianej Expertus. Biblioteka Główna 
wykonuje również dla pracowników, studentów i kursantów AMW Tematyczne Zestawienia 
Bibliograficzne.  

Biblioteka jest dostępna dla pracowników i studentów od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-
18.00 oraz w piątek i sobotę w godzinach 8.00-15.00. Biblioteka Główna AMW zaprasza pracowników 
i studentów uczelni do współudziału w kształtowaniu kolekcji zbiorów bibliotecznych poprzez 
składanie za pośrednictwem strony internetowej biblioteki propozycji tytułów książek, z jakich 
chcieliby skorzystać w czytelniach biblioteki. Więcej informacji na temat Biblioteki głównej AMW 
znajduje się w załączniku 2.7.  

Na dużym obszarze uczelni istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci internetowej, co 
pozwala na korzystanie z Internetu na komputerach przenośnych, tabletach i smartfonach.  

Sale dydaktyczne oraz laboratoria Katedry Informatyki są skupione w budynku 353 na parterze  
i pierwszym piętrze. Zaplecze lokalowe zajmowane przez katedrę zostało w większości 
zmodernizowane w roku 2015. Infrastruktura Katedry stanowi bazę w zakresie kształcenia na kierunku 
informatyka a w szczególności pokrywa większość potrzeb w zakresie kształcenia specjalistycznego  
w obszarze informatyki. Studenci kierunku informatyka korzystają również z sal wykładowych  
i laboratoryjnych innych jednostek organizacyjnych Akademii a w szczególności sal wykładowych 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, sal wykładowych oraz laboratoriów Katedry 
Matematyki i Fizyki oraz laboratoriów Katedry Elektrotechniki Okrętowej i Katedra Automatyki 
Okrętowej. Szczegółowy charakterystyka sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni w których 
prowadzone są zajęcia ze studentami kierunku informatyka przedstawiono w załączniku 2.6. 

Katedra Informatyki dysponuje następującymi laboratoriami: 

 Laboratorium architektury systemów 

 Laboratorium sieci komputerowych 
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 Laboratorium technologii internetowych i baz danych 

 Laboratorium systemów operacyjnych 

 Laboratorium podstaw informatyki 

 Laboratorium sieci bezprzewodowych oraz systemów alarmowych SATEL 

 Laboratorium wirtualnego pola walki 

 Laboratorium inżynierii oprogramowania 

 Laboratorium metodyki i techniki programowania 

W latach 2017-2019 baza dydaktyczna została rozbudowana o następujące, elementy:  

 Laboratorium sieci bezprzewodowych oraz systemów alarmowych SATEL; 

 Laboratorium wirtualnego pola walki; 

 Dwa serwery wirtualizacji Dell PowerEdge RX740XD (CPU: 2x32(2,1GHz), RAM: 640GB, HDD: 
32TB, Windows 2019); 

 Switch Dell S4048-ON (48x10 SFP+, 6x40 QSFP+); 

 Przełącznik KVM Oxca-16 16 portów; 

 Trzy zasilacze UPS Eaton 5PX3000iRTN (3kVA); 

 Switch Juniper EX2300-48 (48x1Gb, 4x10 SFP+); 

 Switch - przełącznik zarządzający Juniper EX2300-24 (24x1Gb, 4x10 SFP+); 

 Dwa serwery - kontrolery domen Dell PowerEdge RX440 (CPU: 1x12(2,1GHz), RAM: 32GB, 
HDD: 4TB, Windows 2019); 

 Serwer – repozytorium Synology RS818RP+ (CPU: 1x4(2.4GHz), RAM: 16GB, HDD: 32TB, DSM 
6.2.2); 

 Serwer - baz danych, Dell PowerEdge R530 (CPU: 2x16(2,1GHz), RAM: 64GB, HDD: 20TB, 
Windows 2019); 

 Serwery obliczeniowe: 

o Trzy komplety: 4×2080RTX (płyta główna: ASUS WS C621E SAGE, procesor: 2 x Intel® 
Xeon® Silver 4114 2.2, pamięć RAM: 2 x 32GB DDR4 2666 RDIMM, karty graficzne: 4 x 
ASUS GeForce RTX 2080 8 GB, hard drive: SSD XPG M.2 2TB, power supply: AFOX AF-
2000 2000W 

o Dwa komplety: 4×2080RTX-FE (płyta główna: ASUS WS C621E SAGE, procesor: 2 x 
Intel® Xeon® Silver 4114 2.2, pamięć RAM: 2 x 32GB DDR4 2666 RDIMM, karty 
graficzne: 4 x ASUS GeForce RTX 2080Ti-FE 11GB, hard drive: SSD XPG M.2 2TB, 
zasilacz: AFOX AF-2000 2000W) 

o Jeden komplet: 6×1080 (płyta główna: ASRock H110 Pro BTC+, procesor: Intel Core I5-
7600, pamięć RAM: 2 x 8GB VIPER DDR4, karty graficzne NVidia: 6 x MSI GeForce GTX 
1080 GAMING X 8G, zasilacz: CHIEFTEC GPM-1250C) 

Jednocześnie należy nadmienić, że zaplecze dydaktyczne podlega ciągłej modernizacji. Kadra Katedry 
bardzo aktywnie działa na rzecz pozyskiwania funduszy na rozwój infrastruktury dydaktycznej. 
Głównym źródłem jest Plan Modernizacji Technicznej MON w ramach którego nauczyciele rokrocznie 
składają po kilka wniosków. Na rok 2020 złożono wnioski o: 
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 zakup sprzętu oraz wdrożenie „Stanowiska diagnostycznego do sieci teleinformatycznych” 
(przewidywany koszt 81 tyś. zł), w składzie: zestaw przyrządów pomiarowych (analizator 
okablowania pasywnego i sieci aktywnej, tester transmisji danych, tester ciągłości kabla  
z sondą cyfrową i adapterami), zestaw narzędzi do kabli i złącz (wizualny lokalizator uszkodzeń, 
złącza i adaptery, narzędzia do kabli, zestaw wkładek SFP, system do oznakowania przewodów, 
zasilacz akumulatorowy), zestaw urządzeń monitorujących (konsole (laptopy), monitory, 
uchwyty do konsol i monitorów), modułowy transporter, oprogramowanie systemowe  
i użytkowe. 

 zakup sprzętu i oprogramowania do wirtualizacji laboratoriów dla kierunku informatyka 
(przewidywany koszt 363 tyś. zł), w składzie: serwer wirtualizacji – 3 szt., serwer Backup, 
macierz dyskowa, przełączniki sieciowe SAN / LAN, stanowisko zarządzające  
w ukompletowaniu, oprogramowanie środowiska wirtualnego, zasilacz UPS 

 zakup, montaż oraz instalacja urządzeń i oprogramowania do laboratorium miernictwa sieci 
optycznych, przewodowych i bezprzewodowych (przywidywany koszt: 204 tyś. zł) w składzie: 
zestaw do diagnostyki światłowodowej, testery okablowania, analizatory widma 
elektromagnetycznego i WiFi, zestaw anten, oprogramowanie wspierające do projektowania  
i diagnozowania sieci bezprzewodowych, stanowisko komputerowe instruktora, przenośny 
zestaw komputerowy do rejestracji wyników, zestaw okablowania, kable światłowodowe (SC, 
LC/PC, ST/PC, SC/PC). 

Na rok 2021 złożono wnioski o: 

 uruchomienie specjalizowanego Laboratorium Informatyki Śledczej (przewidywany koszt  
1 mln zł); 

 zakup, montaż oraz instalacja urządzeń i oprogramowania umożliwiających prowadzenie 
rozpoznania obrazowego (przewidywany koszt 1 971 tyś. zł); 

 zakup sprzętu oraz wdrożenie „Laboratorium Internetu Rzeczy” (przewidywany koszt 350 tyś. 
zł); 

 budowę Laboratorium Inżynierii Systemów Informatycznych (przewidywany koszt 188 tyś. zł). 

W zakresie oprogramowania licencjonowanego Katedr Informatyki dysponuje: 

 Systemami operacyjnymi serwerów: Windows 2012, Windows 2016, Windows 2019; 

 Systemami operacyjnymi stacji roboczych: Windows 8.1 pl, Windows 10 pl, Windows 10 eng; 

 Oprogramowanie do wirtualizacji HyperV;  

 Oprogramowanie użytkowe: SQL serwer, SQL Operation Studio, Visual studio, Visio, Project, 
Matlab, Office 2010 pro edu, Office 2016 pro, Office 2016 std eng ae, Office 2016 pro ae, Office 
2016 pro edu, Office 2019 pro edu, Paragon Hard Disc Manager, VBS3, Visual Enterpise, Visual 
Standard, IntelliJ IDEA Ultimate, Lab View Base 2019, Visual Studio Prof., Corel Draw Suite 
2019; 

 Oprogramowanie antywirusowe Eset Security. 

Dodatkowo na zajęciach, zgodnie z własnymi potrzebami nauczyciele korzystają z oprogramowania 
udostępnianego na licencji otwartej np.: SciLab, systemy operacyjne Linux, Gimp, WireShark, 
NotePad++, Python, VirtualBox, Metasploit, MOOS IvP i wiele innych. Studenci kierunku objęci są 
programem Microsoft Azure for Education, w ramach którego mają darmowy dostęp do 
oprogramowania firmy Microsoft, w tym pełnych wersji systemów operacyjnych, SQL Servera  
i kompilatorów. W przypadku realizacji pracy własnej poza terenem uczelni, studenci mogą skorzystać 
z udostępnionych licencji indywidualnych oprogramowania Matlab i Labview. Do dyspozycji studentów 
pozostają także moduły mikroprocesorowe takie jak Arduino i Raspberry Pi wraz z akcesoriami, które 
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mogą wypożyczyć na potrzeby realizacji zadań projektowych lub prac dyplomowych. Dodatkowo,  
w przypadku realizacji prac dyplomowych wymagających zakupu dodatkowych elementów 
elektronicznych, mechanicznych lub innych takie zakupy są realizowane w ramach pracy statutowej 
lub kosztów ogólnych Wydziału. 

Baza dydaktyczna Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW jest poddawana corocznej kontroli 
prowadzonej w ramach przeglądu bazy dydaktycznej oraz jest kontrolowana na bieżąco przez osoby 
odpowiedzialne za poszczególne elementy tj. nauczycieli akademickich a w szczególności techników. 
Komisja dokonująca przeglądu ocenia stan techniczny oraz właściwe wyposażenie elementów bazy 
dydaktycznej (sale wykładowe, laboratoria, pracownie) ujmując w raporcie z przeprowadzonej kontroli 
uwagi oraz zalecenia związane z wprowadzeniem dodatkowego wyposażenia bądź modernizacji. Co 
roku, w ramach Akademii, tworzony jest również plan w którym można ująć potrzeby dotyczące 
modernizacji lokalowej oraz wyposażenia infrastruktury dydaktycznej.  

Studenci mają możliwość korzystania z laboratoriów w godzinach pozalekcyjnych w celu realizacji 
własnych zainteresowań lub prac dyplomowych, bądź uzyskać zdalny dostęp do sprzętu  
i oprogramowania.  
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

WME współpracuje z wieloma instytucjami i uczelniami wspomagającymi proces dydaktyczny  
i prowadzenie badań rozwojowych. Udział otoczenia społeczno-gospodarczego w konstruowaniu oraz 
doskonaleniu programu studiów odbywa się poprzez: 

 Spotkania robocze mające na celu dopasowanie programu studiów do wymogów otoczenia 
społeczno—gospodarczego. Główni udziałowcy to Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni, 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni (CTM), Satel sp. z o.o.  
W wyniku spotkań unowocześniane są treści w istniejących przedmiotach a także powstają 
nowe laboratoria (np. Laboratorium sieci bezprzewodowych oraz systemów alarmowych); 

 Proces corocznych obowiązkowych uzgodnień programów studiów dla kandydatów na 
żołnierzy zawodowych prowadzone z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. 
W wyniku tych uzgodnień wprowadzane są nowe przedmioty lub treści w istniejących 
przedmiotach a także ciągle unowocześniana jest infrastruktura dydaktyczna;   

 Wspólnie realizowane projekty badawcze i badawczo-rozwojowe, czego przykładem może być 
utworzenie specjalności Programowanie robotów mobilnych co było wynikiem współpracy 
naukowej z Politechniką Gdańską, Politechniką Krakowską oraz Przemysłowym Instytutem 
Automatyki i Pomiarów.  

Istotne znaczenie mają również indywidualne, nieformalne kontakty nauczycieli zarówno z firmami 
działającymi w branży IT, uczelniami wyższymi działającymi w regionie oraz kraju a także uczelniami 
zagranicznymi. Wymiana doświadczeń dydaktycznych czy organizacyjnych, wzmacnia obustronnie nie 
tylko potencjał dydaktyczny ale także naukowy. Prowadzenie wspólnych projektów badawczych, 
pomoc w realizacji zadań dla gospodarki morskiej i narodowej to główne kwestie podpisanych umów. 
Należy również zaznaczyć, że część kadry prowadzącej zajęcia na kierunku informatyka prowadzi 
własną działalność gospodarczą w obszarze informatyki lub są pracownikami firm z tego obszaru. 
Doświadczenia kadry, a w szczególności znajomość rynku pracy, przekładają się na wprowadzane do 
programu studiów modyfikacje w zakresie treści, nowych przedmiotów czy specjalności, które 
powodują, że program studiów jest zgodny z obecnymi trendami w rozwoju dyscypliny. Ponadto 
pozwala to na proponowanie studentom ciekawych i aktualnych tematów prac dyplomowych.   
Potwierdzeniem tego są bardzo dobre perspektywy zatrudnienia absolwentów AMW kierunku 
informatyka wyrażone chociażby tym, że zdecydowana większość studentów podejmuje pracę już  
w trakcie studiów (nawet po drugim roku).  

Udział otoczenia społeczno-gospodarczego w realizacji programu studiów odbywa się głównie 
poprzez: 

 Realizację praktyk (między innymi: RCI w Gdyni, Olsztynie, Biuro Hydrografii Marynarki 
Wojennej, 6 Ośrodek Rozpoznania Elektronicznego, CTM, Toucan Systems, Zakład Automatyki 
i Urządzeń Pomiarowych AREX sp.z o.o, Neoteric, Nowatel sp. z o. o.), 

 Wizyty studyjne studentów w firmach informatycznych (ACEL sp. z o. o., VS DATA, Satel, Arex, 
Kainos Polska, Squadron sp.z o.o., Toucan Systems Sp. z o. o., Sailing Byte sp. z o.o., VSData), 

 Zajęcia ze studentami realizowane przez przedstawicieli firm (między innymi: RCI Gdynia, Intel, 
Toucan Systems Sp. z o. o., Neoteric, Assecco, Astor).   

Ponadto duży wpływ na rozwój kierunku, szczególnie na jego popularność wśród młodzieży szkolnej, 
mają zajęcia tematyczne prowadzone dla uczniów szkół średnich. W ostatnich latach z zajęć takich 
skorzystali uczniowie, między innymi: I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, 
Technikum Informatycznego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, Zespołu Szkół Handlowych Technikum 
nr 1 w Sopocie.  
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku 

WME przykłada dużą wagę do umiędzynarodowienia procesu kształcenia na wszystkich prowadzonych 
kierunkach, w tym w szczególności na kierunku informatyka. Celem tych zabiegów jest wykształcenie 
studentów potrafiących odnaleźć się na globalnym rynku pracy. Realizacja tego celu odbywa się 
poprzez: prowadzenie wybranych zajęć w języku angielskim, przygotowania studentów do kształcenia 
i pracy w środowisku obcojęzycznym, wspieranie mobilności studentów i kadry dydaktycznej w ramach 
programu ERASMUS+. 

Przede wszystkim, kładzie się nacisk na doskonalenie wśród studentów znajomości języka angielskiego 
jako bardzo ważnego elementu na globalnym rynku IT. Celem kształcenia jest nie tylko uzyskanie 
ogólnej dobrej znajomości języka obcego, ale także przygotowanie studenta do pracy w zawodzie 
informatyka w środowisku obcojęzycznym. Dlatego lektorzy uczący studentów języków obcych kładą 
nacisk na doskonalenie umiejętności praktycznego posługiwania się danym językiem. Dodatkowo 
niektóre zajęcia specjalistyczne prowadzone są w języku angielskim (np. zajęcia z przedmiotów 
prowadzonych przez dra hab. inż. Vadima Romanuke, prof. AMW). Wielu wykładowców podaje 
literaturę do prowadzonych przez siebie przedmiotów w języku angielskim, często podając 
bezpośrednie źródła do darmowych zasobów na przykład w serwisie www.packtpub.com. Standardem 
jest również podawanie przez nauczycieli specyficznych nazw z zakresu informatyki w języku 
angielskim w trakcie zajęć prowadzonych w języku polskim.   

Ponadto umiędzynarodowieniu służą także dodatkowe kursy języka angielskiego realizowane  
w ramach wsparcia umiejętności komunikacji w języku angielskim ukierunkowane na wprowadzenie 
do specjalistycznego słownictwa i przygotowanie do samodzielnej lektury oryginalnych, 
angielskojęzycznych publikacji technicznych w wymiarze 30-40 godzin na semestr przez 2 semestry. 
Kursy takie były i są realizowane dla studentów kierunku informatyka w ramach projektów: 

 „Projekt POWER - Rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki  
i robotyki w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” realizowany w terminie od 01.04.2016  
do 31.03.2019:  łącznie 43 studentów kierunku informatyka w trzech edycjach. 

 „Projekt Żagle rozwiń - program rozwoju kompetencji studentów kierunków technicznych  
w Akademii Marynarki Wojennej” realizowany w terminie od 01.102017 do 31.07.2020:  
łącznie 28 studentów kierunku informatyka w dwóch edycjach. W ramach projektu studenci 
otrzymują również możliwość przystąpienia do egzaminu językowego TOEIC. 

W odniesieniu do umiędzynarodowienia procesu kształcenia fundamentalną kwestią jest zagadnienie 
mobilności oraz wymiany międzynarodowej studentów oraz nauczycieli akademickich prowadzących 
zajęcia na kierunku. Głównym programem, w ramach którego studenci kierunku informatyka mają 
możliwość ubiegania się o wyjazdy do uczelni zagranicznych jest program Erasmus+. W roku 
akademickim 2018/2019 z programu skorzystało po raz pierwszy dwóch studentów kierunku 
informatyka wyjeżdżając na Uniwersytet w Splicie. Ta stosunkowo niska liczba studentów wynika 
głównie z: braku poprzedników (i płynącej od nich wymiany doświadczeń) oraz pracy zawodowej 
rozpoczynanej często już po 2 roku studiów. Pozytywna informacja zwrotna uzyskany od tych dwóch 
pierwszych studentów oraz przetarte przez nich ścieżki powinny wpłynąć na zwiększenie 
zainteresowania wyjazdami wśród kolejnych roczników. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku 
studentów, nauczyciele akademiccy mogą korzystać z dwóch form programu Erasmus+: prowadzenia 
zajęcia na uczelniach zagranicznych oraz udziału w kursach językowych za granicą. Z pierwszej formy 
programu w ostatnich 5 latach skorzystało dwóch nauczycieli: jeden w roku 2016 na "Mircea cel 
Batran" Naval Academy (Constanta, Rumunia), drugi w roku 2019 na University of Dubrovnik 
(Dubrovnik, Chorwacja). Z drugiej formy w roku 2019 skorzystało także dwóch nauczycieli biorąc udział 
w kursie językowym na Malcie. Poza tym nauczyciele stale podnoszą swoje kompetencje językowe 
korzystając z otwartych zajęć języka angielskiego dla nauczycieli akademickich organizowanych przez 
władze uczelni, które odbywają się w AMW. Dodatkowo część wykładowców prowadzi też zajęcia na 

http://www.packtpub.com/
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innych wydziałach AMW np. na kierunku nawigacja (studia I stopnia) przeznaczonym dla studentów 
zagranicznych z Kataru, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej prowadzonym w języku angielskim. W roku 2014 
jeden z nauczycieli brał udział w wizycie studyjnej w ramach programu UE „Improving personal learning 

through Web2.0 and cloud computing” (Kilonia, Niemcy).  

W zakresie mobilności studentów, nauczycieli akademickich, kadry, w ramach programu ERASMUS+, 
WME podpisał umowy o współpracy międzynarodowej z następującymi uczelniami zagranicznymi: 

▪ Faculty of Maritime Studies, University of Split, Chorwacja, 

▪ Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka, Chorwacja, 

▪ Department of Maritime Studies, University of Dubrovnik, Chorwacja, 

▪ Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubliana, Słowenia, 

▪ Faculty of Maritime Studies, University of Ljubliana, Słowenia, 

▪ Faculty of Engineering, Nikola Vaptsarov Naval Academy, Varna, Bułgaria, 

▪ Maritime department, "Mircea cel Batran" Naval Academy, Constanta, Rumunia, 

▪ Escola Naval, Alfeite, Portugalia. 

Obecnie najbardziej zaawansowana jest współpraca z Uniwersytetem w Splicie i w Dubrowniku. 

Katedra Informatyki jest otwarta na przyjmowanie studentów zagranicznych w ramach prowadzonego 
kierunku. Aktualna oferta katedry dla zagranicznych studentów programu Erasmus+ obejmuje  
18 przedmiotów anglojęzycznych. Ich lista i sylabusy dostępne są pod adresem https://bit.ly/2TGwAus.  

Do zadań uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ należy monitoring i ocena aktywności 
zarówno studentów jak i nauczycieli akademickich. 
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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 

Każdy student WME może liczyć na wsparcie ze strony pracowników Wydziału i Uczelni. Prodziekan  
ds. Kształcenia i Studenckich nadzoruje proces dydaktyczny i jest bezpośrednim organem, do jakiego 
studenci zwracają się z indywidualnymi problemami dotyczącymi przebiegu studiów oraz podejmuje 
decyzje (w I instancji) i wyraża zgodę na uruchomienie uprawnień, jakie przysługują studentom, 
zgodnie z Regulaminem studiów AMW. Prodziekan ds. studenckich dostępny jest przez wszystkie dni 
tygodnia, w czasie poza prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi. Dodatkowo każda grupa studencka 
ma wyznaczonego opiekuna grupy. Opiekunowie grup są nauczycielami akademickimi WME. Opiekun 
na bieżąco monitoruje osiągnięcia dydaktyczne studentów, służy radą i pomocą w rozwiązywaniu 
wszelkich spraw i problemów grupy, jak również spraw i problemów indywidualnych studentów. 
Opiekunowie w pierwszych miesiącach roku akademickiego organizują spotkania z poszczególnymi 
grupami poruszając problematykę zgłaszaną przez studentów próbując jednocześnie wskazać 
optymalne rozwiązania.  

Ponadto dla studentów zorganizowane są dodatkowe zajęcia w formie konsultacji, służące rozwijaniu 
zainteresowań i pogłębianiu wiedzy przez studentów, jak również wyrównywania poziomu wiedzy oraz 
uzupełniania zaległości, w tym braków w zaliczeniach. 

Od decyzji wydanych przez Prodziekana z upoważnienia Dziekana (na podstawie odpowiednich 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) lub przez Dziekana, studenci mają możliwość 
odwołania się do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Na Wydziale stosowana jest 
procedura składania i rozpatrywania podań studenckich oraz procedura odwoławcza. Zgodnie z tymi 
procedurami: podania i wnioski kierowane do Dziekana (Prodziekana) składane są w Dziekanacie. 
Odwołania mogą być składane bezpośrednio w biurze Rektora lub pośrednio przez dziekanat. 
Rozpatrzenie podań, wniosków i odwołań kierowanych do Dziekana ma formę decyzji. Zasady 
rozpatrywania podań wniosków i odwołań są zgodne z przepisami Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

Motywowanie studenta do osiągnięcia lepszych wyników uczenia się oraz uczestniczeniu 
w działalności badawczej Wydziału odbywa się głównie poprzez działalność studenckich kół 
naukowych - Koło Naukowe ECHO. Członkowie koła naukowego biorą udział w kursach i szkoleniach 
organizowanych przy współpracy opiekuna koła. Studenci działający w kole naukowym systematycznie 
wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, niekiedy już z pierwszych komercyjnych miejsc pracy. 

Innym aspektem motywującym studentów do osiągania efektów uczenia się jest organizacja bądź 
uczestnictwo w konkursach na najlepszy projekt inżynierski/pracę dyplomową. Należy tutaj wymienić 
konkurs o nagrodę Czerwonej Róży, konkursy na najlepszą pracę dyplomową w AMW. W zakresie 
przygotowania studenta do wejścia na rynek pracy, poza praktykami w firmach z branży IT, 
organizowane są na Wydziale spotkania z przedstawicielami firm, współpracującymi z Wydziałem, 
w celach prezentacji działalności przedsiębiorstw i perspektyw zawodowych ich pracowników oraz 
zasad rekrutacji. Najpopularniejsze wydarzenie tego typu to coroczny Dzień Informatyki, na którym 
oprócz ww. przedsięwzięć realizowane są niekiedy praktyczne warsztaty z określonych zagadnień 
branży IT, np. testowanie oprogramowania. 

Studenci mają również możliwość wzięcia udziału w „Bałtyckim Festiwalu Nauki”, gdzie mogą 
zaprezentować własne osiągnięcia jak również zakres działalności innych ośrodków badawczo-
rozwojowych z rejonu Pomorza. 

Wydział Mechaniczno-Elektryczny prowadzi również współpracę z Biurem Karier Studenckich Akademii 
Marynarki Wojennej – jednostką łączącą studentów z przyszłymi pracodawcami poprzez organizację 
spotkań, szkoleń i imprez z firmami oraz przekazywaniu ofert pracy dla studentów Wydziału. Studenci 
Wydziału byli i są beneficjentami dwóch projektów a mianowicie:  
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 „POWER - rozwój kompetencji studentów informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki na 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” -  01.04.2016 r. do 31.03.2019 r. - 4 edycje.  

 „Żagle rozwiń – programu rozwoju kompetencji studentów kierunków technicznych 
w Akademii Marynarki Wojennej”. Jest on przedsięwzięciem, finansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Celem projektu 
jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i w zależności od potrzeb 
Uczestników/Uczestniczek projektu komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, 
umiejętności informatycznych lub analitycznych, odpowiadających potrzebom otoczenia 
społeczno-gospodarczego w okresie 01.10.2017 r. do 31.07.2020 r. Efektem realizacji projektu 
powinien być wzrost kompetencji studentów biorących w projekcie, a tym samym 
umożliwienie im lepszego dopasowania się do potrzeb rynku pracy.  

Obszarami wsparcia projektów były: 

 wsparcie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji inżynierskiej, prezentacji biznesowej, 

partnerskiego zarządzania i zarządzania projektami – 4 szkolenia po 16 godzin, 

 wsparcie umiejętności komunikacji w języku angielskim ukierunkowane na wprowadzenie do 

specjalistycznego słownictwa i przygotowanie do samodzielnej lektury oryginalnych, 

angielskojęzycznych publikacji technicznych – 40 godzin zegarowych w semestrze przez 

2 semestry, 

 wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych – szkolenia zewnętrzne certyfikowane 

w zakresie: 

o Testowania:  Certyfikowany Tester ISTQB, poziom podstawowy, Certyfikowany 

Tester ISTQB – poziom zaawansowany, 

o Programowania:  Java SE 8 Programming, Programowanie w C# with Microsoft 

Visual Studio 2012, Azure Developer Associate, 

o Administrowania sieciami:  Implementing Cisco IP Switched Networks v2.0, 

Implementing Cisco IP Routing v2.0, TROUBLESHOOTING AND MAINTAINING Cisco 

IP Networks v2, 

o Baz danych: Administrowanie MS SQL 2016, Oracle Database 12c R2: 

Administration Workshop Ed 3. 

  wsparcie w zakresie bezpośredniej współpracy z przyszłymi pracodawcami - realizacja poprzez 

projekt grupowy. Celem tych zajęć jest sprawdzenie posiadanych umiejętności poprzez 

rozwiązywanie zgłoszonych przez pracodawców zadań praktycznych. Z jednej strony 

możliwość przetestowania własnych kwalifikacji zawodowych aktualnie poszukiwanych przez 

pracodawców, a z drugiej strony odnalezienie swojej funkcji w zespole i zbadania umiejętności 

współpracy jako że projekt wykonywany jest w kilkuosobowych zespołach i poprzedzony jest 

szkoleniem liderów, które to ma pomóc w wyznaczeniu ról dla poszczególnych członków grupy. 

Projekt kończy się prezentacją zaproszonym pracodawcom uzyskanych przez studentów 

efektów i ich rzeczywistych umiejętności, podjęcie wspólnej dyskusji nad zaproponowanymi 

rozwiązaniami, wsparcie w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu między stronami.  
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Oczekiwane efekty: 

o Podniesienie samooceny oraz zwiększenie pewności dot. posiadanych umiejętności 

i możliwości znalezienia pracy na rynku, 

o Zbadanie własnych predyspozycji do pracy grupowej oraz określenie roli 

przyjmowanej w zespole (funkcji), 

o Zrozumienie zasad pracy zespołowej w praktyce. 

Wśród zrealizowanych tematów były m.in.:  

o Bank Krwi – aplikacja na platformę Android, 

o Modułowa stacja pogody – Arduino i Raspberry Pi w praktyce, 

o Modelowanie obiektów 3D na użytek środowiska symulacji taktycznej VBS 

(w zastosowaniach cywilnych i wojskowych), 

o Aplikacja zarządzająca modułami sterującymi automatyką domu wraz 

z przykładowymi modułami, 

o System przetwarzania obrazów w przeglądarce internetowej, 

o System lokalizowania miejsc biznesowych, 

o Projekt i implementacja modułu do wizualizacji transakcji na potrzeby systemu 

deanonimizacji użytkowników krypto walut, 

o Wdrożenie zautomatyzowanych systemów przeciwko wyciekom informacji klasy 

DLP w różnych organizacjach. 

 wizyty studyjne uczestników w siedzibach firm informatycznych. Wizyta studyjna u 

potencjalnego pracodawcy w towarzystwie mentora grupy (nauczyciel AMW) Każdą grupą 

opiekuje się przedstawiciel od strony pracodawcy. Celem tych wizyt jest zaznajomienie się ze 

specyfiką pracy w danej branży, poznanie funkcjonowania firmy, nawiązanie kontaktu, 

zaznajomienie z naturalnymi warunkami pracy w zawodzie oraz zebranie informacji dot. 

praktycznych sposobów rozwiązywania problemów analogicznych do tematu projektu 

grupowego. Dotychczas uczestnicy odwiedzili: 

o  ACEL Spółka z o.o.  z siedzibą ul. Twarda 6c w Gdańsku, 

o  VS DATA ul. Świętojańska 55/16, 81-391 Gdynia, 

o  Satel sp. z o.o., Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk, 

o  Arex,  Hutnicza 3, Gdynia, 

o  Kainos Polska, Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, 

o  Squadron sp.z o.o., ul. Narwicka 6 (Budynek ASE), 80-557 Gdańsk, 

o  Toucan Systems Sp. z o. o., Centrum Biurowe Neptun, Aleja Grunwaldzka 103,  80-

244 Gdańsk. 

 terenowe warsztaty kompetencji liderów – weekendowe zajęcia w terenie o charakterze gry 

zespołowej. Celem jest zbudowanie zespołu z grupy osób, które zgłosiły się do realizacji tematu 
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projektu grupowego. Odbywa się w terenie niezabudowanym, poza terenem AMW.  

Uczestnicy wykonują niestandardowe zadania praktyczne kreatywno-integracyjne, min. 

wcielają się w role paramilitarne, wykonują misje ratunkowe, itd. Celem szkolenia jest 

określenie zdolności przywódczych, asertywności, ale także zbadanie kreatywności, 

umiejętności radzenia sobie w stresie, pod presją czasu, umiejętności planowania 

strategicznego i umiejętności komunikacji. Szkolenie jest przygotowaniem do następnych 

kroków, pozwala na określenie roli w grupie, przetrenowania podziału zadań, wyznaczenie 

liderów w grupach. 

 dodatkowe zajęcia prowadzone przez pracodawców na terenie uczelni. Zajęcia dodatkowe  

(4-8h na spotkanie) z pracodawcami mają formę warsztatów, podczas których praktyk 

zawodu-przedstawiciel pracodawcy przedstawia specyfikę działalności operacyjnej swojej 

firmy w postaci prezentacji wybranych praktycznych zadań, realizowanych na co dzień przez 

jej pracowników oraz prezentuje działanie narzędzi, które są niezbędne do ich realizacji. Celem 

tych zajęć jest z jednej strony przedstawienie najbardziej aktualnych metod, narzędzi i technik 

stosowanych w zawodzie. Z drugiej strony zaznajomienie studentów ze specyfiką działalności 

przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Jest to szczególnie istotne w naukach technicznych, 

dla których postęp techniczny wymusza ciągłe śledzenie nowości w branży, a czego szczególnie 

brakuje w akademickich programach nauczania z powodu konieczności planowania  

z kilkuletnim wyprzedzeniem. Spotkania mają temat przewodni i są bezpośrednio związane  

z doświadczeniem zawodowym wykonawcy. Uzyskiwane efekty kształcenia u studentów: 

o prezentacja poszukiwanych umiejętności zawodowych, szczególnie potrzebnych na 

rynku pracy, 

o zwiększenie pewności dot. posiadanych umiejętności i ukierunkowanie na wybór 

odpowiedniej dla siebie specyfiki zawodu, 

o Zmotywowanie studentów do samodzielnego pogłębiana wiedzy w wybranej przez 

siebie specyfice branży, 

o Nawiązanie kontaktu personalnego z wieloma przedstawicielami pracodawców. 

Dotychczas zorganizowano spotkania m.in. z: 

o Marcin Kleinszmidt - Kierownik projektu w TOUCAN, „Od freelancera do managera 

– praca kierownika projektu softwarowego”, 

o Jakub Marchiwicki -  Dyrektor technologii (CTO) w DAC S.A. -  Warsztaty 

z komunikacji pomiędzy programistami i biznesem, 

o Łukasz Nowacki - Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w firmie Neoteric, członek 

Rady Klastra ICT Interizon – „Czego spodziewać się po pracy w software house ?”, 

o Marcin Kolasiński, kierownik zespołu programistów w firmie Intel – „Wytwarzanie 

usług sieciowych”. 

Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniami czy wydaniem 
certyfikatów. 

Liczba uczestników z kierunku informatyka, którzy wzięli udział w ww. projektach: 

 projekt „POWER” (projekt zakończony w marcu 2019 r.): 

o Edycja nr 1 – 24 uczestników, 

o Edycja nr 2 –  9 uczestników, 
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o Edycja nr 3 – 10 uczestników. 

 projekt „Żagle rozwiń” (projekt trwa do lipca 2020 r.): 

o Edycja nr 2 –  13 uczestników, 

o Edycja nr 3 – 15 uczestników. 

Na WME istnieją również rozwiązania służące wspieraniu studentów, którzy znaleźli się w trudnej, 
niezależnej od siebie, sytuacji życiowej lub też są studentami wybitnie uzdolnionymi, wykazującymi 
szczególne zainteresowania, zmierzające do poszerzenia wiedzy w stosunku do programu studiów. Dla 
pierwszej z grup przewidziana jest Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) dla drugiej Indywidualny 
Program Studiów (IPS). 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, trudności życiowych itd. 
mogą skorzystać także z oferty konsultacji psychologicznych prowadzonych przez akademickiego 
specjalistę psychologa. 

Na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym funkcjonuje system stypendialny. Student, po spełnieniu 
odpowiednich warunków, otrzymać może: 

 Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. Jego wysokość, jak również miesięczny próg dochodowy na osobę w rodzinie 

studenta ustala Rektor w porozumieniu z Prezydium Samorządu Studentów. Decyzję w tej 

sprawie wydaje Rektor do 12 listopada danego roku. 

 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, przyznawane od 1.10.2011 r. jest 

poszerzonym stypendium za wyniki w nauce i sporcie. Przyznawane jest przez Rektora, bądź 

upoważnionej przez niego Uczelnianej Komisji Stypendialnej, w liczbie nie większej niż 10% 

liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Mogą je otrzymać nie 

tylko osoby z wysoką średnią lub osiągnięciami sportowymi, ale również studenci mające 

osiągnięcia naukowe czy artystyczne. 

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po złożeniu 

odpowiedniego wniosku. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub 

inne właściwe), a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce – może być 

przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, w szczególności 

autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. 

 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe – zajęcie 

w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich odpowiednio wysokiego 

miejsca. 

 Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo 

w trudnej sytuacji materialnej. Ten rodzaj pomocy materialnej może być przyznany studentowi 

dwa razy w ciągu roku akademickiego. 

Odrębną formą pomocy jest możliwość zamieszkania w Domu Studenckim. Miejsce w DS, może 
otrzymać student studiów stacjonarnych, który: 
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 znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; 

 ma utrudnione studiowanie lub uniemożliwione przez codzienny dojazd z miejsca stałego 

zamieszkania do uczelni. 

Działalność Dziekanatu w zakresie systemu obsługi administracyjnej studentów polega na: pomocy 
w wypełnianiu podań o urlop do Prodziekana oraz wyjaśnianiu, na jakich zasadach przyznawane są 
dane urlopy (urlopy zdrowotne, urlopy długoterminowe oraz krótkoterminowe), pomocy studentom 
w gromadzeniu odpowiedniej dokumentacji umożliwiającej składanie wniosków o stypendia, 
odpowiadaniu na wszelkie pytania z tym związane, przyjmowaniu i przekazywaniu wszelkiego rodzaju 
dokumentów od studentów do Prodziekana lub Dziekana; udzielaniu informacji dotyczących planów 
zajęć, sposobu płatności, próśb o rozłożenie czesnego na raty, organizacji semestru – informacje takie 
są przekazywane osobiście lub też telefonicznie; pomocy studentom w czasie sesji egzaminacyjnych – 
rezerwowanie sal wykładowych na egzaminy/kolokwia, kontakt z prowadzącymi egzaminy w razie 
potrzeby, o ile jest taka prośba od studentów, pomoc przy zamykaniu kolejnych semestrów studiów, 
przyjmowanie podań o możliwość przeprowadzenia kolejnego terminu egzaminu, kierowanych do 
Prodziekana na wnioskach dostępnych na stronie internetowej lub bezpośrednio w Dziekanacie, 
pomocy przed oraz przy składaniu prac inżynierskich – wskazówki pomocne przy kompletowaniu 
dokumentacji potrzebnej do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego, przekazywanie odpowiedniej 
dokumentacji, jaką student powinien wypełnić i przedłożyć w Dziekanacie. 

Ważnym elementem w zakresie monitorowania oraz wspierania i doskonalenia systemu opieki oraz 
kadry kształcącej studentów jest ankietyzacja pracowników oraz pracy Dziekanatu jak również 
pozostałych organów administracyjnych uczelni. Ankietyzacja obejmuje wszystkie kierunki, formy 
studiów i poziomy kształcenia, w tym oceniany kierunek informatyka. Ankieta jest przeprowadzana 
anonimowo i dobrowolnie. Ankiety dotyczące prowadzących zajęcia przeprowadzane są przed 
zakończeniu każdego roku akademickiego. Badania ankietowe organizowane i przeprowadzane są 
wśród studentów przez Prezydium Samorządu Studentów, 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 ds. Jakości Kształcenia, uwzględniając zapisy ustawy, statutu, oraz odpowiednich uchwał 
Senatu AMW. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

Publiczny dostęp od informacji realizowany jest w pierwszej kolejności przez strony internetowe:  

 Akademii (https://www.amw.gdynia.pl): regulaminy studiów (w języku polskim i angielskim), 
zarządzenia Rektora-Komendanta w sprawie opłat, serwis rekrutacyjny (harmonogram 
rekrutacji, wymagane dokumenty, opłaty), wydziały. 

 Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.amw.gdynia.pl/): decyzje Rektora-Komendanta, 
sprawozdania z działalności AMW, porozumienia AMW. 

 Wydziału (http://www.wme.amw.gdynia.pl): plany studiów, rozkłady zajęć, informacje  
o wykładowcach, wzory dokumentów. 

 Katedry (https://informatyka.amw.gdynia.pl): karty przedmiotów, kompletna ścieżka 
dyplomowania, tematy prac dyplomowych, terminy i miejsca konsultacji, dane kontaktowe do 
wykładowców, baza dydaktyczna. 

 Wirtualnej Uczelni (http://wu.amw.gdynia.pl): zaliczenia, oceny (dostęp po zalogowaniu dla 
studentów i wykładowców). 

 Systemu Obsługi Świeżaków (https://sos.amw.gdynia.pl): stypendia, akademiki, najczęściej 
zadawane pytania, wydarzenia. 

 Kół naukowych, w szczególności Koła Naukowego Informatyków ECHO 
(http://kni.amw.gdynia.pl): wydarzenia, członkostwo. 

Zakres udostępnianych informacji jest monitorowany i aktualizowany na bieżąco przez osoby 
odpowiedzialne w poszczególnych komórkach organizacyjnych AMW. Wydziałowy Zespół ds. Jakości 
Kształcenia prowadzi weryfikację dostępności i aktualności informacji o programie i procesie 
kształcenia dla studentów i innych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Popularyzacja i informacja na temat kształcenia na kierunku Informatyka jest realizowana również  
w sposób bezpośredni. W AMW cyklicznie organizowane są dni otwartej uczelni, które są aktywną 
platformą publicznej prezentacji naszych laboratoriów, zaplecza socjalnego oraz kontaktu z naszymi 
studentami. Kolejną formą publicznej prezentacji oferty dydaktycznej jest partnerstwo ze szkołami 
średnimi regionu pomorskiego. Katedra nie tylko utrzymuje ścisłe kontakty z kilkoma szkołami 
średnimi, ale także prowadzi dla tych szkół zajęcia tematyczne. Ich statystyka przedstawia się 
następująco: I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni - zrealizowano 21h zajęć od roku 2015 
roku, Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku - 66h zajęć od 2016 roku, Zespół 
Szkół Handlowych Technikum nr 1 w Sopocie - 9h zajęć od 2018 roku.  
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

Wydział Mechaniczno – Elektryczny realizuje politykę samooceny według standardów MNiSW, MON 
oraz własnego harmonogramu. Działania wynikające z aktów prawnych dotyczą oceny nauczycieli 
akademickich realizowanej przez studentów AMW w okresach nie rzadziej niż co 4 lata. Kolejnym 
standardem są tzw. przeglądy kadrowe oraz okresowa ocena nauczycieli akademickich realizowana w 
okresach czteroletnich. Pierwszy standard wpływa na ogólną ocenę nauczycieli akademickich oraz na 
wprowadzane czynności naprawcze w stosunku do nauczycieli, którzy uzyskali ocenę niższą niż dobrą. 
W przypadku nauczycieli, którzy uzyskali oceną niedostateczną wprowadza się program naprawczy,  
a jego efekty są weryfikowane po roku.  

Program kształcenia dla kierunku Informatyka obejmuje opis zakładanych efektów uczenia się oraz 
program studiów. Kierownik Katedry Informatyki jest bezpośrednio odpowiedzialny za projektowanie 
programu studiów oraz weryfikację zakładanych efektów uczenia się. Proces projektowania programu 
kształcenia obejmuje przygotowanie dokumentacji zawierającej opis programu tzn.: sprawdzeniu, czy 
program spełnia warunki określone w ustawie i rozporządzeniach oraz na poziomie uczelni, dokonanie 
oceny możliwości i warunków realizacji programu w kwestii merytorycznej i formalnej. 

Do współpracy w ocenie procesu zarządzania kierunkiem Informatyka oraz w realizacji Wydziałowych 
Standardów Zapewnienia Jakości Kształcenia powołano Wydziałowy Zespół Jakości Kształcenia.  
W skład zespołu wchodzą nauczyciele akademiccy i studenci. Ocena odbywa się na podstawie 
protokołów z hospitacji oraz bezpośrednich informacji od studentów i nauczycieli. Program studiów 
podlega stałej kontroli i w razie potrzeby modyfikacji. Informacje na podstawie których dokonuje się 
zmian pochodzą z rocznego raportu Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz protokołów  
z hospitacji przedstawianego dotychczas na Radzie Wydziału, a aktualnie na radzie Dyscypliny. Na 
podstawie tej analizy proponuje się zmiany w programach kształcenia. 

W Katedrze przygotowywany jest także corocznie plan kontroli zajęć. W planie zawarte są terminy 
przewidywanych hospitacji zajęć, których celem jest wewnętrzna ocena poprawności realizacji procesu 
dydaktycznego pod względem formalnym. Kontrolę zajęć nauczycieli akademickich w zależności od ich 
stopnia naukowego prowadzi dziekan, dyrektor katedry, kierownik zakładu lub nauczyciel wyznaczony. 
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 rozwiązywaniu problemów, atrakcyjność zajęć, itd.). 

Procedura ta wpływa na ocenę nauczyciela akademickiego. 

Innym ważnym elementem branym pod uwagę przy ocenie pracownika są studenckie ankiety 
ewaluacyjne. Ankiety są anonimowe, realizowane w formie elektronicznej. Po zakończeniu edycji 
ankiet władze wydziału analizują poszczególne wyniki ankiet i studiują uwagi studentów. Następnie 
zbiorcze wyniki ankiet są omawiane podczas szkolenia pracowników Katedry Informatyki. W przypadku 
niskich ocen Dyrekcja Instytutu przeprowadza rozmowę z pracownikiem w celu opracowania działań 
naprawczych lub dodatkowo przeprowadza hospitację jego zajęć. 
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Na wydziale dokonywana jest także analiza procesu dyplomowania. Analizy dokonuje Dyrektor 
Instytutu w okresie od listopada do lutego każdego roku akademickiego. Z analizy sporządzane jest 
sprawozdanie i przekazywane do Przewodniczącego WZJK. Od lat obowiązkiem promotorów prac 
dyplomowych jest ich sprawdzane za pomocą systemu antyplagiatowego, który to system w minionym 
roku został zamieniony na ogólnopolski Jednolity System Antyplagiatowy. Na podstawie 
wygenerowanego raportu, promotor potwierdza lub neguje autorski charakter pracy. 

Potrzeby interesariuszy zewnętrznych są diagnozowane przez kadrę katedry, która w znacznej części, 
dzięki bieżącej realizacji współpracy z firmami z branży IT poza środowiskiem akademickim również 
poznaje bieżące potrzeby, technologie i rozwiązania, co znacząca wpływa na podniesienie jakości  
i aktualności treści kształcenia. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

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

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Mocne strony 
1. Stabilny nabór i ciągle wzrastające 

zainteresowanie kandydatów na studia. 
2. Zaplecze laboratoryjne i dydaktyczne 

oparte na najnowszych rozwiązaniach 
zarówno sprzętowych jak i softwarowych. 

3. Kursy branżowe podczas trwania studiów 
w ramach projektów unijnych. 

4. Korzystne zmiany w strukturze 
zatrudnienia – młoda i rozwijająca się 
kadra. 

5. Infrastruktura Uczelni (Akademickie 
Centrum Sportowe, Biblioteka, Domy 
Studenckie) tworząca bardzo dobre 
warunki kształcenia. 

Słabe strony 
1. Podejmowanie przez studentów pracy 

zarobkowej już podczas studiów. 
2. Duży odsetek studentów nie 

przystępujących do obron prac 
dyplomowych. 

3. Niska mobilność międzynarodowa 
studentów. 

4. Zbyt mała aktywność i skuteczność  
w pozyskiwaniu grantów badawczych. 
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n
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ew

n
ę
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Szanse 
1. Dynamiczny rozwój branży IT w trójmieście 

i płynące z tego potrzeby kadrowe firm. 
2. Coraz lepsze postrzeganie absolwentów 

Informatyki przez branżę IT w najbliższym 
otoczeniu gospodarczym uczelni. 

3. Wzrastająca świadomość interesariuszy 
zewnętrznych i związana z tym 
współpraca w dostosowywaniu 
programów studiów do płynących od nich 
potrzeb. 

Zagrożenia 
1. Stosunkowo niski poziom kandydatów na 

studia związany z silną konkurencją na 
trójmiejskim rynku edukacyjnym. 

2. Trudności w pozyskiwaniu wartościowej 
kadry związana z niskimi płacami 
pracowników dydaktycznych. 

3. Zbyt praktyczne i nie wymagające 
specjalistycznego przygotowania 
oczekiwania otoczenia gospodarczego  
w stosunku do absolwentów. 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

Gdynia, dnia …………………. 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3 

Poziom studiów 
Rok 
studiów 

Studia stacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

I stopnia 
 

I 86 49 

II 51 66 

III 36 51 

IV 44 47 

Razem: 217 213 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 
ukończenia 

Studia stacjonarne 

Liczba 
studentów, 
którzy 
rozpoczęli cykl 
kształcenia 
kończący się  
w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku  

I stopnia 

2016 86 10 

2017 105 31 

2018 108 11 

2019 67 28 

Razem: 366 80 

 

                                                           

3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów 
(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym 
kierunku). 
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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 semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

7 sem. 
210 pkt. ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 2482 godz. 

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

122 pkt. ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

119 pkt. ECTS 

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

15 pkt. ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 63 pkt. ECTS 

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

6 pkt. ECTS 

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

320 godz. 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

30 godz. 

 

 

 

 

                                                           

4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 
podlegających ocenie. 
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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 
prowadzonych 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 odległość. 

1. - 
 
 
2. - 

 

 

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 Forma/formy zajęć Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarnych 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Podstawy elektrotechniki wykłady, ćwiczenia, laboratorium 30 3 

Układy cyfrowe wykłady, ćwiczenia, laboratorium 30 3 

Podstawy automatyki wykłady, ćwiczenia, laboratorium 30 4 

Podstawy informatyki wykład, laboratorium 30 4 

Systemy wbudowane wykład, laboratorium 30 1 

Sterowniki programowalne wykłady, ćwiczenia, laboratorium 30 1 

Sieci komputerowe wykład, laboratorium 90 7 

Sieci bezprzewodowe wykład, laboratorium 56 4 

Języki programowania wykład, laboratorium 75 5 

Podstawy programowania wykład, laboratorium 75 9 

                                                           

5Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 
podlegających ocenie. 
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Programowanie inżynierskie Matlab wykład, laboratorium 30 2 

Metodologia programowania wykład, laboratorium 56 4 

Algorytmy i złożoności wykład, laboratorium 56 4 

Inżynieria oprogramowania wykład, laboratorium 71 4 

Bazy danych wykład, laboratorium 71 7 

Sztuczna inteligencja wykład, laboratorium 60 4 

Bezpieczeństwo systemów 
informatycznych 

wykład, laboratorium 70 7 

Moduł specjalistyczny wykłady, ćwiczenia, laboratorium 487 46 

Razem: 1377 119 

 

 

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich6 

Nazwa zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarnych 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Fizyka wykłady, ćwiczenia, laboratorium 45 3 

Podstawy elektrotechniki wykłady, ćwiczenia, laboratorium 30 3 

Podstawy elektroniki wykłady, ćwiczenia, laboratorium 30 3 

Układy cyfrowe wykłady, ćwiczenia, laboratorium 30 3 

                                                           

6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 
podlegających ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy 
inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do 
wykonywania zawodu nauczyciela. 
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Podstawy automatyki wykłady, ćwiczenia, laboratorium 30 4 

Podstawy informatyki wykład, laboratorium 30 4 

Grafika i komunikacja człowiek-
komputer 

wykład, laboratorium 56 2 

Architektura systemów 
komputerowych 

wykład, laboratorium 56 5 

Systemy wbudowane wykład, laboratorium 30 1 

Sterowniki programowalne wykłady, ćwiczenia, laboratorium 30 1 

Sieci komputerowe wykład, laboratorium 90 7 

Sieci bezprzewodowe wykład, laboratorium 56 4 

Języki programowania wykład, laboratorium 75 5 

Podstawy programowania wykład, laboratorium 75 9 

Programowanie inżynierskie Matlab wykład, laboratorium 30 2 

Metodologia programowania wykład, laboratorium 56 4 

Algorytmy i złożoności wykład, laboratorium 56 4 

Inżynieria oprogramowania wykład, laboratorium 71 4 

Systemy operacyjne wykład, laboratorium 84 7 

Bazy danych wykład, laboratorium 71 7 

Sztuczna inteligencja wykład, laboratorium 60 4 

Bezpieczeństwo systemów 
informatycznych 

wykład, laboratorium 70 7 

Moduł specjalistyczny wykłady, ćwiczenia, laboratorium 487 46 

Zespołowe przedsięwzięcia 
inżynierskie 

wykład, laboratorium 72 3 
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Projekt dyplomowe - - 6 

Praktyki - - 6 

Razem: 1720 154 

 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych7 

Nazwa 
programu/zajęć/grupy 
zajęć 

Forma 
realizacji 

Semestr 
Forma 
studiów 

Język 
wykładowy 

Liczba 
studentów 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 
polskimi) 

Metody probabilistyczne Wykład (15h), 
ćwiczenia 
(30h) 

trzeci stacjonarne angielski 48 

Metody numeryczne Wykład (15h), 
ćwiczenia 
(30h) 

czwarty stacjonarne angielski 56 

 

  

                                                           

7 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 
podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli 
zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej) 

1. Plan studiów dla kierunku informatyka, studia I-go stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

stacjonarne.  

2. Obsada zajęć na kierunku informatyka, studia I-go stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

stacjonarne. 

3. Rozkłady zajęć na kierunku informatyka studia I-go stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

stacjonarne, w semestrze letnim 2019/2020. 

4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy 

zajęć na kierunku informatyka, studia I-go stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne. 

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 programowej na kierunku studiów, 

która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na kierunku informatyka, studia I-go 

stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne. 

7. Informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

8. Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku informatyka, studia I-go stopnia o profilu 

ogólnoakademickim, stacjonarne. 

9. Uchwała nr 29/2019 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 

18 kwietnia 2019 roku w sprawie: dostosowania programów studiów pierwszego stopnia na 

kierunku informatyka o profilu ogólnoakademickim. 

10. Uchwała nr 23/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 

29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na 

żołnierzy zawodowych dla kierunku studiów informatyka. 

11. Misja, wizja i strategia rozwoju Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na 

lata 2011–2020. 

12. Statut Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. 

13. Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

14. Regulamin praktyk studenckich studentów Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. 

15. Zasady realizacji prac dyplomowych oraz prowadzenia egzaminu dyplomowego na Wydziale 

Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

16. Regulamin uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

17. Uchwała nr 12/2019 Senatu AMW Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW 

na rok akademicki 2020/2021. 

18. Zarządzenie nr 19/2019 Rektora-Komendanta AMW z dnia 05 listopada 2019 w sprawie 

organizacji procesu kształcenia i szkolenia. 

19. Zarządzenie nr 9/2019 Rektora-Komendanta AMW z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie 

szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020. 


