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Kierunek BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE 

Dyscypliny naukowe, do 
których odnoszą się 
efekty uczenia się wraz z 
procentowym udziałem 
liczby punktów ECTS w 
ogólnej liczbie punktów 
ECTS wraz ze 
wskazaniem dyscypliny 
wiodącej 

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 55,5 
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI 6,2 
NAUKI SOCJOLOGICZNE 3,3 
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 14,5 
NAUKI PRAWNE 10,0 
HISTORIA 10,5 

 

Poziom studiów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Forma studiów STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

 

Profil  PROFIL PRAKTYCZNY 

(profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) 

Tytuł zawodowy nadawany 
absolwentom 

Licencjat 

Liczba semestrów VI SEMESTRÓW 

Liczba punktów ECTS 180 

Łączna liczba godzin zajęć 4680 

Łączna liczba punktów 
ECTS, którą student musi 
uzyskać na zajęciach 
wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich 
lub innych osób 
prowadzących zajęcia 

Studia stacjonarne: 93 punkty ECTS  
Studia niestacjonarne: 78 punktów ECTS 

Liczba punktów ECTS, 
którą student musi uzyskać 
w ramach zajęć 
kształtujących umiejętności 
praktyczne 

Studia stacjonarne: 96 punktów ECTS  
Studiach niestacjonarne: 96 punkty ECTS  

Liczba punktów ECTS, 
którą student musi uzyskać 
w ramach modułu 
przedmiotów do wyboru 

88,00 punktów ECTS* 

                                                           
* Podana wartość obejmuje przedmioty z modułu C, przedmioty do wyboru z modułu B oraz języki do 

wyboru z modułu A 
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Liczba godzin zajęć z 
wychowania fizycznego 

60 godzin 

Wymiar, zasady i forma 
odbywania praktyk 
zawodowych 

Łączny wymiar praktyki zawodowej wynosi 720 godzin. 
Praktyka zawodowa realizowana jest na II, III, IV, V i VI 
semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
w wymiarze 120 godzin w semestrach II, III, IV i VI oraz 
240 w semestrze V. Szczegółowe zasady odbywania 
praktyk określa Regulamin studenckich praktyk 
zawodowych. Z kolei tryb kontroli tychże praktyk 
stanowi Regulamin kontroli praktyk. 

Łączna liczba punktów 
ECTS, którą student musi 
uzyskać w ramach praktyk 
zawodowych 

24 punktów ECTS 

 
 

− Opis efektów uczenia się 

Kierunek: Bezpieczeństwo morskie 

Studia pierwszego stopnia 

Profil praktyczny 

 
 

PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 
PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE 
STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

P6U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres 

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst 

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy 

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się 

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście 

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 
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01; 02… – numeracja w rubryce „Symbol” nadawana odnośnie kolejności efektów 

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 

 
 

nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo morskie 
poziom: studia pierwszego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

P_W01 

uwarunkowania polityki bezpieczeństwa państwa w świetle 
światowych systemów bezpieczeństwa, ma wiedzę o 
państwowych i niepaństwowych organach kształtujących stosunki 
międzynarodowe w obszarze polityki bezpieczeństwa oraz 
bezpieczeństwa morskiego 

P6U_W 
P6S_WG 

P_W02 

problematykę bezpieczeństwa globalnego w ramach struktur UE i 
NATO oraz innych organizacji i instytucji związanych z szeroko 
pojmowanym bezpieczeństwem, w szczególności z 
bezpieczeństwem morskim 

P6U_W 
P6S_WG 

P_W03 

specyfikę i złożoność  międzynarodowych form i płaszczyzn 
współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej, militarnej oraz 
wiązanych z nimi procesów, a także ich wpływu na 
bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo morskie państwa. 

P6S_WG 

P_W04 
rolę i znaczenie prawnych, ekonomicznych i geograficznych 
uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa 
morskiego państwa. 

P6U_W 
P6S_WG 

P_W05 
rodzaje więzi społecznych, czynniki je kształtujące, a także 
wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa 
morskiego w perspektywie regionalnej i globalnej. 

P6U_W 
P6S_WG 

P_W06 
miejsce i znaczenie relacji i stosunków międzynarodowych we 
współczesnym świecie oraz istotę, ideologię i rolę 
bezpieczeństwa, uwzględniając dylematy współczesnej cywilizacji 

P6U_W 

P_W07 
zasady posługiwania się językiem obcym, także na poziomie 
specjalistycznym, zawodowym, zorientowane na zastosowanie 
praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG  
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P_W08 
metody i technologie informacyjne wykorzystywane w badaniach z 
zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG 

P_W09 

zasady i normy etyczne, moralne oraz prawne szczególnie w 
relacjach zawodowych oraz podstawy wiedzy psychologicznej i 
socjologicznej wykorzystywane w stosunkach międzyludzkich i w 
kontekście badań naukowych 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W10 

problematykę dotyczącą procesów komunikowania 
interpersonalnego i społecznego ich zależności, prawidłowości i 
zakłóceń oraz elementy kultury języka i zasady retoryki, 
zorientowane na zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG  

P_W11 

wiedzę w zakresie geografii i problemów demograficznych; zna 
uwarunkowania rozwoju społeczno–gospodarczego, 
uwzględniając charakterystykę regionalną, współzależność 
międzyregionalną oraz warunki geoprzestrzenne ze szczególnym 
uwzględnieniem geografii morza i wybrzeża 

P76U_W 
P6S_WK 

P_W12 

podstawowe instytucje polityczne i prawno-konstytucyjne 
współczesnych państw; najważniejsze, modelowe rozwiązania 
ustrojowe w zakresie relacji pomiędzy organami władzy 
ustawodawczej i wykonawczej, uwzględniając; zna zasady 
demokratycznego ustroju państw oraz charakterystykę 
funkcjonowania systemów reżimowych  

P6U_W 
P6S_WG  

P_W13 

procesy zmian w ustroju państw, systemów politycznych, 
administracji, gospodarce, strukturach społecznych i systemach  
bezpieczeństwa oraz o przyczynach, przebiegu, skali i 
konsekwencjach tych zmian w skali globalnej 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W14 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w zakresie 
realizowanych przez nich zadań, uwzględniając uwarunkowania 
finansowe, gospodarcze i społeczne; zna podstawowe pojęcia 
teorii organizacji i zarządzania oraz główne szkoły i kierunki 
rozwoju współczesnych organizacji oraz modelów zarządzania  

P6U_W 
P6S_WK 

P_W15 

pojęcie systemu prawa, cechy systemu prawa oraz etapy 
tworzenia prawa, uwzględniając problem racjonalności 
ustawodawczej oraz praworządność w  ujęciu formalnym i 
materialnym; zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W16 
teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy oraz 
pomocy przedlekarskiej 

P6U_W 
P6S_WK 
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P_W17 

przepisy, normy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
obowiązujące w konkretnych instytucjach i organizacjach oraz 
podstawowe zasady ergonomii, uwzględniając także wiedzę z 
zakresu technologii informatycznej oraz technologii pracy 
umysłowej 

P6S_WK  

P_W18 

uwarunkowania rozwoju i utrzymywania cech motorycznych, 
aktywności ruchowej oraz umiejętności fizycznych w aspekcie 
prawidłowego funkcjonowania organizmu, zasady 
bezpieczeństwa, higieny i ergonomii studiowania 

P6U_W 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi   

P_U01 

dokonać obserwacji i analizy zjawisk i procesów społecznych oraz 
politycznych, uwzględniając rolę instytucji publicznych, 
politycznych i  innych organizacji w życiu współczesnych 
społeczeństw szczególnie w odniesieniu do kształtowania 
bezpieczeństwa w jego różnorakich wymiarach i płaszczyznach 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U02 

komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi z zakresu 
procedur dotyczących oceny zagrożeń i problemów, m.in. z 
zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa morskiego; posiada 
umiejętność przedstawiania swojego stanowiska (uwzględniając 
zasady retoryczne) oraz  precyzyjnego porozumiewania się i 
dyskutowania z różnymi podmiotami, wykorzystując język 
specjalistyczny 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U03 

wykorzystać umiejętności językowe z zakresu języków obcych, 
dotyczących również problematyki bezpieczeństwa i in. nauk 
społecznych oraz humanistycznych, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, a także umie posługiwać się językiem 
specjalistycznym, zawodowym 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U04 

używać języka specjalistycznego, debatować, w zakresie dziedzin 
i dyscyplin naukowych właściwych dla wybranego kierunku oraz 
porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z osobami 
pochodzącymi z różnych środowisk, wykorzystując także 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P6U_U 
P6S_UK 
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P_U05 

interpretować i stosować przepisy prawne, szczególnie w 
obszarze funkcjonowania państwa, systemów politycznych, 
systemów bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa morskiego) 
funkcjonowania organizacji, a także w zakresie prawa autorskiego 
i zarządzania własnością intelektualną; służące rozwiązywaniu 
różnorodnych problemów 

P6U_U 
P6S_UW  

P_U06 

interpretować wybrane problemy współczesnej gospodarki i 
biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii, 
organizacji  i naukowego zarządzania, z uwzględnieniem 
uwarunkowań geograficznych, geopolitycznych i prawnych 

P6U_U 
P6S_UW  

P_U07 
organizować swoją pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, 
gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U08 
prawidłowo wykorzystać arkana sztuki przemawiania, 
uwzględniając różnorodne zasady retoryczne oraz metody i 
techniki z zakresu psychologii i nauk socjologicznych 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U09 

samodzielnie planować i organizować proces własnego uczenia 
się przez całe życie, prognozować przebieg oraz przewidywać 
skutki planowanych działań, potrafić udzielać pierwszej pomocy w 
sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia 

P6U_U 
P6S_UU 

P_U10 

analizować wybrane systemy polityczne; strukturę i funkcje 
państwa oraz oddziaływanie otoczenia zewnętrznego; potrafi 
omówić charakter współczesnych państw; zależności 
międzypaństwowe oraz system prawa międzynarodowego, w tym 
regulacje prawne w obszarze bezpieczeństwa morskiego 

P6U_U 
P6S_UW  

P_U11 

analizować problemy rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 
problemy urbanizacyjne i migracyjne oraz zagrożenia środowiska 
naturalnego (w tym morskiego), uwzględniając uwarunkowania  
geograficzne i demograficzne 

P6U_U 
P6S_UW  

P_U12 

praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami 
bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa morskiego w administracji 
państwowej i samorządowej, z uwzględnieniem geografii morza i 
wybrzeża 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U13 

dostrzegać potrzeby zmian w organizacji (uwzględniając czynniki 
psychologiczne i socjologiczne), opracowywać plan zarządzania 
zmianami oraz posiada umiejętności kierowania i współdziałania w 
projektach wprowadzających określone zmiany w organizacji 

P6U_U 
P6S_UO 
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P_U14 

analizować zjawiska i procesy socjologiczne i psychologiczne oraz 
proponować rozwiązania konkretnych problemów; posiada 
umiejętność wyciągania wniosków w celu wdrożenia odpowiednich 
rozwiązań  

P6U_U 
P6S_UW  

P_U15 

stosować różnorodne techniki pracy umysłowej, formować własny 
warsztat pracy oraz wykorzystywać swoje naturalne możliwości 
percepcyjne; jest przygotowany do działań organizujących i 
wspierających rozwój, procesy uczenia się oraz realizację zadań 
wszystkich podmiotów społecznego życia 

P6U_U 
P6S_UU 

P_U16 

posługiwać się normami i standardami w procesach planowania, 
organizowania, motywowania i kontroli, także z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego 

P6U_U 
P6S_UW  

P_U17 
samodzielnie udzielić pierwszej pomocy oraz pomocy 
przedlekarskiej, wykorzystując aktualną fachową wiedzę i 
określone umiejętności  

P6U_U 
P6S_UU 

P_U18 

wykazać się umiejętnościami ruchowymi z zakresu wybranych 
form aktywności fizycznej na poziomie gwarantującym wysoką 
sprawność i wydolność organizmu, przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny podczas procesu zdobywania wiedzy i 
kształtowania umiejętności potrzebnych w zawodzie 

P6U_U 
P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

P_K01 

samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz 
umiejętności profesjonalnych i badawczych, rozumie potrzebę 
stałego dokształcania się zawodowego oraz właściwego 
określania priorytetów zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K02 

praktycznego posługiwania się wiedzą w codziennej działalności; 
rozumie znaczenie wiedzy z obszaru nauk społecznych, 
humanistycznych i in. Oceniając krytycznie posiadaną wiedzę oraz 
uwzględniając opinie ekspertów określa priorytety niezbędne do 
realizacji wskazanego zadania 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K03 
odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów oraz 
opinii nie tylko w sprawach zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K04 

odpowiedniego postępowania etycznego w ramach wyznaczonych 
stanowisk organizacyjnych i społecznych oraz w relacjach 
personalnych; poszukuje optymalnych rozwiązań problemów 
etycznych, stosuje i przestrzega norm i przepisy prawne 

P6U_K  
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P_K05 
wypełniania zobowiązań społecznych, współdziałania i pracy w 
grupie, dbania o bezpieczeństwo własne i członów grupy, 
przyjmując w niej różne role 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K06 
prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów oraz 
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oraz dbałością o 
jego dorobek i tradycje 

P6U_K 
P6S_KR  

P_K07 
działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny, inicjonowania 
działań na rzecz interesu publicznego, wykorzystując wiedzę z 
zakresu różnych dziedzin nauki 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K08 
dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 
wykonywanych poszczególnych zadań, także w aspekcie 
działalności zawodowej 

P6U_K 
P6S_KR 

 
 
 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 
PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE 
STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 
 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

P6U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres 

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst 

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy 

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się 

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście 

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

01; 02… – numeracja w rubryce „Symbol” nadawana odnośnie kolejności efektów 

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 
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nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo morskie 
poziom: studia pierwszego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów PRK 

oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia 

się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

K_W01 

założenia dotyczące logistyki i ekologii, proekologiczne systemy 
zarządzania w tym narzędzia zarządzania środowiskowego, 
zagadnienia związane z segregacją, składowaniem i recyklingiem 
odpadów oraz projektowaniem towarów zorientowanych na recykling, 
zna zagadnienia  związane z eksploatacją zasobów morskich, zna i 
rozumie zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji mórz 

P6U_W 
P6S_WG  

K_W02 

Podział i charakterystyka obszarów morskich, środki bezpieczeństwa 
na obszarach morskich, współczesne zagrożenia asymetryczne na 
obszarach morskich, organizacje międzynarodowe i ich rolę w 
kształtowaniu bezpieczeństwa morskiego, podstawowe przepisy 
prawne na obszarach morskich oraz zagadnienia z zakresu geologii 
morza 

P6U_W 
P6S_WG  

K_W03 

systemy Baz Danych, Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego, 
zna zasady kontroli i obsługi urządzeń do alarmowania w 
niebezpieczeństwie oraz do łączności za pomocą GMDSS, 
międzynarodowe organizacje morskie (w tym bałtyckie 
międzynarodowe organizacje morskie oraz pozarządowe 
międzynarodowe organizacje morskie), zna Konwencję o prawie 
morza, system ONZ w stosunkach morskich. 

P6U_W 
P6S_WG  

K_W04 

organy odpowiedzialne za  organizację zabezpieczenia logistycznego 
na morzu w sytuacjach kryzysowych, determinanty, podsystemy, misję 
i zadania logistyki morskiej, systemy logistyczne podmiotów 
ratowniczych, charakter ubezpieczeń morskich i ich podział  

P6U_W 
P6S_WG  
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K_W05 

historię żeglugi, ogólny podział żeglugi (według obszaru, charakteru i 
prawa), prawo morza i prawo morskie, zagadnienie związane z 
kartografią morską, wybrane morskie pomoce nawigacyjne, doktryny i 
cele polityki gospodarczej, historię rozwoju transportu morskiego i 
infrastruktury stoczniowo - portowej, rolę i miejsce znaczeni aportu w 
logistyce, akty prawne regulujące zasady uprawiania żeglugi oraz 
instytucje nadzoru na obszarach morskich 

P6U_W 
P6S_WK  

K_W06 

podstawowe pojęcia dotyczącej morskiej infrastruktury krytycznej, 
standardy zapewnienia bezpieczeństwa morskiej obiektów 
infrastruktury krytycznej, zna klasyfikację usług portowych, funkcje 
dystrybucyjno – logistyczne oraz zagadnienia związane z ruchem 
pasażerów, a także znaczenie portu w transporcie morskim  

P6U_W 
P6S_WG  

K_W07 
istotę i rodzaje bezpieczeństwa oraz zasady funkcjonowania 
systemów bezpieczeństwa morskiego, jego uwarunkowania zarówno 
w skali globalnej, narodowej, regionalnej, jak i lokalnej 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W08 

problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego, a w szczególności o problemach 
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, 
uwzględniając aktualne potrzeby w tym zakresie 

P6U_W 
P6S_WG  

K_W09 

wiedzę o człowieku, rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi 
prawidłowościach oraz o różnych rodzajach struktur społecznych i 
instytucjach życia społecznego, uwzględniając zachodzące między 
nimi relacje, szczególnie w kontekście możliwych konfliktów, aktów 
terroru bądź sytuacji kryzysowych 

P6U_W 
P6S_WG  

K_W10 

podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemów i 
struktur bezpieczeństwa oraz rozumie pojęcia i zasady z zakresu 
konstruowania strategii bezpieczeństwa oraz funkcjonowania 
systemów zarządzania kryzysowego 

P6U_W 
P6S_WK  

K_W11 

charakterystykę bezpieczeństwa w ujęciu historycznym; rozumie 
historyczne uwarunkowania aktywności ludzkiej na morzu, zna historię 
konstruowania jednostek pływających, zna najważniejsze bitwy i walki 
toczone na morzu, zna najważniejsze fakty dotyczące historii morskiej 
żeglugi krajowej i międzynarodowej 

P6U_W 
P6S_WG  

K_W12 
problematykę siły i przemocy w stosunkach międzynarodowych, 
specyfikę terroryzmu w środowisku morskim, metody i formy 
zwalczania terroryzmu morskiego 

P6U_W 
P6S_WG  
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K_W13 

zasady, determinanty (polityczne, militarne, geograficzne, 
ekonomiczne, społeczne, kulturowe i historyczne) oraz 
uwarunkowania (globalizacja, polityka międzynarodowa, sojusze, 
koalicje) budowy systemów bezpieczeństwa morskiego oraz 
systemów nawigacji morskiej 

P6U_W 
P6S_WG  

K_W14 

misje, cele i zadania zabezpieczenia logistycznego oraz organizację 
zabezpieczenia i zarządzania logistycznego w sytuacjach 
kryzysowych, uwzględniając zaistniałe warunki, potrzeby ludności oraz 
ochronę mienia, zasady i regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń 
morskich 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W15 
zasady i normy prawne, etyczne oraz moralne w odniesieniu do 
działań z zakresu bezpieczeństwa morskiego oraz w stosunkach 
międzyludzkich 

P6U_W 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi   

K_U01 

dokonać identyfikacji i interpretacji zjawisk i procesów społecznych 
oraz historycznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami 
bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa morskiego, wykorzystuje 
wiedzę z zakresu geologii 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U02 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz 
metody, procedury do realizacji zadań praktycznych związanych z 
zakresem kierunku bezpieczeństwo morskie 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U03 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 
sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników 
(także z wykorzystaniem  systemów informatycznych oraz baz danych) 
oraz wskazywać kierunki dalszych działań 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U04 

używać języka specjalistycznego, debatować, wyrażać własne opinie, 
w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 
bezpieczeństwo morskie oraz porozumiewać się w sposób klarowny i 
spójny z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, wykorzystując 
także zaawansowane techniki i systemy informatyczne 

P6U_U 
P6S_UK 

K_U05 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do 
realizacji zdań związanych z różnymi problemami i obszarami 
bezpieczeństwa, analizy otoczenia; potrafi zastosować odpowiednie 
metody i narzędzia analityczne i systemy informatyczne, 
wspomagające procesy podejmowania decyzji 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U06 
potrafi organizować swoją pracę oraz precyzyjnie porozumiewać się z 
różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej, 
wykorzystując język specjalistyczny 

P6U_U 
P6S_UO 
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K_U07 

podejmować standardowe działania mające na celu niwelowanie 
problemów w zakresie bezpieczeństwa morskiego, w szczególności 
dotyczących morskiej ekologistyki, eksploatacji zasobów morskich, 
wykorzystuje wiedzę z obszaru geologii morza 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U08 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z 
różnymi stanowiskami i funkcjami powiązanymi z zadaniami 
dotyczącymi problematyki bezpieczeństwa morskiego 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U09 

wykorzystać umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 
celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych; potrafi prognozować przebieg oraz przewidywać 
skutki planowanych działań 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U10 

dokonać oceny wydarzeń historycznych oraz przemian w zakresie 
ewolucji nauk o bezpieczeństwie, rozwoju systemów bezpieczeństwa, 
w tym bezpieczeństwa morskiego wskazuje związki historii ze 
współczesnością 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U11 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań (jednostkowych i 
grupowych), diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz 
analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych 
kontekstów bezpieczeństwa morskiego oraz zagrożeń 
bezpieczeństwa (z uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych) 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U12 
identyfikować i oceniać skutki zagrożenia bezpieczeństwa morskiego, 
uwzględniając różnorodne uwarunkowania 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U13 

analizować i porównywać systemy bezpieczeństwa, w tym 
bezpieczeństwa morskiego wybranych państw, uwzględniając 
różnorodne czynniki i zależności, wykorzystuję w praktyce wiedzę oraz 
umiejętności z zakresu radiokomunikacji i nawigacji morskiej 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U14 
analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego; interpretuje i stosuje przepisy prawne, 
szczególnie w obszarze bezpieczeństwa morskiego 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U15 

wykorzystać praktyczne umiejętność zbierania danych oraz 
przygotować i ocenić dokumentację powiązaną z praktyką i  
działalnością w zakresie zarządzania bezpieczeństwem morskim, 
prognozowania i symulacji międzynarodowych, logistyki i 
komunikowania oraz zarządzania kryzysowego, uwzględniając 
obowiązujące normy 

P6U_U 
P6S_UO 
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K_U16 
wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji transportu 
morskiego, logistyki i ubezpieczeń morskich, identyfikować problemy i 
wyzwania dotyczącą morskiej polityki gospodarczej 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U17 

praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami 
bezpieczeństwa na różnych poziomach, również w kontekście 
zwalczania terroryzmu morskiego, działań prewencyjnych, 
interwencyjnych podejmowanych na obszarach morskich, z 
wykorzystaniem morskiej infrastruktury 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U18 

wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 
bezpieczeństwa oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu 
analizowania i interpretowania problemów związanych z 
bezpieczeństwem morskim, zapewnieniem integralności terytorialnej i 
nienaruszalności granic, ochroną interesów gospodarczych,  
ekonomicznych i in. 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U19 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania, interpretowania oraz zastosowania działań 
zapewniających bezpieczeństwo morskie; potrafi rozwiązywać 
konkretne problemy związane z bezpieczeństwem morskim, 
prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki planowanych 
działań, wykorzystując w tym celu elementy prognozowania i 
symulacji, modele, koncepcje oraz czynniki polityczne 

P6U_U 
P6S_UW  

K_U20 

wykorzystać dane z planu zarządzania kryzysowego w sytuacjach 
zagrożenia, zarówno w działaniach indywidualnych, jak i grupowych, 
uwzględniając działania logistyczne, komunikację, ochronę ludności i 
infrastruktury, minimalizację zagrożeń oraz likwidację ich skutków 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U21 
analizuje mechanizmy interwencji, reagowania kryzysowego i 
stabilizacji w zakresie działań międzynarodowych organizacji 
bezpieczeństwa w tym organizacji morskich 

P6U_U 
P6S_UW  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do   

K_K01 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności profesjonalnej, 
dokonuje oceny własnych kompetencji, posiada wiedzę dotyczącą 
własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń. 
Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę oraz uwzględnia opinie 
ekspertów, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego 
i rozwoju osobistego w warunkach płynności rynku pracy 

P6U_K 
P6S_KK 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
PROGRAM STUDIÓW  

DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU 
EDYCJA 2022 

 
 

K_K02 

 wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w 
realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie 
problematyki bezpieczeństw morskiego; dysponuje podstawowymi 
umiejętnościami w zakresie funkcjonowania systemów 
bezpieczeństwa dla potrzeb obywateli, podmiotów gospodarczych 
oraz w zespołach reagowania kryzysowego 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K03 
przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych poglądów 
oraz rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych oraz 
wdrażania uzgodnionych zmian  

P6U_K 
P6S_KK 

K_K04 

stosowania przepisów prawa oraz zasad etycznego postępowania w 
diagnozowaniu i badaniu problemów bezpieczeństwa w ramach 
kierunku bezpieczeństwo morskie, rozumie etyczny wymiar relacji 
międzyludzkich 

P6U_K  

K_K05 
do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i 
niespecjalistami - zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i 
zespołowej, w tym także podczas realizacji projektów społecznych 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K06 

kierowania procesami bezpieczeństwa, ocenia proponowane 
rozwiązania, uczestniczy w  pracach grupowych, wykazując 
umiejętności przywódcze i organizatorskie, szczególnie w sytuacjach 
kryzysowych 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K07 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodnych, 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając o dorobek i 
tradycje zawodu, oraz konsekwentnie projektuje i realizuje działania z 
zakresu problematyki bezpieczeństwa morskiego 

P6U_K 
P6S_KR  

K_K08 
praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, 
inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie 
działań związanych z problematyką bezpieczeństwa morskiego 

P6U_K 
P6S_KO 

 
 

EFEKTY SPECJALNOŚCIOWE 
 

BHP NA STATKACH I OBIEKTACH MORSKICH 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej statków i obiektów morskich 
oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego pod kątem zagrożeń 
pożarowych 

S_W02 
wymagania prawne dotyczące pomieszczeń pracy, przemysłowych obiektów 
budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego 
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S_W03 
czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy, a także 
związane z infrastrukturą portów i innych obiektów budowlanych oraz działania 
zapewniające polepszenie warunków pracy 

S_W04 
zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczące organizacji i 
funkcjonowania służby BHP 

S_W05 
zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczące podstaw 
projektowania ergonomicznego 

S_W06 
elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie BHP i 
ochrony przeciwpożarowej na morzu u infrastrukturze morskiej, a w szczególności 
o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W07 
wiedzę na temat procedur i zadań związanych z profilaktyką zdrowotną, medycyną 
pracy oraz zabezpieczeniem miejsc pożarów 

S_W08 
przepisy, normy i zasady BHP, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
obowiązujących na morzu i związanych z infrastrukturą morską oraz zasady 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 

S_W09 
proces i strukturę oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy, uwzględniając 
różnorodne czynniki środowiska pracy 

S_W10 

wymagania kwalifikacyjne specjalistów w zakresie BHP, nabywa wiedzę o 
warsztacie pracy na określonych stanowiskach powiązanych z problematyką 
bezpieczeństwa oraz zna zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie pełnienia 
obowiązków służbowych 

S_W11 
najważniejsze pojęcie, zasady, procedury, regulacje prawne dotyczące oceny 
ryzyka zawodowego oraz projektowania ergonomicznego 

S_W12 
elementarną wiedzę z zakresu specyfikacji  placówki i jej funkcjonowania w 
aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty BHP na 
morzu, infrastrukturze morskiej 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
przeprowadzić analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń pracy ze 
szczególnym uwzględnieniem infrastruktury morskiej, statków i obiektów morskich 

S_U02 
praktycznie stosować procedury bezpieczeństwa dotyczące analizy stanu BHP i 
analizy wypadków przy pracy 

S_U03 
interpretować i stosować przepisy prawne dotyczące analizy stanu BHP, analizy 
wypadków przy pracy oraz projektowania ergonomicznego 

S_U04 
identyfikować i oceniać skutki zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności na statkach i obiektach morskich 

S_U05 
określać predyspozycje pracownika w nawiązaniu do jego funkcjonowania w 
środowisku pracy, z uwzględnieniem czynników ryzyka zawodowego, 
wykorzystując zdobyte informacje 
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S_U06 
wykazywać się umiejętnościami określania działań profilaktycznych w odniesieniu 
do możliwych źródeł zagrożeń pożarowych w środowisku pracy, w tym na morzu i 
infrastrukturze morskiej 

S_U07 
analizować i stosować procedury bezpieczeństwa dotyczące projektowania i 
diagnostyki ergonomicznej oraz  potrafi identyfikować i oceniać skutki zagrożenia 
bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym ergonomii 

S_U08 
zapobiegać zagrożeniom ze strony czynników zewnętrznych,  stosować przepisy 
BHP na stanowisku pracy, dbać o zdrowie, wybierając zdrowy styl życia 

S_U09 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem specjalności BHP na statkach i obiektach morskich 

S_U10 

przygotować wystąpienia ustne i prace pisemne, w języku polskim i w języku 
obcym, w zakresie BHP na statkach i obiektach morskich, dotyczących zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł 

S_U11 
analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego zagrożenia 
bezpieczeństwa na statkach, obiektach morskich, w zakładzie pracy w określonej 
sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

S_U12 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z różnymi płaszczyznami BHP na statkach i obiektach 
morskich, profilaktyką zdrowotną i medycyną pracy, oceną ryzyka zawodowego, 
działaniami ratowniczo-gaśniczymi 

S_U13 
analizować i stosować procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczące 
ochrony ludzi, obiektów i mienia oraz  potrafi identyfikować i oceniać skutki 
zagrożenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykorzystując dostępne dane 

S_U14 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, 
interpretowania oraz zastosowania działań zapewniających ochronę 
przeciwpożarową; potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane 
zagrożeniami pożarowymi oraz technicznymi, prognozować ich przebieg oraz 
przewidywać skutki planowanych działań 

S_U15 
wykorzystywać sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz stosować instrukcje BHP oraz 
ochrony przeciwpożarowej 

S_U16 
zarządzać bezpieczeństwem na statkach, obiektach morskich, w zakładzie pracy, 
uwzględniając odpowiednie regulacje prawne, instrukcje bezpieczeństwa, aspekty 
psychologiczne i oceny ryzyka zawodowego 

S_U17 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi ze służbą BHP na statkach i obiektach morskich 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu BHP na statkach i 
obiektach morskich. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 
krytycznego podejścia oraz uwzględniania opinii ekspertów oraz doskonalenia 
umiejętności praktycznych 
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S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności dających możliwość kontroli warunków pracy 
i przestrzegania zmieniających się przepisów prawa, także w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Zna zagrożenia ze strony niekorzystnych czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki czemu może skutecznie chronić przed ich 
szkodliwym wpływem wdrażając odpowiednie procedury postępowania w 
określonych sytuacjach 

S_K03 
przedstawiania własnych poglądów dotyczących charakterystyki służby  BHP, w 
szczególności na statkach i obiektach morskich, ich społecznego znaczenia oraz 
roli w systemach bezpieczeństwa na poszczególnych szczeblach 

S_K04 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką BHP na statkach i obiektach 
morskich 

S_K05 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu 
problemów bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach i obiektach morskich, 
uwzględniając problematykę regulacji prawnych, oceny ryzyka zawodowego, 
aspektów medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej, jak również zagadnienia 
dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych oraz aspekty psychospołeczne 

S_K06 
do pracy w grupie oraz do zarządzania grupą w kontekście zadań powiązanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy na statkach i obiektach morskich, także podczas 
realizacji projektów społecznych, prozdrowotnych, informacyjnych 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo, także w aspekcie BHP na 
statkach i obiektach morskich oraz profesjonalnego i odpowiedzialnego 
wykonywania obowiązków zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 
działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z 
bezpieczeństwem i higieną pracy 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI MORSKIEJ 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
pogłębioną wiedzę z zakresu krajowej i międzynarodowej turystyki morskiej, jej 
charakterystyki, form, struktury, rozwoju oraz elementów bezpieczeństwa 

S_W02 
aspekty bezpieczeństwa turystyki morskiej oraz ich uwarunkowania systemowo-
prawne, system ochrony morskiej granicy państwa 

S_W03 
przejawy przestępczości występującej w środowisku morskim, terroryzm i piractwo 
morskie na Morzu Bałtyckim 

S_W04 
specyfikę branży morskich usług turystycznych, uwzględniającą organizację pracy 
oraz techniki pracy w sektorze usług turystycznych 

S_W05 akty prawne regulujące sektor turystyki morskiej 
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S_W06 
normy i zasady postępowania w branży turystycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem kontaktów z klientami i uwarunkowań kulturowych w różnych 
częściach świata 

S_W07 

wpływ czynników społecznych, kulturowych i politycznych na rozwój i 
bezpieczeństwo turystyki morskiej, a także uwarunkowania rozwoju turystyki 
wynikające ze ukształtowania środowiska naturalnego jak również postępującej 
jego degradacji 

S_W08 
pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 
bezpieczeństwa turystyki morskiej, a w szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach badawczych  

S_W09 
uwarunkowania autoprezentacyjne w komunikacji w sferze publicznej jak i 
interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem etykiety w biznesie oraz zasad 
savoir-vivre w usługach turystycznych 

S_W10 
wiedzę w zakresie psychologii komunikacji interpersonalnej, uwzględniając przy 
tym możliwe błędy i bariery komunikacyjne 

S_W11 
warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 
powiązane z problematyką turystyki morskiej 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa turystyki 
morskiej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 
zjawisk i zdarzeń w niej zachodzących 

S_U02 
dokonywać oceny funkcjonujących norm i procedur w branży turystyki morskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem jej bezpieczeństwa, implementować wymagania i 
normy do praktyki działalności z tego zakresu 

S_U03 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem specjalności bezpieczeństwo turystyki morskiej 

S_U04 
wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników  oraz wskazywać kierunki 
dalszych badań w zakresie problematyki  bezpieczeństwa turystyki morskiej 

S_U05 
omówić zasadnicze problemy dotyczące determinant rozwoju sektora turystyki 
morskiej, uwzględniając historyczne i teraźniejsze aspekty tego procesu 

S_U06 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 
pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu bezpieczeństwa 
turystyki morskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł 

S_U07 
wykazywać szczegółowe atrybuty odrębności funkcyjno-technicznej turystyki 
morskiej od innych sposobów przemieszczania w aspekcie środowiskowym, 
humanitarnym, kulturowym  i prawnym, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
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S_U08 
wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii komunikacji interpersonalnej do 
skutecznego komunikowania się w sektorze usług turystyki morskiej 

S_U09 
omówić z punku prawnego oraz w kontekście bezpieczeństwa, różnego rodzaju 
akty terroryzmu (zamachy, uprowadzenia, egzekucje, piractwo itp.) oraz strategie 
reagowania na tego rodzaju kryzysy 

S_U10 
praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami związanymi z 
zarządzaniem bezpieczeństwem w turystyce morskiej 

S_U11 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa w turystyce morskiej w określonej sytuacji i na 
określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

S_U12 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 
wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych w zespole prowadzącym działania z zakresu bezpieczeństwa 
turystyki morskiej 

S_U13 
konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego potrafi 
porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie działań powiązanych 
z problematyką bezpieczeństwa turystyki morskiej 

S_U14 
stosować zasady etykiety w biznesie oraz zasady savoir-vivre w relacjach ze 
współpracownikami, klientami oraz przedstawicielami innych podmiotów, z 
uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 

S_U15 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi problematyki 
bezpieczeństwa turystyki morskiej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu bezpieczeństwa 
turystyki morskiej. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 
krytycznego myślenia oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
funkcjonowania turystyki morskiej oraz w zakresie analizy jej zagrożeń 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką bezpieczeństwa turystyki 
morskiej, wykorzystując także wiedzę z zakresu prawa 

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących bezpieczeństwa w 
turystyce morskiej 

S_K05 
skutecznego komunikowania się zarówno ze specjalistami z branży turystyki 
morskiej jak również z niespecjalistami i klientami tego sektora oraz przejawiania 
prospołecznej postawy w działalności z zakresu tego segmentu turystyki 

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych z 
obszarem bezpieczeństwa turystyki morskiej, szczególnie w kontekście  
przestrzegania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa 
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S_K07 

prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo turystyki morskiej oraz dba o 
profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodnych, dbając o 
dorobek i tradycje zawodu, zwracając szczególną uwagę na zasady etykiety i 
savoir-vivre w kontakcie z innymi 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorczych w zakresie działań 
związanych z obszarem bezpieczeństwa turystyki morskiej 

 
 
 

LOGISTYKA I TRANSPORT MORSKI 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie logistyki i transportu 
morskiego, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i 
narzędziach badawczych 

S_W02 
pogłębioną wiedzę z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu 
morskiego, jego charakterystyki, rodzajów, struktury, rozwoju oraz elementów 
bezpieczeństwa 

S_W03 
zagadnienia spedycji i transportu morskiego oraz ich uwarunkowania systemowo-
prawne, z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa 

S_W04 
współczesne zagrożenia bezpieczeństwa morskiego, uwzględniając kontekst 
krajowy i międzynarodowy z uwzględnieniem ochrony środowiska morskiego 

S_W05 
elementy współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania piractwa i 
terroryzmu morskiego w umowach wielostronnych oraz w odniesieniu do prawa 
krajowego 

S_W06 
wiedzę z zakresu systemów logistycznych w transporcie morskim, ich eksploatacji 
i zastosowań 

S_W07 
pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 
bezpieczeństwa logistyki i transportu morskiego, a w szczególności o 
monitorowaniu zagrożeń dla logistyki i transportu morskiego 

S_W08 
mechanizmy w sektorze transportu morskiego, spedycji i logistyki, w tym te 
związane z przepływem finansów i towarów oraz ekonomiką tych przedsięwzięć 

S_W09 
pogłębioną wiedzę z zakresu transportu morskiego i jego specyfiki oraz z zakresu 
magazynowania materiałów niebezpiecznych w aspekcie formalnoprawnym i 
merytorycznym, uwzględniając wielorakie aspekty bezpieczeństwa 

S_W10 
zagadnienia zarządzania jakością w logistyce i transporcie morskim, normy 
jakości, standardy audytu uwzględniające uwarunkowania w konkretnym 
środowisku zawodowym 

S_W11 
warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 
powiązane z problematyką logistyki i transportu morskiego 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 
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S_U01 
wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa logistyki 
i transportu morskiego oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i 
interpretowania zjawisk i zdarzeń w nich zachodzących 

S_U02 
rozwiązywać złożone problemy zawodowe z zakresu spedycji i transportu 
morskiego, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych 

S_U03 
analizować dane i opracowywać rozwiązania problemów z zakresu ekonomiki 
logistyki i transportu z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów transportu 
morskiego 

S_U04 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, 
interpretowania oraz zastosowania działań zapewniających profesjonalne 
zarządzanie jakością w logistyce i transporcie morskim, jak również zapewnić 
właściwe postępowanie audytorskie; potrafi rozwiązywać konkretne problemy 
związane systemami kontroli wewnętrznej, prognozować ich przebieg oraz 
przewidywać skutki planowanych działań 

S_U05 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników  oraz wskazywać kierunki 
dalszych badań w zakresie problematyki logistyki i transportu morskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa 

S_U06 
omówić zasadnicze problemy dotyczące monitoringu zagrożeń w transporcie 
morskim, uwzględniając różne aspekty bezpieczeństwa, w tym związanie z 
magazynowaniem materiałów niebezpiecznych  

S_U07 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 
pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu logistyki i transportu 
morskiego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
źródeł 

S_U08 

wykazywać szczegółowe atrybuty odrębności funkcyjno-technicznej logistyki i 
transportu morskiego od innych sposobów przemieszczania w aspekcie 
ekonomiki, ale także w aspekcie środowiskowym, humanitarnym, kulturowym i 
prawnym, które mają wpływ na bezpieczeństwo 

S_U09 
wykorzystać procedury i systemy logistyczne w transporcie morskim do realizacji 
zadań zawodowych z tego obszaru 

S_U10 
omówić z punku prawnego oraz w kontekście bezpieczeństwa, różnego rodzaju 
akty terroryzmu (zamachy, uprowadzenia, egzekucje, piractwo itp.) oraz strategie 
reagowania na tego rodzaju kryzysy 

S_U11 
praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami związanymi z 
organizacją logistyki i transportu morskiego 

S_U12 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa w logistyce i transporcie morskim w określonej sytuacji 
i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane 
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S_U13 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 
wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych w zespole prowadzącym działania z zakresu logistyki i transportu 
morskiego 

S_U14 
konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego potrafi 
porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie działań powiązanych 
z problematyką logistyki i transportu morskiego 

S_U15 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi problematyki logistyki i 
transportu morskiego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu logistyki i transportu 
morskiego. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 
krytycznego myślenia oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
funkcjonowania systemów logistyki i transportu morskiego oraz w zakresie analizy 
zagrożeń dla infrastruktury i ruchu morskiego 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką logistyki i transportu 
morskiego, wykorzystując także wiedzę z zakresu prawa  morskiego 

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących organizacji logistyki i 
transportu morskiego oraz ich licznych uwarunkowań 

S_K05 

zarządzania grupą ludzi w sytuacjach zawodowych związanych z logistyką i 
transportem morskim, w tym szczególnie związanych z  zagrożeniami 
bezpieczeństwa poszczególnych procesów oraz z zarządzaniem jakością w 
logistyce i transporcie morskim 

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych z 
obszarem logistyki i transportu morskiego, szczególnie w kontekście 
przestrzegania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa 

S_K07 
prezentowania postaw promujących logistykę i transport morski oraz dba o 
profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodnych, dbając o 
dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorczych w zakresie działań 
związanych z obszarem logistyki i transportu morskiego 

 
 

MORSKA STRAŻ GRANICZNA 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  
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S_W01 
problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie bezpieczeństwa 
granic morskich oraz działalności morskiej straży granicznej, a w szczególności o 
problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W02 
zasady funkcjonowania morskiej straży granicznej, jej strukturę i kompetencje oraz 
ich uwarunkowania systemowo-prawne, system ochrony morskiej granicy państwa 

S_W03 
przejawy przestępczości występującej w środowisku morskim, m.in. terroryzm i 
piractwo morskie na Morzu Bałtyckim oraz strategie zwalczania przestępczości 

S_W04 
pogłębioną wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości granicznej, z 
uwzględnieniem współdziałania różnych służb o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym 

S_W05 
współczesne zagrożenia bezpieczeństwa morskiego, uwzględniając kontekst 
krajowy i międzynarodowy 

S_W06 
zasady, metody i procedury oraz narzędzia rozpoznawania zagrożeń i analizy 
ryzyka ich wystąpienia, a także analizy potencjalnych tego skutków 

S_W07 granice Polski i zasady formalno-prawne ich przekraczania 

S_W08 
organizację i instrumenty pracy morskiej straży granicznej służące zwalczaniu 
przestępczości granicznej oraz przepisy kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń 

S_W09 

wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w 
kontekście bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z wielopłaszczyznowych 
problemów, szczególnie w aspekcie działań dotyczących kontroli granicznych, 
uwzględniając uwarunkowanie psychologiczne 

S_W10 
metodykę pomocy psychologicznej, typowe zadania, normy, procedury, 
stosowane w różnych sytuacjach kryzysowych, konfliktogennych, zachowań 
agresji i przemocy, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W11 
pogłębioną wiedzę z zakresu taktyki i technik interwencji oraz zarządzania w 
sytuacjach zagrożenia życia, z uwzględnieniem aspektów formalnoprawnych i 
merytorycznych 

S_W13 
warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 
powiązane z problematyką morskiej straży granicznej 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu działalności morskiej 
straży granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa morskiego 
oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i 
zdarzeń w nich i zachodzących 

S_U02 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem specjalności morska straż graniczna 

S_U03 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników  oraz wskazywać kierunki 
dalszych badań w zakresie problematyki funkcjonowania morskiej straży 
granicznej 
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S_U04 
omówić zasadnicze problemy dotyczące przestępczości granicznej, w tym 
piractwa i terroryzmu morskiego, uwzględniając historyczne i teraźniejsze aspekty 
tego zjawiska 

S_U05 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 
pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu funkcjonowania 
morskiej straży granicznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, 
a także różnych źródeł 

S_U06 
wykazywać szczegółowe atrybuty odrębności morskiej straży granicznej od innych 
służb, mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo 

S_U07 

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń środowiskowych 
oraz interakcji społecznych, prowadzących do konfliktów, zachowań agresywnych 
oraz przemocy, szczególnie w kontekście przekraczania granic RP i pracy 
funkcjonariuszy służby granicznej 

S_U08 
analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, prognozować sytuacje oraz 
analizować strategie działań praktycznych w odniesieniu do różnych aspektów 
działalności funkcjonariuszy służby granicznej 

S_U09 
praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami związanymi z 
kontrolą graniczną 

S_U10 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa, w tym zagrożenia życia 

S_U11 stosować taktyki i techniki interwencji 

S_U12 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 
wyznaczać zadania związane z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych w zespole prowadzącym działania z zakresu funkcjonowania 
morskiej straży granicznej 

S_U13 
wykorzystać umiejętności w zakresie psychologii, używając języka 
specjalistycznego potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy 
użyciu różnych metod i technik, szczególnie w kontroli granicznej 

S_U14 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami morskiej straży granicznej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu działalności morskiej 
straży granicznej. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, 
krytycznego myślenia oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
funkcjonowania i działalności morskiej straży granicznej 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, a w szczególności w morskiej straży granicznej, 
wykorzystując także wiedzę z zakresu psychologii 
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S_K04 

przedstawiania własnych poglądów dotyczących służb granicznych, ich 
społecznego znaczenia oraz roli, uwzględniając różnorodne uwarunkowania 
postępowania funkcjonariusza służby granicznej oraz reagowania w konkretnych 
sytuacjach kryzysowych 

S_K05 
zarządzania grupą ludzi w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami 
bezpieczeństwa, w tym także w sytuacjach zagrożenia życia, a także podczas 
podejmowania interwencji  

S_K06 
stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu 
problemów służb granicznych, uwzględniając problematykę etyki funkcjonariuszy 
służb granicznych 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo morskie oraz dba o 
profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodnych, dbając o 
dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorczych w zakresie działań 
związanych z obszarem bezpieczeństwa i morskiej straży granicznej 

 
 
 
 

MORSKIE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie morskiego 
bezpieczeństwa ekologicznego, a w szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W02 
problematykę morskiego bezpieczeństwa ekologicznego oraz jego 
uwarunkowania systemowo-prawne 

S_W03 
przejawy przestępczości występującej w środowisku morskim, w tym morskiego 
terroryzmu ekologicznego 

S_W04 

problemy wzajemnego oddziaływania na siebie człowieka i środowiska, m.in. 
działania człowieka w relacji zmian klimatycznych, kierunki rozwoju gospodarki, 
stosunek społeczeństwa do środowiska, formy adaptacji człowieka do szkodliwych 
warunków, degradacja środowiska morskiego, relacja między stanem środowiska 
morskiego a zdrowiem człowieka 

S_W05 założenia ekologii jako nauki i jej powiązania z innymi dyscyplinami 

S_W06 
czynniki cywilizacyjne generujące zagrożenia środowiska naturalnego, w 
szczególności morskiego 

S_W07 
czynniki wpływające na stan środowiska naturalnego naturalnie występujące oraz 
przyjęte strategie przeciwdziałania tym zmianom 

S_W08 systemowe podejście do morskiego bezpieczeństwa ekologicznego 

S_W09 wpływ relacji człowiek-środowisko morskie na aspekty zdrowotne 

S_W10 
wiedzę z zakresu ochrony środowiska morskiego, źródła i rodzaje zagrożeń 
środowiska morskiego, podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska 
morskiego w zakresie wymogów technicznych i konstrukcyjnych 
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S_W11 
warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 
powiązane z problematyką morskiego bezpieczeństwa ekologicznego 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu morskiego 
bezpieczeństwa ekologicznego oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu 
analizowania i interpretowania zjawisk i zdarzeń w nich i zachodzących 

S_U02 
scharakteryzować przyczyny i znaczenie morskiego terroryzmu ekologicznego, w 
tym taktykę działań o różnym podłożu 

S_U03 
implementować wymagania i normy jakie powinny spełniać systemy morskiego 
bezpieczeństwa ekologicznego 

S_U04 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem specjalności morskiego bezpieczeństwa ekologicznego 

S_U05 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników  oraz wskazywać kierunki 
dalszych badań w zakresie problematyki morskiego bezpieczeństwa 
ekologicznego 

S_U06 
wykazać wpływ działalności człowieka na morskie bezpieczeństwo ekologiczne 
oraz konsekwencje tej działalności, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie 
człowieka 

S_U07 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 
pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ekologii, ze 
szczególnym uwzględnieniem morskiego bezpieczeństwa ekologicznego, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U08 
wykazywać szczegółowe atrybuty ekologii środowiska morskiego, w tym 
naturalnych zagrożeń występujących w tym środowisku, a także  wpływu tego 
środowiska na zdrowie człowieka, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa 

S_U09 
omówić z punku prawnego oraz w kontekście bezpieczeństwa, różnego rodzaju 
akty terroryzmu ekologicznego oraz strategie reagowania na tego rodzaju kryzysy 

S_U10 
praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami związanymi z 
morskim bezpieczeństwem ekologicznym 

S_U11 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego,  w określonej sytuacji i na określonym 
stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

S_U12 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 
wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych w zespole prowadzącym działania z zakresu morskiego 
bezpieczeństwa ekologicznego 

S_U13 
konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego potrafi 
porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie działań powiązanych 
z problematyką morskiego bezpieczeństwa ekologicznego 

S_U14 
scharakteryzować nowoczesne technologie w różnych sektorach, np. górnictwa 
morskiego, farm wiatrowych, mających wpływ na morskie bezpieczeństwo 
ekologiczne 

S_U15 
stosować regulacje prawne z zakresu polityki ekologicznej międzynarodowej  i 
narodowej, analizować i porównywać pojęcia dotyczące ekologii, ochrony 
środowiska, ochrony przyrody i ekologii człowieka w pasie nadmorskim 
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S_U16 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi problematyki morskiego 
bezpieczeństwa ekologicznego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu morskiego 
bezpieczeństwa ekologicznego. Jest przygotowany do samodzielnego 
zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia oraz doskonalenia umiejętności 
praktycznych 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
funkcjonowania systemów morskiego bezpieczeństwa ekologicznego oraz w 
zakresie analizy zagrożeń dla środowiska  morskiego 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką morskiego bezpieczeństwa 
ekologicznego, wykorzystując także wiedzę z zakresu prawa 

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących ekologii, a w 
szczególności morskiego bezpieczeństwa ekologicznego 

S_K05 
kształtowania swojej postawy i wpływania na postawy innych biorąc pod uwagę 
założenia ekologii, w tym ekologii człowieka i jej wpływu na zdrowie człowieka 

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych z 
obszarem morskiego bezpieczeństwa ekologicznego, szczególnie w kontekście 
przestrzegania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa 

S_K07 
prezentowania postaw promujących morskie bezpieczeństwo ekologiczne oraz 
dba o profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodnych, 
dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorczych w zakresie działań 
związanych z obszarem morskiego bezpieczeństwa ekologicznego 

 
 
 
 

OCHRONA I OBRONA STATKÓW I OBIEKTÓW MORSKICH 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie ochrony i obrony 
statków i obiektów morskich, a w szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W02 

istotę oraz miejsce i rolę ochrony i obrony statków i obiektów morskich w systemie 
bezpieczeństwa morskiego oraz zasadnicze zagrożenia tego bezpieczeństwa. 
Potrafi dokonać analizy i oceny organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania 
systemów bezpieczeństwa, również w aspekcie relacji międzynarodowych 

S_W02 
zagadnienia zapewniania bezpieczeństwa statków i obiektów morskich oraz ich 
uwarunkowania systemowo-prawne, system ochrony morskiej granicy państwa 

S_W03 

funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa na statkach i obiektach morskich, 
aspekty zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem działań 
profilaktycznych, prewencyjnych, kryminalistycznych, ochronnych, biorąc pod 
uwagę teraźniejsze problemy, jak również doświadczenia historyczne 
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S_W05 
regulacje prawne odnoszące się do pracy i zadań pracowników ochrony na 
statkach i obiektach morskich 

S_W06 
wielopłaszczyznowe aspekty z zakresu organizacji ochrony osób, obiektów i 
mienia, w tym ochrony VIP na statkach i obiektach morskich 

S_W07 

zasady postępowania pracownika ochrony w różnorodnych sytuacjach, w trakcie 
wykonywanie obowiązków służbowych oraz w sytuacjach zagrożenia, bądź 
kryzysu z uwzględnieniem samoobrony i technik interwencji oraz użycia broni 
palnej 

S_W08 
przepisy i zasady używania broni palnej, zasady bezpieczeństwa posługiwania się 
bronią oraz elementy taktyki strzeleckiej 

S_W09 
elementy współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania piractwa i 
terroryzmu morskiego w umowach wielostronnych oraz w odniesieniu do prawa 
krajowego 

S_W10 
wiedzę z zakresu specyfikacji statków i obiektów morskich i ich funkcjonowania w 
aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty 
bezpieczeństwa 

S_W11 
wiedzę z zakresu kryminologii i kryminalistyki, szczególnie w odniesieniu do 
procedur postępowania w razie wystąpienia przestępstwa jak i profilaktyki 

S_W12 
warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 
powiązane z problematyką ochrony statków i obiektów morskich 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony i obrony statków 
i obiektów morskich oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także 
powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i 
zdarzeń w nich i zachodzących 

S_U02 
scharakteryzować strategię i taktykę organizacji ochrony i obrony statków i 
obiektów, szczególnie w kontekście ochrony VIP 

S_U03 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników  oraz wskazywać kierunki 
dalszych badań w zakresie problematyki ochrony i obrony statków i obiektów 
morskich 

S_U04 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem specjalności ochrona i obrona statków i obiektów morskich 

S_U05 
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z organizacją ochrony osób, obiektów i mienia na statkach i 
obiektach morskich oraz z organizacją systemów bezpieczeństwa 

S_U06 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 
pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu bezpieczeństwa statków 
i obiektów morskich, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł 
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S_U07 
wykazywać szczegółowe atrybuty odrębności funkcyjno-technicznej statków i 
obiektów morskich od innych placówek w aspekcie środowiskowym, 
humanitarnym, kulturowym i prawnym, które mają wpływ na bezpieczeństwo 

S_U08 
przygotować plan ochrony osób, obiektów i mienia dotyczący statków i obiektów 
morskich, wykorzystując i przetwarzając niezbędne informacje, z uwzględnieniem 
ochrony VIP 

S_U09 
praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami związanymi z 
zarządzaniem bezpieczeństwem na statkach i obiektach morskich, w tym ochroną 
osób, obiektów i mienia 

S_U10 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa na statku lub innych obiektach morskich w określonej 
sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

S_U11 
konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego potrafi 
porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie działań powiązanych 
z problematyką ochrony i obrony statków i obiektów morskich 

S_U12 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) 
oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki bezpieczeństwa 
morskiego 

S_U13 
stosować praktyki wspomagające rozpoznawanie i zwalczanie różnych rodzajów 
przestępczości oraz jej przeciwdziałanie, również w sytuacjach zagrożenia, przy 
wykorzystaniu podstaw prawnych oraz elementów kryminologii i kryminalistyki 

S_U14 

analizować i stosować zasady prawne odnoszące się do pracy i zadań pracownika 
ochrony, używania przez niego siły fizycznej i broni palnej oraz procedury 
bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem, wdrażać procedury 
postępowania z zakresu samoobrony i technik interwencji, a także użyciem broni 

S_U15 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi problematyki ochrony i 
obrony statków i obiektów morskich 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu ochrony i obrony 
statków i obiektów morskich. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania 
wiedzy, krytycznego myślenia oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
funkcjonowania systemów bezpieczeństwa statków i obiektów morskich, z 
uwzględnieniem międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu portowego 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką ochrony i obrony statków i 
obiektów morskich, wykorzystując także wiedzę z zakresu prawa  morskiego 

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących  zarządzania 
bezpieczeństwem oraz ochroną i obroną statków i obiektów morskich 
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S_K05 
zarządzania grupą ludzi w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami 
bezpieczeństwa obiektów i obszarów morskich, w tym zagrożeń o różnym 
charakterze  

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych z 
obszarem ochrony i obrony statków i obiektów morskich, szczególnie w kontekście 
przestrzegania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo obiektów i obszarów 
morskich oraz dba o profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków 
zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorczych w zakresie działań 
związanych z ochroną i obroną statków i obiektów morskich 

 
 
 

RATOWNICTWO MORSKIE 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie ratownictwa 
morskiego, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i 
narzędziach badawczych 

S_W02 
podstawy prawne ratownictwa morskiego z ukierunkowaniem na zastosowanie 
praktyczne 

S_W03 
misję, zadania, organizację oraz strukturę Morskiej Służby Poszukiwania i 
Ratownictwa 

S_W04 
pogłębioną wiedzę z zakresu organizacji i realizacji akcji poszukiwawczo-
ratowniczych, a także metod i technik ratunkowych, w tym ratowania życia 
ludzkiego z uwzględnieniem zasad pierwszej pomocy 

S_W05 
metody i techniki ratowania mienia w środowisku morskim z uwzględnieniem 
holowania ratowniczego 

S_W06 
pogłębioną wiedzę z zakresu historii ratownictwa morskiego, zarówno krajowego 
jak i międzynarodowego, jego charakterystyki, struktury, rozwoju, technikach 

S_W07 
elementy współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania zagrożeń i 
zanieczyszczeń środowiska morskiego 

S_W08 
wiedzę z zakresu ochrony środowiska morskiego, źródła i rodzaje zagrożeń 
środowiska morskiego i ich zwalczanie, podstawowe akty prawne dotyczące 
ochrony środowiska morskiego 

S_W09 
pogłębioną wiedzę z zakresu wyposażenia i obsługi narzędzi i urządzeń 
stosowanych w ratownictwie morskim w trakcie ratowania osób i mienia 

S_W10 
wyposażenie i procedury stosowane podczas eliminowania zagrożeń i 
zanieczyszczeń środowiska naturalnego 

S_W11 
warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 
powiązane z problematyką ratownictwa morskiego 
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UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 
wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu ratownictwa morskiego 
oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i 
zdarzeń w nich i zachodzących 

S_U02 scharakteryzować taktykę oraz metody i techniki ratunkowe 

S_U03 
dokonywać oceny przydatności różnych metod i technik prowadzenia akcji 
ratunkowej, zarówno dotyczących ratowania życia ludzkiego jak i mienia w 
powiązaniu z czynnikami i warunkami środowiska zewnętrznego 

S_U04 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem specjalności ratownictwo morskie 

S_U05 
wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników  oraz wskazywać kierunki 
dalszych badań w zakresie problematyki ratownictwa morskiego 

S_U06 
wykorzystać typowe metody, procedury oraz praktyki w celu realizacji zdań 
związanych z działaniami ratowniczymi w poszczególnych przypadkach 

S_U07 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 
pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ratownictwa morskiego, 
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U08 
wykazywać szczegółowe atrybuty odrębności ratownictwa morskiego od innych 
obszarów ratownictwa 

S_U09 
przygotować plan akcji poszukiwawczo-ratowniczej, organizować i koordynować 
jej przebieg, przetwarzając niezbędne informacje z uwzględnieniem warunków 
środowiska, stopnia zagrożenia i innych złożonych czynników 

S_U10 
omówić z punku formalno-prawnego oraz w kontekście bezpieczeństwa, różnego 
rodzaju akcje ratownicze w perspektywie historycznej i współczesnej oraz strategie 
reagowania na tego różnego rodzaju zagrożenia i zanieczyszczenia środowiska 

S_U11 
praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami związanymi z 
funkcjonowaniem jednostek ratownictwa morskiego 

S_U12 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa w żegludze, transporcie morskim i portach morskich 
w określonej sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane 

S_U13 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 
wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych w zespole prowadzącym działania z zakresu ratownictwa 
morskiego 

S_U14 
konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego potrafi 
porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie działań powiązanych 
z problematyką ratownictwa morskiego 
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S_U15 
posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, 
przewiduje skutki prawne i moralne konkretnych działań ratowniczych 

S_U16 
ocenić przydatność, także posługiwać się sprzętem ratowniczym, który służy 
ratowaniu osób i mienia, a także służącym identyfikowaniu i zwalczaniu zagrożeń 
oraz zanieczyszczeń środowiska, stosować instrukcje bezpieczeństwa 

S_U17 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z ratownictwem morskim 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu ratownictwa morskiego. 
Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia 
oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
organizowania i realizacji akcji ratowniczych, w tym ratowania życia ludzkiego i 
mienia  

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką ratownictwa morskiego 

S_K04 

przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących wielopłaszczyznowych 
aspektów ratownictwa morskiego, przekazywania i obrony własnych poglądów nie 
tylko w sprawach zawodowych, jest przygotowany do przekonywania, 
negocjowania i rozwiązywania konfliktów zwłaszcza w sytuacjach nagłych i 
trudnych, związanych z niesieniem pomocy poszkodowanym, uwzględniając 
aspekty psychologiczne 

S_K05 
zarządzania grupą ludzi w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami w 
ruchu morskim, w tym zagrożeniami dla środowiska naturalnego, pracy w zespole 
i pod dużą presją 

S_K06 

postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych z 
obszarem ratownictwa morskiego, szczególnie w kontekście przestrzegania zasad 
prawnych i procedur bezpieczeństwa; identyfikowania i rozstrzygania dylematów 
etycznych, moralnych i prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu 
ratownika; ma świadomość ważności postępowania etycznego w kontekście 
działań ratowniczych 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo morskie oraz dba o 
profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodnych w obszarze 
ratownictwa morskiego, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych w zakresie działań 
związanych z obszarem ratownictwa morskiego 

 

TERRORYZM MORSKI 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie antyterroryzmu, a w 
szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach 
badawczych 
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S_W02 
taktykę działań terrorystów, ze szczególnym uwzględnieniem ataków o 
charakterze terroryzmu morskiego, w których wykorzystywane są nowoczesne 
rodzaje broni, jak również inne środki 

S_W03 
mechanizmy psychologiczne dotyczące zjawisk o charakterze terrorystycznym, 
osobowości terrorysty, profilowania psychologicznego  

S_W04 
najważniejsze i najbardziej wpływowe organizacje terrorystyczne – ich cele, 
historię działalności; zagadnienia powiązane z źródłami i rozwojem 
fundamentalizmu religijnego 

S_W05 zasady organizowania ochrony osób i mienia przed atakami terrorystycznymi 

S_W06 
psychologiczne i etyczne aspekty terroryzmu oraz zna aspekty logiczne działań 
antyterrorystycznych 

S_W07 
elementy współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu w 
umowach wielostronnych oraz w odniesieniu do prawa krajowego 

S_W08 
efektywny model współdziałania służb cywilnych i wojskowych, które mogą być 
zaangażowane w działania ratownicze oraz antyterrorystyczne w przypadku ataku 
terrorystycznego, powiązane także z ochroną osób, obiektów i mienia 

S_W09 
funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa morskiego, w szczególności w zakresie 
działań profilaktycznych, prewencyjnych, kryminalistycznych, ochronnych, 
uwzględniając teraźniejsze problemy, jak również doświadczenia historyczne 

S_W10 
zasady funkcjonowania organów ścigania oraz ich rolę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa morskiego, w Polsce i na świecie 

S_W11 
obszary przestępczości zorganizowanej oraz zna ugrupowania przestępcze, 
ekstremistyczne i terrorystyczne występujące w Polsce i na świecie 

S_W12 
metody i techniki wspomagające rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom 
terrorystycznym, zarówno w kraju, jaki na arenie międzynarodowej, uwzględniając 
różnorodne uwarunkowania i czynniki 

S_W13 
charakterystykę zjawiska terroryzmu w ujęciu historycznym; rozumie zagadnienia 
ewolucji oraz rozwoju działań i organizacji terrorystycznych na przestrzeni dziejów, 
ze szczególnym uwzględnieniem intensyfikacji tego zjawiska w XX i XXI wieku  

S_W14 
funkcjonowanie systemu antyterrorystycznego w Polsce i na świecie, 
uwzględniając organizację jednostek antyterrorystycznych oraz uwarunkowania 
bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego 

S_W15 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 
powiązane z problematyką antyterroryzmu morskiego, uwzględniając także 
różnorodne formy rozwoju przedsiębiorczości, m.in. zarządzaniem 
bezpieczeństwem antyterrorystycznym,  rozpoznawaniem i zapobieganiem 
zagrożeniom terrorystycznym, ochronie osób i mienia, koordynacji działań służb 
ratowniczych, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

S_W16 
elementarną wiedzę z zakresu specyfikacji placówki i jej funkcjonowania w 
aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty 
bezpieczeństwa antyterrorystycznego 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 
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S_U01 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, 
interpretowania oraz zastosowania działań wywiadowczych, szczególnie w 
kontekście działań z zakresu pozyskiwania informacji, metodyki operacyjnej, 
analizy logicznej, kryminologii i kryminalistyki; potrafi rozwiązywać konkretne 
problemy, prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki planowanych 
działań 

S_U02 
scharakteryzować taktykę działań terrorystów oraz znaczenie zamachów 
terrorystycznych o różnym podłożu, ze szczególnym uwzględnieniem ataków o 
charakterze masowym, w których wykorzystywane są nowoczesne rodzaje broni 

S_U03 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem specjalności terroryzm morski 

S_U04 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) 
oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki terroryzmu 
morskiego 

S_U05 

analizować, interpretować i stosować przepisy prawne, dotyczące bezpieczeństwa 
antyterrorystycznego państwa oraz wyjaśnia sposoby modyfikacji niektórych 
instytucji prawa karnego procesowego dla potrzeb przeciwdziałania terroryzmowi 
i przestępczości zorganizowanej 

S_U06 
omówić zasadnicze problemy dotyczące terroryzmu międzynarodowego, 
uwzględniając historyczne i teraźniejsze aspekty tego zjawiska 

S_U07 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 
pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu terroryzmu morskiego, 
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U08 
omówić system wspomagający identyfikacje i zwalczanie terroryzmu oraz 
przestępczości zorganizowanej, również w sytuacjach zagrożenia 

S_U09 
przygotować plan ochrony osób, obiektów i mienia, wykorzystując i przetwarzając 
niezbędne informacje 

S_U10 
omówić z punku prawnego oraz w kontekście bezpieczeństwa, różnego rodzaju 
akty terroryzmu (zamachy, uprowadzenia, egzekucje, piractwo itp.) oraz strategie 
reagowania na tego rodzaju kryzysy 

S_U11 
praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami związanymi z 
zarządzaniem bezpieczeństwem antyterrorystycznym, także w sferze 
cyberprzestrzeni 

S_U12 
dokonać oceny sytuacji kryzysowej w przypadku ataku terrorystycznego, oraz 
wdrażać procedury związane z zabezpieczeniem ludności i miejsca zamachu 

S_U13 

analizować i stosować procedury działań na wypadek ataku terrorystycznego, 
wdrażać procedury bezpieczeństwa na wypadek ataku bombowego, 
chemicznego, biologicznego, cybernetycznego i innych, wykorzystując dostępne 
dane 
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S_U14 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 
wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych w zespole prowadzącym działania antyterrorystyczne oraz 
śledcze na różnych płaszczyznach 

S_U15 
konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego potrafi 
porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie działań powiązanych 
z problematyką antyterroryzmu, także w sytuacji kryzysu 

S_U16 
dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń środowiskowych 
oraz interakcji społecznych, prowadzących do konfliktów, zachowań agresywnych 
oraz przemocy, także o charakterze terrorystycznym i przestępczym 

S_U17 
wyjaśnić organizację systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz 
scharakteryzować działania jednostek i oddziałów antyterrorystycznych 

S_U18 
wyjaśniać objawy i przyczyny przestępczości i innych związanych z nią zjawisk 
patologii społecznej oraz potrafi analizować techniki i taktyki popełniania 
przestępstw w celu wykrycia ich sprawców 

S_U19 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi problematyki antyterroryzmu 
i zorganizowanych grup przestępczych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu terroryzmu morskiego. 
Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia 
oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 
wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania SBN 
dla potrzeb obywateli, podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania 
kryzysowego w kontekście zagrożeń terrorystycznych 

S_K03 
przedstawiania własnych poglądów dotyczących zjawiska terroryzmu morskiego 
oraz działań rozpoznawczych, zapobiegawczych i interwencji antyterrorystycznych 

S_K04 
stosowania zasad etycznych w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych z 
działaniami służb antyterrorystycznych oraz w momencie kontaktu z osobami 
poszkodowanymi w zamachu, bądź będącymi jego świadkami 

S_K05 
do zarządzania grupą ludzi w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami 
terrorystycznymi oraz ochroną osób, obiektów i mienia przed atakami 
terrorystycznymi oraz działalnością innych grup przestępczych 

S_K06 
do pracy w grupie do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i 
niespecjalistami, w celu realizacji projektów (także społecznych) powiązanych z 
problematyką terroryzmu morskiego 

S_K07 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką terroryzmu morskiego; 
konsekwentnie projektuje i realizuje działania z zakresu tej problematyki 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania 
działań na rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z obszarem 
problematyki terroryzmu morskiego 
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MORSKIM 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem morskim, a w szczególności problemy badawcze, metody, 
techniki i narzędzia badawcze 

S_W02 
zagadnienia bezpieczeństwa żeglugi, statków, obszarów i portów morskich oraz 
ich uwarunkowania systemowo-prawne, system ochrony morskiej granicy państwa 

S_W03 
przejawy przestępczości występującej w środowisku morskim, terroryzm i piractwo 
morskie na Morzu Bałtyckim, najważniejsze zamachy terrorystyczne na morzu 

S_W04 
pogłębioną wiedzę z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu 
morskiego, jego charakterystyki, struktury, rozwoju technikach żeglugi oraz 
elementów bezpieczeństwa 

S_W05 
współczesne zagrożenia bezpieczeństwa  morskiego, uwzględniając kontekst 
krajowy i międzynarodowy  z uwzględnieniem ochrony środowiska morskiego 

S_W06 
elementy współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania piractwa i 
terroryzmu morskiego w umowach wielostronnych oraz w odniesieniu do prawa 
krajowego 

S_W07 
wiedzę z zakresu inżynierii ruchu morskiego, eksploatacji jednostek pływających 
(offshore) oraz certyfikacji i kontroli wyposażenia morskiego 

S_W08 
zagadnienia z zakresu teorii organizacji i zarządzania; genezę nauk o zarządzaniu 
i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego, zorientowany na zastosowanie 
praktyczne, a także jej powiązanie z naukami o bezpieczeństwie 

S_W09 
wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach 
stosowanych w zarządzaniu, szczególnie z zakresu kompetencji kierowniczych, 
mentoringu, procesów kadrowych, modeli przywództwa 

S_W10 
wiedzę z zakresu ochrony środowiska morskiego, źródła i rodzaje zagrożeń 
środowiska morskiego, podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska 
morskiego w zakresie wymogów technicznych i konstrukcyjnych 

S_W11 
pogłębioną wiedzę z zakresu górnictwa morskiego i jego specyfiki  w aspekcie 
formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając wielorakie aspekty 
bezpieczeństwa portów morskich 

S_W12 

wyposażenie nawigacyjne statków konwencyjnych, wyposażenie nawigacyjne 
statków o pojemności brutto 500 do 50000, procedury oceny zgodności 
wyposażenia nawigacyjnego, wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii w 
sektorze górnictwa morskiego zgodnie z ochroną środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwa eksploatacji platform wydobywczych ropę i gaz, instalacji farm 
wiatrowych 

S_W13 
warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone stanowiska 
powiązane z problematyką zarządzania bezpieczeństwem morskim 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 
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S_U01 
wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania 
bezpieczeństwem morskim oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania 
i interpretowania zjawisk i zdarzeń w nich zachodzących 

S_U02 

omówić zasadnicze problemy dotyczące piractwa i terroryzmu morskiego, 
uwzględniając historyczne i teraźniejsze aspekty tego zjawiska, scharakteryzować 
taktykę działań piratów i terrorystów oraz znaczenie zamachów terrorystycznych o 
różnym podłożu, ze szczególnym uwzględnieniem ataków, w których 
wykorzystywane są nowoczesne rodzaje broni 

S_U03 

dokonywać oceny zgodności wyposażenia nawigacyjnego, stosować zasady 
kontroli urządzeń nawigacyjnych, radiokomunikacyjnych wykorzystujących 
techniki informatyczne, implementować wymagania i normy jakie powinno spełniać 
wyposażenie nawigacyjne 

S_U04 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem specjalności zarządzanie bezpieczeństwem morskim 

S_U05 
wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników  oraz wskazywać kierunki 
dalszych badań w zakresie problematyki zarządzania bezpieczeństwem morskim 

S_U06 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) 
oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki zarządzania 
bezpieczeństwem morskim 

S_U07 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac 
pisemnych, prezentowania własnego stanowiska, w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu bezpieczeństwa i 
eksploatacji obiektów i obszarów morskich, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł 

S_U08 
wykazywać szczegółowe atrybuty odrębności funkcyjno-technicznej ruchu 
morskiego od innych sposobów przemieszczania w aspekcie środowiskowym, 
humanitarnym, kulturowym  i prawnym, które mają wpływ na bezpieczeństwo 

S_U09 
organizować swoją pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, 
przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem elementów 
zarządzania strategicznego, zarzadzania zmianą, psychologii pracy i organizacji 

S_U10 
omówić z punku prawnego oraz w kontekście bezpieczeństwa, różnego rodzaju 
akty terroryzmu (zamachy, uprowadzenia, egzekucje, piractwo itp.) oraz strategie 
reagowania na tego rodzaju kryzysy 

S_U11 
praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania procesami związanymi z 
zarządzaniem bezpieczeństwem morskim 

S_U12 
szczegółowo analizować i stosować procedury działań na wypadek realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa w żegludze, transporcie morskim i portach morskich  
w określonej sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane 
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S_U13 

pracować w zespole pełniąc różne role (także kierownicze); umie przyjmować i 
wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych w zespole prowadzącym działania z zakresu bezpieczeństwa 
morskiego 

S_U14 
konstruować i przekazywać komunikaty, używając języka specjalistycznego potrafi 
porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie działań powiązanych 
z problematyką bezpieczeństwa i eksploatacji obiektów i obszarów morskich 

S_U15 
stosować nowoczesne technologie w sektorze górnictwa morskiego zgodnie z 
ochroną środowiska naturalnego, rozwiązania bezpieczeństwa eksploatacji 
platform wydobywczych ropę i gaz, farm wiatrowych, systemów kotwiczenia 

S_U16 

stosować regulacje prawne z zakresu polityki ekologicznej międzynarodowej  i 
narodowej, przygotowywać harmonogram do przeprowadzenia przeglądu 
wybranej jednostki pływającej, analizować i porównywać pojęcia dotyczące 
ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody i ekologii człowieka w pasie 
nadmorskim 

S_U17 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych z różnymi 
stanowiskami powiązanymi z zadaniami dotyczącymi problematyki zarządzania 
bezpieczeństwem morskim 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu zarządzania 
bezpieczeństwem morskim. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania 
wiedzy, krytycznego myślenia oraz doskonalenia umiejętności praktycznych 

S_K02 
wykorzystania profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
funkcjonowania systemów bezpieczeństwa obiektów i obszarów morskich oraz w 
zakresie analizy zagrożeń dla infrastruktury i ruchu morskiego 

S_K03 

wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką zarządzania 
bezpieczeństwem i eksploatacją obiektów i obszarów morskich, wykorzystując 
także wiedzę z zakresu prawa morskiego 

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących  zarządzania 
bezpieczeństwem morskim 

S_K05 
zarządzania grupą ludzi w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami 
bezpieczeństwa obiektów i obszarów morskich 

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych z 
obszarem zarządzania bezpieczeństwem morskim, szczególnie w kontekście 
przestrzegania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo morskie oraz dba o 
profesjonalne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków zawodnych, dbając o 
dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorczych w zakresie działań 
związanych z obszarem zarządzania bezpieczeństwem morskim 
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA MORZU 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 
wybrane zagadnienia bezpieczeństwa społecznego (lokalnego), wymienia główne 
czynniki mające wpływ na integracje i dezintegrację społeczną  

S_W02 
zaawansowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie 
zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności o problemach 
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 

S_W03 
teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego, uwzględniając rodzaje zagrożeń i 
uwarunkowania środowiskowe 

S_W04 
prawne aspekty zarządzania kryzysowego, uwzględniając specyfikę konkretnych 
sytuacji kryzysowych oraz zasadność zastosowania wybranych procedur 

S_W05 
wiedzę o człowieku, rodzajach więzi i struktur społecznych oraz rządzących nimi 
prawidłowościach, zwłaszcza w kontekście zarządzania kryzysowego 

S_W06 

wiedza na temat funkcjonowania instytucji zarządzania kryzysowego; różnice 
pomiędzy zadaniami poszczególnych podmiotów oraz ich elementy składowe; rola 
tych instytucji w sytuacjach kryzysowych; skutki wszechstronnego ich 
oddziaływania na człowieka oraz ich ograniczenia. 

S_W07 zasady tworzenia i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego 

S_W08 

wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach, poprzez wykonywanie 
następujących czynności: dokonywanie trafnych obserwacji, przygotowywanie 
materiałów do pracy (konspektów, scenariuszy, programów, planów), prowadzenie 
zajęć, szkoleń, ćwiczenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji 
i narzędzi 

S_W09 
wiedza na temat pomocy i interwencji w sytuacji kryzysu, rodzajów i skutków 
sytuacji kryzysowych 

S_W10 
funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, w szczególności w kontekście 
bezpieczeństwa gospodarczego, społecznego, informacyjnego, wewnętrznego 
oraz w zakresie działań profilaktycznych, prewencyjnych, obronnych i ochronnych 

S_W11 
psychologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa, uwzględniając stany 
emocjonalne, sytuacje kryzysowe, relacje interpersonalne i społeczne 

S_W12 
wiedza o rodzajach zagrożeń w społecznościach lokalnych oraz ich 
uwarunkowaniach psychologiczno-społecznych, jak również działalności służb 
interwencyjnych 

S_W13 
wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w 
kontekście bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z wielopłaszczyznowych 
problemów 

S_W14 
elementarną wiedzę z zakresu specyfikacji  placówki i jej funkcjonowania w 
aspekcie formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty 
bezpieczeństwa publicznego 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 
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S_U01 
wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych 
w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów  

S_U02 
kierować procesami związanymi z zarzadzaniem w sytuacjach kryzysowych w 
administracji państwowej i samorządowej 

S_U03 

dostrzegać i celowo operować czynnikami, metodami 
umożliwiającymi/warunkującymi skuteczność zdobywania informacji oraz 
wiadomości dotyczących sytuacji kryzysowych. Umie posługiwać się językiem 
elektronicznym, wskazać drogę do właściwego (krytycznego) odbioru mediów 

S_U04 
wymienić zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego na poszczególnych 
szczeblach administracji państwowej 

S_U05 
omówić znaczenie w systemie ratownictwa powiatu jako ważnego poziomu 
systemu ratownictwa w kraju 

S_U06 
analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i 
zarządzania kryzysowego 

S_U07 
opisywać i definiować podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres psychologii 
sytuacji kryzysowych 

S_U08 
posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 
działalności 

S_U09 
stosować procesy, metody i techniki badawcze w odniesieniu do zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych 

S_U10 
zdefiniować podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem, stosować metody 
identyfikacji i pomiaru ryzyka 

S_U11 
asystować i pomagać we wszystkich działaniach dotyczących zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych, w tym likwidowania skutków sytuacji kryzysowych 

S_U12 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji 
zadań związanych z różnymi płaszczyznami zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych, zadaniami pomocy humanitarnej, organizacją systemów 
bezpieczeństwa  oraz pomocą psychologiczną  

S_U13 
stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  badawcze oraz metody, 
procedury i specjalistyczne umiejętności do realizacji zadań praktycznych 
związanych z zakresem zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

S_U14 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z wykorzystaniem ICT) 
oraz wskazywać kierunki dalszych badań w zakresie problematyki zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych 

S_U15 

wykorzystać umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych, w 
języku polskim i w języku obcym, w zakresie zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

S_U16 

pracować w zespole pełniąc różne role oraz wykorzystywać socjotechniki pracy 
grupowej; umie przyjmować i wyznaczać zadania związane  z projektowaniem i 
podejmowaniem działań profesjonalnych w zespole prowadzącym działania z 
zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych  
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S_U17 

korzystać umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, 
organizacji systemów bezpieczeństwa i ratownictwa, działalności mediów i 
instytucji zarządzania kryzysowego, używając języka specjalistycznego potrafi 
porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych metod i  
technik 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 
stałego dokształcania się w obszarze bezpieczeństwa. Jest przygotowany do 
samodzielnego zdobywania wiedzy, doskonali umiejętności praktyczne powiązane 
z problematyką zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

S_K02 

wykorzystania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania 
systemów bezpieczeństwa i ratownictwa, organizacji centów zarządzani 
kryzysowego, organizacji pomocy humanitarnej, działalności antyterrorystycznej 
oraz w zakresie analizy zagrożeń oraz ochrony osób, obiektów i mienia w 
sytuacjach kryzysowych 

S_K03 
wejścia w role zawodowe w organizacjach tworzących potencjalny teren 
aktywności zawodowej, związanych z problematyką zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych 

S_K04 
przedstawiania i obrony własnych poglądów dotyczących zjawisk o charakterze 
kryzysowym oraz działań ochronnych, zapobiegawczych i kontrolnych w obszarze 
bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

S_K05 
zarządzania grupą ludzi w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniami 
bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach  

S_K06 
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk powiązanych z 
obszarem zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

S_K07 
prezentowania postaw promujących bezpieczeństwo, także w obrębie zarządzania 
w sytuacjach kryzysowych oraz dba o odpowiedzialne wykonywanie obowiązków 
zawodnych, dbając o dorobek i tradycje zawodu 

S_K08 
praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorcze w zakresie działań 
związanych z obszarem zarządzania w sytuacjach kryzysowych 

 
 
 
SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ 

STUDENTA W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA 

 

1. Efekty uczenia się  w zakresie wiedzy: 

egzamin (ustny, pisemny), kolokwium, testy pisemne, zaliczenie (ustne, pisemne) , 
przygotowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie pracy pisemnej 

2. Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: 

przygotowanie projektu zespołowego, przygotowanie portfolio, realizacja zadań 
dydaktycznych, rozwiązywanie zadań problemowych, raport z badań terenowych 
(indywidualnych, grupowych), prezentacja ustna, wypracowanie pisemne, wykonanie 
sprawozdania, obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw studenta/ słuchacza studiów 
podyplomowych oraz uczestnika kursu dokształcającego lub szkolenia, prezentacje 
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multimedialne, prezentacje wyników badań, wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji, zadania 
wykonywane w grupie, zarówno w trakcie zajęć z nauczycielem akademickim, jak i w trakcie 
czasu przeznaczonego na pracę własną studenta, samoocena dokonywana przez studentów,  
analiza przypadków case study 

3. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

obecność na zajęciach, aktywność w dyskusjach i debatach, prezentowanie właściwej 
postawy. 

 
 


