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1. Monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia, a w szczególności:
a. Analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją uczelni i wydziału
Komisja stwierdziła, że kierunki i profile studiów prowadzonych przez
Wydział Nawigacyjny są w pełni zgodne z misją Uczelni i Wydziału.
b. Analiza zgodności zakładanych kierunkowych efektów kształcenia z
efektami kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia
opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Kierunkowe efekty kształcenia są zgodne z efektami kształcenia w dziedzinie
nauk technicznych.
c. Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia w modułach
(przedmiotach) z efektami kształcenia opisanymi w programach
kształcenia
Zakładane efekty kształcenia w modułach są zgodne z efektami kształcenia w
programach kształcenia. Jednak kilka przedmiotów wymaga doprecyzowania.
d. Analiza prawidłowości doboru metod oceny
kształcenia i kryteriów zaliczenia przedmiotu

założonych

efektów

Nie wykryto problemów wymagających interwencji.
e. Analiza prawidłowości
(przedmiotom)

przypisania

punktów

ECTS

modułom

Komisja zwróciła uwagę na przypisanie punktów ECTS na studiach
niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Nawigacja. Wydziałowa
Komisja Programowa dla kierunku Nawigacja ma czas do końca lutego 2014
na przegląd i ewentualne korekty przypisania punktów ECTS poszczególnym
przedmiotom.

f. Analiza zgodności programu kształcenia z wymaganiami STCW (dla
kierunków morskich)
W świetle obowiązujących przepisów występuje pełna zgodność z
wymaganiami STCW. W najbliższym czasie przewidywane jest wprowadzenie
nowych przepisów, co wymusi drobne zmiany w programie studiów
pierwszego stopnia na kierunku Nawigacja.

2. Analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia na
studiach I i II stopnia na poszczególnych kierunkach oraz studiach
podyplomowych do potrzeb rynku pracy, szczególnie na studiach o profilu
praktycznym.
Nie została przeprowadzona.
3. Opracowanie zbiorczych wyników badań ankietowych przeprowadzonych na
Wydziale dotyczących dokonywania przez studentów oceny nauczyciela
akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych i
wyciągnięcie wniosków odnośnie doskonalenia jakości procesu kształcenia.
Wykonano. We wrześniu 2013 wyniki zostały przekazane Kierownikom Katedr i
przedstawione poszczególnym pracownikom.
4. Analiza wyników z monitorowania kariery absolwentów Akademii.
Nie wykonywano w ramach Wydziału. Kolegium dziekańskie zaopiniowało
uczelnianą ankietę dotyczącą monitorowania kariery absolwentów Akademii Morskiej
w Gdyni.
5. Analiza wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form sprawdzania
efektów kształcenia osiąganych przez studenta.
Wyniki sesji egzaminacyjnej zostaną przedstawione przez Prodziekana ds. dydaktyki i
organizacji studiów na październikowej Radzie Wydziału.
6. Ocena i doskonalenie funkcjonowania systemu informacyjnego wydziału w tym
powszechnego dostępu do informacji o zakładanych efektach kształcenia na
danym kierunku oraz metodzie oceny efektów kształcenia i kryteriach zaliczenia
przedmiotów.
System informacyjny jest w trakcie budowy. Informacje o zakładanych efektach
kształcenia są dostępne w dziekanacie Wydziału oraz na stronie Wydziału. Ponadto,
prowadzący poszczególne zajęcia są zobligowani do przekazywania informacji o

przedmiotowych efektach kształcenia, formie ich osiągania oraz weryfikacji na
pierwszych zajęciach.
7. Analiza posiadanej przez wydział infrastruktury dydaktycznej i naukowej,
zasobów materialnych i polityki finansowej oraz formułowania wniosków tym
zakresie.
Analiza ta została przygotowana na potrzeby audytu przeprowadzonego przez Zespół
z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w celu rozszerzenie
Certyfikatu Uznania. W związku z pozytywnym wynikiem audytu można przyjąć, że
w obecnej sytuacji infrastruktura dydaktyczna i naukowa jest wystarczająca.
Natomiast w niedalekiej przyszłości potrzebne będzie unowocześnienie przynajmniej
jednej pracowni komputerowej i zakup oprogramowania specjalistycznego. Ponadto,
niektóre sale wykładowe wymagają remontu.
8. Analiza i ocena poziomu naukowego wydziału, w szczególności w zakresie
obszaru/obszarów wiedzy związanych w prowadzonym kształceniem.
Komisja nie zajmowała się tą kwestią. Początkiem października 2013 ukazała się
nowa ocena parametryczna, w której Wydział Nawigacyjny uzyskał kategorię B.
9. Propozycje działań, które mają na celu podnoszenie jakości kształcenia na
wydziale, doskonalenie programu kształcenia i monitorowania realizacji tych
działań.
Wymagany jest przegląd dokumentacji związanej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
dla Szkolnictwa Wyższego, głównie na studiach drugiego stopnia na kierunku
Nawigacja.
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