Decyzja nr 675 / 2017
Dziekana
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 09.10.2017 r.

w sprawie: nieobecności studentów na przedmiotach objętych postanowieniami
Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia
marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Konwencji
STCW).

W związku z otrzymaniem przez Akademię Marynarki Wojennej (AMW)
Certyfikatu Uznania w zakresie objętym postanowieniami Konwencji STCW
i przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U.
z 2016 poz. 281 z późn. zm.) wydanego dla AMW przez ministra właściwego do spraw
gospodarki morskiej zarządzam, co następuje:
§1
1. Obecność studenta na zajęciach z przedmiotów wchodzących w skład ramowych
programów szkoleń1 wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń
i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 121 z późn. zm.), jest obowiązkowa.
2. Uwzględniając pkt 7 rozdziału I Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych
warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach
edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 223), dopuszcza się nieobecność studenta na
zajęciach z przedmiotów wskazanych w ust. 1, w wymiarze nieprzekraczającym
20% całkowitej liczby godzin kontaktowych przewidzianej na realizację danego
1

w odniesieniu do poziomu i rodzaju żeglugi określonych w programie kształcenia dla danej formy, poziomu,
kierunku, specjalności i profilu studiów.

przedmiotu w danym semestrze, zgodnie z programem kształcenia dla danej formy,
poziomu, kierunku, specjalności i profilu studiów.
3. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach z przedmiotów wskazanych
w ust. 1, w wymiarze nieprzekraczającym limitu wskazanego w ust. 2, wszystkie
zajęcia, na których student był nieobecny, muszą zostać odrobione w formie
umożliwiającej uzyskanie brakującej wiedzy i umiejętności.
4. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach z przedmiotów wskazanych
w ust. 1, w wymiarze przekraczającym limit wskazany w ust. 2, jak również
w przypadku nieodrobienia zajęć, na których student był nieobecny, bądź
nieuzyskania brakującej wiedzy i umiejętności, o czym mowa w ust. 3, student traci
możliwość przystąpienia do egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny
z

egzaminem

kwalifikacyjnym

na

poziomie

operacyjnym

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych
uczelniach

za

równoważny

z

egzaminem

kwalifikacyjnym

na

poziomie

operacyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 220 z późn. zm.). W takiej sytuacji student broni
pracę dyplomową w zwykłym trybie.
§2
1. Odrobienie nieobecności odbywa się w formie i w terminie wskazanym przez osobę
prowadzącą dane zajęcia dydaktyczne.
2. Ewidencję odrobionych zajęć polecam prowadzić zgodnie z Decyzją Rektora –
Komendanta AMW nr 69 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uzupełniania
niezrealizowanych zajęć z przedmiotów objętych konwencją STCW oraz ich
ewidencji.
§3
1.

W celu weryfikacji wymaganej obecności na zajęciach z przedmiotów wskazanych
w § 1 ust. 1, kierownicy poszczególnych przedmiotów przesyłają informację na
temat frekwencji do Dziekanatu WNiUO, po każdej zakończonej sesji
poprawkowej.

§4
1. Studiowanie według Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) nie zwalnia
z obowiązku obecności studenta na zajęciach z przedmiotów wskazanych
w § 1 ust. 1.
2. Zajęcia odrabiane zgodnie z zapisem § 1 ust. 3 nie wliczają się do pensum
dydaktycznego nauczyciela akademickiego.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

