
Załącznik 1. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

osiągnięte w wyniku realizacji programu studiów doktoranckich na Wydziale Przedsiębiorczości  
i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni: 

 

w zakresie wiedzy: 

1. posiada szczegółową i zaawansowaną wiedzę w dyscyplinie towaroznawstwo oraz wiedzę 
ogólną w dyscyplinach pokrewnych mieszczących się w obrębie dziedziny nauk 
ekonomicznych; 

2. posiada szczegółową wiedzę teoretyczną dotyczącą obszaru prowadzonych badań opartą na 
publikacjach naukowych poświęconych najnowszym osiągnięciom nauki w tym obszarze; 

3. posiada podstawową wiedzę obejmującą metodykę prowadzenia badań naukowych oraz 
prawny i etyczny kontekst działalności naukowej; 

4. posiada podstawową wiedzę dotyczącą przygotowywania publikacji naukowych  
i prezentowania wyników badań; 

5. posiada podstawową wiedzę w zakresie pozyskiwania, prowadzenia i zarządzania projektami 
badawczymi z uwzględnieniem aspektów finansowych i prawnych tych projektów; 

6. posiada podstawową wiedzę w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników 
badań z uwzględnieniem aspektu ochrony własności intelektualnej; 

7. posiada podstawową wiedzę w zakresie metod i technik procesu dydaktycznego; 

 

w zakresie umiejętności: 

8. potrafi skutecznie poszukiwać najnowszych i historycznych informacji naukowych z różnych 
źródeł, w tym w językach obcych, i dokonywać ich selekcji i interpretacji; 

9. potrafi dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i prac twórczych, ich wkładu w rozwój 
towaroznawstwa oraz określić przydatność i możliwość wykorzystania osiągnięć 
teoretycznych w praktyce; 

10. potrafi praktycznie stosować i doskonalić metody badawcze, generując dane właściwe dla 
towaroznawstwa; 

11. potrafi dostrzegać, formułować i rozwiązywać problemy naukowe w dyscyplinie 
towaroznawstwo, w tym nowe zadania badawcze prowadzące do innowacyjnych rozwiązań 
technicznych i ekonomicznych; 

12. potrafi napisać dobrze udokumentowane opracowanie, którego poziom oryginalności  
i poszanowanie praw autorskich, uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach; 

13. potrafi poprawnie metodologicznie zaplanować i zrealizować własny projekt badawczy, 
powiązany z działalnością naukową zespołów interdyscyplinarnych; 

14. potrafi skutecznie porozumiewać się w międzynarodowym środowisku naukowym (także  
w języku angielskim) reprezentującym dziedziny inne niż nauki ekonomiczne, prezentując  
w sposób zrozumiały swoje osiągnięcia i koncepcje, używając właściwych argumentów  
w dyskusji naukowej; 

15. potrafi stosować nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób 
metodyczny; 



w zakresie kompetencji społecznych: 

16. wykazuje krytyczne podejście do wyników własnej pracy twórczej i ich wpływu na rozwój 
towaroznawstwa, rozumiejąc potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych  
i osobistych w wyniku śledzenia i analizowania osiągnięć w towaroznawstwie; 

17. ma świadomość ważkości profesjonalnego zachowania i etycznej postawy w kreowaniu etosu 
środowiska naukowego i zawodowego; 

18. myśli i działa w sposób niezależny, twórczy i przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę  
w tworzeniu nowych idei i nowatorskich rozwiązań, dąży do określania nowych obszarów 
badań; 

19. angażuje się w kształcenie specjalistów towaroznawstwa oraz inne działania służące 
rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy 

20. wykazuje gotowość do upowszechniania wiedzy w społeczeństwie, m.in. poprzez środki 
masowego przekazu i współpracę ze szkolnictwem powszechnym w zakresie wyjaśniania 
osiągnięć nauki i techniki, w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych 
punktów widzenia. 

 

DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO UZYSKANIA WYSPECYFIKOWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Określone efekty kształcenia powinny być osiągnięte w wyniku realizacji częściowo 
zindywidualizowanego programu studiów, obejmującego: 

1. indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego, zmierzającą 
do stworzenia osiągnięcia i osiągnięć naukowych, a następnie uzyskania stopnia naukowego 
doktora; 

2. aktywny udział w wykładach o charakterze podstawowym dla dziedziny nauk ekonomicznych, 
o wysokim stopniu zaawansowania; 

3. aktywny udział w wykładach związanych z dyscypliną towaroznawstwo, o wysokim stopniu 
zaawansowania i prezentujących najnowsze osiągnięcia nauki; 

4. aktywny udział w wykładach przekazujących wiedzę niezwiązaną bezpośrednio z dziedziną 
nauk ekonomicznych i dyscypliną towaroznawstwo, kreujących ogólne umiejętności 
zawodowe z uwzględnieniem umiejętności prowadzenia badań; 

5. praktyki zawodowe w tym dydaktyczne; 

6. aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty akademickiej krajowej i międzynarodowej; 

7. wypełnienie wymagań związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego. 

 

SPOSOBY OCENY UZYSKANYCH EFEKTÓW 

1. Egzaminy z wykładów obligatoryjnych 

2. Zaliczenia z wykładów fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe 

3. Zaliczenia z wykładów fakultatywnych do wyboru 

4. Egzaminy doktorskie 

5. Ocena opiekuna naukowego (promotora) w zakresie zadań szczegółowych 

6. Ocena roczna opiekuna naukowego (promotora) 

7. Ocena roczna kierownika studiów doktoranckich 


