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Słowo od Rektora
Nasza Uczelnia obchodziła niedawno jubileusz swojego
100-lecia. Na przestrzeni ostatniego wieku karty naszej historii wypełniały się wydarzeniami, które ze Szkoły Morskiej
w Tczewie uczyniły z nas jednostkę uniwersytecką.

Jesteśmy Uczelnią mundurową, o bogatych tradycjach morskich, o horyzontach mających charakter globalny. Działamy
sumiennie i konsekwentnie, świadomi swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naukowego.

Uniwersytet Morski w Gdyni to nie tylko piękne mury zabytkowego gmachu Uczelni czy znane na całym świecie statki
szkolne – Dar Młodzieży, Horyzont II oraz Imor, a wcześniej
Lwów, Dar Pomorza, Zenit, Horyzont, Jan Turlejski czy Antoni
Garnuszewski. Nasza Uczelnia to my wszyscy – studenci, którzy zdobywają tu wiedzę i umiejętności praktyczne, wykładowcy kształcący przyszłe pokolenia, naukowcy prowadzący
badania, pracownicy licznych jednostek administracyjnych
i naukowo-badawczych.

Nasze ambicje rosną z roku na rok, dlatego sukcesywnie się
rozwijamy, nie tylko pod względem naukowym. Modernizujemy i rozbudowujemy infrastrukturę Uczelni, poszerzamy
grono partnerów i kontrahentów. Przygotowujemy sale wykładowe i domy studenckie dla coraz większej liczby studentów. Co roku niecierpliwie czekamy na nowych kandydatów,
zapewniając, że znajdą tu przyjazne i inspirujące miejsce
studiów oraz atrakcyjną ofertę dydaktyczną realizowaną na
lądzie i na morzu. Do dyspozycji studentów oddajemy doskonale wyposażone specjalistyczne laboratoria, symulatory,
w tym planetarium. Rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego
Centrum Sportu i Rekreacji.

Uniwersytet Morski to również nasi absolwenci oraz liczni goście odwiedzający kampus Uczelni lub uczestniczący
w organizowanych przez nas wydarzeniach, w tym konferencjach naukowych o zasięgu światowym. Bo Uniwersytetu nie
zamykają mury a zdobywana tu wiedza „idzie w świat” – na
lądy i oceany. Nasi wysoko wykwalifikowani absolwenci pracują na statkach pływających po wszystkich wodach świata,
jak również w firmach krajowych i zagranicznych szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

Prorektor ds. Nauki

Prorektor ds. Studenckich

Prorektor ds. Kształcenia

Prorektor ds. Współpracy
i Rozwoju

Dr hab. Dariusz Barbucha,
prof. UMG

Dr hab. inż. Mirosław
Czechowski, prof. UMG

Dr hab. Sambor Guze,
prof. UMG

Prof. dr hab. inż.
Tomasz Tarasiuk

Kanclerz

Uniwersytet Morski w Gdyni zajmuje jedno z najwyższych
miejsc w rankingu światowych uczelni morskich, co oznacza,
że nasi studenci kształcą się zgodnie z międzynarodowymi
standardami wypracowanymi przez światowe organizacje
morskie.
Dziękuję za zainteresowanie Uniwersytetem Morskim w Gdyni.
Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
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O UCZELNI

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa
uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie,
kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry
inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu
nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim,
magisterskim i doktorskim.
Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz
kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej
i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także
kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy
na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach
kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich,
jak i lądowych.
Historia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Bogatą historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen.
Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę
Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej Szkoły Morskiej
byli przekonani, że kształcenie przyszłych oficerów marynarki handlowej musi odbywać się przede wszystkim w trakcie
rejsów pełnomorskich. Konieczne stało się zatem nabycie
dla nowej placówki odpowiedniego statku. Polską banderę
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na jednostce szkolnej, której nadano nazwę „Lwów”, podniesiono 4 września 1921 roku, a Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym.
W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 wysłużony „Lwów”
został wymieniony na kolejny szkolny żaglowiec „Dar Pomorza”. W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji
Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano
specjalności tak, że u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno – Gospodarczy.
W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status
pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później
połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego
i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę
Morską w Gdyni.
W owym czasie Uczelnia dysponowała możliwościami
kształcenia studentów na czterech wydziałach, w szesnastu
specjalnościach.
Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku
przepiękny żaglowiec „Dar Młodzieży”, a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo – szkoleniowy „Horyzont II”.

Uniwersytet Morski w Gdyni obecnie
Obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny, Zarządzania i Nauk o Jakości oraz Instytut Morski,

w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów.
Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny oraz Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
dodatkowo prawa habilitowania. Na Uniwersytecie Morskim
w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa
wiedzę ok. 5000 studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców –
nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom
dydaktyczny. Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie
kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i obejmuje całą działalność
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

UMG jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych:
sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo – szkoleniowego „Horyzont II”. Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego
odbywają praktyki morskie.
Uniwersytet Morski w Gdyni dokłada wszelkich starań,
aby wszyscy studenci mogli okres spędzony w murach
Uczelni uznać za twórczy i pożyteczny pod każdym
względem.
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Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne
na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2022/2023

Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów lub osoba, która posiada
inne świadectwa wymienione w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. 2021 poz. 478). Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia umożliwiają uzyskanie dyplomu inżyniera
lub licencjata.

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na
wynik postępowania rekrutacyjnego:
Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników
uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem
współczynników wagowych podanych w tabeli.
Ocena

Studia I stopnia

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
POZIOM PODSTAWOWY – egzamin pisemny

Wyniki pisemnego
egz. maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba
punktów (max)

MATEMATYKA

....................................

0,20

........ (max 20)

JĘZYK OBCY (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
włoski lub hiszpański – wybrany przez kandydata)

....................................

0,15

........ (max 15)

PRZEDMIOTY POZOSTAŁE
POZIOM ROZSZERZONY – egzamin pisemny

Wyniki pisemnego
egz. maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba
punktów (max)

MATEMATYKA lub FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub CHEMIA lub GEOGRAFIA
lub BIOLOGIA lub INFORMATYKA - wybrany przez kandydata

....................................

0,40

........ (max 40)

JĘZYK OBCY (angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski
lub hiszpański - wybrany przez kandydata

....................................

0,25

........ (max 25)

WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Dotyczy kandydatów z „nową maturą” (osoby zdające egzamin maturalny od 2005 roku):

WPR = epm + euj
gdzie: WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego, epm – wynik egzaminu z matematyki,
euj – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego.

8

INFORMATOR 2022/2023

epm

euj

skala ocen
od 1 do 6

skala ocen
od 2 do 5

skala ocen
od 1 do 6

skala ocen
od 2 do 5

6

60 pkt

–

40 pkt

–

5

40 pkt

60 pkt

30 pkt

40 pkt

4

20 pkt

40 pkt

20 pkt

25 pkt

3

15 pkt

15 pkt

10 pkt

10 pkt

2

5 pkt

–

5 pkt

–

Dziekan może określić sposób uzyskania brakujących efektów uczenia się niezbędnych kandydatowi do prawidłowej
realizacji studiów drugiego stopnia i ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych.
Stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia umożliwiają uzyskanie dyplomu magistra lub magistra inżyniera.
Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych według wzoru:

WPR = dyp + ols
W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek, poziom i formę studiów, Rektor może na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej zezwolić
na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego,
którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc nie zostali
przyjęci na inny kierunek studiów.
Rektor może zarządzić przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.
W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani
w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.

........ (max 100)

Studia II stopnia
Do studiów drugiego stopnia dopuszcza się kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w tej samej dyscyplinie. Decyzję o dopuszczeniu do postępowania
kwalifikacyjnego kandydata posiadającego dyplom z innej
dyscypliny studiów podejmuje dziekan.

gdzie: WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego,
dyp – ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich,
ols – średnia ocena z ukończonych studiów I stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich.
W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić
dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis) wraz z suplementem zawierającym informację o średniej ocen ze studiów.
W przypadku, gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu należy dołączyć zaświadczenie o odbytych studiach
pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen uzyskanych w ich toku, oceną na dyplomie
oraz uzyskanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Dyplom ukończenia studiów
należy dostarczyć w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia semestru.
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REKRUTACJA - KROK PO KROKU

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów
na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2022/2023

Kandydaci na studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
oprócz zarejestrowania się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji (www.umg.edu.pl/IRK) składają w teczkach opisanych
według wzoru wydziałowej komisji rekrutacyjnej, następujące dokumenty:
•
Ankietę osobową obowiązującą w Uniwersytecie, wygenerowaną w elektronicznym systemie rekrutacji (kandydaci na studia I lub II stopnia).
•
Oryginał lub potwierdzoną przez uczelnię kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości (kandydaci na studia
I stopnia).
•
Dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem
do dyplomu (kandydaci na studia II stopnia).
•
Kolorowe 2 zdjęcia na jasnym tle podpisane nazwiskiem,
imieniem i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie
elektronicznej bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi
szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie
elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300
x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze
2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej powinno być identyczne ze
zdjęciem „na papierze”, dostarczonym do uczelni wraz
z pozostałymi dokumentami (kandydaci na studia I lub
II stopnia):
•
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu
wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę
w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
•
dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach
z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej
wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami
o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
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•

•
•
•
•

•

dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu
głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,
osoby o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.
Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej (kandydaci na
studia I i II stopnia).
Morskie świadectwo zdrowia – tylko na specjalność
morską na Wydział Nawigacyjny
Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych
– tylko na kierunek Nauki o Jakości.
Kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiązkowo dostarczają zaświadczenie lekarskie wystawione przez
lekarza medycny pracy, które uprawnia do studiowania – w tym odbywania praktyk (kandydaci na studia
I (stopnia).

•

Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji
(IRK): www.irk.umg.edu.pl

•

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej poprzez wpłatę na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji
w Systemie Elektronicznej Rekrutacji).

•

Dostarcz komplet dokumentów do Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie.
Informacja dotycząca niezbędnych dokumentów
i godzin przyjmowania Komisji zostanie opublikowana na wydziałowych stronach internetowych
po rozpoczęciu rekrutacji:

Pamiętaj!
Po zarejestrowaniu się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji musisz dostarczyć do Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej komplet wymaganych
dokumentów!

Szczegółowe etapy rekrutacji na:
www.umg.edu.pl/przebieg-rekrutacji

Terminy rekrutacji
SEMESTR ZIMOWY REKRUTACJA
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I, II STOPNIA

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE
I i II STOPNIA
Wysokości opłat za studia niestacjonarne I i II stopnia znajdują się na stronie internetowej:

od 04.05.2022 r.

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE

do 29.07.2022 r.

REKRUTACJA PODSTAWOWA

12  30.09.2022 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

SEMESTR LETNI REKRUTACJA
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I, II STOPNIA

umg.edu.pl/rekrutacja-umg
od 01.12.2022 r.

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE

do 11.02.2023 r.

REKRUTACJA PODSTAWOWA

INFORMATOR 2022/2023
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WYDZIAŁ
ELEKTRYCZNY

81 – 225 Gdynia, ul. Morska 81 – 87
tel.: + 48 58 558 64 04, +48 58 55 86 651,
+48 58 55 86 661, +48 58 55 86 681
studia stacjonarne: rswe@we.umg.edu.pl
studia niestacjonarne: rnwe@we.umg.edu.pl
www.we.umg.edu.pl
fb /UMG.Wydzial.Elektryczny

Wydział Elektryczny prowadzi zajęcia na trzech nowoczesnych kierunkach technicznych:

ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA oraz INFORMATYKA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają
3,5 roku (7 semestrów) na studiach stacjonarnych i 4 lata
(8 semestrów) na studiach niestacjonarnych.

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia
trwają 1,5 roku (3 semestry) na studiach stacjonarnych
i 2 lata (4 semestry) na studiach niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika

Kierunek: Elektrotechnika

•
•

Od Dziekana
Wydział Elektryczny kształci wysokiej klasy specjalistów w zakresie elektroniki i telekomunikacji, elektrotechniki oraz informatyki. Absolwenci Wydziału Elektrycznego są przygotowani
do pracy zarówno na statkach morskich jak i w przedsiębiorstwach lądowych. Obecnie prowadzone są na Wydziale studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na trzech kierunkach, w 9 specjalnościach. Absolwenci
naszego Wydziału mogą uzyskać, oprócz dyplomu ukończenia studiów, dyplom morski oficera elektroautomatyka
okrętowego lub świadectwo radioelektronika, uprawniające
do objęcia stanowiska oficera marynarki handlowej.
W trosce o wysoki poziom zajęć praktycznych, Wydział Elektryczny systematycznie modernizuje bazę laboratoryjną.
Ze środków Unii Europejskiej uruchomiono kilkanaście nowych laboratoriów dydaktycznych i wyposażono je w sprzęt
najwyższej klasy światowej. Dodatkowo, na Wydziale Elektrycznym, jako jedynym w województwie pomorskim, od
2019 roku realizowany jest projekt badawczy w ramach programu MEiN „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Projekt
ten umożliwił sfinansowanie rozwoju bazy laboratoryjnej
Wydziału oraz kompetencji naukowych i dydaktycznych nauczycieli akademickich.
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Specjalności:
Elektroautomatyka Okrętowa – specjalność morska (SS, SN)
Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa
(SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
Dopełnieniem kształcenia praktycznego są praktyki realizowane na statkach morskich lub w przedsiębiorstwach lądowych.
Polska Komisja Akredytacyjna w swoim raporcie wysoko
oceniła kompetencje kadry dydaktycznej oraz bazę laboratoryjną Wydziału Elektrycznego, a także podkreśliła szeroką
współpracę Wydziału Elektrycznego z przedsiębiorcami.
Absolwenci Wydziału Elektrycznego są cenionymi specjalistami, znajdującymi bez trudu zatrudnienie zarówno na morzu,
jak i na lądzie. Pracodawcy wysoko oceniają zarówno kompetencje merytoryczne, jak i społeczne tych absolwentów.
Wielu absolwentów Wydziału Elektrycznego tworzy także
własne przedsiębiorstwa pracujące na potrzeby gospodarki
morskiej. Studia na Wydziale Elektrycznym dają przepustkę
do kariery zawodowej i szeroko otwierają krajowy i międzynarodowy rynek pracy przed naszymi absolwentami.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki
Dziekan Wydziału Elektrycznego UMG

•
•

Specjalności:
Elektronika Morska – specjalność morska (SS, SN)
Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

Kierunek: Informatyka
•
•

Specjalności:
Aplikacje Internetu Rzeczy – specjalność lądowa (SS)
Aplikacje Internetowe i Mobilne – specjalność lądowa (SS)

•
•

Specjalności:
Elektroautomatyka – specjalność lądowa (SS, SN)
Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa
(SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
•
•
•
•
•

Specjalności:
Elektronika Morska – specjalność lądowa (SN)
Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SN)
Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych – specjalność lądowa (SS)
Systemy Elektroniczne - specjalność lądowa (SS)
Elektronika i Automatyka Morska - specjalność morska (SS)
SS - Studia Stacjonarne (bezpłatne)
SN – Studia Niestacjonarne (odpłatne)

Studia na Wydziale Elektrycznym są nie tylko sprawdzoną ścieżką rozwoju zawodowego, ale również niesamowitą przygodą.
Coraz nowsze wyposażenie laboratoriów pozwala na spotkanie
się z urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle morskim,
a praktyka na statku szkolnym pozwala na sprawdzenie się
w pracy na morzu oraz na zacieśnienie powstałych wśród studentów przyjaźni.
Arkadiusz Grelik
Absolwent Wydziału Elektrycznego UMG
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Elektroautomatyka
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Absolwenci są przygotowani do pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach sektorów
produkcyjnych i w usługach oraz w biurach projektowych.
Stanowiska pracy odpowiednie dla absolwentów tej specjalności to m.in.: inżynier energetyk, inżynier elektryk, inżynier
automatyk, projektant układów elektrycznych i układów automatyki, inżynier ds. utrzymania ruchu, asystent naukowo –
badawczy.

OFERTA EDUKACYJNA
KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Elektronika Morska
•
•

OFERTA EDUKACYJNA
KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA
Elektroautomatyka Okrętowa
• studia stacjonarne I stopnia
• studia niestacjonarne I stopnia
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz zdobywa wiedzę pozwalającą zajmować stanowisko oficera elektroautomatyka na statkach floty handlowej oraz podejmować pracę
inżyniera w przedsiębiorstwach lądowych. Absolwenci tej
specjalności są obecnie najbardziej poszukiwanymi i najlepiej opłacanymi specjalistami zatrudnianymi na statkach armatorów polskich i zagranicznych.

Komputerowe Systemy Sterowania
•
•

studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci tej specjalności, z dobrą znajomością nowoczesnych układów automatyki, mają dużą wiedzę w zakresie systemów IT oraz języków programowania komputerów i sterowników PLC. Są chętnie zatrudniani w różnych gałęziach
przemysłu, jako specjaliści w zakresie zastosowań technik
komputerowych w przemysłowych systemach kontrolno –
pomiarowych, ich projektowania i eksploatacji.
Oferowane formy realizacji zajęć na studiach niestacjonarnych
dają możliwość godzenia studiowania z pracą zawodową.
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studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych,
są także przygotowani do podjęcia pracy na statkach marynarki handlowej w charakterze oficerów radioelektroników.
Wydział Elektryczny oferuje kształcenie w nowoczesnych
laboratoriach i pracowniach tematycznych. Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o budowlane uprawnienia
projektowe w Izbie Inżynierów w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Systemy i Sieci Teleinformatyczne
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci teleinformatycznych
oraz elektronicznych.
Po studiach z łatwością znajdują pracę u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych branży radiokomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej.

Administracja i Bezpieczeństwo
Systemów Informatycznych
•

studia stacjonarne II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie administracji i bezpieczeństwa złożonych systemów informatycznych. Po studiach
z łatwością znajdują pracę u operatorów systemów i sieci
telekomunikacyjnych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych branży radiokomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej.

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Systemy Elektroniczne
•

studia stacjonarne II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie analizy, projektowania i eksploatacji szeroko rozumianych systemów elektronicznych. Po studiach mogą znaleźć pracę w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych z branży elektronicznej i telekomunikacyjnej.

Elektronika i Automatyka Morska
•

studia stacjonarne II stopnia

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu elementów, układów i systemów elektronicznych oraz
elektrycznych. Ukończenie studiów na tej specjalności po
uprzednim ukończeniu studiów I stopnia na specjalności
Elektronika Morska pozwala na ubieganie się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego.
Po studiach pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika lub łącznie po studiach pierwszego i drugiego stopnia na
kierunku Elektronika i Telekomunikacja możesz uzyskać dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego.

KIERUNEK INFORMATYKA
•

studia stacjonarne I stopnia

Absolwent kierunku Informatyka posiada wiedzę w zakresie
podstaw informatyki, algorytmiki, struktur danych, języków
programowania, baz danych, sieci komputerowych, technologii internetowych, inżynierii oprogramowania, systemów
informacyjnych oraz bezpieczeństwa danych i systemów.
Zna zasady działania oraz potrafi użytkować sprzęt komputerowy. Posiada umiejętność programowania oraz zna dobre
praktyki w powyższym zakresie w stopniu umożliwiającym
pracę w zespołach programistycznych. Zna podstawy etyczne i prawne właściwego wykorzystania technologii ICT. Absolwent omawianego kierunku posiada także podstawową
wiedzę w zakresie elektroniki, techniki cyfrowej, sztucznej
inteligencji, technologii multimedialnych i grafiki komputerowej. Do zestawu umiejętności absolwenta należy także przygotowywanie, realizacja i testowanie prostych projektów
informatycznych oraz praktyczne posługiwania się narzędziami informatycznymi. Absolwent kierunku zna podstawowe zasady tworzenia planów biznesu, zarządzania e-biznesem, zna współczesne modele handlu elektronicznego.

Aplikacje Internetu Rzeczy
•

studia stacjonarne I stopnia

Absolwent specjalności Aplikacje Internetu Rzeczy jest przygotowany do funkcjonowania na rozwijającym się dynamicznie rynku aplikacji i systemów znanych pod nazwą Internet
Rzeczy, w szczególności opanował współcześnie stosowane
języki programowania. Zna technologie stosowane w sieciach
komputerowych oraz sieciach automatyki (sieci kablowe,
światłowodowe, bezprzewodowe), potrafi zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom i danym w nich przesyłanym, zna
techniki i ograniczenia interfejsów człowiek-maszyna. Absolwent specjalności Aplikacje Internetu Rzeczy potrafi również
rozpoznać potrzeby użytkowników oraz zaprojektować i wykonać narzędzia informatyczne i komunikacyjne dla dedykowanego urządzenia lub systemu wbudowanego. Posiada
wiedzę o podstawach fizyki sensorów, metrologii, technice
sterowania, automatyce i robotyce oraz umie ją zastosować do
pobierania informacji o otaczającym świecie, a następnie wykorzystać ją w pomiarach, monitorowaniu i sterowaniu. Umie
obsługiwać i konfigurować środowiska programistyczne i wybrane systemy operacyjne. Potrafi projektować aplikacje Internetu Rzeczy na wszystkich poziomach szczegółowości, potrafi
tworzyć i utrzymywać usługi internetowe, a także prowadzić
własną firmę w szczególności w branży informatycznej.

Aplikacje Internetowe i Mobilne
•

studia stacjonarne I stopnia

Absolwent specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne potrafi rozpoznawać potrzeby przyszłych użytkowników oraz
formułować wymagania dla przyszłych aplikacji internetowych i mobilnych. Posiada umiejętności dobierania narzędzi
programistycznych do zadań projektowych, potrafi korzystać z tych narzędzi do tworzenia aplikacji odpowiadających
potrzebom użytkowników. Zna metody oceny użyteczności
aplikacji oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa danych. Potrafi projektować i kodować bazy danych oraz interfejsy użytkowników dla potrzeb swoich aplikacji. Umie tworzyć interaktywne witryny internetowe, zna
technologie mobilne i potrafi je wykorzystywać w praktyce.
Absolwent specjalności Aplikacje Internetowe i Mobilne zna
także podstawowe zasady zarządzania zasobami ludzkimi,
zarządzania systemami logistycznymi oraz e-marketingu.
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WYDZIAŁ
MECHANICZNY

81 – 225 Gdynia, ul. Morska 81 – 87
tel.: + 48 58 558 63 21, fax: +48 58 558 63 99
e–mail: dziekanat@wm.umg.edu.pl
www.wm.umg.edu.pl

Wydział Mechaniczny kształci specjalistów na kierunkach: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN,
EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
•

•
•
•
•

Kierunek: Eksploatacja i Diagnostyka
Systemów Technicznych

Od Dziekana
Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kształcimy kadry zarówno do pracy na morzu, jak i na lądzie.
Nasi absolwenci posia-dają unikalną wiedzę i umiejętności
z zakresu budowy, wytwarzania, eksploatacji oraz diagnostyki technicznej maszyn i urządzeń okrętowych, przez co są
chętnie zatrudniani przez armatorów statków handlowych
oraz innych pracodawców związanych z gospodarką morską.
Analizy rynkowe prowadzone przez specjalistów z firm crewingowych wskazują, że studiowanie na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni daje prawdziwą
gwarancję zatrudnienia w branży morskiej. O polskich mechaników, szczególnie absolwentów Wydziału, zawzięcie rywalizują najwięksi armatorzy. Prawie 100% absolwentów od
razu po skończeniu studiów znajduje zatrudnienie. Dotyczy
to również absolwentów specjalności „lądowych”.
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Specjalności:
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych - specjalność morska (SS - 8 semestrów, SN - 8 semestrów). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia
do uzyskania dyplomu oficera mechanika okrętowego na
poziomie zarządzania;
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych - specjalność morska - specjalność realizowana
w j. angielskim (płatna);
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - specjalność lądowa (SS,SN - 7 semestrów);
Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność lądowa
(SS,SN – 7 semestrów);
Inżynieria Produkcji - specjalność lądowa
(SS,SN - 7 semestrów).

Aby jak najlepiej przygotować naszych studentów do konkurowania na rynku pracy współpracujemy z pracodawcami
z branży morskiej i lądowej w celu dopasowania sylwetki absolwenta do ich wymagań. Praktyczne umiejętności studenci zdobywają w nowoczesnych laboratoriach i symulatorach
oraz na praktykach morskich i lądowych realizowanych między innymi na statkach szkolnych, statkach armatorów z całego świata czy też w „zaprzyjaźnionych” firmach.
Wydział Mechaniczny stwarza bardzo przyjazne warunki do
studiowania, przyjmując jako podstawową zasadę, że najważniejszy jest student.
prof. dr hab. inż. Andrzej Miszczak
Dziekan Wydziału Mechanicznego UMG

•
•

NOWOŚĆ

Specjalności:
Diagnostyka Urządzeń Technicznych (SS,SN - 7 semestrów);
Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych
(SS,SN - 7 semestrów).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
•
•

Specjalności:
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - specjalność lądowa (SS,SN - 3 semestry);
Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność lądowa (SS,SN
– 3 semestry).

Wydział Mechaniczny prowadzi studia na specjalnościach
morskich i lądowych. Studenci studiów stacjonarnych pierw-

szego stopnia specjalności morskich po 4 semestrze odbywają praktyki na statkach szkolnych UMG („Dar Młodzieży”,
„Horyzont II”), a w 6 semestrze na statkach handlowych
różnych typów. Programy kształcenia specjalności morskich
zgodne są z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki,
a także z wymaganiami Konwencji STCW 78/95 IMO, w związku z czym absolwent uzyskuje uprawnienia do otrzymania
dyplomu oficera mechanika okrętowego.
SS - Studia Stacjonarne (bezpłatne), SN – Studia Niestacjonarne (odpłatne)

OFERTA EDUKACYJNA
KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

W ramach tej typowo morskiej specjalności można uzyskać
specjalizację w dziedzinie: eksploatacja siłowni okrętowych
oraz eksploatacja siłowni platform wiertniczych. Studenci
uzyskują wszechstronną i nowoczesną wiedzę techniczną
oraz nabywają umiejętności z zakresu eksploatacji i podstaw
projektowania siłowni okrętowych oraz siłowni platform
wiertniczych. Zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną,
niezbędną w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie zarządzania (oficer mechanik okrętowy).
Spełniają w tym zakresie wymagania określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej).
Absolwenci tej specjalności po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach morskich armatorów całego świata
na atrakcyjnych finansowo kontraktach.
Absolwenci specjalności morskich uzyskują od lat bardzo wysoką ocenę przydatności zawodowej na międzynarodowym
rynku pracy na morzu, a doskonałe przygotowanie i kompetencje zapewniają im wyjątkowo szybką drogę awansu zawodowego.
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WYDZIAŁ MECHANICZNY

W mojej rodzinie od 3 pokoleń wszyscy mężczyźni związani są
z polskim mundurem. Chęć podtrzymania owej tradycji oraz
uczczenia pamięci mojego śp. ojca, który również był związany
z mundurem polskiej marynarki handlowej, spowodowały, że
wybrałem studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Zdecydowałem się na studia na Wydziale Mechanicznym ze względu na
możliwość późniejszej pracy na lądzie jak i na morzu oraz stabilne i pewne zatrudnienie na międzynarodowym i atrakcyjnym
finansowo rynku pracy. Słuszność mojego wyboru potwierdziła
się w trudnych czasach pandemii i towarzyszącego jej zdalnego

Zgodnie z uchwałą Senatu UMG Wydział Mechaniczny
wymaga zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym
odbywania praktyk).

trybu nauczania, gdy dobrze wyszkolona i kompetentna kadra
Wydziału potrafiła doskonale przekazywać wiedzę. Z kolei dzięki
współpracy z firmą Kongsberg Maritime sp. z o.o., studenci wybierający tak jak ja specjalizacje lądowe, mają możliwość odbywania praktyk i staży w tym przedsiębiorstwie.
Na Uniwersytecie rozwijam się nie tylko w sferze naukowej, ale
także spełniam się w sferze społecznej. Istnieje wiele różnych form
i możliwości zaangażowania się w życie Uczelni bądź Wydziału.
Ja zdecydowałem się na dołączenie do Kompanii Reprezentacyjnej, czyli specjalnie wyszkolonej formacji, która m.in. zgłębia
tajniki musztry Sił Zbrojnych RP. Z tego względu uczestniczę we
wszystkich uczelnianych uroczystościach.
Inną, godną polecenia atrakcyjną formą udziału w życiu Uczelni może być wstąpienie do Parlamentu Studenckiego, wybranej
sekcji sportowej bądź koła naukowego, które równie prężnie
działają.
Absolwenci naszej Uczelni są cenionymi specjalistami autentycznie poszukiwanymi na rynku pracy w kraju i za granicą. Z tego też
względu wszystkim osobom zastanawiającym się nad wyborem
studiów ze szczerego serca mogę polecić właśnie te na Uniwersytecie Morskim, a w szczególności na Wydziale Mechanicznym.
Minęły zaledwie 2 lata od momentu rozpoczęcia przeze mnie
studiów, a już teraz mogę stwierdzić, że poznałem tu wiele fantastycznych osób oraz przeżyłem niebanalnie piękne chwile, nawet
pomimo ograniczeń związanych ze zdalnym nauczaniem, które
przytrafiło mi się na pierwszym roku.
Jakub Strzelczyk
Student Wydziału Mechanicznego
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dr inż. Marcin Frycz
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i promocji,
Wydział Mechaniczny UMG

Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych

Inżynieria Eksploatacji Instalacji

Inżynieria produkcji

•
•

•
•

•
•

studia stacjonarne I i II stopnia
studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę techniczną
z zakresu nowoczesnego kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych. Nabywają
umiejętności w zakresie metod kontroli jakości elementów
maszyn, analizy uszkodzeń, diagnostyki maszyn i urządzeń,
technologii demontażu i montażu, planowania remontów
i regeneracji części maszyn. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w zakładach przemysłowych zajmujących się
gospodarką remontową, w zakładach gospodarki morskiej,
stoczniach remontowych i produkcyjnych, portach morskich
oraz do prowadzenia samodzielnej działalności produkcyjno
– remontowej.
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Wydział Mechaniczny cały czas wzbogaca swoją bazę dydaktyczną. W ostatnich latach, za sprawą kilku projektów infrastrukturalnych, a zwłaszcza: „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” – akronim RIDAM z 2015r. oraz
„Rozwój bazy laboratoryjnej UMG” – akronim iMEN z 2019r., Wydział Mechaniczny otworzył dla swoich studentów cały szereg
nowocześnie wyposażonych specjalistycznych laboratoriów
dydaktycznych i badawczych. Warto wiedzieć, że choć w założeniach programy kształcenia specjalności na Wydziale Mechanicznym UMG ukierunkowane są na rynek pracy w szeroko
rozumianym przemyśle okrętowym, to przeprowadzane wśród
absolwentów badania potwierdzają, że w praktyce dają one
gwarancję zatrudnienia w niemal wszystkich okołotechnicznych
dziedzinach gospodarki Pomorza i kraju.

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

W ramach tej specjalności realizowane są specjalizacje: eksploatacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, eksploatacja instalacji chłodniczych. Studenci uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają
umiejętności z zakresu eksploatacji, podstaw projektowania
i wytwarzania instalacji przemysłowych, a szczególnie: instalacji ochrony środowiska, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,
instalacji komunalnych i systemów cieplno – energetycznych. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w służbach technicznych przedsiębiorstw związanych z nadzorem
i eksploatacją instalacji przemysłowych.

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Studenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicznej, które pozwalają im dobrze
rozumieć zagadnienia konstrukcyjne, a także rozszerzoną
wiedzę i umiejętności organizacyjne w szeroko rozumianym obszarze inżynierii produkcji. Pozwoli to absolwentom
na opracowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi,
dobór personelu, wdrażanie innowacji. Są również przygotowani do zarządzania kosztami i finansami małych przedsiębiorstw. Absolwenci są wszechstronnie przygotowani do
pracy w małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstwach
wytwórczych i usługowych różnych branż.
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NOWOŚĆ
KIERUNEK EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA
SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
Diagnostyka Urządzeń Technicznych
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Absolwent specjalności Diagnostyka Urządzeń Technicznych
uzyskuje wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pozyskiwania danych diagnostycznych, ich gromadzenia i przetwarzania oraz umiejętność formułowania oceny diagnostycznej na
ich podstawie. Wykorzystuje on swoją wiedzę w eksploatacji
i w diagnostyce maszyn i urządzeń do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie minimalizacji kosztów obsługi,
zwiększenia ich trwałości i niezawodności działania oraz poprawy bezpieczeństwa eksploatacji.
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NOWOŚĆ
Nabyta wiedza i umiejętności predysponują absolwenta do
prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń. Absolwent jest dobrze przygotowany
do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących wiedzę inżynierską i analizę danych diagnostycznych do oceny stanu
technicznego maszyn i urządzeń oraz planowania i podejmowania działań obsługowych.
Program specjalności Diagnostyka Urządzeń Technicznych
będzie realizowany w ścisłej współpracy z liczną grupą
przedstawicieli pomorskich firm działających w branży inżynierskiej i jest zgodny z zapotrzebowaniem zarówno lokalnego i globalnego rynku pracy w tym zakresie. Fakt ten stanowi
swoistą gwarancję dla przyszłych absolwentów, że będą oni
poszukiwanymi i docenianymi specjalistami na atrakcyjnym,
rozwijającym się rynku.

Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Absolwent specjalności Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni
Wiatrowych obok kompetencji zawodowych, inżynierskich
uzyska kompetencje kierownicze i menadżerskie, będzie zatem przygotowany do zarządzania projektami inżynierskimi
związanymi z budową i eksploatacją morskich i lądowych
siłowni wiatrowych. Absolwent będzie przygotowany do organizowania i zarządzania procesami pomocniczymi związanymi z budową morskich farm wiatrowych oraz do organizowania i zarządzania procesami podstawowymi związanymi
z eksploatacją elektrowni wiatrowych.

Uniwersalność tak ukształtowanych kompetencji pozwoli
absolwentowi poszukiwać zatrudnienia również poza branżą
elektrowni wiatrowych.
Specjalność Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych
stanowi edukacyjną odpowiedź na potrzeby nowopowstającego, perspektywicznego rynku pracy związanego z szeroko pojętą energetyką wiatrową. Absolwenci, specjaliści
o tak szeroko ukształtowanych kompetencjach zawodowych,
z jednej strony posiadający dobrze ugruntowana wiedzę
inżynierską, a z drugiej wyposażeni w kompetencje kierownicze, są niezwykle poszukiwani przez pracodawców w obszarze realizacji wszelkich projektów wpisujących się w pojęcie Project Engineering, niezależnie od przedmiotowego
kontekstu działalności firm.
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WYDZIAŁ
NAWIGACYJNY

81 – 345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3
tel.: +48 58 558 61 44 – studia stacjonarne
tel.: +48 58 558 61 39 – studia niestacjonarne
fb /Wydzial.Nawigacyjny
www.wn.umg.edu.pl

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunkach:
NAWIGACJA oraz TRANSPORT.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

•
•

Kierunek: Nawigacja

•

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent otrzymuje
dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera
wachtowego.
Specjalność:
Transport Morski (SS, SN)

Kierunek: Transport

Od Dziekana
Ponad stuletnia tradycja kształcenia kadr oficerskich marynarki handlowej oraz fachowców w zakresie obsługi transportu lądowego i morskiego to największy atut Wydziału
Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Studiując na kierunku Nawigacja posiądziesz wiedzę i zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy w shippingu
u armatorów całego świata. Nasza wykwalifikowana kadra
naukowa, nowoczesna baza dydaktyczna oraz programy
kształcenia spełniające rygorystyczne wymagania międzynarodowych standardów, gwarantują, że uzyskany dyplom
ukończenia studiów wraz z wymaganą praktyką morską będzie przepustką do uzyskania dyplomu oficera wachtowego
– międzynarodowego dokumentu uznawanego w całym
‘morskim’ świecie.
Po ukończeniu studiów na kierunku Transport zostaniesz
specjalistą z zakresu zarządzania procesami transportowymi. Będziesz perfekcyjnie przygotowany do rozwiązywania
problemów w zakresie organizacji i projektowania systemów
sterowania ruchem. Nieobce będą Ci zagadnienia spedycji
i logistyki. Będziesz dobrze przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi i finansowymi w przedsiębiorstwie transportowym.
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•
•
Nowoczesna, kładąca nacisk na aspekty praktyczne, formuła kształcenia umożliwi Ci znalezienie zatrudnienia zarówno
w międzynarodowych konsorcjach, dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych, często rodzinnych biznesach.
Na Wydziale Nawigacyjnym stwarzamy studentom świetne
warunki do rozwijania własnych zainteresowań naukowych
poprzez umożliwienie korzystania z pełnej oferty naukowo-dydaktycznej uczelni, bogatej bazy laboratoryjno-symulatorowej oraz statków szkolnych. Twoją samodzielność i twórcze
myślenie pobudzać będą studenckie koła naukowe, projekty
naukowo-badawcze oraz organizacje studenckie.
Serdecznie zapraszam do studiowania na Wydziale Nawigacyjnym. Gwarantuję, że zdobyta wiedza oraz umiejętności
nabyte podczas studiów w murach naszego Wydziału procentować będą w przyszłości, gdy jako absolwent bez trudu
odnajdziesz się na międzynarodowym rynku pracy, nierzadko realizując przy tym własną pasję i spełniając dziecięce marzenia.
dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof UMG
Dziekan Wydziału Nawigacyjnego UMG

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów).
Specjalności:
Transport i Logistyka (SS, SN)
Eksploatacja Systemów Transportowych (SS, SN)
SS - Studia Stacjonarne (bezpłatne)
SN – Studia Niestacjonarne (odpłatne)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Studia trwają 2 lata (3 semestry). Absolwent otrzymuje
dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego

Kierunek: Nawigacja
•
•
•
•
•
•

Specjalności:
Technologie Offshorowe (SS, SN)
Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim (SS, SN)
Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną (SS)
Eksploatacja Zbiornikowców (SS)
Morskie Systemy Informacyjne (SS)
Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne (SS)

Kierunek: Transport
•
•

Specjalności:
Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)
Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego (SS, SN)

Logistyka w Sektorze Offshore (SS, SN)
Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych
(SS, SN)
SS - Studia Stacjonarne (bezpłatne)
SN – Studia Niestacjonarne (odpłatne)

OFERTA EDUKACYJNA
KIERUNEK NAWIGACJA
Transport Morski
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, natomiast po odbyciu praktyki uzyskuje również dyplom oficera wachtowego
(Marynarki Handlowej) oraz uprawnienia do sprawowania
funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym. Kształcenie odbywa się zgodnie z międzynarodowymi standardami szkolenia oficerów (STCW), zaś studenci
nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania
stanowiska starszego oficera i kapitana statku.

Technologie Offshorowe
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji specjalistycznej floty statków badawczych,
sejsmicznych, przeznaczonych do prac podwodnych, poszukiwania i eksploatacji bogactw dna morskiego, obsługi platform
gazowych i naftowych. Absolwenci są doskonale przygotowani
teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych i operatorów DP (dynamicznego pozycjonowania)
na statkach morskich oraz w szeroko rozumianym morskim sektorze badawczo – wydobywczym. Praca na jednostkach offshorowych należy do najlepiej płatnych w żegludze światowej.
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Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną

Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne

•

•

studia stacjonarne II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów
w zakresie eksploatacji statków morskich oraz administrowania polską strefą ekonomiczną. Profil kształcenia ukierunkowany jest na poszerzenie wiedzy z nawigacji morskiej oraz
nabycie wiedzy z zakresu prawa w gospodarce morskiej. Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy na statkach morskich oraz w administracji morskiej.
Studia przygotowują magistrów inżynierów nawigatorów
w zakresie eksploatacji statku w nowoczesnym transporcie
morskim oraz systemów bezpieczeństwa żeglugi.

Eksploatacja Zbiornikowców
Studia na Wydziale Nawigacyjnym to studia elitarne. Nie mam
wątpliwości, że wybór kierunku Nawigacja może okazać się
strzałem w dziesiątkę. Kierunek ten należy na pewno do jednych
z atrakcyjniejszych wśród oferowanych w naszym kraju.
Studia nie są łatwe, ale bezpośrednio po ich ukończeniu młodzi
ludzie uzyskują możliwość podjęcia pracy na stanowiskach oficerskich na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej
na całym świecie, bez żadnych ograniczeń. Zdobywając ten jakże odpowiedzialny zawód nawigatora, poparty solidną wiedzą,
konkretnymi umiejętnościami, kompetencjami i kwalifikacjami
odczujecie wielką dumę i satysfakcję. Wasz trud zostanie odpowiednio doceniany, z gwarancją wynagrodzenia niemal od

zaraz na wysokim europejskim poziomie. Perspektywy dalszego
rozwoju są ogromne, a droga do najwyższego dyplomu morskiego kapitana żeglugi wielkiej zostanie otwarta.
Wasza silna osobowość, zamiłowanie do przedmiotów ścisłych,
sumienność, pracowitość i posiadane cechy przywódcze na pewno wam to mogą ułatwić. Zdobyty atrakcyjny zawód o romantycznych, prestiżowych i materialnych walorach jest absolutnie
nieporównywalny z żadnym innym.
prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG z 1985 roku

•

studia stacjonarne II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów
w zakresie eksploatacji specjalistycznej floty zbiornikowców
do przewozu różnego rodzaju ładunków płynnych takich jak
ropa naftowa, produkty ropopochodne, chemikalia i skroplone gazy LPG i LNG. Absolwenci są odpowiednio przygotowani teoretycznie na poziomie zarządzania i praktycznie
do podjęcia pracy w charakterze oficerów pokładowych. Po
ukończeniu studiów posiadają wszystkie wymagane przez
Konwencję STCW kursy specjalistyczne na poziomie zarządzania potrzebne w pracy na zbiornikowcach odpowiedniego typu.

studia stacjonarne II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów
w zakresie eksploatacji statków morskich a także przygotowania, planowania i realizacji prac hydrograficznych. Profil kształcenia ukierunkowany jest na poszerzenie wiedzy
z nawigacji morskiej oraz nabycie wiedzy z zakresu projektowania oznakowania nawigacyjnego i realizacji prac hydrograficznych. Absolwenci są przygotowani teoretycznie
i praktycznie do pracy na statkach morskich oraz w instytucjach i firmach związanych z gospodarką morską w obszarze
hydrografii morskiej.

Wydział dysponuje najnowocześniejszą bazą laboratoryjną i symulatorową, zaś absolwenci Wydziału
Nawigacyjnego są w pełni przygotowani do objęcia
stanowisk oficerskich w dziale pokładowym na najnowszych statkach światowej floty.

Morskie Systemy Informacyjne
•

Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów
w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim oraz
tworzenia i eksploatacji systemów bezpieczeństwa w transporcie. Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy
związane z bezpieczeństwem transportu, w tym bezpie-
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czeństwem ruchu statków, ratownictwem, a także inżynierią
ruchu morskiego. Absolwenci są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów pokładowych, w jednostkach związanych
z administracją morską, w przedsiębiorstwach zajmujących
się gospodarką morską, służbach ratowniczych, jednostkach
samorządowych, sztabach kryzysowych oraz organizacjach
realizujących szeroko rozumiane zadania związane z bezpieczeństwem.

studia stacjonarne II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów
w zakresie eksploatacji, budowy oraz projektowania morskich systemów informacyjnych. Profil kształcenia ukierunkowany jest na poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej
takich aspektów jak bazy i hurtownie danych, aplikacje rozproszone, budowa oraz bezpieczeństwo sieci komputerowych czy inżynierskie środowiska modelowania i obliczeń.
Absolwenci są przygotowani teoretycznie oraz praktycznie
do pracy z morskimi systemami informacyjnymi wykorzystywanymi na statkach i w obsłudze transportu morskiego.
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OFERTA EDUKACYJNA
KIERUNEK TRANSPORT
Transport i Logistyka
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Specjalność Transport i Logistyka w interdyscyplinarny sposób łączy gruntowne przygotowanie inżynierskie (techniczne) z profilem menedżerskim. Po ukończeniu 3,5-rocznych
studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera
i jest specjalistą w zakresie:
• planowania i organizacji procesów logistycznych i spedycji;
• zarządzania międzynarodowym łańcuchem transportowym i łańcuchem dostaw;
• eksploatacji lądowych i wodnych obiektów transportu,
w tym terminali portowych, terminali transportu intermodalnego i centrów logistycznych;
• eksploatacji inteligentnych systemów transportowo - logistycznych.
W ramach procesu kształcenia student zdobywa wiedzę na
temat zróżnicowanych uwarunkowań działalności gospodarczej w sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL), dzięki
czemu jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach
transportowych i spedycyjnych, portach morskich, centrach
dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem
transportu i obrotu towarowego.
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Eksploatacja Systemów Transportowych
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Studia na specjalności Eksploatacja Systemów Transportowych mają charakter interdyscyplinarny i łączą profil inżynierski (techniczny) z menedżerskim. Po ukończeniu 3,5-rocznych
studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest
specjalistą w zakresie:
• funkcjonowania nowoczesnych systemów transportowych
i zagadnień inżynierii transportu;
• eksploatacji liniowych i punktowych elementów transportu zintegrowanego, w tym terminali transportu intermodalnego i centrów logistycznych;
• modelowania systemów i procesów transportowych;
• zarządzania i sterowania systemami transportowo-logistycznymi z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych.
Celem studiów jest przygotowanie inżynierów, którzy dysponują nowoczesną wiedzą i są zdolni do szybkiej adaptacji
w środowisku pracy przedsiębiorstw branży Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL).
Absolwenci studiów specjalności I stopnia Transport i Logistyka lub Eksploatacja Systemów Transportowych mogą podjąć
studia stopnia II na kierunku Transport w specjalności Morskie
Systemy Transportowe i Logistyczne, zakończone dyplomem
magisterskim.

Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne

Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych

•
•

•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Celem studiów na specjalności Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne jest przygotowanie specjalistów do pracy
koncepcyjnej związanej z projektowaniem i eksploatacją
systemowo postrzeganych układów transportowych i logistycznych. Po ukończeniu 1,5-rocznych studiów absolwent
specjalności jest specjalistą w zakresie:
• budowy, eksploatacji oraz zarządzania i sterowania morskimi systemami transportowymi i logistycznymi;
• funkcjonowania, organizacji i zarządzania lądowo-morskimi łańcuchami transportowymi i łańcuchami dostaw
w skali globalnej;
• eksploatacji terminali portowych oraz centrów logistycznych;
• logistyki i spedycji portowo-morskiej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw sektora transportu morskiego.

Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu
Śródlądowego
• studia stacjonarne II stopnia
• studia niestacjonarne II stopnia
Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów
w zakresie zarządzania infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego. Profil kształcenia ukierunkowany jest na
elementy związane z bezpieczeństwem i inżynierią ruchu
śródlądowego, zarządzaniem istniejącą i rozbudową infrastruktury transportu śródlądowego. Absolwenci są dobrze
przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w jednostkach związanych z administrowaniem infrastrukturą śródlądową, w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem
śródlądowym, w jednostkach samorządowych, w sztabach
kryzysowych.

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu techniczno-technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych oraz prawnych w sektorze transportu,
spedycji i logistyki. Studia uczą planowania, projektowania
oraz funkcjonowania systemów transportowych i logistycznych. Dzięki połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką oraz kompetencjami społecznymi absolwenci są dobrze
przygotowani do pracy na stanowiskach o profilu technicznym i operacyjnym w krajowych  i międzynarodowych
przedsiębiorstwach sektora TSL; w administracji publicznej
na stanowiskach związanych z kształtowaniem systemów
transportowych i logistycznych; w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych oraz w ramach własnej działalności
gospodarczej w sektorze TSL lub w innych.

Logistyka w Sektorze Offshore
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów
w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi zaplecza logistycznego w sektorze offshore. Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z budową i eksploatacją
obiektów hydrotechnicznych, spedycją i logistyką ładunków
nienormatywnych, geologią i geodezyjnymi pomiarami
morskimi oraz pracami głębokowodnymi. Absolwenci są
dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy
w jednostkach związanych z administrowaniem przedsiębiorstwami wspierającymi przemysł offshore, jak również
w organizacjach zajmujących się logistycznym zabezpieczeniem operacji offshore z uwzględnieniem specyfiki transportu lądowego, śródlądowego i morskiego.

STUDIA PODYPLOMOWE NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM
•
•
•

Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle
NOWOŚĆ
wydobywczym i energetyce wiatrowej
Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej
Modern Ship Management
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I NAUK O JAKOŚCI

81 – 225 Gdynia, ul. Morska 81 – 87
Tel.: +48 58 5586 517, +48 58 5586 267,
+48 58 5586 635
www.wznj.umg.edu.pl
fb /WZNJ.Uniwersytet.Morski.Gdynia

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości kształci specjalistów na poziomie
europejskim na studiach I i II stopnia na dwóch kierunkach:
ZARZĄDZANIE I NAUKI O JAKOŚCI.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Nauki o jakości

Kierunek: Zarządzanie

Od Dziekana
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości to nowoczesna i efektywnie zarządzana jednostka, kształcąca od ponad 50 lat na
wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym.
Oferta edukacyjna Wydziału, opracowywana przy udziale
Rady Partnerów, jest stale dostosowywana do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy, co gwarantuje
osiągnięcie przez absolwentów kompetencji adekwatnych
do oczekiwań pracodawców. Prowadzimy studia I stopnia
(licencjackie na kierunku Zarządzanie i inżynierskie na kierunku Nauki o jakości) oraz II stopnia (magisterskie) na obu kierunkach. Cechą charakterystyczną kierunków prowadzonych
na Wydziale jest szeroka gama wykładanych przedmiotów.
Oprócz przedmiotów podstawowych z dyscypliny nauki
o zarządzaniu i jakości są to również kursy z obszarów nauk
humanistycznych, społecznych oraz ścisłych, wśród nich
m.in. takie, jak: chemia, mikrobiologia, fizyka, towaroznawstwo, socjologia, prawo, filozofia czy kompetencje „miękkie”.
Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach w ramach programu Erasmus +,
a także uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Mają także możliwość rozwijania swoich pasji oraz
zdobywania nowych doświadczeń w wielu organizacjach
studenckich, sekcjach sportowych oraz w kołach naukowych
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funkcjonujących na Wydziale. Organizują konferencje naukowe o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, a także
spotkania z przedstawicielami biznesu i ludźmi sukcesu.
Absolwentom chcącym nadal podnosić swoje kwalifikacje
oferujemy studia podyplomowe realizowane w cyklu dwusemestralnym. Zapraszamy na oferowane w tej formule studia:
Logistyka i Transport Międzynarodowy, Usługi Żywieniowe
i Dietetyka oraz Zarządzanie Projektami.
Renoma, bogata oferta edukacyjna oraz doskonale przygotowana kadra – to nie wszystko, co mamy do zaproponowania kandydatom na studia. Zapewniamy również warunki do
nauki i rozwijania zainteresowań. Oferujemy przestronne sale
wykładowe, dobrze wyposażone laboratoria, nowoczesną
bibliotekę, basen, a także wciąż rozbudowywany kampus.
Zapraszamy do studiowania na Wydziale, który otworzy
przed Wami możliwość uzyskania kompetencji zawodowych
pożądanych zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym
rynku pracy, dających również szansę podejmowania własnej działalności gospodarczej.
dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG
Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości UMG

•
•
•
•

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom licencjata.
Specjalności:
Ekonomia Menedżerska (SS, SN)
Informatyka Gospodarcza (SS, SN)
Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)
Turystyka i Hotelarstwo (SS, SN)

Kierunek: Nauki o jakości

•
•
•

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.
Specjalności:
Menedżer Produktu (SS, SN)
Zarządzanie Jakością Towarów (SS, SN)
Usługi Żywieniowe i Dietetyka (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek: Zarządzanie

•
•
•
•

Studia trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent otrzymuje
dyplom magistra.
Specjalności:
Biznes Elektroniczny (SS, SN)
Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej (SS, SN)
Zarządzanie Finansami (SS, SN)
Zarządzanie Organizacjami (SS, SN)

•
•
•

Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 2 lata
(4 semestry);
dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku
(3 semestry). Absolwent otrzymuje dyplom magistra.
Specjalności:
Menedżer Systemów Zarządzania (SS, SN)
Menedżer Usług Dietetycznych (SS, SN)
Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami (SS, SN)
SS - Studia Stacjonarne (bezpłatne)
SN – Studia Niestacjonarne (odpłatne)

Wydział współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w zakresie realizacji szkoleń: Asystenta
Systemu Zarządzania Jakością, Asystenta Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, Pełnomocnika
Systemu Zarządzania Jakością, Asystenta Systemu
Zarządza-nia Bezpieczeństwem Żywności, Asystenta Systemu Zarządzania w Laboratorium, Asystenta
Wewnętrznego Systemu Kontroli, Asystenta Systemu
Zarządzania Energią, Asystenta Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Danych, wykorzystując ramowe
programy szkoleń PCBC S.A.
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI
Na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości szłam w dużej mierze
bez pomysłu na siebie i na to, czym chcę się zajmować w przyszłości. Wybór akurat tej specjalności okazał się być najlepszym,
co mogłam zrobić. Po zakończeniu studiów miałam przed sobą
masę możliwości zarówno w kierunku pracy technicznej, laboratoryjnej, związanej z kontrolą jakości, ale też marketingiem,
czy działaniem jako Project/Product Manager. Uczelnia dała mi
masę świetnych doświadczeń i znajomości, a dzięki dodatkowym projektom tj. SezAM, zdobyłam certyfikaty, które są silną
kartą przetargową na rynku pracy. Mogłabym mówić wiele, ale
powiem tylko tyle - bez dwóch zdań poszłabym na Uniwersytet
Morski w Gdyni jeszcze raz!
Justyna Horbacz
Studentka Wydziału Zarządzania i Nauk i Jakości

OFERTA EDUKACYJNA
Kierunek Zarządzanie
Ekonomia Menedżerska
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Studia na specjalności Ekonomia Menedżerska adresowane
są do przyszłych menedżerów i przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych, a także
innych osób chcących pełnić funkcje kierownicze i przywódcze w społeczeństwie. Program studiów specjalności zawiera przedmioty umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podejmowania optymalnych decyzji związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów ekonomicznych oraz finansowych przedsiębiorstwa. W trakcie studiów
student poznaje m. in. metody i techniki zarządzania, w tym
wykorzystujące technologie informatyczne, dzięki którym
potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy związane
z zarządzaniem procesami w organizacjach gospodarczych.
Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w dużych przedsiębiorstwach, w działach zajmujących się monitorowaniem
otoczenia, analizą biznesową i prognozowaniem. Dzięki
umiejętnościom organizowania pracy zespołu, komunikowania się i negocjowania absolwent jest przygotowany również
do kierowania pracą zespołów. Jest również przygotowany
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
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Informatyka Gospodarcza
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Studia na specjalności Informatyka Gospodarcza wpisują się
w oczekiwania pracodawców na specjalistów w zakresie wytwarzania i efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w działalności gospodarczej. W trakcie studiów student uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące
m.in. narzędzi analizy ekonomicznej, baz danych, programowania, aplikacji internetowych i mobilnych, zintegrowanych
systemów informatycznych, czy też zarządzania projektami
IT. Łącząc wiedzę i umiejętności z informatyki z wybranymi
zagadnieniami z zarządzania i ekonomii, studia na tej specjalności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zespołach
odpowiedzialnych za rozwój, wdrażanie i eksploatację systemów informacyjnych przedsiębiorstw, jak również w firmach
wytwarzających i dostarczających roz-wiązania z obszaru IT.
Absolwent jest również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Systemy Transportowe i Logistyczne

Biznes Elektroniczny

•
•

•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Studia na specjalności Systemy Transportowe i Logistyczne
umożliwiają studentowi zdobycie specjalistycznej wiedzy
z zakresu funkcjonowania i kształtowania efektywnych, zrównoważonych systemów transportowych i logistycznych.
Pozwalają również wykształcić umiejętności, dzięki którym
potrafi on myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy i posiada kwalifikacje do samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów ze sfery transportu, spedycji
i logistyki (TSL). Dzięki połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy
z umiejętnościami praktycznymi, absolwent tej specjalności
jest dobrze przygotowany do pracy na stanowiskach o profilu operacyjnym, jak i menedżerskim w krajowych i międzynarodowych przedsiębior-stwach sektora TSL. Może on również podejmować własną działalność gospodarczą w tym
sektorze.

Turystyka i Hotelarstwo
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Studia na specjalności Turystyka i Hotelarstwo skierowane są
do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z kształtowaniem jakości produktów i usług
w szeroko rozumianej branży hotelarsko-turystycznej. W trakcie studiów student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną obejmującą zakładanie, zarządzanie i rozwój. Program studiów obejmuje m. in. przedmioty z zakresu strategicznego
zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim,
uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania takich
przedsiębiorstw, czy też nowoczesnych technik promocji
i dystrybucji produktów turystycznych skierowanych do
właściwych segmentów rynku. Absolwent jest gotowy do
podjęcia pracy na stanowiskach związanych z planowaniem
i organizacją działalności współczesnych przedsiębiorstw
w branży tury-stycznej i hotelarskiej. Może również znaleźć
pracę w podmiotach społecznych i w jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanych z branżą turystyczną i hotelarską.

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Studia na specjalności Biznes Elektroniczny to wyjątkowe
studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy
oraz umiejętności z ekonomii, zarządzania, marketingu oraz
informatyki pozwalających projektować, wdrażać i efektywnie prowadzić przedsięwzięcia w ramach wybranych modeli
biznesu elektronicznego. W trakcie studiów student nabywa wiedzę i kompetencje w zakresie m.in. wykorzystania
Internetu, narzędzi marketingu elektronicznego, środków
komunikacji elektronicznej, czy też mediów społecznościowych w działalności gospodarczej, umożliwiając tym samym
przedsiębiorstwom zdobycie przewagi konkurencyjnej na
rynku. Absolwent jest przygotowany do pracy w roli analityka potrzeb firm i organizacji w zakresie IT, jak również w roli
eksperta w obszarze wdrożeń narzędzi IT w firmach.

Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Studia na specjalności Transport i Logistyka w Gospodarce
Globalnej skierowane są do osób planujących związać swoją
przyszłość z dynamicznie rozwijającą się branżą transportowo-logistyczną. Po zakończeniu edukacji student uzyskuje
szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki globalnej, handlu międzynarodowego oraz globalnych systemów
transportowo-logistycznych. Nabywa umiejętności analizowania i oceny zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce globalnej, a także w układzie międzynarodowych
rynków transportowych i logistycznych. Dzięki znajomości
nowoczesnych metod, technik i narzędzi badawczych ze sfery zarządzania i ekonomii, absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do projektowania i zarządzania globalnymi łańcuchami i sieciami dostaw. W wyniku odpowiedniego
połączenia multidyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami
praktycznymi, jest on poszukiwanym specjalistą z zakresu
transportu, spedycji i logistyki na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
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Zarządzanie Finansami
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Studia na specjalności Zarządzanie Finansami wychodzą
naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na menedżerów finansowych oraz osób, które specjalizują się w zakresie finansów. W trakcie studiów student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z gromadzeniem, analizą i oceną informacji
finansowych dotyczących prowadzonej działalności. Poznaje
tradycyjne, jak i wynikające ze zmieniającego się otoczenia,
nowoczesne techniki zarządzania finansami. Pozwoli mu to
w przyszłości podjąć pracę zarówno w małych, średnich czy
nawet bardzo dużych przedsiębiorstwach, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego – wszędzie tam gdzie
potrzebne są osoby odpowiedzialne za finanse. Uwzględnienie w treściach kształcenia problematyki z zakresu rachunkowości, daje absolwentowi dodatkowe możliwości podjęcia
pracy jako pracownik działów ekonomiczno-finansowych
i księgowych, a szczególnie działu finansowego, controllingu,
budżetowania, kontroli kosztów czy analizy ekonomicznej.
Zdobyta wiedza może być również przydatna przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie Organizacjami
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Studia na specjalności Zarządzanie Organizacjami umożliwiają zdobycie inderdyscyplinarnej wiedzy z zarządzania, marketingu i ekonomii prowadzących do wykształcenia umiejętności sprawnego zarządzania organizacją. Dzięki temu
absolwent jest w stanie sprostać zmieniającym się dynamicznie potrzebom i wymaganiom rynków odnośnie do produktów, sposobów obsługi klientów, rozwiązań organizacyjnych,
czy technicznych. Nabyta w czasie studiów wiedza specjalistyczna oraz umiejętność wykorzystywania różnych metod
i narzędzi, niezbędnych w pracy współczesnego menedżera,
pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy oraz podejmowanie efektywnych decyzji z zakresu zarządzania, zarówno
w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach publicznych oraz
w sektorze pozarządowym. Absolwent jest również przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
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Kierunek: Nauki o Jakości
Menedżer Produktu
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Studia na specjalności Menedżer Produktu ukierunkowane
są na wykształcenie specjalistów w zakresie kreowania nowych produktów i zarządzania innowacjami produktowymi
odpowiadającymi potrzebom rynku. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie m. in. kreowania oraz badania potrzeb klientów z uwzględnieniem ich
oczekiwań w aspekcie jakości towarów i usług, projektowania
produktów i usług oraz kreowania ich marki, jak również komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług. Absolwent
specjalności jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za kształtowanie jakości produktu
w sferze produkcji, a następnie podczas jego transformacji
w warunkach rynkowych.

Zarządzanie Jakością Towarów
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Studia na specjalności Zarządzanie Jakością Towarów w interdyscyplinarny sposób łączą zagadnienia z zakresu kształtowania, oceny i zapewnienia jakości produktów i usług
z zagadnieniami projektowania i zarządzania procesami
produkcyjnymi oraz projektowania i wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania. Program studiów na tej specjalności został skonstruowany w sposób umożliwiający zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających
na przystąpienie do egzaminów i uzyskanie certyfikatów
kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania Jakością oraz
Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy, wydawanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy jako menedżer szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych różnych branż,
specjalista w zakresie kontroli jakości, czy też specjalista w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością.
Jest przygotowywany do samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych oraz doradztwa w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

Usługi Żywieniowe i Dietetyka
•
•

studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

Studia na specjalności Usługi Żywieniowe i Dietetyka skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w zakresie kształtowania jakości żywienia, organizacji i zarządzania usługami żywieniowymi, a także
profilaktyki zdrowotnej. W trakcie studiów student nabywa
wiedzę i umiejętności z zakresu: żywienia człowieka zdrowego, w tym w różnych warunkach środowiskowych, przyczyn
i profilaktyki chorób dietozależnych, projektowania diet, czy
też projektowania i zarządzania jakością usług żywieniowych.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia
pracy w placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją
żywności, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego,
przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu
spożywczego, zakładach żywienia otwartego i zamkniętego
oraz instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i promocją zdrowego stylu życia.

Menedżer Systemów Zarządzania
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

unikatowe studia, które poza wiedzą teoretyczną z zakresu
nauk o zarządzaniu i jakości uwzględniają także praktyczne
aspekty zarządzania oraz kształtowania i oceny jakości produktów w całym cyklu ich życia. To charakteryzuje ich oryginalność i niepowtarzalność. To co szczególnie wyróżnia
tę specjalność, to realizowany w trakcie studiów program
zgodny z wytycznymi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., pozwalający przygotować studentów do uzyskania
aż siedmiu certyfikatów kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, Asystenta Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności, Asystenta Systemu Zarządzania w Laboratorium, Asystenta Systemu Zarządzania Energią
i Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych.
Dodatkowym atutem studiowania na tej specjalności jest
możliwość uzyskania certyfikatu Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika Wewnętrznego Systemu Kontroli.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia
pracy jako specjalista w zakresie systemowego zarządzania
jakością, środowiskiem, energią oraz szeroko rozumianym
bezpieczeństwem, posiada umiejętności w zakresie planowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji
publicznej. Może również podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach rzeczoznawczo-kontrolnych oraz laboratoriach
pomiarowych i badawczych.

Studia na specjalności Menedżer Systemów Zarządzania to
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

Menedżer Usług Dietetycznych
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Studia na specjalności Menedżer Usług Dietetycznych to
interesująca oferta dla osób pragnących podnosić swoje
kompetencje zawodowe w zakresie innowacyjnych usług
żywieniowych wpisujących się w trend zdrowego stylu życia człowieka. Program studiów na tej specjalności umożliwia
uzyskanie wiedzy w zakresie fizjologii żywienia człowieka,
żywienia człowieka zdrowego i chorego ze szczególnym
uwzględnieniem planowania diet leczniczych, współczesnych metod analizy stanu odżywienia, podstaw diagnostyki
laboratoryjnej niezbędnych w pracy dietetyka, żywienia klinicznego oraz dietoprofilaktyki. W trakcie studiów student
nabywa umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia te przygotowują także do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie takich wąskich
specjalizacji, jak: dietetyka kliniczna z uwzględnieniem leczenia żywieniowego, dietetyka sportowa, pediatryczna, czy
psychodietetyka. Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy w zespołach terapeutycznych i żywieniowych, w placówkach zajmujących się projektowaniem diet, profilaktyką zdrowotną oraz poradnictwem
żywieniowo-dietetycznym, zakładach żywienia zbiorowego,
międzynarodowych korporacjach o profilu żywnościowo-żywieniowym oraz w wybranych placówkach ochrony zdrowia (przychodnie, poradnie, hospicja, sanatoria, domy opieki
społecznej). Jest również przygotowany do samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej.

Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami
•
•

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Studia na specjalności Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami to wyjątkowe studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarówno
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ochrony wód, jak również gospodarki odpadami. W trakcie
studiów student zdobywa wszechstronną wiedzę umożliwiającą dokonywanie oceny zagrożeń dla środowiska związanych z działalnością człowieka i poszukiwanie rozwiązań
zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Nabywa też
umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu działania
na rzecz inwestycji proekologicznych. Dodatkowym atutem
studiów na tej specjalności jest to, iż dostarczają one studentowi wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie
certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego wydawanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
S.A. Kończąc studia, absolwent jest przygotowany do pracy
w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów
oraz w instytucjach monitorujących jakość środowiska. Może
również podjąć pracę w placówkach naukowo-badawczych,
w szkolnictwie zawodowym oraz administracji morskiej.

STUDIA PODYPLOMOWE

Usługi Żywieniowe i Dietetyka

Zarządzanie Projektami

Logistyka i Transport Międzynarodowy

•

•

•

Studia podyplomowe Usługi Żywieniowe i Dietetyka skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia. Słuchacze
zdobędą specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego z uwzględnieniem najnowszych
trendów i standardów w tym zakresie. Posiądą umiejętności
i kompetencje pozwalające na wykonywanie usług w obszarze poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Proces kształcenia uwzględnia również
wiedzę o zasadach i możliwościach prowadzenia własnej
działalności gospodarczej i pobudza do inicjatywy i kreatywności wobec własnej kariery zawodowej. Absolwenci będą
przygotowani do pracy w ośrodkach prowadzących działalność w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, promocji zdrowia, placówkach sportowych i odnowy biologicznej oraz
prowadzących działalność edukacyjną.

studia niestacjonarne

Studia podyplomowe Logistyka i Transport Międzynarodowy są kierowane do osób, które chcą poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą procesów funkcjonowania oraz
rozwoju międzynarodowego sektora transportu, spedycji
i logistyki. Dają one możliwość podniesienia kompetencji
i umiejętności osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwach
TSL, jak też planującym swoją karierę zawodową w branży
transportu i logistyki. Pogłębiona wiedza z zakresu międzynarodowego transportu i usług logistycznych, uwzględniająca aspekty ekonomiczne, technologiczne, prawne oraz
organizacyjne zwiększa możliwości i zdolności uczestników
studiów do sprawnego planowania, negocjowania oraz realizacji i kontroli złożonych procesów transportowych i magazynowych. Ważnym elementem procesu kształcenia jest
możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyczną, co
jest realizowane poprzez udział przedstawicieli branży TSL
w prowadzeniu zajęć oraz dedykowane wizyty studyjne.

studia niestacjonarne

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości umożliwia studentom
podejmowanie działań przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

studia niestacjonarne

Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami skierowane
są do osób, które planują zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. W trakcie studiów zaprezentowane zostaną metody i techniki oraz narzędzia zarządzania projektami zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Celem
studiów jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy o tym
jak prowadzić projekty, z naciskiem na praktyczną wiedzę
oraz nabycie przez uczestników umiejętności stosowania
całego spektrum narzędzi Project Management. Uczestnicy
zapoznają się z najnowszymi paradygmatami i koncepcjami
zarządzania projektami we współczesnych przedsiębiorstwach. Ponadto omówione zostaną zagadnienia w zakresie
planowania, sterowania i kontroli realizacji projek-tów oraz
metodyk zarządzania projektami. Program studiów został
opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku
pracy i stwarza szerokie perspektywy kreowania kariery zawodowej. Dodatkowo dzięki studiom na tym kierunku absolwent będzie przygotowany do certyfikacji International
Project Management Association (IPMA).
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INSTYTUT MORSKI

dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG
Dyrektor Instytutu Morskiego
Instytut Morski (wcześniej Instytut Morski w Gdańsku) po
włączeniu w struktury Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
w 2019 roku stał się jednostką badawczą uczelni ukierunkowaną na realizację projektów komercyjnych, projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz projektów i badań
naukowych na rzecz gospodarki morskiej i sektorów powiązanych, w tym sektora energetycznego, transportu morskiego i portów morskich, turystyki morskiej oraz dziedzictwa
kulturowego.
Instytut Morski jest liderem na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji
środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej
dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki wiatrowej. Jest również centrum kompetencji i wiedzy, ośrodkiem przetwarzania i wartościowania informacji
dotyczącej potrzeb i priorytetów gospodarki morskiej, jak
również wykorzystania zasobów morza, w tym zarządzania
przestrzenią morską. Oprócz tego jednostka zajmuje się projektami badawczymi oraz rozwojowymi w obszarze ochrony
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środowiska oraz ekologii wód i zasobów morskich, w tym
rybołówstwa morskiego, wykonywaniem specjalistycznych
analiz laboratoryjnych w zakresie chemii, biologii i geotechniki morskiej, dostarczaniem eksperckiej wiedzy w zakresie
hydrotechniki morskiej, a także wdrażaniem sztucznej inteligencji w transporcie celem optymalizacji procesów przewozowych oraz wspierania ekologicznych form transportu.
Strukturę Instytutu Morskiego stanowią zakłady i pracownie,
w tym:
• Zakład Ekologii Wód (ZEW),
• Zakład Ekonomiki i Prawa (ZEP),
• Zakład Geotechniki Morskiej (ZGM),
• Zakład Hydrotechniki Morskiej (ZHM),
• Zakład Oceanografii Operacyjnej (ZOO),
• Zakład Ochrony Środowiska (ZOŚ),
• Pracownia Elektroniki Morskiej (PEM),
• Pracownia Polityki Przestrzennej (PPP).

W ramach Instytutu Morskiego funkcjonują trzy akredytowane (PCA) laboratoria badawcze w ramach ZGM, ZOŚ oraz
PEM. Instytut Morski działa w ramach zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz
OHSAS 18001.
Ważnym zasobem warunkującym działania Instytutu Morskiego jest statek badawczy, pływające laboratorium morskie
R/V IMOR. Jednostka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt
i urządzenia pomiarowe, którego utrzymaniem zajmuje się
zespół mechatroników ZOO.
Badania morskie realizowane przez Instytut wymagają pozyskania i obróbki dużej ilości danych pomiarowych, dlatego
też informacyjnym centrum Instytutu jest macierz dyskowa
(pojemność 1.0 PB) oraz zespół programistów i informatyków
obsługujących procesy analityczne.
Instytut dysponuje także Centrum Obsługi Projektów, jednostką oferującą wsparcie dla zakładów i pracowni w procesie przygotowania, wnioskowania oraz rozliczania projektów
badawczych, szczególnie tych finansowanych w programów

Unii Europejskiej. W efekcie Instytut kreuje oraz rozwija międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe finansowane
z funduszy krajowych oraz międzynarodowych stając się ich
liderem.
Obszarem szczególnego zainteresowania i zaangażowania
Instytutu Morskiego jest program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, czyli sektora w którym w najbliższych latach planowane są inwestycje o wartości 130 mld zł.
Realizacja badań oraz rozwój innowacyjnych metod analizy
środowiska morskiego, wsparcie dla przedsiębiorstw i administracji w procesie inwestycyjnym, a także budowa kompetencji dla procesu kształcenia na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej to priorytety Instytutu Morskiego wpisujące się
w strategię rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

www.im.umg.edu.pl
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CENTRUM MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Misją Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej (CMEW) jest
wpieranie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej poprzez działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą. Ofertę
kierujemy do firm i instytucji, których działalność jest związana z łańcuchem dostaw morskiej energetyki wiatrowej oraz
do osób pracujących w branży MEW lub planujących karierę
zawodową w tym sektorze. Nabyte kompetencje i wdrożone
rozwiązania umożliwią organizacjom, menedżerom i specjalistom zdobycie znaczącej pozycji na dynamicznie kształtującym się rynku MEW.
Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej – działające jako
centrum doskonałości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni –
pragnie stać się istotnym elementem ekosystemu wiedzy,
personelu i innowacji w sektorze MEW. Dzięki współpracy
z krajowymi i międzynarodowymi partnerami branżowymi,
akademickimi i eksperckimi CMEW zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy oraz sprawdzonych praktyk menedżerskich
i organizacyjnych. Dążeniem CMEW jest osiągnięcie roli centrum kompetencyjnego dla podmiotów w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego, a także znaczącego uczestnika rynku
edukacyjnego i szkoleniowego w Europie.
Główne obszary działalności Centrum Morskiej Energetyki
Wiatrowej obejmują:
Kształcenie kadry zarządzającej i personelu specjalistycznego na potrzeby sektora MEW;
Wspieranie instytucji i przedsiębiorstw MEW we wdrażaniu
skutecznych rozwiązań zarządczych, organizacyjnych i kompetencyjnych;
Tworzenie, gromadzenie i udostępnianie aktualnej wiedzy
o rozwoju i funkcjonowaniu sektora Offshore Wind;
Budowanie świadomości znaczenia MEW dla gospodarki narodowej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu ekonomicznego i rozwoju rynku pracy;
Propagowanie rozwoju sektora Offshore Wind jako istotnego elementu mitygowania krajowych i globalnych wyzwań
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CENTRUM SPORTU I REKREACJI

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

klimatycznych;
Publikowanie opracowań dotyczących kierunków rozwoju
rynku MEW;
Promowanie UMG jako wiodącego ośrodka wiedzy (excellence centre) w zakresie MEW i OZE.
Offshore Wind to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie i jedna z najdynamiczniejszych
dziedzin polskiej gospodarki. Prognozowany potencjał branży tworzy wyjątkową szansę rozwoju kariery zawodowej osobom posiadającym wykształcenie menedżerskie potwierdzone prestiżowym dyplomem MBA i certyfikatami szkoleń
prowadzonych przez CMEW.
CMEW zapewnienia słuchaczom i organizacjom:
•
Aktualną, praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw w sektorze Offshore Wind;
•
Nowoczesne kompetencje menedżerskie i specjalistyczne w branży MEW;
•
Najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania sektorowe;
•
Kompleksowe umiejętności zarządzania projektami
w obszarze Offshore Wind;
•
Wymianę koncepcji i doświadczeń z przedstawicielami
i uczestnikami branży MEW;
•
Wyróżniającą pozycję zawodową na dynamicznym kranowym i międzynarodowym rynku Offshore Wind;
•
Efektywną sieć kontaktów z kluczowymi osobami i organizacjami w obszarze MEW;
•
Wartościową możliwość rozwijania kariery zawodowej
w branży o ogromnym potencjale;
•
Mobilizację i wsparcie w dynamicznym rozwoju zawodowym i osobistym.

www.umg.edu.pl/centrum-morskiej
-energetyki-wiatrowej

W skład Centrum Sportu i Rekreacji wchodzą: Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, Ośrodek Żeglarstwa
i Sportów Wodnych, Pływalnia oraz nowo budowana Hala
Sportowa.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką
ogólnouczelnianą prowadzącą działalność w dziedzinie wychowania fizycznego, sportu oraz rekreacji fizycznej dla studentów oraz pracowników Uniwersytetu Morskiego. Zajęcia
wychowania fizycznego trwają przez okres 4 semestrów
i prowadzone są na pływalni uczelnianej. Absolwenci legitymują się umiejętnościami w zakresie 4 stylów pływackich.

Studenci pragnący doskonalić swoją sprawność fizyczną
mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach sekcji sportowych: piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, piłki koszykowej
kobiet i mężczyzn, piłki nożnej, piłki ręcznej, żeglarstwa,
pływania kobiet i mężczyzn, trójboju siłowego, sztuk walki.
Studenci biorący udział w sekcjach i zdobywający medale na
Mistrzostwach Polski otrzymują stypendium sportowe, a wybitni sportowcy stypendium ministra.
W okresie zimowych ferii świątecznych Studium organizuje
dla chętnych obóz narciarsko-szkoleniowy.

www.swfis.umg.edu.pl
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CENTRUM SPORTU I REKREACJI

OŚRODEK ŻEGLARSTWA I SPORTÓW WODNYCH

Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych jest jednostką
ogólnouczelnianą, dostępną dla wszystkich studentów
i pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ośrodek
prowadzi szeroko pojętą działalność żeglarską, motorowodną i rekreacyjną na rzecz społeczności akademickiej
naszej Uczelni.
Do naczelnych zadań Ośrodka należy organizacja:
•
morskich rejsów żeglarskich na jachtach własnych i czarterowych;
•
regat żeglarskich i wioślarskich;
•
szkoleń i egzaminów na wszystkie patenty i licencje żeglarskie oraz motorowodne;
•
szkoleń specjalistycznych dla żeglarzy i motorowodniaków;
•
innych imprez związanych z żeglarstwem, turystyką i rekreacją wodną oraz sportami wodnymi.
W dyspozycji Ośrodka znajdują się cztery jachty morskie, trzy
jednostki motorowe oraz baza lądowa - znakomicie wyposażona w sprzęt dydaktyczny oraz park maszynowy umożliwiający prowadzenie nawet bardzo poważnych napraw sprzętu
pływającego.

tlandach, Wyspach Owczych i na Islandii. Nie jest mu obce
również Morze Śródziemne.

Flagowym jachtem Ośrodka jest s/y Nest. To bardzo wygodna, bezpieczna i znakomicie wyposażona jednostka. Nest
może pływać po dowolnym akwenie morskim na świecie
i w każdych warunkach pogodowych. Na jachcie organizowane są morskie rejsy stażowo – szkoleniowe. Sporadycznie
Nest bierze również udział w regatach. W swojej żeglarskiej
karierze Nest kilkukrotnie odbył rejsy do północnej Norwegii,
czterokrotnie przepłynął północny krąg polarny, był na Sze-

Od 1 stycznia 2022 roku Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych jest częścią Centrum Sportu i Rekreacji w Uniwersytecie
Morskim w Gdyni.
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Najbardziej zapracowanym jachtem Ośrodka jest s/y Almak,
który wykorzystywany jest do realizowania szkoleń i egzaminów żeglarskich. W przerwach między szkoleniami jacht
pływa w krótkich studenckich rejsach realizowanych głównie
na wodach Zatoki Gdańskiej.
Szkolenia i egzaminy motorowodne realizowane są na
dwóch szybkich łodziach motorowych typu RIB, z których
jeden dysponuje silnikiem o mocy 70 KM a drugi 90 KM. Ponadto w dyspozycji Ośrodka znajdują się dwa jachty regatowe s/y Twins i s/y August. Na tych jachtach studenckie załogi
mogą brać udział w regatach morskich organizowanych na
wodach Zatoki Gdańskiej i na Zalewie Wiślanym. Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych prowadzi również działalność
rekreacyjną. W ramach tej działalności studenci naszej uczelni
kilkukrotnie uczestniczyli w spływach na szalupach wiosłowo
– żaglowych na wodach Zalewu Kurońskiego oraz w rekreacyjnym pływaniu na jachtach mieczowych.

www.umg.edu.pl/sail
www.facebook.com/OZiSW.GDYNIA

CENTRUM SPORTU I REKREACJI

PŁYWALNIA I HALA SPORTOWA

Pływalnia znajduje się w samym centrum Gdyni przy Alei Jana
Pawła II. W czasie roku szkolnego pływalnia realizuje program
nauki pływania dla swoich studentów. W czasie wolnym od
tych zajęć prowadzi zajęcia dla szkół podstawowych jak i dla
szkółek pływackich. W wolnych godzinach z pływalni mogą
korzystać klienci indywidualni.
W obiekcie dostępna jest niecka sportowa o głębokości od
1,10 m do 3,15 m w której na 6 torach pływackich o długości
25 metrów można doskonalić swoje umiejętności pływackie. Nad bezpieczeństwem pływających czuwa wykwalifikowana kadra ratowników.
Na terenie obiektu odbywają się liczne zajęcia sportowe dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, a także różnego rodzaju mistrzostwa i zawody sportowe w pływaniu. Oferta przygotowana jest dla wszystkich zainteresowanych poprawą swojej
kondycji niezależnie od wieku i umiejętności.

HALA SPORTOWA
W planach inwestycyjnych UMG znajduje się budowa nowoczesnej hali sportowej. Prace budowlane, które rozpoczęły
się już z końcem 2020 roku, prowadzone są ze szczególną
atencją z uwagi na lokalizację inwestycji w strefie ochrony
konserwatorskiej obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Nowa hala sportowa będzie wyjątkowo funkcjonalna i doskonale dopasowana do potrzeb wychowania fizycznego i
sportu akademickiego. Nowoprojektowana hala sportowa
będzie obiektem o powierzchni 1845,8 m2. Wysokość budynku wyniesie 11,9 m, a kubatura brutto – 30 060 m3. Hala
sportowa o wymiarach 50 m x 25 m osiągnie wysokość 9,5 m.
Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał
2023 roku.

Basen jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji posiadamy podnośnik do opuszczania
i podnoszenia z wody oraz przystosowane toalety i natryski.

www.umg.edu.pl/sail
www.facebook.com/OZiSW.GDYNIA
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BIURO KARIER STUDENCKICH

STUDENCIE - JESTEŚMY DLA WAS!
Służymy wsparciem, pomocą i informacją. Dbamy o Wasze
kompetencje i atrakcyjność na rynku pracy. Wspomagamy
doradztwem personalnym i zawodowym, a także współpracujemy z otoczeniem biznesowym. Wspieramy rozwój uczelni badając losy jej absolwentów.

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI
Organizujemy spotkania z pracodawcami, podczas których
dowiecie się jak wygląda praca w danej firmie, jak wygląda
proces rekrutacyjny, czego możecie spodziewać się na rozmowie kwalifikacyjnej, a także będziecie mogli porozmawiać
z praktykami zawodu i specjalistami z firm.

WARSZTATY GRUPOWE
Organizujemy warsztaty grupowe rozwijające kompetencje miękkie podczas których dowiecie się jak napisać dobre
CV, poznacie metody efektywnej komunikacji, dowiecie się
czym jest asertywność w komunikacji oraz jak profesjonalnie
kreować swój wizerunek w mediach społecznościowych.

„Cała naprzód ku zatrudnieniu”, „Rejs do kariery”, „Rozwijaj
żagle, Akademio” i „SezAM” wspomagały uczestników w wychodzeniu na rynek pracy, umożliwiły zdobycie płatnego
stażu lub pomagały w nabyciu dodatkowych kompetencji
potwierdzonych certyfikatami.

DORADZTWO ZAWODOWE
W naszym biurze pracuje doradca zawodowy, który pomoże
nie tylko w zakresie planowania kariery i rozwoju osobistego
ale zaoferuje między innymi konsultacje indywidualne, podczas których wesprze w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, pomoże odpowiednio przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej lub przeprowadzi badanie kompetencji zawodowych.

DZIAŁAMY DLA WAS!
Prowadzimy dla Was stronę z aktualnymi ogłoszeniami o pracy, stażach i praktykach skierowanymi do studentów i absolwentów UMG.

PROJEKTY
Realizujemy różne projekty skierowane do studentów i absolwentów naszej uczelni. Zrealizowane projekty takie jak
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www.umg.edu.pl/biuro-karier-studenckich

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
BIBLIOTEKA

W Bibliotece Głównej gromadzone są i udostępniane
zbiory tradycyjne oraz elektroniczne dopasowane do potrzeb kształcenia na wszystkich kierunkach studiów i specjalizacjach naszej Uczelni. Dokłada się wszelkich starań,
aby przestrzeń biblioteczna oraz oferta usług informacyjnych jak najlepiej służyły zarówno Studentom, jak i Wykładowcom oraz spełniały standardy najnowocześniejszych
bibliotek naukowych.
W Bibliotece oferowany jest wolny dostęp do bogatych
i cennych zbiorów na miejscu oraz poprzez wypożyczenie
na zewnątrz po założeniu konta bibliotecznego. Studentom
zapewniony jest dostęp do najnowszej literatury do studiowania oraz podręczników polecanych przez Wykładowców.
Czytelnicy posiadający konto biblioteczne zyskują również
dostęp do materiałów elektronicznych, z których poprzez
serwer proxy mogą internetowo korzystać wygodnie z każdego miejsca, nawet poza przestrzenią Biblioteki.
W sytuacjach szczególnych potrzeb czytelniczych sprowadzane są książki i czasopisma z innych bibliotek spoza Trójmiasta. Na bieżąco kupowane są również książki dostępne na
rynku wydawniczym, których potrzebę obecności w zbiorach biblioteki zgłaszają Czytelnicy.
Z uwagi na charakter biblioteki - biblioteka akademicka prowadzona jest także działalność informacyjno-naukowa
w oparciu o zasoby własne, jak i innych bibliotek branżowych
w Polsce i na świecie.
Studenci i wykładowcy uczeni są jak skutecznie przeszukiwać i zdobywać informacje, poruszać się po katalogach bibliotecznych, gromadzić literaturę do prac zaliczeniowych
i tworzyć bibliografie naukowe oraz jak korzystać z naukowych baz danych. Ponadto na stronie internetowej biblioteki
udostępniane są najnowsze webinaria dotyczące baz on-line

oraz bazy testowe, które następnie zamawiane są według
potrzeb naszych Studentów i Wykładowców.
Szkolenia są profilowane, mogą mieć charakter ogólnoinformacyjny, ale także dostosowany do potrzeb indywidulanych
lub grupy odbiorców w określonym obszarze wiedzy.
W bibliotece zapewniono wygodne miejsce do studiowania i pisania prac naukowych w przestrzeniach Czytelni i Salach Pracy Indywidualnej. Oferowany jest dostęp do sprzętu komputerowego, skanerów oraz Internetu. Na potrzeby
spotkań naukowych tradycyjnych i on-line, multimedialnych
prezentacji oraz organizacji seminariów i szkoleń biblioteka
dysponuje salą multimedialną z nowoczesnym sprzętem
elektronicznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych
studentów, stworzono także Strefę Studenta zarezerwowaną
na relaks, wspólne dyskusje i spędzenie czasu między zajęciami przy kawie lub herbacie w kameralnej, nowoczesnej
i komfortowej przestrzeni.
Zapraszamy do Biblioteki w naszych lokalizacjach na ul. Morskiej oraz czytelni na al. Jana Pawła II dedykowanej przede
wszystkim studentom Wydziału Nawigacyjnego.
Naukowe elektroniczne
bazy danych dostępne
w Bibliotece:

www.bg.umg.edu.pl
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STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

ERASMUS+

Erasmus+ na Uniwersytecie Morskim w Gdyni
Studium Języków Obcych jest jednostką prowadzącą
działalność dydaktyczną na wszystkich wydziałach uczelni. Program nauki obejmuje zajęcia z trzech języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
Lektorat języka angielskiego odbywa się na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia ze względu na jego szczególne
znaczenie w pracy na morzu, w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i biznesie. Zajęcia z języka niemieckiego i hiszpańskiego odbywają się na zasadzie fakultetów.
Studium posiada sale językowe oraz laboratoria komputerowe.
Studium ponadto posiada wyposażenie wspomagające proces dydaktyczny oraz zasoby biblioteczne dostępne w sekretariacie, z których korzystają studenci.
Pracownicy Studium brali udział w projekcie MarEng oraz
MarEng+, którego celem było stworzenie narzędzia językowego działającego w sieci, służącego do uczenia się morskiego języka angielskiego.
Wykładowcy Studium są autorami kilku podręczników
i skryptów do nauki specjalistycznego języka angielskiego.
Studium Języków Obcych podjęło działania mające na celu
przygotowanie studentów, w pierwszej kolejności z Wydziału
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Zarządzania i Nauk o Jakości, do uzyskania certyfikatu ACERT.
Jest to ogólnopolski, akademicki certyfikat dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego ogólnego
i specjalistycznego. Certyfikat ACERT jest wydawany przez
uczelnie zrzeszone w SERMO (Stowarzyszenie Akademickich
Ośrodków Nauczania Języków Obcych), którego członkiem
od niedawna jest nasza uczelnia. Certyfikat jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR
i umożliwia określenie kompetencji językowych na różnych
poziomach zaawansowania.
W toku są również działania zmierzające do powołania
w Uniwersytecie Morskim Autoryzowanego Centrum Testów
Językowych Marlins. Egzaminy będą organizowane zarówno dla absolwentów naszej uczelni, którzy podejmują pracę
w światowej flocie handlowej, jak i innych marynarzy i oficerów. Marlins Test sprawdza wiedzę marynarzy z języka angielskiego branżowego, zarówno w mowie i piśmie.

www.umg.edu.pl/sjo

Uniwersytet Morski w Gdyni uczestniczy w Programie Erasmus od roku 1998, tj. od momentu kiedy Polska została włączona do tego programu.
Erasmus+ jest programem skierowanym przede wszystkim
do uczelni, ich studentów i pracowników. Celem programu
jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół wyższych poprzez umożliwienie wyjazdów studentów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom możliwości udziału
w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.
W programie Erasmus+ studenci UMG mają możliwość wyjechać na część studiów do uczelni partnerskich, na staż lub
praktykę w krajach uczestniczących. Wyjazd na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy, natomiast na staż lub
praktykę od 2 do 12 miesięcy.
UMG oferuje swoim studentom możliwość wyjazdu na część
studiów do jednej z 46 uczelni partnerskich w 17 krajach programu. Studenci mogą również skorzystać z możliwości wyjazdów na praktyki studenckie.

Dla pracowników w ofercie programu są wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy szkoleniowe.
Od 2015 roku uczestnicy programu Erasmus mogą korzystać
z darmowego elektronicznego systemu nauki języka obcego. W ramach tego systemu (OLS – ang. On-line Linguistic
Support) oferowane są testy znajomości języka oraz intensywne kursy w trybie on-line.
Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oferuje również dodatkowe
wsparcie finansowe na czas wyjazdu. Wsparcie to dostępne
jest w przypadku studentów legitymujących się stopniem
niepełnosprawności lub znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
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STUDENCKIE DOMY MARYNARZA

PARLAMENT STUDENTÓW

Parlament Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Studenckie Domy Marynarza
Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta oddano kilkaset
miejsc w Studenckich Domach Marynarza Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni.
Domy studenckie położone są przy ulicach Beniowskiego
i Sędzickiego w Gdyni. Te pierwsze znajdują się w pobliżu
kompleksu głównych zabudowań Uniwersytetu Morskiego
w Gdyni. Mieszkający w nich studenci mają bardzo blisko na
Uczelnię, a z okien swoich pokoi mogą podziwiać przepiękne
widoki na miasto, port i morze. Dom studencki przy ul. Sędzickiego usytuowany jest nad samym morzem, przy bulwarze nadmorskim, nieopodal Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Mieszkający w nim studenci
mają tylko kilka kroków do plaży miejskiej i centrum miasta.

Prawo ubiegania się o miejsce w Studenckim Domu Marynarza ma każdy student Uniwersytetu Morskiego.
W budynku głównym Uczelni, przy ul. Morskiej znajduje się
również stołówka i bufet, które oferują przez cały tydzień
smaczne i niedrogie posiłki.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

www. akademikigdynia.pl
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Parlament Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni reprezentuje interesy studentów przed władzami uczelni i na
zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów jest zagwarantowanie każdemu studentowi uczelni dobrych warunków do studiowania poprzez wpływ na dydaktykę, programy studiów,
politykę rozwoju czy regulacje prawne jak choćby regulamin
studiów lub regulamin odpłatności za usługi edukacyjne.
Parlament Studentów UMG sprzyja rozwijaniu zainteresowań
i pasji studentów wspierając koła naukowe, sekcje sportowe,
Duszpasterstwo Ludzi Morza oraz organizując Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej „Delfinalia” i wiele innych wydarzeń
kulturowych. Parlament reprezentuje studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz na Forum Uczelni Technicznych.

Witam Was serdecznie w progach Uniwersytetu Morskiego
w Gdyni - najstarszej Uczelni Morskiej w Polsce, znajdującej się
w mieście, które powstało z morza i marzeń. Nasza Alma Mater
otwiera przed nami okno na świat i pozwala wypłynąć na szerokie wody, dosłownie i w przenośni. Reprezentujcie ją godnie, tak
jak wielu żaków przed wami. Przeszło 100-letnia historia naszej
uczelni jest mocno zakorzeniona w kształceniu marynarzy, lecz
nie zapominamy o kształceniu doskonałych kadr pracujących

w szerokim wachlarzu specjalizacji lądowych. Wspaniała kadra
dydaktyczna z bogatym, wieloletnim doświadczeniem przekaże
unikatową wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, która
pomoże Wam stać się doskonałymi specjalistami.
Gratulując Wam mądrego wyboru pragnę podkreślić wyniosłość
tej decyzji, ponieważ jesteśmy spadkobiercami wybitnych prekursorów, którzy stworzyli renomę polskiego marynarza, cenionego
specjalisty na całym świecie, pamiętajcie o tym przez całe życie.
Spędzony czas w aulach i laboratoriach wykorzystajcie w pełni
możliwości, bieżcie aktywny udział w życiu studenckim. Swoje pasje rozwijacie w kołach naukowych, sekcjach sportowych,
chórze uniwersyteckim, kompani reprezentacyjnej oraz samorządzie studenckim. Czym byłoby studiowanie bez spotkań ze
znajomymi, poznawaniem ciekawych ludzi oraz nawiązywaniem przyjaźni na długie lata. Korzystajcie z niezapomnianego
życia studenckiego, które będziecie wspominać przez całe życie.
W imieniu całego Parlamentu Studentów, życzę Wam sukcesów
naukowych i niezapomnianych lat w UMG! „FULL AHEAD” i do
zobaczenia w murach Uniwersytetu!
Przewodniczący Parlamentu Studentów UMG
Marcel Głuchowski

www.umg.edu.pl/parlament-studentow
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KOŁA NAUKOWE

KOMPANIA REPREZENTACYJNA

Kompania Reprezentacyjna Uniwersytetu Morskiego
Koła naukowe
Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną szansę
rozwoju ich pasji, zainteresowań i umiejętności. Członkowie
kół naukowych aktywnie uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, promocyjnych, konferencjach oraz szkoleniach
podczas których mają możliwość poznania wielu ciekawych
ludzi, w tym również swoich potencjalnych pracodawców.
Koła Naukowe są również organizatorami studenckich wydarzeń i konferencji.
Na Uniwersytecie Morskim prężnie działa kilkanaście kół naukowych.
Każdy student Uniwersytetu Morskiego w Gdyni może stworzyć własne koło naukowe, na którego działalność uzyska
wsparcie finansowe z Uczelni.
Więcej informacji:

www.umg.edu.pl/kola_naukowe
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Kompania Reprezentacyjna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest elitarnym, umundurowanym zespołem pielęgnującym
morskie tradycje Polski, a przede wszystkim Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni.  
Kompania jest wizytówką Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
a do jej głównych zadań należy organizacja, zabezpieczenie
i oprawa uroczystości organizowanych przez Uczelnię oraz
udział w innych oficjalnych uroczystościach i wydarzeniach.
Członkowie Kompanii biorą czynny udział w akcjach promocyjnych, wielokrotnie reprezentując Uczelnię na zewnątrz. Kompanię tworzą studenci wszystkich wydziałów
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, którzy przejdą pozytywny
proces rekrutacji i chcą doskonalić sztukę musztry indywidualnej oraz zespołowej. Nabór do Kompanii organizowany jest
co roku, w trakcie trwania roku akademickiego.
Więcej informacji:

www.umg.edu.pl/kompania
-reprezentacyjna
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CHÓR

STATKI SZKOLNE

Statki szkolne „Dar Młodzieży” i „Horyzont II”

Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod
dyrekcją Karola Hilla to pierwszy akademicki chór działający
w tym mieście. Chór powstał jesienią 2001 roku i od tego
czasu zrzesza studentów, absolwentów, pracowników i sympatyków Uczelni.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory reprezentujące
różne epoki: od średniowiecza po współczesność, od małych
form a’cappella po wielkie dzieła wokalno-instrumentalne.
Swoimi występami chór regularnie uświetnia wydarzenia kulturalne, konferencje naukowe, uroczystości kościelne i akademickie - nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.
Poza koncertami formacja ma w swoim dorobku płytę CD,
a także nagrania radiowe i telewizyjne, w tym udział w pełnometrażowej produkcji filmowej. Chór promuje Uniwersytet
także poprzez udział w wymianach międzynarodowych. Jest
laureatem licznych nagród zdobytych podczas konkursów
i festiwali w kraju i zagranicą.
Próby chóru odbywają się w poniedziałki i czwartki
o godz. 19:00 w Auli A16 (Wydział Mechaniczny).
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www.umg.edu.pl/akademicki-chor-umg

Praktyki morskie prowadzone na statkach szkoleniowych to
niezbędny, potwierdzony latami doświadczeń, element profesjonalnego kształcenia studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Absolwent naszej Uczelni – oficer współczesnej
floty – nawigator, mechanik czy elektryk okrętowy – to doskonale wykształcony specjalista. Obok wiedzy teoretycznej
i szkoleń na symulatorach, przechodzi kompleksowe praktyki
w warunkach realnej służby na morzu. Dwa statki eksploatowane przez Uczelnie – „Dar Młodzieży” i „Horyzont II” – dają
studentom możliwość zdobywania wszechstronnych, morskich kwalifikacji podczas rejsów.
„Dar Młodzieży” to jeden z najpopularniejszych żaglowców
świata. Studenci uczą sie w znakomitych warunkach, metodami i na sprzęcie stosowanym współcześnie na statkach
światowej floty. Nowocześnie wyposażony mostek, szkolna
sala nawigacyjna, sala dydaktyczna, wachty prowadzone na
realnych stanowiskach zarówno na pokładzie jak i w siłowni,
czynią z „Daru Młodzieży” prawdziwe pływające laboratorium edukacyjne.
Od maja 2018 roku do marca 2019 roku „Dar Młodzieży”
uczestniczył w Rejsie Niepodległości - wielkim przedsięwzięciu zrealizowanym dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. To druga w historii żaglowca
podróż dookoła świata, w ramach której fregata zawinęła do
22 portów na 4 kontynentach. W styczniu 2019 roku w Panamie „Dar Młodzieży” wziął udział w Światowych Dniach Młodzieży.

Statek szkoleniowo – badawczy „Horyzont II” to unikatowa
jednostka służąca do prowadzenia praktyk morskich dla nawigatorów, mechaników, elektryków i elektroautomatyków.
Konstrukcja statku i jego wyposażenie spełniają wymogi międzynarodowych konwencji morskich. Kabina nawigacyjna
wyposażona jest w niezależne stanowiska studenckie z repetytorami urządzeń nawigacyjnych mostka oraz obszerną
centralę manewrowo-kontrolną. „Horyzont II” jest statkiem
wielozadaniowym. Obok szkolenia studentów jest przystosowany do prowadzenia badań morza i utrzymywania
komunikacji ze stacjami naukowymi w rejonach polarnych.
Corocznie przewozi naukowców oraz transportuje sprzęt
i zaopatrzenie dla polskich stacji naukowych na Spitsbergenie. W ramach programowych praktyk morskich, uczestniczą
w tych rejsach również studenci.
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PLANETARIUM

PLAN KAMPUSU UMG - WE, WM, WZNIJ
KAMPUS UMG

Boisko

D

PLANETARIUM
W budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znajduje się najnowocześniejsze w Polsce,
Planetarium im. A. Ledóchowskiego będące jednym z laboratoriów Katedry Nawigacji. Wyposażenie Planetarium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych z astronawigacji dla
studentów i seansów dla osób interesujących się astronomią,
a także lekcji astronomii dla uczniów. Dzięki najnowocześniejszemu w kraju urządzeniu projekcyjnemu możliwa jest
prezentacja sześciu tysięcy gwiazd i innych ciał niebieskich
w niespotykanej jakości oraz wyświetlanie szczególnych
punktów i linii sfery niebieskiej m.in. ekliptyki, równika niebieskiego, południka lokalnego i wielu innych.
Dostępne są również rzuty galaktyk, mgławic, gwiazdozbiorów, w oddaleniu, w przybliżeniu, w ruchu, statycznie,
widoczne z dowolnego wskazanego miejsca na Ziemi i dla
dowolnego momentu. Można zobaczyć niebo nad Polską
czy Nową Zelandią, jak wyglądało tysiące lat temu i jak będzie wyglądało za tysiąc lat, odpowiednio przyspieszając lub
zwalniając ruch dobowy.
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Legenda:
A – Wydział Mechaniczny
W tej części znajdują się: dziekanat Wydziału Mechanicznego, pokoje wykładowców, sale wykładowe i laboratoryjne,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Magazyn Główny UMG, Parlament Studentów UMG oraz Klub Studencki
„Bukszpryt”.

B – Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

W budynku mieszczą się m.in.: Prorektoraty, dziekanat Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, sale wykładowe i laboratoryjne, Biuro Karier Studenckich oraz Biuro Zespołu ds.
Promocji.

C – Wydział Elektryczny

W budynku znajdują się między innymi: Rektorat, Biblioteka

UMG i Czytelnia, dziekanat Wydziału Elektrycznego, pokoje
wykładowców, sale wykładowe i laboratoryjne, punkt ksero.
– Tu mieszczą się laboratoria informatyki oraz administracja
uczelniana.

H – Laboratoria Wydziału Mechanicznego

W budynku znajdują się m. in. laboratoria: silników spalinowych, mechanizmów pomocniczych, materiałoznawstwa,
miernictwa, remontów oraz warsztaty.

I – Laboratoria Wydziału Mechanicznego

Tutaj znajdują się laboratoria: Termodynamiki Technicznej,
Dynamiki Maszyn, Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Wytrzymałości Materiałów i część laboratoriów Automatyki.

SDM - Studenckie Domy Marynarza
A – AUTOBUS
T – TROLEJBUS
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Reda

Reda Rekowo
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Gdańsk Żabianka

Babi Dół

Cieplewo

Pruszcz Gdański

Gdańsk Lipce

Gdańsk Orunia

Gdańsk Główny

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze – Uniwersytet

Gdańsk Oliwa

Sopot Wyścigi

Sopot

Borkowo

Żukowo Wschodnie

Sopot Kamienny Potok

Gdynia Orłowo

Rębiechowo

Pępowo Kartuskie

Gdynia Redłowo

Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana

Gdynia Główna

Gdańsk Osowa

Gdynia Wielki Kack

Gdynia Główna

Uniwersytet
Morski
w Gdyni
Gdynia Stocznia - Uniwersytet Morski

Gdynia Grabówek

Gdynia Leszczynki

Gdynia Chylonia

Gdynia Cisowa

Rumia Janowo

Rumia

Reda

Reda Pieleszewo

Wejherowo Śmiechowo

Wejherowo Nanice

Wejherowo

Gościcino Wejherowskie

Luzino

PLAN KAMPUSU UMG - WN

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY UMG
Wydział Nawigacyjny UMG oraz basen Uczelni mieści się przy al. Jana Pawła II 3.

Wydział
Nawigacyjny UM
G

Basen UMG

Plaża

JAK DO NAS DOJECHAĆ?

SCHEMAT PRZYSTANKÓW SKM

Więcej info na: www.skm.pkp.pl /
www.zkmgdynia.pl

