
Czwartek | 22 lipca 2010rp .pl!

NASZE I NIE NASZE
Morze

Nic 
o nas 

bez
nas

W tym roku mija 90. rocznica 
za!lubin Polski z morzem, 
powrotu Polski nad Ba"tyk 

i 90-lecie polskiego 
szkolnictwa morskiego. 

Jest wi#c okazja do refleksji 
na temat miejsca morza 

w polskiej historii i analiz# 
potrzeb !rodowisk zwi$zanych

z problematyk$ morsk$

T o w!a"nie w Gdyni w dniach 17 – 19
pa#dziernika 2010 r. odb$dzie si$ kon-
ferencja naukowa „Morze nasze i nie
nasze”, której towarzyszy% b$dzie wy-
stawa w Muzeum Miasta Gdyni. Orga-

nizatorami konferencji s& Uniwersytet Gda'ski,
Akademia Morska w Gdyni, Muzeum Miasta
Gdyni i Academia Europa Nostra.

Sympozjum ma mie% charakter interdyscypli-
narny, tak by na morskie tematy wypowiadali si$
przedstawiciele ró(nych dyscyplin naukowych
– mówi Tomasz Studzieniecki, prezes Academia
Europa Nostra. – Nie chcemy ogranicza% si$
do dyskusji wokó! basenu Morza Ba!tyckiego.
Przewidujemy, (e rozmowy b$d& si$ toczy% wo-
kó! wielu zagadnie', od spraw politycznych, woj-
skowych zwi&zanych z obron& wybrze(a,
do spraw (ycia codziennego, wypoczynku, roz-
woju infrastruktury turystycznej, podró(y Pola-
ków nie tylko nad Ba!tyk, ale i inne akweny mor-
skie – dodaje.

– To "wietny pomys! i bardzo cenna inicjatywa,
poniewa( bezpo"rednio dotyczy interesów regio-
nu – uwa(a prof. Piotr Przyby!owski, dziekan Wy-
dzia!u Przedsi$biorczo"ci iTowaroznawstwa Aka-
demii Morskiej w Gdyni. – Niedawno by!em
"wiadkiem wypowiedzi Danuty Huebner, która
powiedzia!a, (e nie wpiszemy si$ w polityk$ spój-
no"ci, je"li nie b$dziemy rozwa(ali swoich intere-
sów w kontek"cie regionów. W pe!ni si$ z tym zga-
dzam. Pomys! zorganizowania konferencji jest
znakomity ipowinni wniej uczestniczy% przedsta-
wiciele ró(nych "rodowisk i bran(. Wnioski z tego
spotkania z pewno"ci& b$d& ciekawe i konkretne
–podkre"la dziekan.

–„Ani w malarstwie, ani w poezji, czy powie"ci
naszej – morza i nadmorskiego brzegu jakby nie
by!o” – zauwa(y! w 1917 r. publicysta, dzia!acz nie-
podleg!o"ciowy Bernard Chrzanowski. Dlatego
te( pragniemy, aby temat obecno"ci morza w pol-
skiej literaturze, malarstwie, filmie te( by! omawia-
ny na naszej konferencji – uwa(a prof. dr.  hab.  Ta-
deusz Stegner z Uniwersytetu Gda'skiego. –
Chcemy prze"ledzi% jak zainteresowanie polskich
"rodowisk opiniotwórczych problematyk& mor-
sk& zmienia!o si$ na przestrzeni XIX i XX wieku.
Jak Polacy stopniowo odkrywali morze i jego uro-
ki. Zach$camy pa'stwa do czynnego udzia!u w
obradach – dodaje.

Konferencja odb$dzie si$ w ramach III Forum
Europa Nostra. B$dzie nawi&zaniem do poprzed-
nich spotka', w tym do II Forum Europa Nostra
„Granice, wspó!praca i turystyka w Europie Ba!-
tyckiej”. Wszystkie konferencje zorganizowane w
ramach forum merytorycznie koordynowane by-
!y przez Katedr$ Organizacji Us!ug Turystyczno –
Hotelarskich, kierowan& przez prof. dr. hab. in(.
Piotra Palicha.

Przywróci! gospodarce morskiej nale"yt# rol$
Prof. dr hab. in%. Romuald Cwilewicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni

Wprzededniu pierwszej w histo-
rii naszego pa'stwa prezyden-
cji w Unii Europejskiej proble-

matyka morska nabiera szczególnego
i donios!ego znaczenia. Europa jest oto-
czona przez liczne wyspy i cztery morza
– )ródziemne, Ba!tyckie, Pó!nocne
i Czarne – oraz dwa oceany – Atlantycki
i Arktyczny.

Europejska wizja oceanów i mórz oraz
Strategia Unii Europejskiej dla Regionu
Morza Ba!tyckiego staj& si$ szans& przy-
wrócenia gospodarce morskiej nale(nej

jej roli gospodarczej i spo!ecznej. Reali-
zacja tych dokumentów wymaga jednak
rozwi&za' systemowych i wspó!pracy
z wiod&cymi o"rodkami naukowo-ba-
dawczymi, takimi jak Akademia Morska
w Gdyni. 

Zapraszaj&c na interdyscyplinarn&
konferencj$ naukow& „Morze nasze i nie
nasze”, Akademia Morska w Gdyni,
wspólnie z gronem naukowców i eksper-
tów, zamierza nie tylko przeanalizowa%
dotychczasowy dorobek marynistyczny,
ale równie( zaproponowa% nowe odwa(-
ne rozwi&zania wskali kraju iEuropy ba!-

tyckiej. Organizacja konferencji w Gdyni
nabiera dodatkowej symboliki. Uroczy-
sto"ci rocznicowe 90-lecia uczelni odby-
waj& si$ ju( od wrze"nia 2009 roku. Fo-
rum „Morze nasze i nie nasze” wraz z to-
warzysz&c& mu wystaw& marynistyczn&
w Muzeum Miasta Gdyni stanowi& sym-
boliczne intelektualne podsumowanie
jubileuszu Polski morskiej. 

Konferencja organizowana jest w ra-
mach corocznej imprezy Forum Europa
Nostra. Organizator forum nagrodzony
zosta! dyplomem honorowego ambasa-
dora kongresów polskich. 

My"l przewodnia tegorocznej konfe-
rencji nawi&zuje do poprzednich spo-
tka', w tym do II Forum Europa Nostra
„Granice, wspó!praca i turystyka w Eu-
ropie ba!tyckiej”. Zainicjowana porozu-
mieniem z 2008 roku wspó!praca uczel-
ni z mi$dzynarodow& organizacj& poza-
rz&dow& Academia Europa Nostra ge-
neruje efekty synergiczne, integruje
"rodowisko i umacnia pozycj$ Akade-
mii Morskiej w Gdyni – najwi$kszej
i najstarszej akademickiej uczelni mor-
skiej w Polsce i jednej z najwi$kszych
w Europie.

III Forum Europa Nostra
17-19 pa!dziernika 2010 roku

Gdynia

Dodatek specjalny
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90 lat wierna najpi$kniejszym 
morskim tradycjom

A kademia Morska
w Gdyni jest naj-
wi$ksz& i najstarsz&
akademick& uczel-
ni& morsk& w Polsce

i jedn& z najwi$kszych w Euro-
pie, kszta!c&c& nieprzerwanie
od 1920 roku oficerów floty
handlowej i kadry mened(er-
skie dla l&dowego zaplecza go-
spodarki morskiej. 

Wyros!a w 1920 roku z wizji
i marze' o Polsce morskiej. Jej
podstawy tworzone by!o w mo-
mencie, gdy pomys! wydawa!
si$ szalony, bo nie by!o nic – ani
portu, ani floty, ani wymagane-
go przez ni& zaplecza.

Akademia, "wiadoma znacze-
nia historii i wierna najpi$kniej-
szym morskim tradycjom, bacz-
nie obserwuje zmiany zacho-
dz&ce w "wiecie. Odpowiedzi&
nanie jest bogata oferta studiów,
liczne kierunki i specjalno"ci,
programy nauczania spe!niaj&ce
nie tylko krajowe, ale i mi$dzy-
narodowe standardy. 

Kszta!cenie interdyscyplinar-
ne, dostosowane do wymogów
wspó!czesnego "wiata, pozwala
absolwentom skutecznie kon-
kurowa% na globalnym rynku
pracy. 

Wizytówk& uczelni w"wiecie,
jak i ambasadorem Polski
w wi$kszo"ci portów "wiata, jest
(aglowiec „Dar M!odzie(y” za-
pewniaj&cy kszta!cenie studen-
tów na sprz$cie dorównuj&cym
wyposa(eniu nowoczesnych
statków handlowych. Pi$kno
fregaty, (eglarskie rzemios!o
i wola walki za!ogi oraz liczne
zwyci$stwa w regatach budzi!y
i budz& podziw nie tylko (egla-
rzy. Akademia Morska w Gdyni
jest te( armatorem statku ba-
dawczo-szkoleniowego „Hory-
zont II” wyposa(onego w urz&-
dzenia najnowszej generacji,
zdolnego do (eglugi nawet
w strefie polarnej. 

Ju( 17. dnia po odzyskaniu
przez Polsk$ niepodleg!o"ci, 28
listopada 1918 roku, marsza!ek
Pi!sudski wyda! rozkaz o po-
wstaniu Marynarki Polskiej.
W maju 1919 r. przy Minister-
stwie Spraw Wojskowych po-
wsta! Departament dla Spraw
Morskich. A 17 czerwca 1920 ro-
ku wiceadmira! Kazimierz Po-
r$bski podpisa! akt powo!ania
Szko!y Morskiej w Tczewie
z dwoma wydzia!ami: Nawiga-
cyjnym i Mechanicznym.

W 1921 r. Departament dla
Spraw Morskich zakupi! fregat$
szkoln& „Lwów”.

Dziewi$% lat pó#niej, w 1930
roku, Szko!a Morska zosta!a
przeniesiona do Gdyni, do ob-
szernych, nowych gmachów
przyul. Morskiej, wktórych mie-
"ci si$ do dzi". Otrzyma!a te( no-
wy (aglowiec szkoleniowy „Dar
Pomorza” (zakupiony w1929 ro-
ku ze sk!adek mieszka'ców Po-
morza). W 1938 r. utworzono
trzeci wydzia! – Transport i Ad-
ministracja Morska – kszta!c&cy
intendentów dla statków pasa-
(ersko-towarowych. 

W czasie II wojny "wiatowej
Pa'stwa Szko!a Morska by!a je-
dyn& polsk& uczelni&, która
kontynuowa!a nauczanie

na emigracji, zorganizowane
przez Ministerstwo Przemys!u
iHandlu polskiego rz&du nawy-
chod#stwie.

Niemal natychmiast po za-
ko'czeniu wojny, w pa#dzierni-
ku 1945 r., odby!y si$ egzaminy
wst$pne i PSM znów kszta!ci!a
oficerów dla PMH na wydzia-
!ach: Nawigacyjnym i Mecha-
nicznym. W 1954 r. powsta! Wy-
dzia! Elektryczny, w 1960 r.
wprowadzono nowy kierunek:
radioelektronik$ okr$tow&
(Wydzia! Radiowy), a w 1969 r.
Wydzia! Administracyjny.

W sierpniu 1969 r. PSM zosta-
!a przekszta!cona w czterowy-
dzia!ow& Wy(sz& Szko!$ Mor-
sk&. W sierpniu 1982 r. odby!o
si$ uroczyste wodowanie nowe-

go (aglowca „Dar M!odzie(y”,
który zast&pi! „Dar Pomorza”,
i od tamtego dnia jest statkiem
szkolnym uczelni. 

W 1998 r. Wydzia!y Nawiga-
cyjny i Mechaniczny WSM
w Gdyni otrzyma!y certyfikaty
jako"ci ISO 9001: 2000 (wed!ug
nowych norm PN-EN ISO 9001-
2009), nadane przez Polski Re-
jestr Statków oraz Polskie Cen-
trum Bada' i Certyfikacji.

Decyzj& Centralnej Komisji
do spraw Tytu!u Naukowego
i Stopni Naukowych, Wydzia!
Przedsi$biorczo"ci i Towaro-
znawstwa, Elektryczny oraz Me-
chaniczny maj& uprawnienia
do nadawania stopnia nauko-
wego doktora. 

W 2000 r. WSM przyst&pi!a
do Mi$dzynarodowego Stowa-
rzyszenia Wy(szych Uczelni
Morskich. Na wniosek Senatu
WSM Sejm RP nada! uczelni na-
zw$ Akademia Morska w Gdyni. 

Uczelnia bezpo"rednio
wspó!pracuje (w realizacji
wspólnych prac badaw-
czych, kszta!ceniu kadr na-
ukowych i wymianie studen-
tów) z 37 uczelniami wy(szy-
mi na "wiecie oraz w ramach
organizacji mi$dzynarodo-
wych ze Stowarzyszeniem
Uniwersytetów Europejskich
(EUA) i Mi$dzynarodowym
Stowarzyszeniem Akademii
Morskich (IAMU), a tak(e In-
ternational Maritime Organi-
zation (IMO).

Akademia ma doskonale wy-
posa(one laboratoria i najno-
wocze"niejsze na"wiecie symu-
latory. Wysoki poziom naucza-
nia potwierdzony jest certyfika-
tami STCW (Standards of Tra-
ning, Certification and
Watchkeeping) oraz Internatio-
nal Maritime Organization.

Wci&gu jednego roku kszta!ci
si$ tu ponad6600 studentów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych
naczterech wydzia!ach: Nawiga-
cyjnym, Mechanicznym, Elek-
trycznym oraz Przedsi$biorczo-
"ci iTowaroznawstwa. Aod1920
r. mury uczelni opu"ci!o po-
nad32 tys. absolwentów. Pokole-
nia kadr morskich Rzeczypospo-
litej stanowi& nie tylko korpus
oficerski floty handlowej, ale s&
równie( ministrami, senatorami,
pos!ami, dyrektorami i szefami
firm armatorskich, przedsi$-
biorstw handlu morskiego, por-
tów, administracji morskiej,
stoczni oraz banków.

&Studia w AM w Gdyni i polskie szkolnictwo morskie to droga 
do atrakcyjnej, dobrze p"atnej pracy na morzu lub na l$dzie,
m"odzie'cza przygoda i okno na szeroki !wiat dla ambitnych. 
Bo tu – zgodnie z "aci'sk$ sentencj# – non scholae, sed vitae
discimus – uczymy si# nie dla szko"y, lecz dla %ycia.

H istoria Akademii Mor-
skiej, b$d&cej niemal
równolatk& Gdyni, jest

odwzorowaniem losów naszej
obecno"ci nad Ba!tykiem.
Utworzenie szko!y morskiej
mia!o dla m!odego pa'stwa pol-
skiego niezwyk!e znaczenie. Po-
zwoli!o bowiem najego szerokie
otwarcie na "wiat i stworzy!o
nowe mo(liwo"ci rozwoju go-
spodarczego ca!ego kraju. Dy-
namiczny rozwój w dwudzie-
stoleciu mi$dzywojennym spra-
wi!, (e u progu wojny gospodar-

ka morska wp!ywa!a znacz&co
na koniunktur$ ca!ego Pomo-
rza.

Rola i znaczenie Akademii
Morskiej w tym procesie s& nie
do przecenienia. Absolwenci
uczelni opuszczaj&cy co roku jej
mury zasilali swoj& wiedz& i za-
pa!em za!ogi statków pod pol-
sk& bander&, które – wówczas
licznie – p!ywa!y po morzach
ca!ego "wiata. Ich barwne, pe!ne
humoru opowie"ci tworzy!y
(yczliwy klimat wokó! tematyki
morskiej i wszystkiego, co z ni&
zwi&zane.

Dzisiejsza Akademia Morska
to zupe!nie inna uczelnia ni( ta
przed 90 laty, inne s& tak(e cele
i wyzwania stoj&ce przed jej wy-
k!adowcami i studentami. Nie
zmieni!o si$ tylko jedno – nie-
zwyk!a aura towarzysz&ca zwi&-
zanym z ni& ludziom i nieprze-
mijaj&ca mi!o"% do pracy i (ycia
na morzu.

*ycz$ Akademii Morskiej ko-
lejnych 90 lat istnienia – wype!-
nionych sukcesami i prac& tyle(
potrzebn&, co fascynuj&c&.

—Wojciech Szczurek
prezydent Gdyni

Niezwyk%a aura akademii

Od 20 lat zajmuje si! pan wspó"-
prac# pa$stw, regionów 
i miast znad Morza Ba"tyckiego.
Jak# rol! ma odegra% organizowa-
na konferencja „Morze nasze 
i nie nasze”?
Tomasz Studzieniecki: 
Z mojego punktu wiedzenia
90-lecie szkolnictwa morskie-
go w Polsce  oraz 90-lecie
za"lubin Polski z morzems&
okazj& i pretekstem do reflek-
sji na temat miejsca Polski,
morza i aglomeracji trójmiej-
skiej w kontek"cie historii, ale
tak(e przysz!o"ci. Polsce nie-
bawem przypadnie
prezydencja w Unii Europej-
skiej. Wiadomo ju(, (e w 2011
roku to naszemu krajowi po-
wierzy si$ obchody
Europejskiego Dnia Morza.
Wa(ne jest zatem, jak b$dzie-
my widzie% dalsz& rol$ morza,
gospodarki morskiej i naszego
usytuowania nad Ba!tykiem. Z
pewno"ci& jest to dobry mo-
ment, by zadba% o polskie
morskie interesy.

Academia Europa Nostra ma ju& w
tej sprawie pewne do'wiadczenia.

Od trzech lat organizowane
s& spotkania pod nazw& Fo-
rum Europa Nostra. Maj& one
charakter intelektualnego
dyskursu. Po ka(dym spotka-
niu powstaje recenzowana
publikacja naukowa. Staramy
si$ zaprasza% ró(ne ciekawe
osoby i porusza% sprawy naj-
wa(niejsze. Pierwsze forum
by!o po"wi$cone przenikaniu
si$ kultur, drugie w 2009 ro-
ku zapocz&tkowa!o dyskusj$
na tematy morskie. Ubieg!y
rok zosta! uznany przez w!a-
dze Pomorza za Rok Regionu
Morza Ba!tyckiego. Jedno-
cze"nie poprzez Instytut
Turystyki Kulturowej w Szwe-
cji mieli"my bliski kontakt z
osobami zwi&zanymi ze
szwedzk& prezydencj& w Unii
i widzieli"my, jak Szwedzi po-
trafi& wykorzysta% w&tek
ba!tycki dla lobbingu i reali-
zacji swoich interesów. Im si$
uda!o, a dla nas ich sukces
jest impulsem do dzia!ania i
wiary, (e o nasze morskie in-
teresy mo(emy z satysfakcj&
powalczy%.

„Morze nasze i nie nasze” – tytu"
konferencji celowo jest intelektu-
aln# prowokacj#?

W latach 90. XX wieku po-
wsta!a ciekawa inicjatywa,
(eby organizowa% cykliczne
imprezy Mi$dzynarodowe Fo-
rum Miast Morskich
)rodowiska i Turystyki”. Po-
równywano wówczas cztery
baseny: Morza Czerwonego,
Czarnego, )ródziemnego i
Ba!tyckiego. Okaza!o si$, (e to,
co osi&gni$to nad Ba!tykiem,
jest pewnego rodzaju fenome-
nem. Nie ma drugiego takiego
obszaru nadmorskiego, który
mia!by taki potencja!, liczb$
organizacji i inicjatyw. Mo(na
powiedzie%, (e w ka(dej dzie-
dzinie (ycia, bez wzgl$du na
to, czy mówimy o transporcie,
turystyce, kulturze czy rybo-
!ówstwie istnieje odpowiednia

organizacja, która zajmuje si$
danym zagadnieniem. Pozo-
staje jedynie pytanie, jak
poszczególne pa'stwa czy re-
giony s& w stanie z takiego
dorobku czerpa%. Jako organi-
zatorzy konferencji chcemy
odpowiedzie% na pytania, w
jakim jeste"my miejscu i do-
k&d chcemy zaj"% maj&c
wspania!& uczelni$, jedn& z
najwi$kszych w Europie szkó!
morskich i doskona!e kadry.
Prezydencja to nasze pi$% mi-
nut dla wykorzystania szans
stoj&cych przed regionem Mo-
rza Ba!tyckiego. Morze jest
nasze, ale czy potrafimy w
pe!ni wykorzysta% jego poten-
cja!, to ju( inna historia.

W czym jest problem?
Nie ma problemu. Brakuje

jedynie mechanizmów i roz-
wi&za' systemowych, (eby
lobbowa% sprawy morskie.
Dzia!ania Unii Europejskiej
zwi&zane ze wspó!prac& mi$-
dzynarodow& zasz!y tak daleko,
(e my jako kraj czy region nie
do ko'ca jeste"my przygotowa-
ni, by jak inne kraje z tego
korzysta%. U nas lobby morskie
nie jest zinstytucjonalizowane
pomimo wielu inicjatyw i orga-
nizacji. Problemem z
pewno"ci& jest koordynacja
dzia!a'. Zanim jednak dosz!o-
by do koordynacji, nale(a!oby
pokona% problem z inwentary-
zacj& wszystkich inicjatyw.
Licz&cych si$ organizacji ba!tyc-
kich jest ponad sto. Tych mniej
znacz&cych jest znacznie wi$-
cej. Nale(a!oby podj&% prób$
wypracowania modelu, który
pozwoli!by wstrzeli% si$ w to, 
w czym Skandynawowie s& nie-
zwykle sprawni. Szwedzka
prezydencja i jej strategia dla
regionu Morza Ba!tyckiego wy-
kaza!a, (e "mia!e artyku!owanie
interesów pozwala osi&gn&% ko-
rzy"ci. To nasza szansa.
Wszelkie rocznice, w tym takie
jak 90-lecie uczelni i za"lubiny
Polski z morzem, pokazuj&, (e
jest etos i tradycja. Pozostaje
odpowiedzie% sobie na pytanie,
co dalej chcemy z tym zrobi%,
jak chcemy si$ rozwija% i odpo-
wiednio wzmacnia%
po(yteczne inicjatywy, s!u(&ce
naszym interesom.

Nasz& aspiracj& jest oczywi-
"cie zwrócenie si$ z apelem,
aby w czasie polskiej prezy-
dencji nie odpuszcza% spraw
morskich. Dla "rodowisk zwi&-
zanych z morzem jest to
szalenie istotne. 
—rozmawia! Krzysztof Gniewkowski

Nie odpuszczajmy 
morskich spraw!
ROZMOWA | dr Tomasz Studzieniecki, 

prezes Academia Europa Nostra
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Elektryczny wydzia% elitarny 
Prof. dr hab. in%. Janusz Mindykowski, dziekan Wydzia"u Elektrycznego 

Akademii Morskiej w Gdyni

Praca na ca%ym &wiecie
Dr hab. in%. kpt. %. w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM, dziekan Wydzia"u Nawigacyjnego

Flota Akademii Morskiej w Gdyni
Do wykszta"cenia dobrego nawigatora, mechanika czy elektryka nie wystarczy  teoretyczna

wiedza, dlatego do praktycznej nauki zawodu i morskiego obycia Akademia Morska 
ma dwa statki szkolne: „Dar M"odzie%y” i „Horyzont II”

Oferuje studia in%ynierskie,
magisterskie

i podyplomowe. Wydzia"
Nawigacyjny to solidne
podstawy wiedzy in%ynierskiej,
zdobycie profesjonalnych
umiej#tno!ci na !wiatowym
poziomie i mi#dzynarodowy
dyplom oficera floty handlowej. 
Na kandydatów czekaj$ bardzo
atrakcyjne zarobki
bezpo!rednio po studiach,
niezapomniane praktyki
na statkach szkolnych „Dar
M"odzie%y” i „Horyzont II”,
udzia" w regatach i zlotach

najwi#kszych %aglowców
!wiata, rejsy jachtami
%aglowymi Akademii Morskiej
w Gdyni, szkolenie
na najnowocze!niejszym
sprz#cie – m. in.: symulatory
radarowe, za"adunku statków,
map elektronicznych
i nawigacyjno-manewrowe,
najlepiej po"o%ony akademik
w Polsce (przy pla%y
gdy'skiej).

Kierunek: NAWIGACJA
Specjalno!ci:
( transport morski
( systemy bezpiecze'stwa

morskiego
( in%ynieria ruchu morskiego
Podyplomowe: systemy
informacji przestrzennej
w nawigacji morskiej
Kierunek: TRANSPORT
Specjalno!ci:
( transport i logistyka
( morskie systemy

transportowe i logistyczne
( eksploatacja portów i floty

D ar M!odzie(y” to
trzymasztowa fre-
gata b$d&ca od 4
lipca 1982 roku fla-
gow& jednostk& ar-

matora – Akademii Morskiej w
Gdyni, zbudowan& w Stoczni
Gda'skiej wed!ug projektu in(.
Zygmunta Chorenia. 

Praktyki morskie odbywaj&
na niej studenci obu polskich
uczelni morskich: z Gdyni i
Szczecina. W ramach mi$dzy-
narodowej wymiany naukowej
(agle na fregacie podnosili rów-
nie( studenci uczelni morskich

Francji, Niemiec, Norwegii, Por-
tugalii, Grecji i Wielkiej Brytanii.

W ci&gu ponad 145 morskich
podró(y szkoleniowych jednost-
ka przep!yn$!a ponad 424 tys.
mil morskich, zawin$!a do ponad
420 portów na pi$ciu kontynen-
tach. Swój wielki rejs dooko!a
"wiata „Dar M!odzie(y” pod do-
wództwem kpt. (.w. Leszka Wik-
torowicza odby! w 1987/1988 ro-
ku, op!ywaj&c pod (aglami s!ynny
przyl&dek Horn. *aglowiec nasz
to tak(e wielokrotny uczestnik i
zwyci$zca regat Tall Ships’ Races.

Odbywaj& na nim praktyki
morskie przyszli nawigatorzy i

mechanicy, a tak(e studenci
wszystkich pozosta!ych wydzia-
!ów i specjalno"ci.

„Horyzont II” wyposa(ony jest
w najnowocze"niejsze urz&dze-
nia do wspó!czesnej (eglugi, ma
57 miejsc dla za!ogi, studentów i
naukowców w wygodnych kabi-
nach. Dostosowany jest te( do
przewozu !adunków oraz prowa-
dzenia bada' morza – mi$dzy in-
nymi podczas regularnych po-
dró(y statku na Spitsbergen. Pe!-
ni funkcje badawcz& i dydaktycz-
n& dla wszystkich rodzajów prak-
tyk morskich studentów i
uczniów szkó! morskich (statek

posiada mostek nawigacyjny
oraz zespó! nap$dowy najnow-
szej generacji pozwalaj&cy na
prowadzenie praktyk przez na-
wigatorów, mechaników i elek-
tryków/automatyków). Kabina
nawigacyjna wyposa(ona jest w
niezale(ne stanowiska studenc-
kie z repetytorami urz&dze' na-
wigacyjnych mostka. Transporto-
wa mo(liwo"% statku to m.in.
przewo(enie dwóch kontenerów
20-stopowych (równie( ch!odzo-
nych), co pozwala na realizowa-
nie us!ug w morskim transporcie
mi$dzynarodowym na rzecz ze-
wn$trznych zleceniodawców.

A bsolwenci naszego
wydzia!u maj& mo(-
liwo"% zatrudnienia
zarówno na l&dzie,
jak i na morzu.

Na specjalno"ciach morskich
oprócz dyplomów uko'czenia
studiów wy(szych istnieje mo(-
liwo"% uzyskania dyplomów
morskich uprawniaj&cych
do podj$cia pracy na stanowi-
sku oficera marynarki handlo-
wej. Ponadto nowoczesne spe-
cjalno"ci prowadzone na na-
szym wydziale gwarantuj& za-
trudnienie na dobrych warun-
kach finansowych bezpo"red-
nio po zako'czeniu studiów,
zw!aszcza dla absolwentów
specjalno"ci morskich – wyna-
grodzenie nawet do 4 – 5 tys. eu-
ro miesi$cznie.

Wydzia! Elektryczny nie jest
wydzia!em masowym, a nasi
studenci uwa(aj& wr$cz, (e jest
wydzia!em elitarnym. Ztego po-
wodu zapewniamy bezpo"red-

ni i !atwy kontakt ka(dego stu-
denta zarówno z nauczycielami
akademickimi, jak i dziekana-
tem i w!adzami wydzia!u.

Du(y nacisk k!adziemy na za-
j$cia laboratoryjne wykorzystu-
j&ce sprz$t rzeczywisty, dzi$ki
czemu nasi studenci ju( w trak-
cie studiów zdobywaj& umiej$t-

no"ci pos!ugiwania si$ nowo-
czesn& aparatur& pomiarow&
oraz obs!ugi systemów i urz&-
dze' wyst$puj&cych zarówno
na statkach morskich, jak
i w przemy"le l&dowym. Jeste-
"my jedynym w Polsce Wydzia-
!em Elektrycznym w uczelni
morskiej i zgodnie z obowi&zu-
j&cymi przepisami nasi absol-
wenci wnajkrótszym czasie mo-
g& zdoby% dyplomy morskie:
elektroautomatyka okr$towego
czy radioelektronika.

Wydzia! zapewnia wszystkie
ustawowe uprawnienia socjalne
dla studentów, tj. stypendia so-
cjalne, stypendia za wyniki
w nauce czy w sporcie. Ponadto
armatorzy i przedsi$biorstwa
l&dowe wspó!pracuj&ce z wy-
dzia!em oferuj& naszym studen-
tom stypendia fundowane.
Przyk!adowo, Polska *egluga
Morska co roku funduje stypen-
dia w wysoko"ci 1 tys. z! mie-
si$cznie dla studentów co naj-
mniej drugiego roku.

Wszystkim studentom spoza
Trójmiasta zapewniamy miejsce
w akademiku po!o(onym blisko
siedziby wydzia!u, w pokojach
dwu- lub trzyosobowych z do-
st$pem do Internetu.

Praktyki zawodowe traktuje-
my jako bardzo istotny element
ca!ego procesu dydaktycznego.
Na specjalno"ciach l&dowych
odbywaj& si$ one w firmach po-
wi&zanych z dan& specjalno"ci&
studiów, niekiedy owocuj&c dal-
szym zatrudnieniem naszych
absolwentów. Na specjalno-
"ciach morskich maj& charakter
dwustopniowy. Najpierw s& to
praktyki kwalifikacyjne na stat-
kach Akademii Morskiej w Gdy-
ni, tj. „Darze M!odzie(y” lub
„Horyzoncie II”. Drug& cz$"%
praktyk realizowan& na trzecim
roku studiów stanowi& seme-
stralne praktyki eksploatacyjne
na statkach armatorów krajo-
wych izagranicznych. W drugim
przypadku s& to ju( praktyki
p!atne, a wynagrodzenie stu-

dentów mo(e dochodzi% nawet
do 800 euro.

Nasz wydzia! nale(y do czo-
!ówki wydzia!ów elektrycznych
w Polsce. A pracownicy prowa-

dz& badania w zakresie czte-
rech dyscyplin naukowych:
elektroniki, telekomunikacji,
elektrotechniki oraz automaty-
ki i robotyki.

N ie mam w&tpliwo-
"ci, (e kierunki stu-
diów oferowane
przez Wydzia! Na-
wigacyjny AM s&

jednymi z ciekawszych w Pol-
sce. Bezpo"rednio po uko'cze-
niu studiów m!odzi ludzie uzy-
skuj& mo(liwo"% podj$cia pra-
cy w shippingu na ca!ym "wie-
cie, otrzymuj& te( pensje
na bardzo przyzwoitym euro-
pejskim poziomie. Zdobyty za-
wód o pragmatycznych, rzek!-
bym – materialnych, walorach
jest chyba nieporównywalny
z (adnym innym.

Poza tym Wydzia! Nawiga-
cyjny zajmuje bodaj(e najlepiej

po!o(ony gmach w centrum
Gdyni przy skwerze Ko"ciusz-

ki, nad samym morzem, po-
mi$dzy marin& gdy'sk& a re-
prezentacyjnym basenem por-
towym. 

Równie( akademik, w któ-
rym mieszkaj& nasi studenci,
jest "wietnie zlokalizowany
przy pla(y z widokiem na Zato-
k$ Gda'sk&. Do teatru studenci
musz& doj"% 200 metrów,
a do tawerny po!ow$ tej drogi.
No i jeste"my w centrum Trój-
miasta z jego wszystkimi walo-
rami. Chyba ka(dy znajdzie co"
interesuj&cego dla siebie. Tak,
to naprawd$ atrakcyjne miej-
sce do studiowania.

M!odzie( przyci&ga równie(
niespotykana mobilno"% zawo-
dowa oraz unikatowe specjal-

no"ci zarówno na studiach in(y-
nierskich, jak i magisterskich,
poktórych absolwenci uzyskuj&
wyj&tkowe wykszta!cenie, a tak-
(e profesjonalne przygotowa-
nie. Niebanalne kwalifikacje
czyni& z nich poszukiwanych
pracowników i – co równie wa(-
ne – daj& im uzasadnione po-
czucie w!asnej warto"ci i nietu-
zinkowo"ci, które bywa w (yciu
bezcenne.

Z wieloma absolwentami ro-
bi&cymi kariery w "wiatowym
biznesie (eglugowym mamy
kontakt przez d!ugie lata. Up!y-
waj&cy czas jednoznacznie wy-
kazuje warto"% studiów na Wy-
dziale Nawigacyjnym, z czego
jeste"my naprawd$ dumni.

(Dar M"odzie&y

Sk"ada si# z czterech katedr:
Katedry Automatyki Okr#to-

wej, Katedry Elektoenergetyki
Okr#towej, Katedry Telekomuni-
kacji Morskiej oraz Katedry
Elektroniki Morskiej. Pracowni-
cy prowadz$ badania w
zakresie czterech dyscyplin na-
ukowych: elektroniki,
telekomunikacji, elektrotechniki
oraz automatyki i robotyki.  
Wydzia" ma uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w
zakresie elektrotechniki. 
Absolwenci oprócz dyplomów
uko'czenia studiów wy%szych
maj$ mo%liwo!) uzyskania dy-
plomów morskich

uprawniaj$cych do podj#cia
pracy na stanowisku oficera
marynarki handlowej. To jedyny
w Polsce elektryczny wydzia" w
uczelni morskiej i zgodnie z
obowi$zuj$cymi przepisami je-
go absolwenci w najkrótszym
czasie mog$ zdoby) dyplomy
morskie: elektroautomatyka
okr#towego czy radioelektroni-
ka. Nowoczesne specjalno!ci
prowadzone na wydziale, a
zw"aszcza specjalno!ci mor-
skie, gwarantuj$ zatrudnienie
na bardzo dobrych warunkach
finansowych bezpo!rednio po
zako'czeniu studiów.
Wydzia" prowadzi dwustopnio-
we (in%ynierskie i magisterskie)
studia na dwóch kierunkach i w
czterech specjalno!ciach. Na
kierunku elektrotechnika pro-
wadzi specjalno!ci:
elektroautomatyka okr#towa
oraz komputerowe systemy ste-
rowania. Natomiast na kierunku
elektronika i telekomunikacja –
specjalno!ci: elektronika mor-
ska oraz systemy i sieci
teleinformatyczne.

(Horyzont II
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Morze nasze i nie nasze rp .pl !

T o "wietny pomys! i bar-
dzo cenna inicjatywa,
poniewa( bezpo"red-
nio dotyczy interesów
regionu. Niedawno by-

!em "wiadkiem wypowiedzi Da-
nuty Hübner, która stwierdzi!a, (e
nie wpiszemy si$ w polityk$ spój-
no"ci, je"li nie b$dziemy rozwa(a-
li swoich interesów w kontek"cie
regionów. W pe!ni si$ z tym zga-
dzam. 

Pomys! zorganizowania konfe-
rencji jest znakomity i powinni
w niej uczestniczy% przedstawi-
ciele ró(nych "rodowisk i bran(.
Wnioski z tego spotkania z pew-
no"ci& b$d& ciekawe i konkretne.
Region ba!tycki ma wiele atutów.
U nas "wietnie rozwijaj& si$ tury-
styka i gospodarka w kontek"cie
produkcji wyrobów innowacyj-
nych, które s& u nas wytwarzane,
ale jedynie w oko!o 15 proc.
sprzedaj& si$ poza regionem. To
trzeba zmieni%. Nale(y dopro-

wadzi% tak(e do utworzenia in-
stytucji integruj&cej "rodowisko
i jego interesy. Integracja powin-
na doprowadzi% do tego, (e b$-
dziemy postrzegani jako region
innowacyjny, oferuj&cy lepsz& ja-
ko"% (ycia. 

W ydzia! Mecha-
niczny Akademii
Morskiej w Gdyni
jest jednym z
czterech wydzia-

!ów pa'stwowej uczelni kszta!c&-
cy przysz!ych oficerów mechani-
ków marynarki handlowej – wy-
soko wykwalifikowanych specja-
listów w zakresie eksploatacji si-
!owni okr$towych. Absolwenci
zatrudniani s& w przemy"le l&do-
wym jako in(ynierowie z zakresu:
technologii remontów, in(ynierii
eksploatacji instalacji, in(ynierii
bezpiecze'stwa "rodowiska mor-
skiego. 

Studia s& prowadzone zarówna
na poziomie in(ynierskim jak i ma-
gisterskim. Maj& on zatem zapew-
nion& wysokop!atn& prac$ prak-
tycznie w 100 procentach. Zarówno
armatorzy krajowi jak i zagraniczni
poszukuj& absolwentów naszego
wydzia!u znanych z rzetelnej wie-
dzy teoretycznej i dobrze przygoto-
wanych praktycznie do wykonywa-
nego zawodu.

W trakcie studiowania oprócz
zdobywania wiedzy teoretycznej i
praktycznej studenci mog& bra%
czynny udzia! w ko!ach nauko-
wych i sportowych mog& korzy-
sta% z uczelnianego basenu, si!ow-
ni, hali sportowej, czy te( jacht
klubu.

Podczas praktyk morskich na
statkach szkolnych „Dar M!odzie(y”
i „Horyzont II” maj& mo(liwo"%
zwiedzania ciekawych zak&tków
"wiata np. Spitsbergenu gdzie co ro-
ku p!ynie Horyzont II z obsad& stu-
denck&.

Po uko'czeniu Akademii Mor-
skiej w Gdyni m!odzi ludzie zaj-
muj& lub zajmowali wysokie sta-
nowiska s!u(bowe w zak!adach
pracy, w firmach armatorskich lub
crewingowych oraz w organach
administracji pa'stwowej jak rów-
nie( s& czynnymi pos!ami i senato-
rami RP.

Jest pierwszym wydzia"em wy%szej
uczelni w Polsce, który uzyska" certyfi-

kat jako!ci ISO 9001, zarejestrowany
przez The International Certification Ne-
twork – IQNet, potwierdzaj$cy wysok$
jako!) kszta"cenia. Kszta"ceniem studen-
tów zajmuje si# wysoko wykwalifikowana
kadra naukowo-dydaktyczna. Co trzeci na-
uczyciel akademicki uczelni ma dyplom
morski. Wydzia" Mechaniczny ma prawa
do nadawania stopnia naukowego doktora
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscy-
plinie budowa i eksploatacja maszyn.
Kszta"cone s$ tu kadry do pracy na mo-
rzu (zgodnie z konwencj$ STCW 78/95)
oraz specjali!ci zatrudniani w przemy!le
l$dowym w zakresie technologii remon-
tów, in%ynierii eksploatacji instalacji,
in%ynierii bezpiecze'stwa.
Wydzia" sk"ada si# z czterech katedr: 
Katedry Podstaw Techniki, Katedry Fizyki,
Katedry Si"owni Okr#towych i Katedry
Materia"ów Okr#towych i Technologii Re-
montów. 
W!ród licznych laboratoriów znajduje si#
nowoczesny symulator si"owni okr#towej,
symulator operacji prze"adunkowych 
gazowca LPG, laboratorium silników
okr#towych z dwoma pracuj$cymi 
silnikami.
Wydzia" aktywnie uczestniczy w progra-
mie wymiany studentów Erasmus. 
Studenci spe"niaj$cy odpowiednie wyma-
gania mog$ liczy) na stypendia socjalne,
natomiast ci, którzy uzyskuj$ wyró%niaj$-
ce oceny, mog$ otrzyma) stypendia za
wyniki w nauce oraz za osi$gni#cia spor-

towe. A za wyró%niaj$ce wyniki w nauce
oraz w sporcie mog$ ubiega) si# te% o
stypendium ministra.
Do dyspozycji %aków spoza Trójmiasta i
okolic oddano ponad 890 miejsc w Stu-
denckich Domach Marynarza AM w Gdyni.

STUDIA STACJONARNE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Studia trwaj$ 3,5 roku. Absolwent otrzy-
muje dyplom in%yniera
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA 
MASZYN  
Specjalno!ci: 
( eksploatacja si"owni okr#towych i
obiektów oceanotechnicznych (absol-
went mo%e si# ubiega) o stopie' oficera
mechanika wachtowego, stopie' kompe-
tencji na poziomie operacyjnym),
( technologia remontów urz$dze' okr#to-

wych i portowych  (specjalno!) l$dowa),
( in%ynieria eksploatacji instalacji (spe-

cjalno!) l$dowa).
Kierunek: IN*YNIERIA BEZPIECZE+STWA 
Specjalno!): 
( in%ynieria bezpiecze'stwa !rodowiska

morskiego (specjalno!) l$dowa).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Studia stanowi$ kontynuacje studiów
pierwszego stopnia i trwaj$ 1,5 roku lub
dwa lata. Absolwent otrzymuje dyplom
magistra in%yniera.
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA 
MASZYN 
Specjalno!ci: 
( eksploatacja si"owni okr#towych i

obiektów oceanotechnicznych (tylko
dla absolwentów Wydzia"u Mechanicz-
nego specjalno!ci ESOiOO; absolwent
mo%e ubiega) si# o stopie' oficera
mechanika wachtowego  stopie' kom-
petencji na poziomie zarz$dzania w
dziale maszynowym),

( eksploatacja si"owni okr#towych II
(studia trwaj$ dwa lata, dla absolwen-
tów innych wydzia"ów technicznych
posiadaj$cych tytu" zawodowy in%ynie-
ra, absolwent po ESO II mo%e ubiega)

si# o stopie' oficera mechanika wach-
towego, stopie' kompetencji na
poziomie operacyjnym),

( technologia remontów urz$dze' okr#to-
wych i portowych  (specjalno!) l$dowa), 

( in%ynieria eksploatacji instalacji (spe-
cjalno!) l$dowa). 

STUDIA NIESTACJONARNE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Studia s$ odp"atne i  trwaj$ 4 lata. 
Absolwent otrzymuje dyplom in%yniera.
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA 
MASZYN
Specjalno!ci: 
( Eksploatacja si"owni okr#towych, (ab-

solwent mo%e ubiega) si# o stopie'
oficera mechanika wachtowego, sto-
pie' kompetencji na poziomie
operacyjnym),

( Eksploatacja instalacji przemys"owych
(specjalno!) l$dowa),

( In%ynieria zarz$dzania remontami
(specjalno!) l$dowa).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Studia s$ odp"atne i trwaj$ dwa lata. 
Absolwent otrzymuje dyplom magistra
in%yniera.
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA 
MASZYN 
Specjalno!ci: 
( eksploatacja si"owni okr#towych (tylko

dla absolwentów Wydzia"u Mechanicz-
nego o specjalno!ci ESO – absolwent
mo%e ubiega) si# o stopie' oficera
mechanika wachtowego – stopie'
kompetencji na poziomie zarz$dzania),

( eksploatacja si"owni okr#towych II (dla
absolwentów innych wydzia"ów tech-
nicznych posiadaj$cych tytu"
zawodowy in%yniera, absolwent mo%e
ubiega) si# o stopie' oficera mechani-
ka wachtowego, stopie' kompetencji
na poziomie operacyjnym),
( eksploatacja instalacji przemys"o-
wych (specjalno!) l$dowa),

( in%ynieria zarz$dzania remontami
(specjalno!) l$dowa).

Misj$ jest kszta"cenie na poziomie
europejskim na kierunkach i spe-

cjalno!ciach stwarzaj$cych absolwentom
szans# kariery zawodowej w warunkach
globalnej gospodarki.
Kadr# wydzia"u stanowi$ wykwalifikowani
pracownicy naukowo-dydaktyczni. Baza
dydaktyczna za! obejmuje szereg nowo-
czesnych sal wyk"adowych, pracowni i
laboratoriów.
Na wydziale realizowane s$ ró%norodne
badania naukowe, prowadzone zarówno
przez pracowników wydzia"u, jak i przez
studentów w ramach prac kó" nauko-
wych. Wa%nym elementem dzia"alno!ci
jest równie% wspó"praca z zagranic$ oraz
organizacja licznych konferencji.
Wydzia" wspó"pracuje z Polskim Centrum
Bada' i Certyfikacji SA w zakresie reali-
zacji szkole' asystentów systemu
zarz$dzania jako!ci$ oraz asystentów
systemu zarz$dzania !rodowiskowego 
w oparciu o ramowe programy szkole'
PCBC SA.
Od 1998 roku Wydzia" Przedsi#bior-
czo!ci i Towaroznawstwa ma
uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora nauk ekonomicznych
w zakresie towaroznawstwa i ma wdro-
%ony System Zarz$dzania Jako!ci$ 
ISO 9001:2008 
w zakresie kszta"cenia na poziomie
akademickim na kierunkach zarz$dza-
nie oraz towaroznawstwo, prowadzenia

prac naukowo-badawczych wg wyma-
ga' polskich i mi#dzynarodowych.

Studia na Wydziale
Przedsi!biorczo'ci i Towaroznawstwa
realizowane s# w trybie stacjonarnym
(ST) oraz niestacjonarnym (NST)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek: ZARZ,DZANIE (3 lata – dy-
plom licencjata)
( Zarz$dzanie przedsi#biorstwem 

– ST/NST
( Logistyka i handel morski – ST/NST
( Internet i multimedia w zarz$dzaniu 

– ST/NST
( Rachunkowo!) i finanse przedsi#-

biorstw – NST
( Zarz$dzanie informacj$ w administracji

publicznej – NST

Kierunek: TOWAROZNAWSTWO (3,5 roku
– dyplom in%yniera)
( Towaroznawstwo i zarz$dzanie jako!ci$

– ST/NST
( Organizacja us"ug turystyczno-hotelar-

skich – ST/NST
( Handel i us"ugi – mened%er produktu 

– ST/NST

( Us"ugi %ywieniowe i dietetyka – NST
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek: Zarz$dzanie (2 lata – dyplom
magistra)
( Zarz$dzanie przedsi#biorstwem 

– ST/NST
( Logistyka i handel morski – ST/NST
( Nowoczesne narz#dzia zarz$dzania 

– ST/NST
( Zarz$dzanie zmian$ – ST/NST
( Rachunkowo!) i finanse przedsi#-

biorstw – NST
( Zarz$dzanie projektami Unii Europej-

skiej – NST
( Zarz$dzanie kapita"em ludzkim – NST

Kierunek: TOWAROZNAWSTWO (1,5 roku
lub 2 lata – dyplom magistra)
( Towaroznawstwo i zarz$dzanie jako!ci$

– ST/NST
( Organizacja us"ug turystyczno-hotelar-

skich – ST/NST
( Handel i us"ugi – mened%er produktu 

– ST/NST
( Mened%er produktów kosmetycznych 

– NST
( Us"ugi %ywieniowe i dietetyka – NST

Studia niestacjonarne s$ odp"atne.

Prof. Adam Charchalis,
dziekan Wydzia"u Mechanicznego

Akademii Morskiej w Gdyni

To walka 
o lepsz# jako&!

"ycia
Prof. Piotr Przyby"owski, dziekan Wydzia"u 

Przedsi#biorczo!ci i Towaroznawstwa 
Akademii Morskiej w Gdyni

Wyl$garnia VIP-ów


