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Od Rektora 
 
 Historia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni sięga roku 1920, kiedy z wizji i planów o silnej Polsce morskiej, 
nierozerwalnie związanej z Bałtykiem, powstała Szkoła Morska w Tczewie. Dziś, po niemal stu latach działalności, 
dzięki zaangażowaniu, entuzjazmowi i wiedzy jej pracowników, Uniwersytet zajmuje jedno z najwyższych miejsc  
w rankingu światowych uczelni morskich.

 W swej ofercie edukacyjnej Uniwersytet Morski w Gdyni uwzględnia potrzeby współczesnego rynku pracy.  
Odpowiedzią na nie są liczne kierunki, specjalności i programy spełniające międzynarodowe standardy.

 Proces kształcenia wsparty jest w pełni nowoczesną, wręcz unikalną, infrastrukturą naukowo-dydaktyczną, 
uczelnia dysponuje licznymi laboratoriami, symulatorami, planetarium, a także jest armatorem dwóch statków.  
Na pokładzie pięknej fregaty „Dar Młodzieży”, która odniosła wiele zwycięstw w prestiżowych regatach, studenci 
uczą się niełatwego żeglarskiego rzemiosła. Praktyki odbywają także na statku badawczo-szkoleniowym „Horyzont 
II”, wyposażonym w aparaturę najnowszej generacji i przystosowanym również do żeglugi w strefie polarnej.

 Wybór studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, wymagający od jego słuchaczy wysiłku, dyscypliny  
i systematyczności, dociekliwości i konsekwencji, daje młodym ludziom znakomitą szansę osobistego rozwoju, jak  
i wymarzonej zawodowej kariery. Absolwenci Uniwersytetu, wykazujący się cennymi umiejętnościami i rozległą 
wiedzą inżynierską, z sukcesem konkurują na globalnym rynku pracy, są chętnie zatrudniani przez światowych 
armatorów, jak i pracodawców w innych sektorach gospodarki morskiej.

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
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Od Przewodniczącego Parlamentu 
Studentów Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni 

Koleżanki i Koledzy, Przyszli Studenci!
 
 W niedalekiej przyszłości przystąpicie do pierwsze-
go ważnego etapu w planowaniu kariery zawodowej, 
egzaminu dojrzałości – matury. Prawdziwym wyzwa-
niem, przed jakim będziecie musieli stanąć to wybór 
właściwej uczelni wyższej. Podjęta decyzja będzie 
miała wpływ na Waszą przyszłość. 
 Dzisiejszy świat zmienia się w szybkim tempie, sta-
wiając przed młodymi ludźmi całkiem nowe wyzwania. 
Rodzą się obawy o przyszłość. Właściwy wybór powi-
nien być gwarancją spokojnego snu i dobrą prognozą 
na resztę życia. Doświadczenie w nauczaniu, bogata 
tradycja, wysoka pozycja uczelni w kraju oraz renoma 
w świecie to atuty, którymi powinien kierować się każ-
dy maturzysta. 
 Jestem przekonany, że Uniwersytet Morski w Gdyni 
spełnia wszystkie te wymagania, dając swoim absol-
wentom więcej niż tylko dyplom. To bezpieczny port, 
w którym każdego roku miejsce znajdują absolwenci 
szkół średnich. To miejsce, które przygotowuje do doro-
słego życia, pozwala poznać interesujących ludzi, daje 
możliwość sprawdzenia się na wielu płaszczyznach, 
rozwijania własnych talentów. Uczelnia wyższa to 
ostatni krok przed dorosłym życiem. Absolwenci Uni-
wersytetu Morskiego w Gdyni nie boją się przestąpić 
tego progu. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają  
z łatwością znaleźć się zarówno na polskim, jak i mię-
dzynarodowym rynku pracy.
 Dołącz do nas!

Przewodniczący Parlamentu Studentów 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Kamil Zimny 

O Uczelni  

 Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa 
państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z  naj-
większych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów 
floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżer-
skie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego 
na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim  
i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzu-
pełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki mor-
skiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na stu-
diach 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. 
 Bogatą historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni za-
początkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz 
gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia 
Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej Szkoły 
Morskiej byli przekonani, że kształcenie przyszłych ofi-
cerów marynarki handlowej musi odbywać się przede 
wszystkim w trakcie rejsów pełnomorskich. Konieczne 
stało się zatem nabycie dla nowej placówki odpowied-
niego statku. Polską banderę na jednostce szkolnej, 
której nadano nazwę „Lwów”, podniesiono 4 wrze-
śnia 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 wy-
służony „Lwów” został wymieniony na kolejny szkolny 
żaglowiec „Dar Pomorza”. 
 W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Admini-
stracji Morskiej. Stopniowo tworzono nowe wydziały 
i rozszerzano specjalności tak, że u schyłku lat sześć-
dziesiątych w  strukturze Uczelni znajdowały się wy-
działy: 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 Rybołów-
stwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształ-
cono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W owym czasie 
Uczelnia dysponowała możliwościami kształcenia stu-
dentów na czterech wydziałach, w szesnastu specjal-
nościach. 
 Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne:  
w 1982 roku przepiękny żaglowiec „Dar Młodzieży”, 
a w roku 2000 nowoczesny statek badawczo – szkole-
niowy „Horyzont II”. 
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Prorektor ds. Kształcenia 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

dr hab. inż. Andrzej Miszcak, prof. UMG 

Rekrutacja krok po kroku

1.  Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekruta-
cji: www.umg.edu.pl/IRK

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

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

Wydział Elektryczny: www.we.umg.edu.pl 
Wydział Mechaniczny: www.wm.umg.edu.pl
Wydział Nawigacyjny: www.wn.umg.edu.pl
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznaw-
stwa: www.wpit.umg.edu.pl 

 Obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 pręż-
nie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechanicz-
ny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i  Towaro-
znawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją 
działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach 
studiów, w 43 specjalnościach. Wszystkie wydziały 
mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny 
oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 
dodatkowo prawa habilitowania. Na Uniwersytecie 
Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach 
studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. 
Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie 
wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akade-
mickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny. 
 Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształ-
cenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją 
STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wy-
maganiami norm ISO 9001:2015 i obejmuje całą dzia-
łalność Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni. O wysokiej 
randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo  
w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Mor-
skich (IAMU).
 UMG jest armatorem dwóch jednostek szkolenio-
wych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar 
Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo – szko-
leniowego „Horyzont II”. Na statkach tych studenci 
wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawiga-
cyjnego odbywają praktyki morskie. 
 Uniwersytet Morski w Gdyni dokłada wszelkich sta-
rań, aby wszyscy studenci mogli okres spędzony w mu-
rach Uczelni uznać za twórczy i pożyteczny pod każ-
dym względem.

 
 Kształcenie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni re-
alizowane jest zgodnie z założeniami Konwencji STCW 
wydanej przez Międzynarodową Organizację Morską. 
Oferty edukacyjne poszczególnych wydziałów do-
stosowywane są do aktualnego zapotrzebowania na 
rynku pracy, a nasi absolwenci są cenionymi specjali-
stami w swojej dziedzinie. Potwierdzeniem tych słów 
jest przeprowadzone przez Biuro Karier Studenckich 
UMG badanie, z którego wynika, iż przeszło 84 proc. 
naszych absolwentów znajduje pracę w ciągu pół roku 
po skończeniu studiów, a 45 proc. z nich pierwszą pra-
cę zgodną z kierunkiem studiów podjęło jeszcze przed 
uzyskaniem dyplomu.
 Studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni z pewno-
ścią pomogą Ci rozwinąć swoje pasje i zainteresowa-
nia, staną się niezapomnianą przygodą i początkiem 
drogi do międzynarodowej kariery. 
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Pamiętaj!

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

w terminach ich przyjmowania.

Terminy rekrutacji 

SEMESTR ZIMOWY

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
I, II stopnia

Rekrutacja

01.07.2020 r. – 24.07.2020 r. 
- przyjmowanie dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów

31.07.2020 r.
- ogłoszenie wyników rekrutacji

Rekrutacja uzupełniająca 
(jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

17.08.2020 r. – 11.09.2020 r. 
- przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów

16.09.2020 r. 
- ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

SEMESTR LETNI

STUDIA 
STACJONARNE 

II stopnia

STUDIA 
NIESTACJONARNE 

I i II stopnia

11.01.2021 r. – 12.02.2021 r.  
- przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach 
wskazanych na stronach internetowych wydziałów

07.12.2020 r. – 12.02.2021 r. 
- przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach 
wskazanych na stronach internetowych wydziałów

15.02.2021 r.
- ogłoszenie wyników rekrutacji

15.02.2021 r.
- ogłoszenie wyników rekrutacji

Więcej na: www.kandydat.umg.edu.pl

Zgłoszenia elektroniczne:
semestr zimowy od 4.05.2020 r.

semestr letni od 1.12.2020 r.
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WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 

81 – 225 Gdynia, ul. Morska 81 – 87 
tel.: + 48 58 558 66 30 
e–mail: biuro@we.umg.edu.pl
www.we.umg.edu.pl 

                                       /UMG.Wydzial.Elektryczny

 Wydział Elektryczny kształci wysokiej klasy specja-
listów w zakresie elektroniki i telekomunikacji oraz 
elektrotechniki. Absolwenci Wydziału Elektrycznego 
są przygotowani do pracy zarówno na statkach mor-
skich jak i w przedsiębiorstwach lądowych. Obecnie 
prowadzone są na Wydziale studia stacjonarne i nie-
stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na dwóch 
kierunkach, w 7 specjalnościach. Absolwenci naszego 
Wydziału mogą uzyskać, oprócz dyplomu ukończenia 
studiów, dyplom morski oficera elektroautomatyka 
okrętowego lub świadectwo radioelektronika, upraw-
niające do objęcia stanowiska oficera marynarki han-
dlowej. 
 Dodatkowo, Wydział prowadzi stacjonarne studia 
magisterskie na kierunku Technologie Kosmiczne i Sa-
telitarne, wspólnie z Politechniką Gdańską i Akademią 
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz studia I stopnia na 
kierunku Informatyka, we współpracy z Wydziałem 
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. 
 W trosce o wysoki poziom zajęć praktycznych, Wy-
dział Elektryczny systematycznie modernizuje bazę la-
boratoryjną. Ze środków Unii Europejskiej uruchomio-
no kilkanaście nowych laboratoriów dydaktycznych  
i wyposażono je w sprzęt najwyższej klasy światowej. 
W tym roku Wydział realizuje kolejny program euro-
pejski na modernizację laboratoriów. Dopełnieniem 
kształcenia praktycznego są praktyki realizowane na 
statkach morskich lub w przedsiębiorstwach lądowych.
 Absolwenci Wydziału Elektrycznego są cenionymi 
specjalistami, znajdującymi bez trudu zatrudnienie za-
równo na morzu, jak i na lądzie. Wielu z nich tworzy 
także własne przedsiębiorstwa pracujące na potrzeby 
gospodarki morskiej.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

Wydział Elektryczny prowadzi zajęcia na czterech no-
woczesnych kierunkach technicznych: ELEKTROTECH-
NIKA, ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA, INFORMATY-
KA oraz TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwa-
ją 3,5 roku (7  semestrów) na studiach stacjonarnych 
i 4 lata (8 semestrów) na studiach niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika 
Specjalności:
• Elektroautomatyka Okrętowa – specjalność mor-

ska (SS, SN)
• Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność 

lądowa (SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 
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)
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Stu-
dia trwają 1,5 roku (3 semestry) na studiach stacjonar-
nych i 2 lata (4 semestry) na studiach niestacjonarnych.
 
Kierunek: Elektrotechnika
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 Infor-

matycznych  – specjalność lądowa (SS)
• Systemy Elektroniczne - specjalność lądowa (SS)
• Elektronika i Automatyka Morska - specjalność 

morska (SS)

Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne
Specjalność: 
• Morskie Systemy Satelitarne i Kosmiczne (SS)

SS – Studia Stacjonarne (bezpłatne)
SN – Studia Niestacjonarne (odpłatne)

Paulina Janduła
Studentka UMG
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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 

 Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskie-
go w Gdyni kształcimy kadry zarówno do pracy na mo-
rzu, jak i na lądzie. Nasi absolwenci posiadają unikalną 
wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania 
i eksploatacji maszyn i urządzeń okrętowych, przez co 
są chętnie zatrudniani przez armatorów statków han-
dlowych oraz innych pracodawców związanych z prze-
mysłem okrętowym. 

Analizy rynkowe prowadzone przez specjalistów  
z firm crewingowych wskazują, że studiowanie na wy-
działach mechaniki okrętowej daje prawdziwą gwa-
rancję zatrudnienia w branży morskiej. O polskich 
mechaników, szczególnie absolwentów Wydziału,  za-
wzięcie rywalizują najwięksi armatorzy. Prawie 100 % 
absolwentów od razu po skończeniu studiów znajduje 
zatrudnienie. Dotyczy to również absolwentów spe-
cjalności „lądowych”. 

Aby jak najlepiej przygotować naszych studentów 
do konkurowania na rynku pracy współpracujemy  
z pracodawcami z branży okrętowej w celu dopasowa-
nia sylwetki absolwenta do ich wymagań. 

Wydział Mechaniczny stwarza bardzo przyjazne wa-
runki do studiowania, przyjmując jako podstawową za-
sadę, że najważniejszy jest student. 

Dziekan Wydziału Mechanicznego UMG
prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

Wydział Mechaniczny kształci specjalistów na po-
trzeby gospodarki morskiej i lądowej na kierunku:  
MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalności:
• Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oce-

anotechnicznych - specjalność morska (SS - 8 se-
mestrów, SN - 8 semestrów). Absolwent otrzymuje 
dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu 
oficera mechanika okrętowego na poziomie zarzą-
dzania;

• Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oce-
anotechnicznych - specjalność morska - specjal-
ność realizowana w j. angielskim (płatna);

• Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych  
i Portowych - specjalność lądowa (SS, SN - 7 seme-
strów);

• Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność 
lądowa (SS, SN - 7 semestrów);

• Inżynieria Produkcji - specjalność lądowa (SS, SN - 
7 semestrów).

Aby mogła być utworzona dana specjalność, musi ją 
wybrać min. 20 kandydatów.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
• Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych  

i Portowych - specjalność lądowa (SS, SN - 3 seme-
stry);

•  Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność 
lądowa (SS, SN - 3 semestry).

SS – Studia Stacjonarne (bezpłatne)
SN – Studia Niestacjonarne (odpłatne)
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WYDZIAŁ NAWIGACYJNY 
 
81 – 345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3
tel.: +48 58 558 61 44 – SS
tel.: +48 58 558 61 39 – SN
fax: +48 58 558 61 01
e–mail: wndt@umg.edu.pl 
www.wn.umg.edu.pl

     /Wydzial.Nawigacyjny

 Kierunki studiów oferowane przez Wydział Nawi-
gacyjny UMG są jednymi z ciekawszych w Polsce. Po 
ukończeniu studiów na kierunku nawigacja uzyskacie 
predyspozycje do pracy w shippingu, na całym świecie, 
otrzymując pensje na europejskim poziomie. Zdobyty 
atrakcyjny zawód o romantycznych i materialnych wa-
lorach jest absolutnie nieporównywalny z żadnym in-
nym.
 Absolwenci kierunku transport zdobywają wiedze 
i umiejętności w zakresie funkcjonowania transportu  
w tym transportu morskiego, niezawodności i bezpie-
czeństwa w różnych gałęziach transportu oraz archi-
tektury i działania nowoczesnych systemów transpor-
towych. 
 Wydział Nawigacyjny stwarza studentom świet-
ne warunki do rozwijania własnych zainteresowań 
naukowych poprzez korzystanie z pełnej oferty na-
ukowo-dydaktycznej uczelni, bogatej bazy laborato-
ryjno-symulatorowej, statków szkolnych „Dar Mło-
dzieży” oraz „Horyzont II”. Waszą samodzielność 
i twórcze myślenie pobudzać będą studenckie koła 
naukowe, uczestniczenie w projektach naukowo-ba-
dawczych oraz działanie w organizacjach studenckich. 

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego UMG
dr hab. Leszek Smolarek, prof. UMG

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierun-
kach: NAWIGACJA oraz TRANSPORT.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Kierunek: Nawigacja
Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzy-
skania dyplomu oficera wachtowego. Studia trwają  
4 lata (8 semestrów).
Specjalność:
• Transport Morski (SS, SN)

Kierunek: Transport 
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów)
Specjalność: 
• Transport i Logistyka (SS, SN)
• Eksploatacja Systemów Transportowych (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.  
Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Kierunek: Nawigacja 
Specjalności:
• Technologie Offshorowe (SS, SN)
• Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Mor-

skim (SS, SN)
• Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną (SS)
• Eksploatacja Zbiornikowców (SS)
• Morskie Systemy Informacyjne (SS)
• Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawiga-

cyjne (SS)

Kierunek: Transport
Specjalność:
• Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, 

SN)
• Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu 

Śródlądowego (SS, SN)

SS – Studia Stacjonarne (bezpłatne)
SN – Studia Niestacjonarne (odpłatne)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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WYDZIAŁ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I  TOWAROZNAWSTWA

81 – 225 Gdynia, ul. Morska 81 – 87
www.wpit.umg.edu.pl

/WPiT.Uniwersytet.Morski.Gdynia
tel.: +48 58 5586 517
tel.: +48 58 5586 267
Dziekanat:
Tel: +48 58 5586 635
e-mail: dziekanat@wpit.umg.edu.pl

    

 „Z tradycją w nowoczesność” to hasło odzwiercie-
dlające blisko 50. letnie doświadczenie oraz cele stra-
tegiczne Wydziału uwzględniające potrzebę promocji 
przedsiębiorczości, rozwoju innowacyjnej gospodarki 
oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Nasze ofer-
ty kształcenia, dostosowywane do potrzeb krajowego  
i międzynarodowego rynku pracy, gwarantują osią-
gnięcie przez absolwentów kompetencji adekwatnych  
do oczekiwań pracodawców.
 Realizowane zajęcia dydaktyczne oparte są o atrak-
cyjne programy studiów, powstające przy współ-
pracy z wybitnymi praktykami – członkami Rady 
Partnerów WPiT oraz doskonalone dzięki efektom 
badań naukowych prowadzonych przez nauczycieli 
akademickich. Programy te umożliwiają Studentom 
udział w specjalistycznych szkoleniach, praktykach  
i stażach, realizowania części studiów poza granicami 
kraju oraz uzyskanie certyfikatów kompetencji zawo-
dowych. Dzięki temu studiujący uzyskują niezbędną 
wiedzę, umiejętności oraz szerokie kompetencje spo-
łeczne istotne dla rozwoju ich przyszłej kariery zawo-
dowej, konieczne do sprostania wyzwaniom czwartej 
rewolucji przemysłowej.  
 Prowadzimy studia I stopnia (licencjackie na kierunku 
Innowacyjna Gospodarka i inżynierskie na kierunku To-
waroznawstwo) oraz II stopnia (magisterskie) na obu kie-
runkach. Swoją ofertę edukacyjną adresujemy również 
do cudzoziemców, zapraszając na studia prowadzone 
w j. angielskim na kierunku Innowacyjna Gospodarka  
w ramach specjalności: Maritime Economics and Logi-
stics (Bachelor’s Degree Program) oraz International 
Trade, Transport and Logistics (Master’s Degree Pro-
gram). 
 Nasi Studenci aktywnie działają w wielu organiza-
cjach studenckich, sekcjach sportowych oraz w kołach 
naukowych funkcjonujących na Wydziale, gdzie rozwi-

jają swoje pasje i zainteresowania. Organizują konfe-
rencje naukowe o zasięgu krajowym, jak i międzynaro-
dowym, a także spotkania z przedstawicielami biznesu 
i ludźmi sukcesu. 
 Naszym absolwentom i wszystkim osobom aktyw-
nym zawodowo oferujemy możliwość doskonalenia po-
siadanej wiedzy i umiejętności oraz zwiększenia kom-
petencji zawodowych na studiach podyplomowych, 
realizowanych w cyklu dwusemestralnym. Zapraszamy  
na oferowane w tej formule studia: Logistyka i Trans-
port Międzynarodowy, Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
oraz Zarządzanie Projektami.
 Zapraszamy do studiowania na Wydziale, który 
otworzy przed Wami możliwość uzyskania kompeten-
cji zawodowych pożądanych zarówno na krajowym, 
jak i międzynarodowym rynku pracy, dających również 
szansę podejmowania własnej działalności gospodar-
czej.

Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości  
i Towaroznawstwa UMG

prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa kształci 
specjalistów na poziomie europejskim na studiach I i II 
stopnia na dwóch kierunkach: INNOWACYJNA GOSPO-
DARKA I TOWAROZNAWSTWO.
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STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Kierunek: Innowacyjna Gospodarka
Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. 
Studia trwają 3 lata (6 semestrów).
Specjalności: 
• Ekonomia Menedżerska (SS, SN)
• Informatyka Gospodarcza (SS, SN)
• Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)
• Turystyka i Hotelarstwo (SS, SN)
• Maritime Economics and Logistics - prowadzone  

w j. ang. (SN)

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

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Innowacyjna Gospodarka
Absolwent otrzymuje dyplom magistra. 
Studia trwają 2 lata (4 semestry).
Specjalności:
• Biznes Elektroniczny (SS, SN)
• Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej (SS, 

SN)
• Zarządzanie Finansami (SS, SN)
• Zarządzanie Organizacjami (SS, SN)
• International Trade, Transport and Logistics -  

prowadzone w j. ang. (SN)

Kierunek: Towaroznawstwo
Absolwent otrzymuje dyplom magistra. 
Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 
2 lata (4 semestry); dla absolwentów z tytułem inży-
niera trwają 1,5 roku (3 semestry).
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) Dar Młodzieży

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Jednostki ogólnouczelniane

Biblioteka 

Biblioteka Główna im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Bor-
chardta oferuje księgozbiór odpowiadający potrzebom 
naukowym i dydaktycznym studentów i pracowników 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, m.in. w dziedzinach: 
elektroniki, automatyki, telekomunikacji morskiej, na-
utyki, mechaniki, fizyki, chemii, finansów, ekonomii  
i zarządzania. W systemie biblioteczno-informacyjnym 
funkcjonują: Wypożyczalnia, Wypożyczalnia Międzybi-
blioteczna, Czytelnia Główna oraz Czytelnia Wydziału 
Nawigacyjnego.
Biblioteka udostępnia blisko 100 000 książek oraz 187 
tytułów czasopism polskich i zagranicznych w wer-
sji zarówno drukowanej, jak i elektronicznej. Ponadto 
czytelnicy mogą korzystać z elektronicznych baz da-
nych na terenie uczelni, poprzez sieć uczelnianą, lub 
poza uczelnią - za pomocą serwera pośredniczącego 
PROXY. Pełna informacja o zasobach jest udostępniona  
w elektronicznym katalogu zintegrowanego systemu 
bibliotecznego VTLS/VIRTUA, dostępnym pod adre-
sem: https://chamo.umg.edu.pl. Poprzez katalog użyt-
kownik może zamówić lub zarezerwować interesujące 
go pozycje książkowe.
W Bibliotece użytkownicy mają do dyspozycji 40 
miejsc w czytelni, w tym 22 stanowiska komputerowe, 
ponadto mogą korzystać ze skanera, sali „strefa stu-
denta”, sali pracy indywidualnej oraz sali multimedial-
nej. 
Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru biblio-
tecznego, w tym skryptów i podręczników akademic-
kich oraz literatury normalizacyjnej. Wyposażenie 
biblioteczne jest dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Pracownicy Biblioteki oferują szko-
lenia biblioteczne dla indywidualnych użytkowników 
lub dla grup oraz służą pomocą w pozyskiwaniu infor-
macji naukowej. 
W Bibliotece również rejestrowany jest dorobek na-
ukowy kadry Uczelni oraz prace dyplomowe studen-
tów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Szczegółowe 
zasady korzystania z Biblioteki zawarte są w regu-
laminie bibliotecznym, dostępnym pod adresem:  
https://bg.umg.edu.pl/regulaminy, natomiast dodatko-
we informacje o Bibliotece i zasobach zamieszczone są 
na stronie Biblioteki pod adresem:
https://bg.umg.edu.pl

BIBLIOTEKA GŁÓWNA:
ul. Morska 81-87; 81-225 Gdynia
tel./fax +48 58 558 62 36
mail: wypozyczalnia@bg.umg.edu.pl

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ NA WYDZIALE  
NAWIGACYJNYM:
Al. Jana Pawła II 3, pok. 013; 81-345 Gdynia
tel. +48 58 558 61 52
mail: czytelnia_nawigacja@bg.umg.edu.pl

Biblioteka Główna UMG

Sala Tradycji 

Uniwersytet Morski w Gdyni może poszczycić się 
uczelnianą Salą Tradycji, która działa od 1973 r. (wy-
stawę stałą otwarto w 1978 r.) jako kontynuacja po-
wstałego w latach trzydziestych ubiegłego wieku Mu-
zeum Szkoły Morskiej w Gdyni. Celem Sali Tradycji jest 
gromadzenie, ochrona, opracowanie i udostępnianie,  
w różnych formach, eksponatów muzealnych, pamią-
tek i dokumentacji ze stuletniej działalności Uniwer-
sytetu Morskiego.          
Na wystawie stałej „Z historii szkolnictwa morskiego” 
można zobaczyć cenne muzealia: bandery, sztandary, 
przyrządy nawigacyjne, elementy wyposażenia stat-
ków, pamiątki z podróży, medale i odznaczenia, ele-
menty umundurowania z różnych okresów, modele 
statków. Prezentowane są także kolekcje dokumentów 
związanych z procesem nauczania (regulaminy, świa-
dectwa, legitymacje, podręczniki do 1945 r.) oraz losa-
mi zawodowymi absolwentów, osiągnięciami studen-
tów i kadry uczelni.

bg.umg.edu.pl
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SALA TRADYCJI
ul. Morska 81-87, pok. B-207
tel. +48 558 66-50
mail: sala_tradycji@bg.umg.edu.pl

Sala Tradycji UMG

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych prowadzi lektoraty z dwóch 
języków: angielskiego i niemieckiego. Język angiel-
ski, uznawany za język zawodowy niezbędny w pracy  
na morzu i na lądzie, jest nauczany na wszystkich wy-
działach i stopniach studiów stacjonarnych i niesta-
cjonarnych naszej uczelni. Natomiast zajęcia z języka 
niemieckiego odbywają się w miarę potrzeb i zaintere-
sowania ze strony studentów.
Studium posiada dwie sale wyposażone w sprzęt au-
dio-video (rzutniki, magnetofony, magnetowidy), któ-
ry wspomaga naukę języka obcego. Zajęcia z języka 
angielskiego odbywają się również w 16. stanowisko-
wych laboratoriach komputerowych zlokalizowanych 
na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawiga-
cyjnym. 
W latach 2004 - 2010 pracownicy Studium brali udział 
w projekcie MarEng oraz MarEng+, którego celem było 
stworzenie narzędzia językowego działającego w sieci, 
służącego do uczenia się morskiego języka angielskie-
go. 
Wykładowcy naszego Studium są autorami kilku pod-
ręczników i skryptów do nauki specjalistycznego języ-
ka angielskiego. Są to m.in. pozycje „Angielski w Siłow-
ni Okrętowej”, „Korespondencja handlowa w języku 
angielskim z tłumaczeniami”, „MarEngine English Un-
derway”, „English Coursebook for Marine Engineering 

Students”, „Notes on Ships, Ports and Cargo”, „Nawiga-
cyjny słownik frazeologiczny IMO”, „Ship’s correspon-
dence”.

Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) pro-
wadzi zajęcia wychowania fizycznego na wszystkich 
wydziałach Uczelni. Pomaga rozwijać studentom ich 
sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w prowa-
dzonych przez SWFiS 13 sekcjach sportowych m.in.: 
żeglarskiej, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, 
koszykówki, pływania, trójboju siłowego, sztuk walki 
(MUAY THAI), gimnastyki korekcyjnej, jogi i ogólnoro-
zwojowej. Uczelnia posiada też reprezentację uniho-
keja. Prowadzone są również zajęcia nordic walking. 
Studenci mogą  korzystać z pływalni także poza cza-
sem przewidzianym w programie nauczania. Co roku 
SWFiS organizuje tygodniowy obóz narciarski dla stu-
dentów Uniwersytetu.

Basen UMG

Centrum Szkoleniowo - Treningowe UMG 

Odzwierciedleniem  długoletnich  tradycji  żeglarskich 
Uczelni jest Centrum Szkoleniowo - Treningowe UMG. 
Do naczelnych zadań Centrum należą:
• prowadzenie szkoleń żeglarskich, motorowodnych, 
specjalistycznych;
• prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzami-
nów państwowych na wszystkie rodzaje świadectw 
operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomu-

umg.edu.pl/sala-tradycji

swfis.umg.edu.pl
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nikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, zgodnie  
z przepisami międzynarodowymi i krajowymi.
Od  2013  roku  Centrum  samodzielnie prowadzi  egza-
miny  na  patenty  i licencje żeglarskie i motorowodne 
w turystyce wodnej. Egzaminy te realizowane są w ra-
mach uznania UMG jako podmiotu upoważnionego  do  
egzaminowania  przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
W ramach działalności szkoleniowej, organizowane są 
również rejsy stażowo - szkoleniowe. Rejsy te realizo-
wane są na jachcie s/y Nest, który pływa po wszystkich 
morzach  europejskich  poczynając  od  Bałtyku  przez 
Morze Północne, Norweskie, Ocean Atlantycki i na 
Morzu Śródziemnym kończąc. Szkolenia manewrowe  
w ramach szkoleń na sterników motorowodnych reali-
zowane są na łodziach typu Rigid Inflatable Boat (RIB). 
Od kilku lat Centrum w ramach porozumienia zawarte-
go pomiędzy UMG i Bałtycką Akademią Rybołówstwa 
Morskiego w Kaliningradzie, jest współorganizatorem 
Międzynarodowych  Regat  Rektorów  i  organizato-
rem Regat o Puchar Daru Młodzieży. W ofercie szko-
leń radiowych znajdują się szkolenia na świadectwa 
radiooperatora: Świadectwo Ogólne Operatora GMDSS 
(GOC), Świadectwo Ograniczone Operatora GMDSS 
(ROC), Świadectwo Operatora Stacji Nadbrzeżnej 
(CSOC), Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego 
Zasięgu (LRC), Świadectwo Operatora Łączności Bli-
skiego Zasięgu (SRC), Świadectwo Operatora Radiote-
lefonisty VHF, a także szkolenia na odnowienie Świa-
dectwa GOC i ROC (Refreshment). Centrum posiada 
nowoczesną bazę techniczną do prowadzenia szkoleń 
zarówno w laboratorium symulacyjnym, jak i na sprzę-
cie rzeczywistym oraz do realizacji sesji egzaminów 
państwowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Marina w Gdyni

www.ozam.pl
www.gmdss.umg.edu.pl

Planetarium

W budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni znajduje się najnowocześniejsze 
w Polsce, Planetarium im. A. Ledóchowskiego będące 
jednym z laboratoriów Katedry Nawigacji. Wyposaże-
nie Planetarium umożliwia prowadzenie zajęć dydak-
tycznych 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 pre-
zentacja sześciu tysięcy gwiazd i innych ciał nie-
bieskich w niespotykanej jakości oraz wyświetlanie 
szczególnych punktów i   linii sfery niebieskiej m.in. 
ekliptyki, równika niebieskiego, południka lokalnego 
i wielu innych. 

Planetarium UMG

Dostępne są również rzuty galaktyk, mgławic, gwiaz-
dozbiorów, w oddaleniu, w przybliżeniu, w ruchu, sta-
tycznie, widoczne z dowolnego wskazanego miejsca 
na Ziemi i dla dowolnego momentu. Można zobaczyć 
niebo nad Polską, czy Nową Zelandią, jak wyglądało ty-
siące lat temu i jak będzie wyglądało za tysiąc lat, od-
powiednio przyspieszając lub zwalniając ruch dobowy.
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Studenckie Domy Marynarza 

Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta oddano 856 
miejsc w Studenckich Domach Marynarza Uniwersyte-
tu Morskiego w Gdyni.  Domy studenckie położone przy 
ul. Beniowskiego 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 po-
dziwiać przepiękne widoki na miasto, port i mo-
rze. Dom studencki położony przy ul. Sędzickie-
go mieści się nad samym morzem, przy bulwarze 
nadmorskim, nieopodal Wydziału Nawigacyjne-
go Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Mieszkający  
w nim studenci mają tylko kilka kroków do plaży miej-
skiej i centrum miasta. 
Prawo ubiegania się o miejsce w  Studenckim Domu 
Marynarza ma każdy student Uniwersytetu Morskiego.  
W budynku głównym Uczelni, przy ul. Morskiej znajdu-
je się również stołówka i bufet, które oferują przez cały 
tydzień smaczne i niedrogie śniadania oraz obiady. 

Studencki Dom Marynarza UMG

Stypendia 

Uniwersytet Morski w Gdyni, chcąc zapewnić studen-
tom wsparcie materialne oraz nagrodzić ich za osią-
gnięcia naukowe i sportowe, oferuje stypendia i na-
grody, m.in:
• stypendium socjalne;
• stypendium specjalne dla osób niepełnospraw-

nych;
• stypendium rektora;

• stypendium ministra za  znaczące osiągnięcia na-
ukowe, sportowe, artystyczne (związane ze studia-
mi);

• zapomogi. 

Zasady przyznawania stypendiów oraz niezbędne do-
kumenty dostępne są na stronach internetowych po-
szczególnych wydziałów.

Erasmus+ na Uniwersytecie Morskim 
w  Gdyni 

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 wszyst-
kim do uczelni, ich studentów  i pracowników. Celem 
programu jest wspieranie międzynarodowej współ-
pracy szkół wyższych poprzez umożliwienie wyjazdów 
studentów za granicę na część studiów i praktykę, pro-
mowanie mobilności pracowników uczelni, stwarza-
nie uczelniom możliwości udziału w projektach wraz 
z partnerami zagranicznymi. 
UMG oferuje swoim studentom możliwość wyjazdu 
na część studiów  do jednej z 46 uczelni partnerskich 
w 17 krajach programu. Studenci mogą również sko-
rzystać z możliwości wyjazdów na praktyki studenc-
kie. Dla pracowników w ofercie programu są wyjazdy 
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy 
szkoleniowe. Dla wszystkich uczestników mobilności 
oferowane jest wsparcie w ramach Programu Mentor.
Od 2015 roku uczestnicy programu Erasmus mogą ko-
rzystać 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 online.
Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oferuje rów-
nież dodatkowe wsparcie finansowe na czas wyjazdu. 
Wsparcie to dostępne jest w przypadku studentów 
legitymującym się stopniem niepełnosprawności lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

www.akademikigdynia.pl
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Współpraca międzynarodowa Uniwersytetu Mor-
skiego w Gdyni realizowana jest w oparciu o liczne 
umowy bilateralne zawarte z uczelniami na całym 
świecie. Przewidują one wymianę studentów i nauczy-
cieli, wizyty studyjne, podejmowanie wspólnych działań 
o charakterze naukowym i badawczym. W ramach 
współpracy Uniwersytetu z Hochschule Bremerhaven 
corocznie organizowane jest dwutygodniowe studenc-
kie międzynarodowe seminarium naukowe, w ramach 
którego odbywają się zajęcia wspólne z niemieckimi 
studentami wpierw w Uniwersytecie, a w drugim tygo-
dniu w Hochschule Bremerhaven. Studenci UMG mają 
również możliwość udziału w wymianie studenckiej 
z Shanghai Maritime University. 

UMG działa także aktywnie na forum organizacji 
międzynarodowych, takich jak: International Maritime 
Organization, International Association of Maritime 
Universities, Institute of Electrical and Electronics En-
gineers, International Mobile Satellite Organization. 
Wyrazem współpracy międzynarodowej Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni są projekty badawcze podejmowane 
wspólnie z partnerami z zagranicy. Przykładami mogą 
tu być wspólne prace badawcze realizowane w ramach 
polsko-chińskiej umowy o współpracy naukowo-tech-
nicznej z Shanghai Maritime University, a także europej-
skie projekty rozwojowe i edukacyjne, takie jak JOHANN, 
ROUTING, BALTIMARI, SATTRACK, JOHANNA, Innovation 
Management, czy projekty finansowane przez Interna-
tional Association of Maritime Universities – np. Coef-
fVoltEff, CYMET, NOAA. 

Uniwersytet jest również aktywnym organizatorem 
wielu konferencji, w tym międzynarodowych oraz stu-
denckich.

W ramach funduszy pozyskanych z programów Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju studentom oferowa-
ne są dodatkowe kursy i szkolenia kompetencyjne oraz 
szerokie wsparcie Biura Karier Studenckich.

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG

umg.edu.pl/biuro-karier-studenckich
www.facebook.com/bksumg/

Biuro Karier Studenckich

Po co jesteśmy?
Jesteśmy dla Was, służymy wsparciem, pomocą i infor-
macją.
Jak to robimy?
Dbamy o Wasze kompetencje i atrakcyjność na rynku 
pracy. Wspomagamy doradztwem personalnym i za-
wodowym, a także współpracujemy z otoczeniem biz-
nesowym.
Wspieramy rozwój uczelni badając losy jej absolwen-
tów. Działamy dla Was!
Jak działamy?
Biuro Karier realizuje różne projekty skierowane do 
studentów i absolwentów naszej uczelni.
Zrealizowane projekty takie jak „Cała naprzód ku za-
trudnieniu”, „Rejs do kariery”, „Rozwijaj żagle, Akade-
mio” wspomagały uczestników w wychodzeniu na ry-
nek pracy, umożliwiły zdobyć płatny staż lub pomagały 
w nabyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Obecnie realizujemy projekt „SezAM” współfinanso-
wany przez Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu 
uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach rozwija-
jących kompetencje miękkie, spotkać się i porozma-
wiać z praktykami zawodów, wziąć udział w wizytach 
studyjnych czy ukończyć certyfikowany kurs zawodo-
wy! W roku akademickim 2018/2019 studenci wzięli 
udział między innymi w takich kursach jak: AutoCAD, 
Autodesk Inventor, Dowodzenie Siłownią Okrętową, 
Eksploatacja i serwis okrętowych systemów automa-
tyki, Szkolenie z zakresu technik chromatograficznych.
Dodatkowo każdy z uczestników miał okazję skorzy-
stać z porad doradcy zawodowego.
Doradca Zawodowy na studiach?
Doradca zawodowy pomoże nie tylko w zakresie plano-
wania kariery i rozwoju osobistego ale zaoferuje mię-
dzy innymi konsultacje indywidualne, podczas których 
wesprze w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, 
pomoże odpowiednio przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej, przeprowadzi badanie kompetencji 
zawodowych, przedstawi aktualne oferty pracy, prak-
tyk i staży, przeprowadzi Coaching kariery oraz omówi 
aktualne zasady prawa pracy. Ponadto przeprowadza 
pełen proces doradczy, Fast CV-Check oraz warsztaty 
grupowe „Postaw na dobre CV”.
Chcesz wiedzieć więcej?
Pisz, dzwoń lub przyjdź do nas osobiście!
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Biuro ds. Marketingu

Biuro ds. Marketingu ma na celu kreowanie pozytywne-
go wizerunku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zarówno  
w kraju, jak i  za granicą. Do zadań Biura ds. Marketingu 
należy m.in.:
• koordynacja wszelkich działań promocyjnych  

i marketingowych na Uniwersytecie Morskim  
w Gdyni,

• przygotowanie i rozpowszechnianie reklam praso-
wych, radiowych, telewizyjnych, internetowych,

• przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów 
promocyjnych Uniwersytetu Morskiego, tj. ulotek, 
plakatów, informatorów,

• uczestnictwo w targach edukacyjnych,
•  uczestnictwo oraz współorganizacja imprez pro-

mujących Uczelnię.

Biuro ds. Marketingu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
ściśle współpracuje z kołami naukowymi i studenta-
mi. Każdy student UMG może reprezentować Uczelnię 
m.in. podczas targów edukacyjnych, dni otwartych, 
Święta Niepodległości, Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Społeczność akademicka
 

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.  
Nasza organizacja sprzyja rozwijaniu swoich zainte-
resowań i pasji wspierając koła naukowe, sekcje spor-
towe, Duszpasterstwo Ludzi Morza oraz organizując 
Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej „Delfinalia” 
i wiele innych wydarzeń kulturowych. Parlament re-
prezentuje studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdy-
ni na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów 
RP oraz na Forum Uczelni Technicznych. 

Studenci UMG

umg.edu.pl/biuro-marketingu

www.facebook.com/ParlamentStudentowUMG
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Koła naukowe

Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną 
szansę rozwoju ich pasji, zainteresowań i umiejętności. 
Członkowie kół naukowych aktywnie uczestniczą  
w wyjazdach integracyjnych, promocyjnych, konferen-
cjach oraz szkoleniach podczas których mają możli-
wość poznania wielu ciekawych ludzi, w tym również 
swoich potencjalnych pracodawców. 
Koła Naukowe są również organizatorami studenckich 
wydarzeń i konferencji. Wśród najważniejszych należy 
wymienić m. in.:
- Student Maritime Conference, 
- Studenckie Dni Jakości, 
- Forum Transportowe Młodych.
Na Uniwersytecie Morskim prężnie działa 15 kół na-
ukowych, m.in:
• Naukowe Koło „NAUTICA”
• Koło Naukowe Nawigator
• Naukowe Koło Towaroznawstwa „CARGO”
• Naukowe Koło Transportu i Logistyki „TRANSLOG”

Każdy student Uniwersytetu Morskiego w Gdyni może 
stworzyć własne koło naukowe, na którego działalność 
uzyska wsparcie finansowe z Uczelni. 

Chór

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 reprezentu-
jące różne epoki: od średniowiecza po współczesność, 
od małych form a’cappella po wielkie dzieła wokalno-
-instrumentalne. Swoimi występami chór regularnie 
uświetnia wydarzenia kulturalne, konferencje nauko-
we, uroczystości kościelne i akademickie - nie tylko  
w kraju, ale i poza jego granicami (Francja, Niemcy, 
Hiszpania, Włochy, Litwa).
Poza koncertami formacja ma w swoim dorobku 
płytę CD a także nagrania radiowe i telewizyjne,  
w tym udział w pełnometrażowej produkcji filmowej.  
W styczniu 2019 r. chór wystąpił ze słynnym włoskim 
tenorem - Andrea Bocellim. W lipcu 2019 chór zaśpie-

umg.edu.pl/kola_naukowe

umg.edu.pl/chor-umg
www.facebook.com/chor.umgdynia

wał u boku Beaty Kozidrak. Chór promuje Uniwersytet 
także poprzez udział w wymianach międzynarodo-
wych. We wrześniu 2019 r. brał udział w  Festiwalu 
„Voci d’Europa” w ramach wymiany z Sardyńskim chó-
rem Coro Polifonico Santa Croce.
Chór jest laureatem licznych nagród zdobytych pod-
czas konkursów i festiwali w kraju i zagranicą, spośród 
których warto wymienić:

• złoty dyplom na Międzynarodowym Festiwalu  
„Liviu Borlan” w Baia Mare (2018),

• drugie miejsce na V Ogólnopolskim Przeglądzie 
Chórów Akademickich Święty Krzyż (2018),

• srebrny dyplom w kategorii „chóry mieszane” 
na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Musica  
in Urbe w Bydgoszczy (2018),

• srebrny dyplom w kategorii „muzyka ludowa i mu-
zyka sakralna” na Międzynarodowym Festiwalu 
Canco Mediterrania

• w Barcelonie (2016),
• pierwsze miejsce w kategorii „chóry kameralne” 

na II Międzynarodowym Konkursie Chóralnym  
w Eišiškės (2013),

• pierwsze miejsce na Pomorskim Festiwalu Pieśni 
Pasyjnych (2010),

• nagroda dla najlepszego dyrygenta na Pomorskim 
Festiwalu Pieśni Pasyjnych (2010).

PRÓBY CHÓRU odbywają się w poniedziałki i czwartkio 
godz. 19.00 w auli A 15 (Bud. Wydz. Mechanicznego) 
lub w auli głównej.
Poza muzyczną pasją, członków chóru łączy szczegól-
na zażyłość towarzyska, co czyni formację podwójnie 
radosną :)

Chór UMG
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Klub studencki „Bukszpryt”

Oprócz rozwoju intelektualnego i fizycznego, studenci 
Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni mogą zawierać nowe 
kontakty towarzyskie w Klubie Studenckim „Bukszpryt”, 
zlokalizowanym w głównym gmachu Uczelni. Nastrój 
klubu nawiązuje do klimatów morskich. W centralnej 
jego części uwagę zwracają kolumny owinięte linami, 
bulaje na ścianach oraz stołki przy barze wykonane  
z tłoków silnika okrętowego. Klub wyposażony jest  
w bilard i środki audiowizualne. Co roku w Klubie Stu-
denckim „Bukszpryt” organizowane są m.in.: otrzęsiny, 
andrzejki, wieczór międzynarodowy, Dzień Hotelarza, 
Wieczór Absolwenta, koncerty szantowe. 

Statki szkolne 

Praktyki morskie prowadzone na statkach szkolenio-
wych to niezbędny, potwierdzony latami doświad-
czeń, element profesjonalnego kształcenia studentów 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Absolwent naszej 
Uczelni – oficer współczesnej floty – nawigator, me-
chanik czy elektryk okrętowy – to doskonale wykształ-
cony specjalista. Obok wiedzy teoretycznej, szkolenia 
na symulatorach, przechodzi kompleksowe praktyki  
w warunkach realnej służby na morzu. Dwa stat-
ki eksploatowane przez Uczelnię – „Dar Młodzieży”  
i „Horyzont II” – dają studentom wydziałów: Elektrycz-
nego, Mechanicznego i Nawigacyjnego możliwość zdo-
bywania podczas rejsów wszechstronnych morskich 
kwalifikacji.
„Dar Młodzieży” to jeden z najpopularniejszych ża-
glowców świata. Od pierwszej wielkiej międzykonty-
nentalnej podróży – rejsu na zlot żaglowców Osaka 
World Sail w 1983 roku - jest stałym uczestnikiem 
światowych spotkań pod żaglami. Wśród wielu spek-
takularnych podróży, wymienić warto transatlantycką 
wyprawę do Kanady na zlot żaglowców „Quebec 
84”, dla uczczenia 450 rocznicy odkrycia drogi Św. 
Wawrzyńca, udział w „Columbus Regatta 1992”  
z okazji 500-lecia od-krycia Ameryki przez Krzyszto-
fa Kolumba, powtórną wizytę w gościnnej japońskiej 
Osace w 1997 roku, a także częste starty, z sukcesami, 
w Tall Ships’ Races organizowane przez Sail Training 

International. 
Pierwszą, wokółziemską podróż, „Dar Młodzieży” od-
był w latach 1987-1988. Była to wyprawa na wielki zlot 
z okazji 200-lecia osadnictwa europejskiego na kon-
tynencie australijskim. Po entuzjastycznym przyjęciu  
w portach Australii, żaglowiec wziął kurs na przylądek 
Horn - w sumie podczas 274 dni zostawił za rufą 36 
352 mil morskich. 
„Dar Młodzieży” to statek sukcesywnie modernizo-
wany. Studenci uczą się w znakomitych warunkach, 
metodami i na sprzęcie stosowanym współcześnie na 
statkach światowej floty. Nowocześnie wyposażony 
mostek, szkolna sala nawigacyjna, sala dydaktycz-
na, wachty prowadzone na realnych stanowiskach 
zarówno na pokładzie jak i w siłowni, czynią z „Daru 
Młodzieży” prawdziwe pływające laboratorium eduka-
cyjne. 
Żaglowiec pełni także funkcję swoistego ambasado-
ra Polski i naszej Uczelni na świecie. „Dar Młodzieży”  
w ciągu 37 lat służby pod polską banderą (1982 – 
2019) odbył 254 podróży szkoleniowych, przepłynął 
prawie 631 612 Mm, 784 razy zawijał do portów całe-
go świata, przeszkolił ponad 20 096 uczniów i studen-
tów szkół morskich polskich i zagranicznych oraz 348 
laureatów.
Od maja 2018 roku do marca 2019 roku „Dar 
Młodzieży” uczestniczył w Rejsie Niepodległości 
- wielkiem 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 uni-
katowa jednostka służąca do prowadzenia praktyk 
morskich dla nawigatorów, mechaników, elektryków  
i elektroautomatyków.
Konstrukcja statku i jego wyposażenie spełniają wy-
mogi międzynarodowych konwencji morskich. Ka-
bina nawigacyjna wyposażona jest w niezależne 
stanowiska studenckie z repetytorami urządzeń nawi-
gacyjnych mostka, oraz obszerną centralę manewrowo 
– kontrolną. „Horyzont II” jest statkiem wielozadanio-
wym, obok szkolenia studentów przystosowanym do 
prowadzenia badań morza i utrzymywania komuni-
kacji ze stacjami naukowymi w rejonach polarnych.  
Corocznie przewozi naukowców oraz transportuje 
sprzęt i zaopatrzenie dla polskich stacji naukowych 
na Spitsbergenie. W ramach programowych praktyk 

www.facebook.com/Bukszpryt
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morskich, uczestniczą w tych rejsach również studenci. W latach 2000/2001 „Horyzont II” odbył także rejs na 
stację antarktyczną im. Henryka Arctowskiego w archipelagu Szetlandów Południowych. Statek dzięki swojemu 
wyposażeniu, oraz zdolności do pływania w lodach, uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach badaw-
czych. Wykorzystywany jest również w edukacyjnych programach popularyzujących osiągnięcia nauki.
Ostatnio „Horyzont II” brał udział w międzynarodowym projekcie JOHANN. To oryginalny projekt realizowany  
w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. Jest ukierunkowany na rozwój segmentu usług turystycznych  
z wykorzystaniem małych statków wycieczkowych, połączony z dostosowaniem niewielkich portów Południowego 
Bałtyku, uczestniczących w projekcie, do przyjmowania turystów podróżujących tego typu jednostkami. 

Dar Młodzieży UMG
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ul. Morska 81 - 87 
81 - 225 Gdynia

www.we.umg.edu.pl
        /UMG.Wydzial.Elektryczny

        

ul. Morska 81 - 87 
81 - 225 Gdynia

www.wm.umg.edu.pl

al. Jana Pawła II 3
81 - 345 Gdynia

www.wn.umg.edu.pl
        /Wydzial.Nawigacyjny

ul. Morska 81 – 87
81 – 225 Gdynia       

www.wpit.umg.edu.pl
        /WPiT.Uniwersytet.Morski.Gdynia

ul. Długi Targ 41/42
80 – 830 Gdańsk

Dziekanat:
tel.: +48 58 558 64 04
e-mail: biuro@we.umg.edu.pl 

Dziekanat:
tel.: +48 58 621 89 97 lub +48 58 558 63 21 
fax: +48 58 558 63 99
e-mail: dziekanat@wm.umg.edu.pl

Dziekanat Studiów Stacjonarnych:
tel.: +48 58 558 61 44; fax: +48 58 558 61 01
e-mail: wndt@wn.umg.edu.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych:
tel.: +48 58 558 61 39; fax: +48 58 558 61 01
e-mail: m.gasztych@wn.umg.edu.pl

Dziekanat:
tel.: +48 58 558 62 15 (st. stacjonarne)
tel.: +48 58 558 66 06 (st. niestacjonarne)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
tel.: +48 58 558 63 00 - rekrutacja na sem. zimowy
tel.: +48 58 558 62 67 - rekrutacja na sem. letni
(tylko w godz. pracy Komisji)
e–mail: rekrutacja@wpit.umg.edu.pl

tel.: +48 58 301 16 41
fax +48 58 301 35 13
e-mail: im@im.umg.edu.pl

Kontakt
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI

ul. Morska 81 – 87 
81 – 225 Gdynia
al. Jana Pawła II 3

81-345 Gdynia
e-mail: promocja@umg.edu.pl 

www.umg.edu.pl

#umgdynia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ MECHANICZNY

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

INSTYTUT MORSKI

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TOWAROZNAWSTWA
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Legenda:

A –  Wydział Mechaniczny 
W tej części znajdują się: dziekanat Wydziału Mechanicznego, pokoje wykładowców, sale wykładowe i labora-
toryjne, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Magazyn Główny UMG, Klub Studencki „Bukszpryt”. 

B  –  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. 
W budynku mieszczą się m.in.: Prorektorat ds. Kształcenia, Parlament Studentów UMG, dziekanat Wydziału 
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, sale wykładowe i laboratoryjne, Biuro Karier Studenckich oraz Biuro 
Marketingu UMG. 

C  –  Wydział Elektryczny  
W budynku znajdują się między innymi: Rektorat, Biblioteka UMG i Czytelnia, dziekanat Wydziału Elektrycz-
nego, pokoje wykładowców, sale wykładowe i laboratoryjne, punkt ksero.

F  –  Tu mieszczą się laboratoria informatyki oraz kasa i administracja uczelniana.
H  –  Laboratoria Wydziału Mechanicznego 

W budynku znajdują się m. in. laboratoria: silników spalinowych, mechanizmów pomocniczych, materiało-
znawstwa, 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



26

Uniwersytet Morski w Gdyni / Informator

ul
. 

Św
ię

to
ja

ńs
ka

ul
. 

Ka
ro

la
 B

or
ch

ar
dt

a

ul. F. Sędzickiego

In
fo

Bo
x

Skwer Kościuszki

al. Jana Pawła II

Marina Gdynia

Nabrzeże Pomorskie

ORP Błyskawica Dar Pomorza

Dar Młodzieży

Akwarium Gdyńskie MIRWydział

Basen UMG

Nawigacyjny UMG

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

SD
M

2

Plaża

Wydział Nawigacyjny UMG

Jak do nas dojechać?

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

SCHEMAT PRZYSTANKÓW SKM

Lu
zi

no

G
oś

ci
ci

no
 W

ej
he

ro
w

sk
ie

W
ej

he
ro

w
o

W
ej

he
ro

w
o 

N
an

ic
e

W
ej

he
ro

w
o 

Śm
ie

ch
ow

o

Re
da

 P
ie

le
sz

ew
o

Re
da

Ru
m

ia

Ru
m

ia
 J

an
ow

o

G
dy

ni
a 

Ci
so

w
a

G
dy

ni
a 

Ch
yl

on
ia

G
dy

ni
a 

Le
sz

cz
yn

ki

G
dy

ni
a 

G
ra

bó
w

ek

G
dy

ni
a 

St
oc

zn
ia

G
dy

ni
a 

G
łó

w
na

G
dy

ni
a 

W
zg

. 
Św

. 
M

ak
sy

m
ili

an
a

G
dy

ni
a 

Re
dł

ow
o

G
dy

ni
a 

O
rł

ow
o

So
po

t 
Ka

m
ie

nn
y 

Po
to

k

So
po

t

So
po

t 
W

yś
ci

gi

G
da

ńs
k 

Ża
bi

an
ka

G
da

ńs
k 

O
liw

a

G
da

ńs
k 

Pr
zy

m
or

ze
 –

 U
ni

w
er

sy
te

t

G
da

ńs
k 

Za
sp

a

G
da

ńs
k 

W
rz

es
zc

z

G
da

ńs
k 

Po
lit

ec
hn

ik
a

G
da

ńs
k 

St
oc

zn
ia

G
da

ńs
k 

G
łó

w
ny

G
da

ńs
k 

O
ru

ni
a

G
da

ńs
k 

Li
pc

e

Pr
us

zc
z 

G
da

ńs
ki

Ci
ep

le
w

o

G
dy

ni
a 

G
łó

w
na

G
dy

ni
a 

W
ie

lk
i K

ac
k

G
da

ńs
k 

O
so

w
a

Rę
bi

ec
ho

w
o

Pę
po

w
o 

Ka
rt

us
ki

e

Żu
ko

w
o 

W
sc

ho
dn

ie

Bo
rk

ow
o

Ba
bi

 D
ół

Re
da

 R
ek

ow
o

Re
da

Uniwersytet
Morski

w Gdyni



27

Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

ul. Morska 81-87
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81-345 Gdynia
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80-830 Gdańsk

Uniwersytet Morski w Gdyni

(+48) 58 558 62 74
promocja@umg.edu.pl
www.umg.edu.pl
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