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Pozycja UMG i WE

.
•• PONAD STO LAT TRADYCJI UMG PONAD STO LAT TRADYCJI UMG !

•• PRAWIE 70 LAT WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO PRAWIE 70 LAT WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO !

• UMG - największa uczelnia morska w Unii Europejskiej

• UMG - trzecie miejsce na świecie i pierwsze w Europie 
w światowym rankingu uczelni morskich

• Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i kompetentną kadrę
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• Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i kompetentną kadrę

Na opublikowanej pod koniec 2021 roku przez naukowców  z 
Uniwersytetu Uniwersytetu StanformaStanforma liście 2% najbardziej wpływowych naukowców 
z całego świata znalazło się 6 pracowników Wydziału Elektrycznego!

• Dysponujemy bardzo nowoczesna bazą laboratoryjną

• Dajemy naszym absolwentomabsolwentom dużą szansę na bardzo dobrze płatną pracę na 
lądzie i na morzu (nawet 8 000 Euronawet 8 000 Euro miesięczniemiesięcznie)
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Uprawnienia zawodowe 
Absolwentów WE

.

Absolwenci studiów inżynierskich uzyskują:

– dyplom inżyniera, 

– prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia,

– prawo do otrzymania dyplomu morskiego oficera oficera 

www.we.umg.edu.pl

– prawo do otrzymania dyplomu morskiego oficera oficera 
elektroautomatyka okrętowegoelektroautomatyka okrętowego (po odbyciu praktyki) 
i ukończeniu specjalności Elektroautomatyka Okrętowa,

– prawo przystąpienia do egzaminu na świadectwo oficera świadectwo oficera 
radioelektronikaradioelektronika (po odbyciu praktyki) 
i ukończeniu specjalności Elektronika Morska,

– inne, np. uprawnienia SEP. 
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Poza tym …

.

•• Kameralna atmosfera Kameralna atmosfera 

- łatwy dostęp studenta do wykładowcy, dziekanatu, dziekanów 

- student nie jest anonimowystudent nie jest anonimowy

• Zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktycznypraktyczny
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• Zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktycznypraktyczny

• Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji rozwijania swoich pasji naukowych, 
samorządowych, sportowych, a nawet artystycznych

• Absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracędobrze płatną pracę na lądzie 
lub na morzu
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•• Wysokie stypendiaWysokie stypendia dla najlepszych studentów

nawet do 1700 zł 

• Udział studentów w badaniach naukowych badaniach naukowych i pisaniu publikacjipublikacji
naukowych

Poza tym …
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naukowych

• Co roku, za wybitne osiągnięcia, studenci i doktoranci WE 
zdobywają nagrody i stypendiastypendia MEiN, MI, Marszałka 
Województwa Pomorskiego i inne
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 Nasze Koła Naukowe oraz studenci są laureatami nagrody nagrody 
Czerwonej Róży Czerwonej Róży dla najlepszego koła naukowego oraz studenta na 
Pomorzu

 W 2019 roku absolwent WE zdobył nagrodę III stopnia w 

Osiągnięcia studentów 
i absolwentów WE  
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 W 2019 roku absolwent WE zdobył nagrodę III stopnia w 
konkursie o Nagrodę naukową Prezesa Polskiej Agencji 
Kosmicznej  za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu 
inżynierii kosmicznej

 W 2020 roku w zdalnym finale konkursu „Mistrzostwa Polski 
w programowaniu PLC”, tytuł I Wicemistrza w kategorii Ekspert 
otrzymał student III roku specjalności Elektroautomatyka okrętowa
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 W 2020 roku student WE zajął II miejsce w Konkursie 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich  (SEP) 
Oddział Gdańsk na najlepszą pracę dyplomową inżynierską

 W 2021 roku absolwent studiów II stopnia kierunku Elektronika 

Osiągnięcia studentów 
i absolwentów WE  
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 W 2021 roku absolwent studiów II stopnia kierunku Elektronika 
i Telekomunikacja specjalności Elektronika Morska, został 
laureatem Konkursu Ministra Obrony Narodowej za najlepszą 
pracę magisterską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności
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 W 2022 roku student studiów stacjonarnych II stopnia kierunku 
Elektrotechnika - zajął II miejsce w III edycji Konkursu Na 
Najlepszą Pracę Dyplomową Magisterską i Inżynierską w Obszarze 
Nauk Technicznych! organizowanego przez Pomorską Radę 

Osiągnięcia studentów 
i absolwentów WE  
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Nauk Technicznych! organizowanego przez Pomorską Radę 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 
Organizacji Technicznej w Gdańsku
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• Wszystkim studentom, którzy chcą zamieszkać w naszych trzech 
akademikach, gwarantujemy miejsce w Studenckich Domach 
Marynarza (SDM) zlokalizowanych przy kampusie UMG.

Studenckie Domy Marynarza
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• Możliwość odbycia części studiów na 
uczelniach partnerskich w ramach 
programu ERASMUS ERASMUS i innych 
programów bilateralnych

Praktyki zagraniczne
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Podsumowując 

.
• Studia na Wydziale Elektrycznym są ciekawe ciekawe 

i dobrze przygotowują do zawodu,i dobrze przygotowują do zawodu, ale wymagają 
dużego zaangażowania

• Ukończenie tych studiów gwarantuje dobrze płatną dobrze płatną 
pracępracę na lądzie i na morzu
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pracępracę na lądzie i na morzu

• W czasie studiów można przeżyć ciekawą przygodęciekawą przygodę, 
zwłaszcza w trakcie praktyk morskich

• Kameralność Kameralność Wydziału umożliwia indywidualne 
podejście do każdego studenta
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Zapraszamy na studia na Zapraszamy na studia na 

Wydział ElektrycznyWydział Elektryczny UMG ! UMG ! 
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