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Od Rektora 
 
Drodzy Maturzyści! 

Popularne jest dziś stwierdzenie, że XXI wiek to czas 
rozwoju gospodarczego, rozkwitu wspólnoty europej-
skiej oraz współpracy międzynarodowej. Aby, jednak 

realnie kształtować nasze czasy, potrzebni są zdolni, kreatywni, do-
brze wykształceni młodzi ludzie. Dlatego właśnie wybór uczelni jest 
decyzją tak ważną: tylko satysfakcja ze studiów na wybranym przez 
Was kierunku może ułatwić dalszą karierę zawodową. 
 
Mam nadzieję, że niniejszy informator przybliży Wam wyjątkową 
Uczelnię, jaką jest Akademia Morska w Gdyni. To tu możecie zdobyć 
cenne informacje na temat dalszego kształcenia, a także rozwiać 
wszelkie dręczące Was wątpliwości. 
 
Matura to stresujący okres w życiu młodego człowieka, jednak nie 
bójcie się myśleć o swojej przyszłości. Wykorzystajcie szansę, jaką 
daje Wam XXI wiek. Dołączcie do elitarnego grona studentów.

prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz 
Rektor Akademii Morskiej w Gdyni 
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Od Przewodniczącego 
Parlamentu Studentów 
Akademii Morskiej w Gdyni 

Koleżanki i Koledzy, Przyszli Studenci!
 
Stoicie u progu matury, która będzie pierwszym ważnym etapem 
planowania przyszłej kariery. Prawdziwym egzaminem dojrzałości 
jest wybór właściwej uczelni wyższej, w której zdobędziecie nie-
zbędną wiedzę i poznacie metody jej wykorzystania. To bardzo 
ważny wybór, niosący za sobą konsekwencje. Musicie zatem wybrać 
taką uczelnię, w której będziecie mogli się spełniać, uczelnię dającą 
Wam dobry start w dorosłe życie. 

Dzisiejszy świat zmienia się w szybkim tempie, stawiając przed 
młodymi ludźmi coraz to nowe wyzwania. Rodzą się obawy o przy-
szłość. Właściwy wybór może być gwarancją spokojnego snu i dobrą 
prognozą na resztę życia. Doświadczenie w szkolnictwie wyższym, 
bogata tradycja, wysoka pozycja uczelni w kraju oraz dobra renoma 
w świecie to atuty, którymi powinien się kierować każdy maturzysta. 

Akademia Morska w Gdyni spełnia wszystkie te wymagania, dając 
swoim absolwentom więcej niż tylko dyplom. To bezpieczny port, 
w którym każdego roku miejsce znajdują absolwenci szkół średnich. 
To miejsce, które przygotowuje do dorosłego życia, pozwala po-
znać interesujących ludzi, daje możliwość realizowania się na wielu 
płaszczyznach i rozwijania własnych talentów. Uczelnia wyższa to 
ostatni krok przed dorosłym życiem. Absolwenci Akademii Morskiej 
w Gdyni nie boją się przestąpić tego progu. Nabyta wiedza i umie-
jętności są gwarancją zawodowego sukcesu.

Dołącz do nas!

Małgorzata Malinowska
Przewodnicząca Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Gdyni
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O Uczelni  
 Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczel-
nia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca 
przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i mene-
dżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie 
inżynierskim i magisterskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie 
uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Po-
nadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, 
podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. 
Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktual-
ne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest 
to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno 
morskich, jak i lądowych. 
 Bogatą historię Akademii Morskiej w Gdyni zapoczątkował podpi-
sany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powo-
łujący do istnienia Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej polskiej 

 Obecnie Akademię Morską w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające 
się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsię-
biorczości i Towaroznawstwa w ramach, których Uczelnia rozwija 
swoją działalność naukowo – dydaktyczną w 7 kierunkach studiów, 
w 30 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowa-
nia, a Wydział Elektryczny oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towa-
roznawstwa dodatkowo prawa habilitowania. W Akademii Morskiej 
w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wie-
dzę ok. 7 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się 
wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akade-
mickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny. 

 Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia ofice-
rów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarzą-
dzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001: 2000 
i obejmuje całą działalność Akademii Morskiej w Gdyni. O wysokiej 
randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Między-
narodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Szkoły Morskiej byli przekonani, że kształcenie przyszłych oficerów 
marynarki handlowej musi odbywać się przede wszystkim w trakcie 
rejsów pełnomorskich. Konieczne stało się zatem nabycie dla nowej 
placówki odpowiedniego statku. Polską banderę na jednostce szkol-
nej, której nadano nazwę „Lwów”, podniesiono 4 września 1921 
roku, a Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: 
Nawigacyjnym i Mechanicznym. 

 W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do 
Gdyni. W roku szkolnym 1930/1931 wysłużony „Lwów” został wy-
mieniony na kolejny szkolny żaglowiec „Dar Pomorza”. 
 W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. 
Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności, tak 
że u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały 
się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno – Gospo-
darczy. 
 W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status poma-
turalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją 
z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 
1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W owym cza-
sie Uczelnia dysponowała możliwościami kształcenia studentów na 
czterech wydziałach, w szesnastu specjalnościach. 
 Do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne: w 1982 roku 
przepiękny żaglowiec „Dar Młodzieży”, a w roku 2000 nowoczesny 
statek badawczo – szkoleniowy „Horyzont II”. 

 Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch jednostek szko-
leniowych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży” 
i nowoczesnego statku badawczo – szkoleniowego „Horyzont II”. Na 
statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego 
i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie. 
 Akademia Morska w Gdyni dokłada wszelkich starań, aby wszyscy 
studenci mogli okres spędzony w murach Uczelni uznać za twórczy 
i pożyteczny pod każdym względem.

 
Akademia Morska w Gdyni dzięki bogatym, prawie stuletnim, trady-
cjom edukacji morskiej jest Uczelnią kształcącą kadry morskie dla 
polskiej i europejskiej gospodarki morskiej na najwyższym pozio-
mie wymagań Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Dzięki temu 
Uczelnia jest w pełni otwarta na świat i jego wyzwania, a jej ab-
solwenci znajdują ciekawą i dobrze płatną pracę na lądzie i morzu. 

Studia w Akademii Morskiej w Gdyni to droga do atrakcyjnego zawo-
du, możliwość ciekawej i dobrze płatnej pracy na lądzie i na morzu, 
młodzieńcza przygoda i okno na świat dla ambitnych. 

prof. dr hab. inż. Jóźef Lisowski, 
Kierownik Katedry Automatyki Okrętowej
Wydział Elektryczny AMG
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Zasady rekrutacji
Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i nie-
stacjonarne w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 
2013/2014

Studia I stopnia
 
Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkołę 
ponadgimnazjalną i zdały egzamin maturalny. Kończą się uzyska-
niem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Zasada przelicza-
nia wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekru-
tacyjnego:
 
1.  Dotyczy kandydatów z nową maturą:

 
WPR = 0,2 x ppm + 0,4 x prm + 0,15 x ppj + 0,25 x prj

gdzie:

WPR  –  wynik postępowania rekrutacyjnego
ppm  –  wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki 

na poziomie podstawowym
prm  –  wynik pisemnego egzaminu maturalnego wybranego 

przez kandydata przedmiotu spośród matematyki, fizyki 
z astronomią, chemii, geografii, biologii i informatyki 
zdawanego na poziomie rozszerzonym

ppj  –  wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym (angielski, nie-
miecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski)

prj  –  wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego na poziomie rozszerzonym (angielski, nie-
miecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski)

według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, liczonych według wzoru:

WPR = 0,6 x dyp + 0,4 x ols

gdzie:
WPR  –  wynik postępowania rekrutacyjnego
dyp  –  ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jed-

nolitych magisterskich
ols  –  średnia ocena z ukończonych studiów I stopnia lub jedno-

litych magisterskich

W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić dyplom 
ukończenia studiów wyższych tego samego lub pokrewnego kierunku 
studiów wraz z suplementem zawierającym informację o średniej 
ocen ze studiów.

W przypadku gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu 
– do wstępnego przyjęcia honorowane będzie zaświadczenie o od-
bytych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną 
średnią ocen uzyskanych w ich toku, oceną na dyplomie oraz uzy-
skanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest 
absolwentem.

Kandydaci na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 
II stopnia będą przyjmowani w ramach przyjętych limitów przyjęć, 
na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.

Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandyda-
ta z pokrewnego kierunku studiów podejmuje dziekan, który ustala 
sposób uzupełnienia różnic programowych.

Akademia Morska w Gdyni w toku postępowania rekrutacyjnego nie 
przeprowadza testów sprawnościowych.
 

Rekrutacja krok po kroku
1.  Zarejestruj się w systemie elektronicznej rekrutacji:  

http://rekrutacja.am.gdynia.pl

2.  Dokonaj opłaty rekrutacyjnej poprzez wpłatę: 
 •  w kasie Akademii Morskiej w Gdyni (ul. Morska 83, budynek F, 

pokój nr 135, w godz. 10.00 – 14.00; w sierpniu kasa nieczynna, 
opłaty należy uiszczać w sekretariacie Kanclerza AMG) 

 •  na konto Akademii Morskiej w Gdyni (dane do dokonania wpłaty 
pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie elektronicz-
nej rekrutacji). Numery kont bankowych podane są również na 
stronach internetowych poszczególnych wydziałów:

 
  Wydział Elektryczny: www.we.am.gdynia.pl
  Wydział Mechaniczny: www.wm.am.gdynia.pl
  Wydział Nawigacyjny: www.wn.am.gdynia.pl
  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: 
  www.wpit.am.gdynia.pl
 
3.  Złóż dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (wykaz 

niezbędnych dokumentów widnieje w systemie elektronicznej 
rekrutacji i na stronach wybranego wydziału) w wyznaczonym 
terminie – (godziny przyjmowania dokumentów na stronach inter-
netowych poszczególnych wydziałów). 

  Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie: www.am.gdynia.pl 
w zakładce: Informacje dla kandydatów. 

2. Dotyczy kandydatów ze starą maturą:

WPR = epm + euj

gdzie:
WPR  – wynik postępowania rekrutacyjnego
epm  – wynik egzaminu z matematyki
euj  – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego

O
ce

na

epm euj 

skala ocen
od 1 do 6 

skala ocen
od 2 do 5

skala ocen
od 1 do 6 

skala ocen
od 2 do 5

6 60 pkt  – 40 pkt  – 

5 40 pkt 60 pkt 30 pkt 40 pkt

4 20 pkt 40 pkt 20 pkt 25 pkt

3 15 pkt 15 pkt 10 pkt 10 pkt

2 5 pkt  – 5 pkt  – 

W przypadku nie wyczerpania limitu przyjęć na studia I stopnia 
podczas rekrutacji w pierwszej turze, prowadzonej na podstawie 
konkursu świadectw maturalnych, dziekan ogłasza drugą turę rekru-
tacji, w czasie której kandydaci przyjmowani są w kolejności zgło-
szeń, aż do wyczerpania limitu. 

Studia II stopnia

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia 
I stopnia. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera. Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności 
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REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 
STUDIA STACJONARNE 
I i II stopnia 

STUDIA NIESTACJONARNE
I i II stopnia

I tura I tura 
19.06.2013 r. – 23.07.2013 r. 
- przyjmowanie dokumentów

19.06.2013 r. – 23.07.2013 r.  
– przyjmowanie dokumentów

25.07.2013 r. – ogłoszenie 
wyników rekrutacji

25.07.2013 r. – ogłoszenie 
wstępnych wyników rekrutacji

01.08.2013 r. – ostateczny 
termin składania oryginałów 
świadectw

01.08.2013 r. – ostateczny 
termin składania oryginałów 
świadectw

II tura II tura
26.07.2013 r. – 19.09.2013 r. 
- przyjmowanie dokumentów; 
decyzja o przyjęciu po złożeniu
kompletu dokumentów

26.07.2013 r. – 19.09.2013 
r. – przyjmowanie kompletu 
dokumentów wraz z opłatą za 
I semestr w godz. wskazanych 
na stronach internetowych 
wydziałów, decyzja o przyjęciu 
po złożeniu kompletu doku-
mentów

20.09.2013 r. – ogłoszenie 
wyników rekrutacji

20.09.2013 r. – ogłoszenie 
wyników rekrutacji

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI
STUDIA STACJONARNE
II stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE
I i II stopnia

31.01.2014 r. – 21.02.2014 r. 
-  przyjmowanie kompletu 
dokumentów

16.12.2013 r. – 21.02.2014 r.  
– przyjmowanie kompletu 
dokumentów

24.02.2014 r. – ogłoszenie 
wyników rekrutacji

24.02.2014 r. – ogłoszenie 
wyników rekrutacji

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 
81 – 225 Gdynia, ul. Morska 81 – 87 
tel.: + 48 58 690 16 51, fax: +48 58 621 99 38 
e–mail: wedt@am.gdynia.pl
www.we.am.gdynia.pl

Absolwenci Wydziału Elektrycznego mają możliwość zatrudnienia 
zarówno na lądzie, jak i na morzu. Na specjalnościach „morskich”  - 
oprócz dyplomów ukończenia studiów wyższych - istnieje możliwość 
uzyskania dyplomów morskich, uprawniający do podjęcia pracy na 
stanowisku oficera marynarki handlowej. Na Wydziale Elektrycznym 
dużą wagę przykłada się do zajęć laboratoryjnych wykorzystujących 
sprzęt rzeczywisty, dzięki czemu nasi studenci już w takcie studiów 
zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się nowoczesną 
aparaturą pomiarową oraz umiejętności obsługi systemów i urzą-
dzeń występujących zarówno na statkach morskich, jak i w przemy-
śle lądowym.
 

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, 
Dziekan Wydziału Elektrycznego

Na Wydziale Elektrycznym prowadzone są zajęcia na dwóch nowo-
czesnych kierunkach technicznych: ELEKTROTECHNIKA oraz ELEK-
TRONIKA i TELEKOMUNIKACJA

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

 
Kierunek: Elektrotechnika 
Specjalności:
 • Elektroautomatyka Okrętowa – specjalność morska (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)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom magi-
stra inżyniera. Studia 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 
 • Elektronika Morska – specjalność lądowa (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

SS  – Studia Stacjonarne
SN – Studia Niestacjonarne 

Studenci specjalności morskich na studiach stacjonarnych odbywają 
praktyki na statkach szkolnych AMG oraz u armatorów krajowych 
i zagranicznych.
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Studia stacjonarne są bezpłatne.
Studia niestacjonarne są odpłatne.

Oferowane formy realizacji zajęć na 
studiach niestacjonarnych dają moż-
liwość godzenia studiowania z pracą 
zawodową.

Od ponad 50 lat Wydział Elektryczny przygotowuje specjalistów do 
pracy na statkach morskich, na stanowiskach oficera elektroautoma-
tyka okrętowego oraz oficera radioelektronika okrętowego.

Wydział Elektryczny ma uprawnienia do nadawania stopnia nauko-
wego doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach (elektronika 
i elektrotechnika) oraz stopnia doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w  dyscyplinie elektrotechnika.

Kierunek Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym jest to kie-
runek po którym łatwo znaleźć dobrze płatną pracę. Ponadto na 
Wydziale Elektrycznym mamy najwyższe stypendia rektora dla naj-
lepszych studentów.

Maciej, 
student Wydziału Elektrycznego

Elektroautomatyka
 • studia stacjonarne II stopnia
  • studia niestacjonarne II stopnia

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

Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni jest, zdaniem na-
szych studentów, Wydziałem elitarnym, ze względu na profil i cha-
rakter studiów, możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań 
oraz nieprzeciętne perspektywy zawodowe. Wydział posiada pełne 
prawa akademickie, oferując możliwości kształcenia na dwóch kie-
runkach: Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja, na 
trzech poziomach: inżynierskim, magisterskim i doktorskim. 
Studenci kierunku Elektrotechnika, oprócz dyplomu ukończenia 
studiów wyższych mają szansę uzyskania dyplomu oficera elektry-
ka okrętowego, będącego przepustką do zarobków 4-5 tys. Euro 
miesięcznie. Dodatkowo absolwenci kierunku Elektrotechnika, po 
ukończeniu praktyki budowlanej, mogą ubiegać się o uzyskanie 
uprawnień budowlanych bez organiczeń - w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. 

prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski 
Prorektor ds. Nauki 
Kierownik Katedry Elektroenergetyki Okrętowej 
Wydział Elektryczny AMG
 

Równolegle ze specjalnościami morskimi, uwzględniając zapo-
trzebowanie rynku pracy, Wydział Elektryczny kształci na spe-
cjalnościach typowo lądowych.

OFERTA EDUKACYJNA NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA

Elektroautomatyka Okrętowa
 • studia stacjonarne I stopnia 
 • studia niestacjonarne I stopnia

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, pozwalający zajmować stanowi-
sko oficera elektroautomatyka na statkach floty handlowej oraz podej-
mować pracę inżynierską w przedsiębiorstwach lądowych. Absolwenci tej 
specjalności są obecnie najbardziej poszukiwanymi i najlepiej opłacanymi 
specjalistami zatrudnianymi na statkach armatorów polskich i zagranicz-
nych.

Komputerowe Systemy Sterowania
  • studia stacjonarne I i II stopnia
  • studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci tej specjalności, z dobrą znajomością nowoczesnych ukła-
dów automatyki, mają dużą wiedzę w zakresie systemów IT oraz języków 
programowania komputerów i sterowników PLC. Są chętnie zatrudniani 
w różnych gałęziach przemysłu, jako specjaliści w zakresie zastosowań 
technik komputerowych w przemysłowych systemach kontrolno – pomia-
rowych, ich projektowania i eksploatacji.

OFERTA EDUKACYJNA NA KIERUNKU ELEKTRONIKA  
I TELEKOMUNIKACJA

Elektronika Morska
 • studia stacjonarne I i II stopnia 
 • studia niestacjonarne I i II stopnia 

Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów 
elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektro-
nicznych i telekomunikacyjnych, są także przygotowani do podjęcia pracy 
na statkach marynarki handlowej w charakterze oficerów radioelektro-
ników.

 

Systemy i Sieci Teleinformatyczne 
 • studia stacjonarne I i II stopnia 
 • studia niestacjonarne I i II stopnia 

Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania i eksploatacji urzą-
dzeń, systemów i sieci teleinformatycznych oraz elektronicznych. Po stu-
diach z łatwością znajdują pracę u operatorów systemów i sieci telekomu-
nikacyjnych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych i serwisowych 
branży radiokomunikacyjnej, elektronicznej i informatycznej.
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Wydział Elektryczny oferuje kształcenie w nowoczesnych labo-
ratoriach i pracowniach tematycznych. Absolwenci studiów II 
stopnia mogą ubiegać się o budowlane uprawnienia projektowe 
w Izbie Inżynierów w zakresie instalacji elektrycznych i teleko-
munikacyjnych. 

Gdy rozpocząłem karierę naukową w Akademii Morskiej zaskoczyła 
mnie sympatyczna kameralność Uczelni. Nie jest to moloch, posia-
dający tysiące studentów na jednym wydziale - jako wykładowca 
- znam moich studentów. Studenci znają się nawzajem i mają bez-
pośredni kontakt z wykładowcami, nie są tylko numerem indeksu. 
Kontakty nasze nie dotyczą tylko spraw uczelnianych, wielokrotnie 
zdarzało mi się służyć radą w trudnych sprawach życiowych.      

dr hab. inż. Piotr Dębicki, prof. AMG
Wydział Elektryczny AMG

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Elektryczne-
go: www.we.am.gdynia.pl

WYDZIAŁ MECHANICZNY 
 
81 – 225 Gdynia, ul. Morska 81 – 87 
tel.: + 48 58 690 13 21, fax: +48 58 690 13 99
e–mail: wmdt@am.gdynia.pl
www.wm.am.gdynia.pl 

Absolwenci studiów posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu bu-
dowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń okrętowych, 
przez co łatwo znajdują pracę na lądzie i morzu. Jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na zatrudnienie oficerów mechaników okręto-
wych, szczególnie absolwentów wydziału, przez armatorów różnych 
bander. Prawie 100 % absolwentów od razu po skończeniu studiów 
znajduje zatrudnienie. 
Wiedza zdobyta na Wydziale Mechanicznym pozwala na łatwe prze-
kwalifikowanie się do pracy na lądzie. 
Wydział Mechaniczny stwarza korzystną atmosferę dla studiowania, 
przyjmując za zasadę, że na wydziale najważniejszy jest student. 

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

Wydział Mechaniczny kształci specjalistów na potrzeby gospodarki 
morskiej i lądowej na kierunku: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. 
Specjalności studenci wybierają po drugim roku studiów. Aby mogła 
być utworzona dana specjalność, musi być min. 15 studentów. 

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

nych - specjalność morska (SS,SN - 8 semestrów). Absolwent 
otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu ofice-
ra mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;

 •  Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - spe-
cjlaność lądowa (SS - 7 semestrów; SN - 8 semestrów);

 •  Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność lądowa  
(SS - 7 semestrów; SN - 8 semestrów);

 •  Inżynieria Produkcji - specjalność lądowa (SS - 7 semestrów; 
SN - 8 semestrów).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

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

nych - specjalność morska (SS - 3 semestry; SN - 4 semestry) 
- tylko dla absolwentów AMG po studiach I stopnia. Absolwent 
otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu ofice-
ra mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;

 •  Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - spe-
cjalność lądowa (SS - 3 semestry; SN - 4 semestry);

 •  Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność lądowa  
(SS - 3 semestry; SN - 4 semestry);

 •  Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 - specjalność morska (SS, SN 
- 4 semestry). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do 
uzyskania dyplomu oficera wachtowego mechanika okrętowego 
na poziomie operacyjnym. Przyjmowani są kandydaci z dyplo-
mem inżyniera nauk technicznych z całej Polski. Studenci w 
3 semestrze odbywają praktyki morskie. 

SS  – Studia Stacjonarne
SN – Studia Niestacjonarne 

Wydział Mechaniczny prowadzi studia na specjalnościach morskich 
i lądowych. Studenci pierwszego stopnia specjalności morskich po 
4 semestrze odbywają praktyki na statkach szkolnych AMG („Dar 
Młodzieży”, „Horyzont II”), a w semestrze 6 na statkach handlowych 
różnych typów. 

Absolwenci po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach 
morskich armatorów całego świata na atrakcyjnych finansowo 
kontraktach.
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OFERTA EDUKACYJNA NA KIERUNKU MECHANIKA 
I BUDOWA MASZYN

Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicz-
nych 
 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • studia niestacjonarne I i II stopnia

W ramach tej typowo morskiej specjalności można uzyskać specjalizację 
w dziedzinie: eksploatacja siłowni okrętowych oraz eksploatacja siłowni 
platform wiertniczych. Studenci uzyskują wszechstronną i nowoczesną 
wiedzę techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu eksploatacji 
i podstaw projektowania siłowni okrętowych oraz siłowni platform wiert-
niczych. Zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną w dziale 
maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie zarządzania (ofi-
cer mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymagania określone 
w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy (kon-
wencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). Absolwenci 
tej specjalności po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach mor-
skich armatorów całego świata na atrakcyjnych finansowo kontraktach.

Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • studia niestacjonarne I i II stopnia 

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę techniczną z zakresu nowo-
czesnego kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrę-
towych i portowych. Nabywają umiejętności w zakresie metod kontro-
li jakości elementów maszyn, analizy uszkodzeń, diagnostyki maszyn 
i urządzeń, technologii demontażu i montażu, planowania remontów 
i regeneracji części maszyn. Absolwenci są dobrze przygotowani do pra-
cy w zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową, 
w zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyj-
nych, portach morskich oraz do prowadzenia samodzielnej działalności 
produkcyjno – remontowej.

Wydział Mechaniczny cały czas wzbogaca swoją bazę dydaktycz-
ną. W 2011 roku zostały otwarte trzy nowe laboratoria naukowe: 
tribologii, inżynierii powierzchni, diagnostyki technicznej.

W trakcie studiów studenci zdobywają praktyczne umiejętności 
w dobrze wyposażonych warsztatach i nowoczesnych laborato-
riach.

Studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni dają 
gwarancję zdobycia wszechstronnego wykształcenia technicznego 
w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn pozwalającego znaleźć 
zatrudnienie nie tylko w przemyśle okrętowym, ale także w wielu 
innych dziedzinach gospodarki. 

dr inż. Mariusz Giernalczyk, prof. nadzw. AMG 
Wydział Mechaniczny AMG 

Wydział Mechaniczny ma uprawnienia do nadawania stopnia nauko-
wego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploata-
cja maszyn.

Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 
 • studia stacjonarne II stopnia 
 • studia niestacjonarne II stopnia 

Absolwenci mają wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną w dziale 
maszynowym w specjalności mechanicznej, na poziomie operacyjnym 
(oficer wachtowy mechanik okrętowy). Spełniają w tym zakresie wymaga-
nia określone w międzynarodowej konwencji dotyczącej wyszkolenia ma-
rynarzy (konwencja STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej). 
Absolwenci są przygotowani do pracy na statkach morskich na stanowisku 
oficera wachtowego mechanika okrętowego, na atrakcyjnych finansowo 
kontraktach oraz czeka ich dalszy ewentualny rozwój zawodowy po ukoń-
czeniu specjalistycznych kursów. Istnieje także możliwość podjęcia pracy 
w instytucjach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojo-
wych oraz w uczelniach wyższych w charakterze pracowników naukowo 
– dydaktycznych. 

Wydział Mechaniczny posiada certyfikat jakości ISO 9001, po-
twierdzający wysoką jakość kształcenia na kierunku Mechanika 
i Budowa Maszyn.

Każdemu kto poważnie myśli o przyszłości polecam studia na Wy-
dziale Mechanicznym, które dają ogromne możliwości zawodowe. 
Dzięki AMG poznałam wielu ciekawych ludzi oraz rozwinęłam swoje 
pasje i zainteresowania.

Kamila, 
studentka Wydziału Mechanicznego

Inżynieria Eksploatacji Instalacji 
 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • studia niestacjonarne I i II stopnia

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

Inżynieria Produkcji 
 • studia stacjonarne I stopnia 
 • studia niestacjonarne I stopnia

Studenci tej specjalności uzyskują specjalistyczną i nowoczesną wiedzę 
techniczną oraz nabywają umiejętności z zakresu inżynierii mechanicz-
nej, które pozwalają im dobrze rozumieć zagadnienia konstrukcyjne, 
a także rozszerzoną wiedzę i umiejętności organizacyjne w szeroko ro-
zumianym obszarze inżynierii produkcji. Pozwoli to absolwentom na 
opracowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, dobór personelu, 
wdrażanie innowacji. Są również przygotowani do zarządzania kosztami 
i finansami małych przedsiębiorstw. Absolwenci są wszechstronnie przy-
gotowani do pracy w małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstwach: 
wytwórczych i usługowych różnych branż. 

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Mechanicz-
nego: www.wm.am.gdynia.pl 
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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 Morskim (SS, SN)
 • Żegluga Arktyczna (SS, SN)

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

SS  – Studia Stacjonarne
SN – Studia Niestacjonarne 

Wydział Nawigacyjny prowadzi studia na specjalnościach morskich 
i lądowych. Studenci specjalności morskich odbywają praktyki m.in. 
na „Darze Młodzieży” i „Horyzoncie II”.

Studia stacjonarne są bezpłatne.
Studia niestacjonarne są odpłatne.

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY 
 
81 – 345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3
tel.: +48 58 690 11 00 – dla studiów stacjonarnych 
tel.: +48 58 690 11 05 – dla studiów niestacjonarnych 
fax: +48 58 690 11 01
e–mail: wndt@am.gdynia.pl
www.wn.am.gdynia.pl
www.facebook.com/Wydzial.Nawigacyjny

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunkach: NAWIGACJA 
oraz TRANSPORT.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Kierunek: Nawigacja
Absolwent otrzymuje dodatkowo dyplom oficera marynarki handlo-
wej. 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)

Studia przygotowują inżynierów i magistrów inżynierów 
nawigatorów w zakresie eksploatacji statku w nowocze-
snym transporcie morskim oraz systemów bezpieczeństwa 
żeglugi.

OFERTA EDUKACYJNA NA KIERUNKU NAWIGACJA

Transport Morski 
 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

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

Technologie Offshorowe 
 • studia stacjonarne  i niestacjonarne II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eks-
ploatacji specjalistycznej floty statków badawczych, sejsmicznych, prze-
znaczonych do prac podwodnych, poszukiwania i eksploatacji bogactw 
dna morskiego, obsługi platform gazowych i naftowych. Absolwenci są do-
skonale przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze 
oficerów pokładowych i operatorów DP (dynamicznego pozycjonowania) 
na statkach morskich oraz w szeroko rozumianym morskim sektorze ba-
dawczo – wydobywczym. Praca na jednostkach offshorowych należy do 
najlepiej płatnych w żegludze światowej.
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Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim
 • studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

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

Żegluga Arktyczna 
 • - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eks-
ploatacji statku w transporcie morskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki warunków arktycznych. Absolwenci tej specjalności mogą zajmo-
wać stanowiska oficerskie na statkach morskiej floty handlowej, a także 
stanowiska w przedsiębiorstwach sektora żeglugowego i wydobywczego. 
Kształcenie odbywa się na poziomie znacznie przewyższającym między-
narodowe standardy szkolenia oficerów, zaś studenci nabywają wiedzę 
i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska starszego oficera 
i kapitana statku. Absolwenci są dobrze przygotowani teoretycznie i prak-
tycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach mor-
skich, szczególnie na jednostkach nawigujących w obszarach lodowych.

Wydział dysponuje najnowocześniejszą bazą laboratoryjną i sy-
mulatorową zmodernizowaną w 2011 i 2012 roku, zaś absolwenci 
są w pełni przygotowani do objęcia stanowisk oficerskich w dziale 
pokładowym na najnowszych statkach światowej floty.

OFERTA EDUKACYJNA NA KIERUNKU TRANSPORT

Transport i Logistyka 
 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

Specjalność Transport i Logistyka jest nowoczesną formułą łączącą grun-
towne przygotowanie inżynierskie (techniczne) z profilem menedżerskim. 
Absolwent jest specjalistą w zakresie:
 •  funkcjonowania nowoczesnych systemów transportowych i zagad-

nień inżynierii transportu;
 •  eksploatacji liniowych i punktowych obiektów transportu zintegro-

wanego, w tym terminali transportu intermodalnego i centrów logi-
stycznych;

 • logistyki oraz jej zastosowania w transporcie;
 •  organizacji i zarządzania międzynarodowym łańcuchem transporto-

wym i łańcuchem dostaw;
 •  inteligentnych systemów transportowo – logistycznych oraz projek-

towania rozwoju systemów transportowych;
 •  przestrzennych aspektów funkcjonowania i rozwoju transportu.

Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne
 • studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje stanowiące o jego 
profesjonalnym przygotowaniu do pracy na stanowiskach o profilu inży-
nierskim, jak też menedżerskim, w szeroko rozumianym sektorze trans-
portu, spedycji i logistyki (TSL) w: 
 •  przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych, 

centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracu-
jących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transpor-
tu i obrotu towarowego (np. w portach morskich czy terminalach 
portowych);

 • jednostkach studialnych, projektowych i badawczych;
 •  specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządo-

wej;
 •  może również podejmować i prowadzić własną działalność gospo-

darczą.

 

Oprócz typowej nauki mamy zajęcia praktyczne, laboratoria urzą-
dzeń nawigacyjnych, gdzie poznajemy zasadę ich działania, czy 
zajęcia na różnego typu symulatorach. W trakcie roku odbywamy 
praktyki morskie na statkach. Daje to możliwość zwiedzenia róż-
nych krajów i szansę na zasamakowanie morskiej przygody, a po-
nadto uczestnictwo w różnych pracach na statku, włącznie z prowa-
dzeniem nawigacji.  

Dawid
student Wydziału Nawigacyjnego

Wydział Nawigacyjny ma uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.

STUDIA PODYPLOMOWE NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM
 
Systemy informacji przestrzennej w nawigacji morskiej .
 
Dowodzenie jachtami w żegludze morskiej. 

Wydział Nawigacyjny posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Ja-
kością ISO 9001:2008 obejmujący kształcenie na poziomie akade-
mickim i prowadzenie prac naukowo – badawczych.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Nawigacyj-
nego: www.wn.am.gdynia.pl
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WYDZIAŁ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I TOWAROZNAWSTWA
81 – 225 Gdynia, ul. Morska 81 – 87
www.wpit.am.gdynia.pl
www.facebook.com/WPiT.Akademia.Morska.
Gdynia 

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych:
Tel.: (+48) 58 6901 620
e-mail:wpitdts@am.gdynia.pl
Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych:
Tel: (+48) 58 6901 635
e-mail: wpitdtn@am.gdynia.pl

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa jest Wydziałem z po-
nad czterdziestoletnią tradycją. Realizowane na Wydziale zajęcia 
oraz projekty unijne umożliwiają naszym Studentom udział w licz-
nych szkoleniach, praktykach i stażach, dzięki którym uzyskują 
umiejętności, wiedzę oraz szerokie kompetencje społeczne istot-
ne dla ich rozwoju przyszłej kariery zawodowej.  Nasi Studenci, 
rozwijając swoje pasje i zainteresowania, prężnie działają w wie-
lu organizacjach studenckich, sekcjach sportowych oraz w kołach 
naukowych. Organizują spotkania z ludźmi biznesu, podróżnikami, 
a także konferencje o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. 
Zapraszamy do studiowania na Wydziale, który otworzy przed Wami 
MORZE ZAWODOWYCH MOŻLIWOŚCI i którego motto brzmi: „Z tra-
dycją w nowoczesność”  (we współczesność) !!!

Dziekani Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Studiuję na największej uczelni morskiej w Polsce i jednej z naj-
większych w Europie. Jestem zadowolona ze swojego wyboru. Wy-
dział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dba o zapewnienie stu-
dentom możliwości odbycia praktyk w korporacjach i instytucjach 
publicznych, aby wzbogacić wiedzę studentów o aspekty praktycz-
ne.  
Ty również możesz zdobyć wiedzę i doświadczenie, które pomoże Ci 
wejść zdecydowanym krokiem w dorosłe życie. 

Sabrina Najdrowska, 
studentka Wydziału Przedsiębiorczości 
i Towaroznawstwa.

Wydział posiada wdrożony System Zarządzania Jakością 
ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia na poziomie akademickim 
na kierunkach ZARZĄDZANIE oraz TOWAROZNAWSTWO, prowa-
dzenia prac naukowo - badawczych według wymagań krajowych 
i międzynarodowych.

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa kształci spe-
cjalistów na poziomie europejskim na dwóch kierunkach:  
ZARZĄDZANIE i TOWAROZNAWSTWO

Studia stacjonarne (SS) są bezpłatne. Studia niestacjonarne (SN) są 
odpłatne. Opłaty za studia można uiszczać jednorazowo za semestr 
lub ratalnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Od 17 grudnia 2012 roku Wydział posiada pełne prawa akademic-
kie. Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych 
przyznano Wydziałowi Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo. 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Kierunek: Zarządzanie 
Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. 
Studia trwają 3 lata (6 semestrów).
Specjalności: 
 • Informatyka w transporcie i handlu (SN)
 • Internet i multimedia w zarządzaniu (SS, SN)
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SN)
 • Zarządzanie informacją w administracji publicznej (SN)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. 
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów).
Specjalności: 
 • Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
 • Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SN)

Na wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa działają rozmaite 
koła naukowe zrzeszające dużą liczbę studentów. Każdy młody czło-
wiek z łatwością odnajdzie się w środowisku akademickim tworzo-
nym przez pomocnych i pełnych pasji ludzi. Osoby chcące poszerzyć 
swoje zdolności językowe mogą skorzystać z bogatej oferty studium 
języków obcych. Szczerze zachęcam do zamieszkania w Studenckim 
Domu Marynarza, który oferuje bardzo dobre warunki socjalno-by-
towe.

Patrycja Bałdowska, 
studentka Wydziału Przedsiębiorczości 
i Towaroznawstwa.
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
 
Kierunek: Zarządzanie 
Absolwent otrzymuje dyplom magistra. 
Studia trwają 2 lata (4 semestry).
Specjalności:
 • Informatyka w transporcie i handlu (SN) 
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Nowoczesne narzędzia zarządzania (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SS, SN)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (SS, SN)
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej (SN) 
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo
Absolwent otrzymuje dyplom magistra lub magistra inżyniera. Stu-
dia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 2 lata (4 semestry); 
dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku (3 semestry).
Specjalności:
 • Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
 • Menedżer produktu kosmetycznego (SN)
 • Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SS, SN)

Na Wydziale prowadzi się badania naukowe, koordynowane 
zarówno przez pracowników Wydziału, jak i przez studentów 
w ramach prac kół naukowych. Ważnym elementem działalności 
Wydziału jest również współpraca z zagranicą oraz organizacja 
licznych konferencji.

Internet i multimedia w zarządzaniu
 • studia stacjonarne I stopnia
 • studia niestacjonarne I stopnia 

Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania i zarządzania ser-
wisami internetowymi, wizualizacji danych, współpracy z przedstawicie-
lami środowisk IT oraz kadry zarządzającej. Dzięki zdobytym praktycznym 
umiejętnościom odnajdują się wszędzie tam, gdzie znaczenie ma wyko-
rzystanie w zarządzaniu nowoczesnych technologii – Internetu i multime-
diów. 

Nowoczesne narzędzia zarządzania
 • studia stacjonarne II stopnia
 • studia niestacjonarne II stopnia 

Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów w zakresie stosowa-
nia nowoczesnych technologii zarządzania ukierunkowanych na podniesie-
nie efektywności procesów biznesowych. Absolwent posiada kompeten-
cje menedżera w zakresie: wdrożeń IT, strategicznego wykorzystywania 
zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, projektowania i zarządzania 
serwisami internetowymi.

 
Patrzę na Wydział PiT zarówno przez pryzmat pracownika jak i ab-
solwentki tego wydziału. Ta perspektywa daje mi możliwość do-
strzegania rzeczywistych potrzeb studentów jak i możliwości ich 
realizacji. Na styku tych dwóch powstaje przy Wydziale PiT Acade-
mic Coaching Center – ukierunkowany na wsparcie rozwoju społecz-
ności akademickiej.  Wspieramy rozwój naszych studentów tak, by 
z pełną świadomością swoich kompetencji, mocnych i słabych stron 
oraz umiejętnością uczenia się – tak docenianą przez pracodawców, 
wkraczali na rynek pracy. Dołącz do nas a zadbamy o Twój sukces!

Wiola Suszek-Masłowska, 
menedżer Wydziału Przedsiębiorczości 
i Towaroznawstwa, coach wewnętrzny

OFERTA EDUKACYJNA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE 

Logistyka i handel morski
 • studia stacjonarne I i II stopnia 
 • studia niestacjonarne I i II stopnia 

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w krajowych i między-
narodowych przedsiębiorstwach związanych z gospodarką morską, szcze-
gólnie w portach morskich, przedsiębiorstwach transportowych, spedy-
cyjnych, handlu morskiego oraz w usługach logistycznych na stanowiskach 
menedżerskich wszystkich szczebli organizacyjnych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • studia stacjonarne I i II stopnia 
 • studia niestacjonarne I i II stopnia 

Absolwenci specjalności posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do 
pracy na stanowiskach menedżerskich bądź specjalistycznych w zakresie 
zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach działających na rynku kra-
jowym oraz międzynarodowym.

 

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa umożliwia studen-
tom podejmowanie działań przy realizacji projektów współfinan-
sowanych ze środków UE. Na Wydziale realizowany jest projekt 
dotyczący transferu wiedzy będący w swych założeniach pomo-
stem pomiędzy nauką a praktyką. 

Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • studia stacjonarne II stopnia
 • studia niestacjonarne II stopnia

Absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami z zakresu kształtowania 
i pomiaru kapitału ludzkiego organizacji. Potrafią stosować coaching oraz 
instrumenty motywowania, oceny, doskonalenia i rozwoju zawodowego, 
a także budowania zespołów i relacji interpersonalnych. Są kompetentni 
w zakresie diagnozowania i kształtowania kultury organizacyjnej, zarzą-
dzania wiedzą i procesem uczenia się każdego typu organizacji.
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Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • studia stacjonarne II stopnia
 • studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci są specjalistami przygotowanymi do pracy w działach finanso-
wych przedsiębiorstw, a także do obsługi finansowo – księgowej i prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent z dyplomem magi-
stra po odbyciu odpowiedniej praktyki i spełnieniu ustawowych wymagań 
może ubiegać się o certyfikat księgowego uprawniający do samodzielnego 
prowadzenia biura rachunkowego.

Informatyka w transporcie i handlu 
 • studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych 
szczebla operacyjnego i taktycznego w organizacjach, szczególnie w dzia-
łach logistycznych i handlowych, w przedsiębiorstwach i organizacjach, 
które w szerokim zakresie wykorzystują technologie informacyjne do 
wspomagania procesów zarządzania oraz zdobywania przewagi konkuren-
cyjnej. 

Specjalności oferowane przez Wydział Przedsiębiorczości i Towa-
roznawstwa stwarzają absolwentom szansę kariery zawodowej 
w warunkach innowacyjnej, globalnej gospodarki opartej na wie-
dzy.

Zarządzanie informacją w administracji publicznej
 • studia niestacjonarne I stopnia

Absolwenci są specjalistami przygotowanymi do pracy w instytucjach 
i urzędach administracji publicznej w obszarach, w których rzeczywistość 
funkcjonowania urzędów styka się ze współczesnymi wymaganiami w za-
kresie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Absolwenci są kom-
petentni do przygotowania urzędów w zakresie wdrażania nowoczesnych 
rozwiązań z zakresu IT.

 

Towaroznawstwo i zarządzanie jakością
 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie kształtowania, oceny i ochrony ja-
kości produktów i usług. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów:
Asystenta Systemu Zarządzania Jakością oraz Asystenta Systemu Zarzą-
dzania Środowiskowego, Pełnomocnika systemu zarządzania jakością, 
Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, 
Asystenta systemu zarządzania w laboratorium , wydawanych przez Pol-
skie Centrum Badań i Certyfikacji. Odpowiednie stanowiska pracy to m.in. 
menedżer, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

Usługi żywieniowe i dietetyka 
 • studia stacjonarne II stopnia
 • studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie kształtowania jakości żywienia, 
organizacji i zarządzania w usługach żywieniowych, poradnictwa diete-
tycznego i profilaktyki zdrowotnej. Mają wiedzę i umiejętności z zakre-
su: żywienia człowieka w różnych warunkach środowiskowych, przyczyn 
i profilaktyki chorób dietozależnych, projektowania diet leczniczych i al-
ternatywnych, projektowania i zarządzania jakością usług żywieniowych.

 
Nasi Studenci odnoszą znaczące sukcesy we współzawodnictwie 
sportowym (trójbój siłowy, strzelanie, taniec). 
 

Menedżer produktu kosmetycznego
 • studia niestacjonarne II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie organizacji i kształtowania jako-
ści rynku zdrowia publicznego oraz produktów i usług kosmetycznych. 
Wszechstronna wiedza specjalistyczna i rynkowa predysponuje absolwen-
tów specjalności do zajmowania takich stanowisk jak: specjalista ds. han-
dlu i obrotu produktami kosmetycznymi, projektant usług kosmetycznych, 
projektant systemów zarządzania jakością w sferze obrotu artykułami ko-
smetycznymi itp.

Zarządzanie projektami UE
 • studia niestacjonarne II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie przygotowywania oraz zarzą-
dzania projektami UE. Potrafią przygotowywać i zarządzać projektami 
współfinansowanymi ze środków unijnych, planować rozwój przedsiębior-
stwa, stosując narzędzia wspierające zarządzanie projektami unijnymi. 
Absolwenci mają wiedzę na temat możliwości, zasad, metod ubiegania 
się o środki z Unii Europejskiej do celów realizacji projektów i programów 
w Polsce.

Wydział współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
w zakresie realizacji szkoleń asystentów zarządzania jakością 
i asystentów systemu zarządzania środowiskowego, wykorzystu-
jących ramowe programy szkoleń PCBC S.A.

OFERTA EDUKACYJNA NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO 

Handel i usługi – menedżer produktu
 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie kształtowania jakości produktów 
i usług w sferze handlu i obrotu towarowego. Posiadają kompetencje z za-
kresu: organizacji, planowania i zarządzania przedsiębiorstwami handlo-
wymi, produkcyjnymi oraz usługowymi, kierowania jednostkami obrotu 
towarowego w szeroko rozumianej działalności gospodarczej, rozwiązy-
wania problemów związanych z magazynowaniem.

 

Organizacja usług turystyczno – hotelarskich
 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • studia niestacjonarne I i II stopnia

Absolwenci są specjalistami przygotowanymi do pracy w szeroko rozumia-
nej branży turystycznej również w jednostkach administracji rządowej 
i samorządowej. Mają kompetencje z zakresu: organizowania i samodziel-
nego zarządzania przedsiębiorstwem turystyczno – hotelarskim o zróżni-
cowanej wielkości i strukturze organizacyjnej. 

Kadrę Wydziału stanowią wykwalifikowani pracownicy naukowo 
- dydaktyczni. Baza dydaktyczna obejmuje wiele nowoczesnych, 
multimedialnych sal wykładowych, pracowni i wyposażonych 
w światowej klasy sprzęt laboratoriów.

Wydział oferuje Studentom możliwość rozwoju swoich zaintere-
sowań w prężnie działających kołach naukowych. 

W ramach własnej inicjatywy Studenci Wydziału organizują wiele 
studenckich konferencji naukowych, rozgrywek sportowych oraz 
akcji o charakterze charytatywnym. 
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STUDIA PODYPLOMOWE NA WYDZIALE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I TOWAROZNAWSTWA 

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oferuje również studia 
podyplomowe: 

 • Rachunkowość
 •  Turystyka i hotelarstwo – 3 semestralne dla nauczycieli, 2 se-

mestralne dla menedżerów
 •  Usługi żywieniowe i dietetyka – 3 semestralne dla nauczycie-

li, 1 i 2 semestralne dla menedżerów 
 • Logistyka i handel międzynarodowy

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Przedsię-
biorczości i Towaroznawstwa: www.wpit.am.gdynia.pl

Jednostki ogólnouczelniane
Biblioteka 
W Akademii Morskiej w Gdyni funkcjonuje nowoczesna biblioteka, 
w której znajdują się m.in.: podręczniki, encyklopedie, słowniki, 
literatura popularno – naukowa, czasopisma branżowe.
Biblioteka Główna Uczelni mieści się na II piętrze w budynku C, a jej 
filia na Wydziale Nawigacyjnym, w której znajdują się unikatowe 
zbiory książek i czasopism nawigacyjnych, przy al. Jana Pawła II 
(Skwer Kościuszki). Elektroniczna legitymacja jest jednocześnie kar-
tą biblioteczną. Można tu skorzystać z przeszło 100 tysięcy książek. 
Jest tu także czytelnia internetowa i dostęp do sześciu baz branżo-
wych czasopism zagranicznych. Zamówienia książek dokonywane są 
przez Internet w systemie VIRTUA (virtua.am.gdynia.pl). Po zalogo-
waniu należy wybrać interesujące pozycje książkowe. Dostępne są 
również e – czasopisma, zarówno polskie, jak i zagraniczne. 

Studium języków obcych
Studium języków obcych jest międzywydziałową jednostką organi-
zacyjną Uczelni. Obejmuje program nauki języków: angielskiego, 
niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i szwedzkiego. Język an-
gielski, jako tzw. język zawodowy, jest obowiązkowy na wszystkich 
wydziałach. Pracownicy Studium uczestniczą w konferencjach pod 
auspicjami GAME (German Association for Maritime English) i IMLA 
(International Maritime Lecturers Association), odbywających się 
w różnych krajach Europy. 
 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Studium Wychowania Fizycznego i Sporu (SWFiS) prowadzi zajęcia 
na wszystkich wydziałach Uczelni. Pomaga rozwijać studentom ich 
sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w prowadzonych przez 
SWFiS 12 sekcjach sportowych m.in.: piłki nożnej, piłki siatkowej, 
koszykówki, pływania, trójboju siłowego, sztuk walki, ratownictwa 
wodnego i żeglarstwa. Poza czasem przewidzianym w programie na-

uczania do dyspozycji studentów również pozostają obiekty sporto-
we: basen, sala gimnastyczna, siłownia. 

Ośrodek Żeglarski 
Odzwierciedleniem długoletnich tradycji żeglarskich Uczelni jest 
Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni. Jego zadaniem jest 
promocja Uczelni oraz działanie na rzecz wychowania żeglarskiego 
i wodnego. Ośrodek Żeglarski uczestniczy w zlotach, rajdach i rega-
tach żeglarskich. Organizuje na własnych jachtach szkolenia żeglar-
skie, rejsy stażowo – szkoleniowe, rajdy oraz imprezy integracyjne. 

Więcej informacji o jednostkach ogólnouczelnianych znajduje się 
na stronie internetowej: www.am.gdynia.pl w zakładce Jednostki 
ogólnouczelniane. 

Planetarium
W budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 
znajduje się najnowocześniejsze w Polsce, zmodernizowane w 2011 
roku, Planetarium im. A. Ledóchowskiego będące jednym z labo-
ratoriów Katedry Nawigacji. Wyposażenie Planetarium umożliwia 
prowadzenie zajęć dydaktycznych z astronawigacji dla studentów 
i seansów dla osób interesujących się astronomią, a także lekcji 
astronomii dla uczniów. Dzięki najnowocześniejszemu w kraju urzą-
dzeniu projekcyjnemu możliwa jest prezentacja sześciu tysięcy 
gwiazd i innych ciał niebieskich w niespotykanej jakości oraz wyświe-
tlanie szczególnych punktów i linii sfery niebieskiej m.in. ekliptyki, 
równika niebieskiego, południka lokalnego i wielu innych. Dostępne 
są również rzuty galaktyk, mgławic, gwiazdozbiorów, w oddaleniu, 
w przybliżeniu, w ruchu, statycznie, widoczne z dowolnego wskaza-
nego miejsca na Ziemi i dla dowolnego momentu. Można zobaczyć 
niebo nad Polską czy Nową Zelandią, jak wyglądało tysiące lat temu 
i jak będzie wyglądało za tysiąc lat, odpowiednio przyspieszając lub 
zwalniając ruch dobowy.
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Studenckie Domy Marynarza 
Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta oddano 650 miejsc w Stu-
denckich Domach Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni. Domy 
studenckie położone przy ul. Beniowskiego znajdują się w pobliżu 
kompleksu głównych zabudowań Akademii Morskiej w Gdyni. Miesz-
kający w nich studenci mają bardzo blisko na Uczelnię, a z okien 
swoich pokoi mogą podziwiać przepiękne widoki na miasto, port 
i morze. Dom studencki położony przy ul. Sędzickiego mieści się nad 
samym morzem, przy bulwarze nadmorskim, nieopodal Wydziału Na-
wigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. Mieszkający w nim studenci 
mają tylko kilka kroków do plaży miejskiej i centrum miasta. Prawo 
ubiegania się o miejsce w Studenckim Domu Marynarza ma każdy 
student naszej uczelni. 
W budynku głównym Uczelni, przy ul. Morskiej znajduje się również 
stołówka i bufet, które oferują przez cały tydzień smaczne i niedro-
gie śniadania oraz obiady. 

Więcej informacji o Studenckich Domach Marynarza Akademii 
Morskiej w Gdyni znajduje się na stronie internetowej:  
www.akademiki.am.gdynia.pl 
 

Stypendia 
Akademia Morska w Gdyni, chcąc zapewnić studentom wsparcie 
materialne oraz nagrodzić ich za osiągnięcia naukowe i sportowe, 
oferuje stypendia i nagrody, m.in:
 •  stypendium socjalne;
 •  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 •  stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 •  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 •  zapomogi. 

Zasady przyznawania stypendiów oraz niezbędne dokumenty do-
stępne są na stronach internetowych poszczególnych wydziałów. 

Erasmus w Akademii Morskiej w Gdyni 
Akademia Morska w Gdyni uczestniczy w międzynarodowym pro-
gramie Erasmus od 1998 roku, koordynując i organizując wymianę 
studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowanie i wdrożenie 
ECTS, opracowanie programów nauczania i modułów. Celem Erasmu-
sa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących 
w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy 
między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracow-
ników szkół wyższych. 

Współpraca zagraniczna AMG oparta, między innymi na umowach 
bilateralnych z Hochschule Bremerhaven /Niemcy/ oraz Shanghai 
Maritime University /Chiny/, zapewnia studentom Akademii Mor-
skiej w Gdyni, wiele wszechstronnych możliwości zdobywania wie-
dzy i pogłębiania znajomości języków obcych. W ramach programu 
ERASMUS nasza uczelnia realizuje zadania dotyczące mobilności 

studentów i nauczycieli od 1989 roku. Studentom AMG oferujemy 
możliwość wyjazdów do 28 uczelni z 15 krajów UE. Wyjazdy studen-
tów odbywają się w oparciu o: Międzynarodowy Projekt Wymiany 
Studentów Kierunków Morskich, współpraca w ramach IAMU - udział 
w programie IAMUS, Summerschool Gavle, wyjazdy studentów - 
członków kół naukowych oraz sekcji sportowych. 

prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski 
Prorektor ds. Nauki 
Kierownik Katedry Elektroenergetyki Okrętowej 
Wydział Elektryczny AMG

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:  
www.am.gdynia.pl w zakładce Biuro współpracy z zagranicą. 

Biuro Karier Studenckich
Od 1 lutego 2003 roku w Akademii Morskiej w Gdyni działa Biuro Ka-
rier Studenckich. Jego celem jest wszechstronna pomoc studentom 
i absolwentom naszej Uczelni. Aby ułatwić znalezienie zatrudnienia 
absolwentom Akademii Morskiej w Gdyni, Biuro Karier Studenckich 
współpracuje m.in. z: instytucjami rzeczoznawstwa i certyfikacji, 
stoczniami produkcyjnymi i remontowymi, firmami crewingowymi, 
międzynarodowymi spedytorami, Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Gdańsku, w szczególności z Centrum Informacji i Planowania Ka-
riery.
W latach 2009 – 2011 Biuro Karier Studenckich realizowało program 
finansowany z Unii Europejskiej: „Rozwijaj żagle, Akademio”. Dzięki 
niemu studenci IV i V roku mogli odbyć płatny, 3 – miesięczny staż 
w wybranej przez siebie firmie. 

Biuro Karier AMG aktualnie realizuje innowacyjny projekt skiero-
wany do studentów ostatniego roku. Produktem finalnym będzie 

Program Rozwoju Kompetencji, który będzie mógł przejść każdy 
student kończący uczelnię. Po ukończeniu Programu student/ab-
solwent otrzymuje Referencje Biura Karier, innowacyjny dokument 
będący uzupełnieniem cv, zawierający pełny opis jego osoby. 

Iza Średzińska, Biuro Karier Studenckich
 
Zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do 
piątku do pokoju C – 27 (budynek C, parter, ul. 
Morska 81 – 87) w godzinach od 9.00 do 15.00. Kon-

takt e–mailowy: bks@am.gdynia.pl Strona internetowa: www.bks.
am.gdynia.pl

Biuro Promocji 
Biuro Promocji ma na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Aka-
demii Morskiej w Gdyni zarówno w kraju, jak i za granicą. Do zadań 
Biura Promocji należy m.in.:
 •  koordynacja wszelkich działań promocyjnych i marketingowych 

w Akademii Morskiej w Gdyni,
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 •  przygotowanie i rozpowszechnianie reklam prasowych, radio-
wych, telewizyjnych, Internetowych,

 •  przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych 
Akademii Morskiej, tj. ulotek, plakatów, informatorów,

 • uczestnictwo w targach edukacyjnych,
 •  uczestnictwo oraz współorganizacja imprez promujących 

Uczelnię,
 •  przygotowanie oraz rozpowszechnianie gadżetów promocyj-

nych z logo Akademii Morskiej,
Biuro Promocji Akademii Morskiej w Gdyni ściśle współpracuje z ko-
łami naukowymi i studentami. Każdy student AMG może reprezen-
tować Uczelnię podczas targów edukacyjnych, dni otwartych, Bał-
tyckiego Festiwalu Nauki, Święta Niepodległości, Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy oraz podczas wielu innych wydarzeń w których 
uczestniczy, które organizuje bądź współorganizuje Akademia Mor-
ska w Gdyni. 

Zapraszamy na stronę internetową: promocja.am.gdynia.pl 
oraz na Facebook: www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni

Społeczność akademicka 
Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami 
uczelni i na zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów Akademii Mor-
skiej w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni 
odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. 
Parlament Studentów ma swoich przedstawicieli w Senacie uczel-
nianym, radach wydziału i komisjach uczelnianych. Parlament re-
prezentuje także studentów Akademii Morskiej w Gdyni na forum 
ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni 
Technicznych. Co roku Parlament Studentów organizuje Gdyński Fe-
stiwal Kultury Studenckiej „Delfinalia”. 

Więcej informacji na: www.psam.am.gdynia.pl 
oraz www.facebook.com/ParlamentStudentowAM

Koła naukowe 

Koła naukowe stwarzają studentom niepowtarzalną szansę rozwoju 
ich pasji, zainteresowań i umiejętności. Członkowie kół naukowych 
aktywnie uczestniczą w wyjazdach integracyjnych, promocyjnych, 
konferencjach oraz szkoleniach podczas których mają możliwość 
poznania wielu ciekawych ludzi, w tym również swoich potencjal-
nych pracodawców. W Akademii Morskiej prężnie działa 21 kół na-
ukowych, m.in:

 •  Koło Naukowe „Nawigator”, laureat Nagrody Czerwonej Róży 
(prestiżowa nagroda z bogatymi tradycjami, przyznawana naj-
lepszym studentom i kołom naukowym w Trójmieście), 

 • Naukowe Koło Transportu i Logistyki „TRANSLOG”,
 • Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa,
 • Naukowe Koło Nautica, 
 •  Naukowe Koło Stowarzyszenia Użytkowników Pojazdów Elek-

trycznych, w którym skonstruowano pojazd elektryczny, prze-
rabiając samochód marki Ford Escord,

 • Naukowe Koło Badań Podwodnych „Sea Quest”,
 • Naukowe Koło Kajakowe „Canoe”.

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

Chór

 
Chór Akademii Morskiej powstał w 2001 roku. Zespół prowadzi oży-
wioną działalność koncertową zarówno w kraju jak i za granicą wy-

stępując m.in.: we Francji, Włoszech, Niemczech czy Hiszpanii.
Podczas 12 lat działalności chór wykonał ok. 300 koncertów. Chór 
Akademii Morskiej jest laureatem I nagrody na Pomorskim Festiwalu 
Pieśni Pasyjnej. Ma również na swoim koncie nagrania radiowe i te-
lewizyjne : TVP, Telewizja Ukraińska. Wśród członków chóru znajdu-
ją się  pracownicy, studenci Akademii a także absolwenci  oraz  oso-
by  spoza Uczelni. 

Więcej informacji na: www.chor.am.gdynia.pl oraz www.facebook.
com/chor.amgdynia

Klub studencki „Bukszpryt”

Oprócz rozwoju intelektualnego i fizycznego, studenci Akademii 
Morskiej w Gdyni mogą zawierać nowe kontakty towarzyskie w Klu-
bie Studenckim „Bukszpryt”, zlokalizowanym w głównym gmachu 
Uczelni. Nastrój klubu nawiązuje do klimatów morskich. W central-
nej jego części uwagę zwracają kolumny owinięte linami, bulaje 
na ścianach oraz stołki przy barze wykonane z tłoków silnika okrę-
towego. Klub wyposażony jest w bilard i środki audiowizualne. Co 
roku w Klubie Studenckim „Bukszpryt” organizowane są: otrzęsiny, 
andrzejki, wieczór międzynarodowy, Dzień Hotelarza, Wieczór Ab-
solwenta, koncerty szantowe. W lutym 2011 roku Klub Studencki 
„Bukszpryt” zajął 3 miejsce w rankingu najlepszych klubów studenc-
kich przygotowanym przez magazyn studencki „Dlaczego”. 

Zapraszamy na www.bukszpryt.pl lub www.facebook.com/Bukszpryt
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Statki szkolne 
Przygotowanie do pracy na morzu absolwentów Akademii Morskiej 
nie jest możliwe bez odpowiednich praktyk. Do wykształcenia do-
brego oficera nawigatora, elektryka i mechanika nie wystarczy tylko 
wiedza teoretyczna czy szkolenie na symulatorach. Z tego powo-
du nasza Uczelnia eksploatuje dwa statki szkolne „Dar Młodzieży” 
i „Horyzont II”, na których studenci wydziałów: Elektrycznego, Me-
chanicznego i Nawigacyjnego zdobywają cenne doświadczenie za-
wodowe podczas praktyk morskich. 
Dar Młodzieży to sławny w świecie z urody i sukcesów sportowych 
żaglowiec, pełniący funkcję godnego ambasadora naszej Uczelni 
i Polski na świecie. Fregata mimo swej stosunkowo krótkiej histo-
rii odbyła już wiele interesujących rejsów, zawijając do wielu por-
tów świata, wszędzie owacyjnie witana i podziwiana. Jednocześnie 
uczestniczyła w kolejnych regatach Operacja Żagiel, zdobywając 
w nich wiele nagród. Do końca 2006 roku„Dar Młodzieży” odbył 125 
podróży szkoleniowych, odwiedzając 357 portów Europy, Azji, Au-
stralii i obu Ameryk, przepłynął ponad 388 000 mil morskich. 
W pierwszej połowie 1997 roku „Dar Młodzieży” odbył kolejną wiel-
ką wyprawę. Celem podróży był udział w regatach Osaka Sail ‘97 
i w uroczystościach 100 – lecia portu Osaka. W regatach w poko-
nanym polu pozostawił wiele sławnych żaglowców i zajął I miejsce 
w klasie A. W 2007 roku żaglowiec wziął udział w regatach „World 
Cup Pokal” na trasie z Travemünde do Warnemünde, Tall Ships’Ra-
ces na trasie Aarhus – Kotka – Sztokholm – Szczecin, Sail de Ruy-
ter, startując z holenderskiego Vlissingen i Cuxhaven Sail. Podczas 
pierwszego etapu regat Tall Ships’ Races „Dar Młodzieży” zajął III 
miejsce. Pamiętnymi wydarzeniami stały się też regaty: L’Armada 
Rouen, Hanse Sail Rostock i Lütte Sail Bremerhaven 2008. W 2011 
roku „Dar Młodzieży” pod komendą kpt.ż.w. Artura Króla zwyciężył 
w „The Culture 2011 Tall Ships Regatta”, tym samym został okrzyk-
nięty najszybszym żaglowcem klasy „A”. W 2012 roku fregata hucz-
nie będzie obchodzić swoje 30 – lecie – rok 2012 jest rokiem „Daru 

Młodzieży”. Studenci na pięknym statku uczą się między innymi na-
wigacji terestrycznej, astronawigacji, meteorologii, stateczności, 
a także wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt, w jaki wyposażony 
jest żaglowiec.

Na statku szkolnym „Horyzont II” prowadzone są wszystkie rodzaje 
praktyk morskich dla studentów i uczniów szkół morskich. „Hory-
zont II” posiada konstrukcję i wyposażenie odpowiadające najnowo-
cześniejszym wymaganiom międzynarodowych konwencji morskich, 
m.in. mostek nawigacyjny oraz zespół napędowy, pozwalający na 
prowadzenie praktyk dla nawigatorów, mechaników, elektryków 
i elektroautomatyków.
Kabina nawigacyjna wyposażona jest w niezależne stanowiska stu-
denckie z repetytorami urządzeń nawigacyjnych mostka oraz ob-
szerną centralę manewrowo – kontrolną. „Horyzont II” jest statkiem 
wielozadaniowym, obok szkolenia studentów przeznaczony jest do 
prowadzenia badań morza i utrzymania łączności ze stacjami po-
larnymi i naukowymi. Corocznie statek przewozi naukowców oraz 
transportuje sprzęt i prowiant do polskich stacji naukowych na 
Spitsbergenie. W roku 2009 „Horyzont II” został doposażony w spe-
cjalistyczny sprzęt badawczy, umożliwiający prowadzenie badań 
morskich dla uczelni oraz na zlecenie placówek naukowych z kraju 
i zagranicy.

Kontakt

AKADEMIA MORSKA W GDYNI
ul. Morska 81 – 87 
81 – 225 Gdynia 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. Morska 83 
81 - 225 Gdynia
www.we.am.gdynia.pl

Dziekanat
tel.: (+48 58) 690 16 51, (+48 58) 690 12 56
tel./fax: (+48 58) 621 99 38
e-mail: wedt@am.gdynia.pl 

WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. Morska 81 - 87 
81 - 225 Gdynia
www.wm.am.gdynia.pl

Dziekanat 
tel.: (+48 58) 621 89 97 
lub (+48 58) 690 13 21 
fax: (+48 58) 690 13 99
e-mail: wmdt@am.gdynia.pl

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY
al. Jana Pawła II 3 
81 - 345 Gdynia
www.wn.am.gdynia.pl
www.facebook.com/Wydzial.Nawigacyjny

Dziekanat Studiów Stacjonarnych: 
tel.: (+48 58) 690 11 00
fax: (+48 58) 690 11 01
e-mail: wndt@am.gdynia.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych:
tel.: (+48 58) 690 11 05
fax: (+48 58) 690 11 01
e-mail: magasz@klif.am.gdynia.pl 

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TOWAROZNAWSTWA
ul. Morska 81 – 87
81 – 225 Gdynia       
www.wpit.am.gdynia.pl
www.facebook.com/WPiT.Akademia.Morska

Dziekanat ds. Studiów Stacjonarnych:
Tel.: (+48 58) 690 12 15
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. 
Studiów Stacjonarnych:
tel.:(+48 58) 58 690 16 22 lub (+48 58) 690 
16 32 (tylko w godz. pracy Komisji)
e–mail: rswpit@am.gdynia.pl

Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych:
Tel: (+48 58) 690 16 75
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. 
Studiów Niestacjonarnych:
tel.: (+48 58) 690 13 00 (tylko w godz. 
pracy Komisji)
e–mail: rnwpit@am.gdynia.pl

tel.: (+48 58) 621 70 41
fax: (+48 58) 620 67 01 
e–mail: promocja@am.gdynia.pl
www.am.gdynia.pl
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A –  Wydział Mechaniczny 
W tej części budynku znajdują się: 
dziekanat, pokoje wykładowców, sale 
wykładowe i laboratoryjne. 

B  –  Wydział Przedsiębiorczości i Towaro-
znawstwa. 
W budynku tym mieszczą się między 
innymi: Rektorat, Biblioteka i Czytelnia, 
Studium Doskonalenia Kadr, Biuro Promo-
cji, dziekanat Wydziału Przedsiębiorczo-
ści i Towaroznawstwa, sale wykładowe 
i laboratoryjne oraz stołówka.

C  –  Wydział Elektryczny  
W budynku znajdują się między innymi: 
dziekanat, pokoje wykładowców, sale 
wykładowe i  laboratoryjne, Biuro Karier 
Studenckich.

D  –   Punkt ksero, Przychodnia lekarska, 
Fryzjer.

F  –  W pierwszej połowie budynku mieszczą 
się laboratoria informatyki, a w drugiej 
kasy i administracja uczelniana.

H  –  Laboratoria Wydziału Mechanicznego 
W budynku znajdują się między innymi 
laboratoria: silników spalinowych, 
mechanizmów pomocniczych, materiało-
znawstwa, miernictwa, remontów oraz 
warsztaty. 

I  –  Laboratoria Wydziału Mechanicznego 
Tutaj znajdują się laboratoria: Termody-
namiki Technicznej, Dynamiki Maszyn, 
Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Wytrzy-
małości Materiałów i część laboratoriów 
Automatyki. 

J – Archiwum Akademii Morskiej w Gdyni
L – Sala gimnastyczna, Siłownia
SDM - Studenckie Domy Marynarza

A  – Autobus

T  – Trolejbus

Wydział Nawigacyjny mieści się przy Al. Jana Pawła II 3 wraz z basenem Uczelni. Więcej info na: www.skm.pkp.pl / www.zkmgdynia.pl
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