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WSTĘP 
 

Zgodnie z artykułem 62 ust.1 pkt5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – prawo o szkolnictwie 

wyższym, przedstawiam Senatowi sprawozdanie z rocznej działalności Akademii Morskiej  

w Gdyni w 2013 roku. 

Akademia Morska w Gdyni zamyka rok 2013 zapewniającym stabilne warunki 

funkcjonowania uczelni, utrzymującym się,  mimo trudnej sytuacji demograficznej, sporym 

zainteresowaniem absolwentów szkół średnich studiami w naszej uczelni, dalszym rozwojem 

kadry w grupie samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz postępami  

w rozwoju i modernizacji infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej.  Badania losów 

naszych absolwentów pozwalają twierdzić, że  kierunki i specjalności prowadzone przez 

wydziały Akademii Morskiej w Gdyni dobrze przygotowują do pracy i karier zawodowych. 

Uczelnia utrzymywała ścisłe kontakty z przedsiębiorstwami, które zatrudniają naszych 

absolwentów oraz ze wszystkimi pozostałymi interesariuszami. W rankingach 

międzynarodowych nasza uczelnia umocniła swoją wysoką i utrzymywaną od szeregu lat, 

czołową pozycję. 

W roku 2013 na Akademii Morskiej w Gdyni studiowało 3635 studentów studiów 

stacjonarnych oraz 2414 studentów studiów niestacjonarnych. Uczelnię ukończyło 666 

absolwentów studiów stacjonarnych oraz 701 absolwentów studiów niestacjonarnych. 

Uczelnia w 2013 roku zatrudniała 324 nauczycieli akademickich, 91 pracowników 

inżynieryjno-technicznych, 150 pracowników administracyjnych, 50 pracowników statków 

szkolnych oraz 138 pracowników obsługi. 

Rok 2013 przyniósł szereg przedsięwzięć i pozytywnych zdarzeń, które stanowiły istotny 

krok w realizacji strategii AMG przyjętej przez Senat uczelni w 2012 roku.  

Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć: 

- Wdrożenie motywacyjnego systemu premiowania nauczycieli akademickich. 

- Uruchomienie na Wydziale Elektrycznym studiów doktoranckich. 

- Nadanie pierwszego w historii uczelni stopnia naukowego doktora habilitowanego  

na Wydziale Elektrycznym AMG. 

- Uzyskanie przez wszystkie wydziały AMG kategorii B w procesie oceny parametrycznej 

jednostek naukowych. 

- Uzyskanie przez periodyki naukowe wydawane w uczelni wyższej punktacji w systemie 

ewaluacji tych periodyków. 

- Uzyskanie przez całą uczelnię certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. 

- Uzyskanie przez wszystkie wydziały kształcące przyszłych oficerów marynarki handlowej 

akredytacji administracji morskiej w zakresie zgodności programów oraz procesu 

kształcenia z konwencją STCW. 

- Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę systemu e-dziekanat oraz podjęcie prac nad 

wdrożeniem tego systemu. 

- Realizacja zajęć dydaktycznych przez zapraszanych profesorów uczelni zagranicznych. 

- Semestralne staże 40 naszych studentów oraz przyjazd 51 studentów zagranicznych na taki 

staż w ramach programu Erasmus. 

- Realizacja II etapu projektu budowy Akademii Rybołówstwa Morskiego w Angoli. 

- Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego przez statki szkolne. 

- Zaawansowanie prac nad budową nowej biblioteki AMG oraz podjęcie prac związanych z 

budową laboratoriów ulokowanych w nadbudowach budynków F oraz I. 

  



 
 

Obok wymienionych wyżej sukcesów będących efektem pracy całego zespołu pracowników 

uczelni, należy także pamiętać o słabszych stronach i zagrożeniach dla przyszłości uczelni. 

Spośród nich jako szczególnie istotne dostrzegam następujące: 

- Niewielka liczba grantów finansowanych ze środków europejskich, NCN i NCBiR, a także 

bardzo niska stopa konwersji składanych wniosków o granty na przyznane finansowanie. 

- Niewielka liczba oraz niska wartość projektów badawczych i rozwojowych realizowanych 

na bezpośrednie zlecenie przedsiębiorstw. 

- Bardzo skromna liczba studentów zagranicznych studiujących w naszej uczelni. 

 

Poszczególne rozdziały niniejszego sprawozdania zostały przygotowane przez kierowników 

poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, a ich zawartość zawiera opis 

merytoryczny działalności tych jednostek oraz dokumentuje najważniejsze osiągnięcia w 

2013 roku.  

 

 

REKTOR 

prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz 
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1. SPRAWOZDANIE  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH 

BEZPOŚREDNIO  PODLEGŁYCH  REKTOROWI 
 

1.1.  BIURO REKTORA 

 

W okresie sprawozdawczym Biuro Rektora przygotowywało materiały na comiesięczne 

posiedzenia Senatu Uczelni. Sprawowano nadzór nad realizacją uchwał Senatu.  

Pracownicy biura brali m.in. udział w przygotowaniu następujących zadań, uroczystości oraz 

imprez okolicznościowych: 

 

-   XI  Bałtycki Festiwal Nauki oraz Piknik Naukowy w Gdyni, 

-   uroczyste posiedzenie Senatu AM  w dniu 17 czerwca 2013r, 

-   Europejskie Dni Morza – współorganizacja, 

-   inauguracja roku akademickiego 2013/2014, 

-   Święto Szkoły 8 grudnia  2013 r. 

-   udział w pracach komisji rektorskich, 

-   przygotowanie spotkań  Konwentu AMG 

- organizacja i aranżacja punktów informacyjnych na Targach Akademia 2013 na 

Uniwersytecie Gdańskim oraz Targach Edukacyjnych, 

-   współorganizacja konferencji uczelnianych, 

-   koordynacja  Dni Otwartych Uczelni, 

-   XXVIII Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej / współpraca /  

-   aranżacja i przygotowanie wystaw okolicznościowych, 

-   nadzór i współpraca z Akademickim Kurierem Morskim, 

-   współredakcja  książek i wydawnictw związanych z Uczelnią, 

-   edycja medali pamiątkowych i znaczków okolicznościowych, 

-   współrealizacja filmów i reportaży związanych z Akademią, 

- opracowanie i realizacja materiałów promocyjnych (foldery, kalendarze, plakaty,  

pocztówki,  prezentacje CD, gadżety reklamowe, plansze wizualizacyjne i inne), 

-   przygotowanie i  nadzór nad udziałem Uczelni w Święcie Niepodległości  11 listopada, 

-   Bal Morski 2013 - impreza integracyjna środowisk związanych z gospodarką morską, 

-  organizacja spotkań noworocznych JM Rektora  

-   obsługa fotograficzna uroczystości i wydarzeń oraz ich dokumentacja, 

-   aktualizacja stron uczelnianych WWW i jej monitorowanie. 

 

Przygotowywano i koordynowano przebieg programu wizyt gości zagranicznych i krajowych. 

Współpraca z mediami. Na bieżąco informowano prasę radio i telewizję o wszystkich 

ważnych dla Uczelni wydarzeniach (rocznice, święta, informacje o naborze na studia).  

W przypadkach publikacji nieprawdziwych przygotowywano i wysyłano sprostowania.  

 

 

Kierownik Biura Rektora 

 

mgr Tomasz Degórski



 
 

1.2.  ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 

 

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 miały być podjęte 

następujące działania: 

1. Doskonalenie procedur funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. 

2. Uzupełnienie polityki bezpieczeństwa o brakujące obszary ochrony zasobów. 

3. Opracowanie zasad w zakresie etycznego postępowania dla pracowników Akademii 

Morskiej w Gdyni. 

4. Doskonalenie kwestionariuszy ankiet samooceny i sposobu przeprowadzania badania 

ankietowego. 

5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu zmian w systemie kontroli 

zarządczej. 

6. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w ramach przeprowadzanych 

auditów systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. 

Z zaplanowanych zadań w pełni udało się zrealizować 5. Zadanie dotyczące nowelizacji 

polityki bezpieczeństwa jest w trakcie realizacji.  

W ramach przeglądu dokumentacji systemu kontroli zarządczej oraz uwzględniając 

wyniki audytów wewnętrznych i samooceny, dokonano nowelizacji procedury  

P9 – Proces kontroli zarządczej. W celu umożliwienia powszechnego dostępu wszystkim 

pracownikom do dokumentacji systemu kontroli zarządczej, procedury udostępnione 

zostały na stronie internetowej AMG.  

W ramach działań doskonalących system kontroli zarządczej w AMG zorganizowano 3 

szkolenia. 

W roku 2013  w jednostkach organizacyjnych/pionach zidentyfikowano 12 obszarów   

o podwyższonym ryzyku.  We wszystkich przypadkach podjęte działania przyniosły 

zakładane efekty  i poziom ryzyka udało się obniżyć. W rejestrze ryzyka AMG roku 2013 

wskazano 10 obszarów, w których występuje ryzyko, z czego w 8 obszarach ryzyko 

oszacowano na wysokim poziomie.  W 7 przypadkach udało się zredukować ryzyko  

do poziomu akceptowalnego lub pomijalnego. W jednym przypadku wartości ryzyka nie 

udało się zredukować. Analizę przyczyn zapisano w karcie kontroli ryzyka.  Ryzyko to 

zostanie ujęte w rejestrze ryzyka AMG  na rok 2014. 

 W ramach samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzono ankietowanie, 

zgodnie z ustalonym harmonogramem przy wykorzystaniu czterech arkuszy samooceny. 

Podczas badania wykorzystano narzędzia informatyczne. Wpłynęło 471 ankiet. Po 

analizie otrzymanych informacji, zbiorcze wyniki otrzymali kierownicy pionów  

i podstawowych jednostek organizacyjnych, którzy na tej podstawie dokonali samooceny 

i sporządzili oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej w nadzorowanych 

jednostkach. Ponadto na podstawie wyników samooceny kontroli zarządczej dokonano 

analizy zgodności danych w poszczególnych obszarach standardów kontroli zarządczej  

i dla określonych grup pracowniczych. Wyniki analizy przekazano kierownikom 

jednostek organizacyjnych/pionów. 

 Dziekani Wydziałów i Kierownicy pionów sporządzili sprawozdania z realizacji planu 

za rok 2013 w podległej jednostce. Podczas analizy sprawozdań za rok 2013  

stwierdzono, że na 88 celów wyznaczonych przez poszczególne jednostki organizacyjne, 

nie w pełni zrealizowanych zostało 26 celów. W przypadku nieosiągnięcia planowanego 

celu, kierownicy jednostek podali informację dotyczącą przyczyn. Cele te zostały ujęte w 

planach działalności jednostek na rok 2014.  

Z 8 wyznaczonych do realizacji celów strategicznych w pełni udało się osiągnąć 4.  

Z uwagi na to, że są to cele długoterminowe,  informacja o tym, że  zostały one w pełni 

osiągnięte będzie możliwa do uzyskania po upływie terminu, na który zostały określone. 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie planu działalności  

i sprawozdania z jego wykonania z dnia 29 września 2010r., JM Rektor na spotkaniu z 
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zespołem ds. kontroli zarządczej przyjął sprawozdanie z planu działalności AMG za rok 

2013  oraz określił plan działalności AMG na rok 2014 wyznaczając 9 głównych celów 

do realizacji.  

W roku 2013 nie były prowadzone działania w zakresie sprawdzającym 

funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego. 

System kontroli zarządczej monitorowany jest przez kierowników jednostek 

organizacyjnych i pionów przy współudziale osób przez nich wyznaczonych oraz przez 

audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w ramach zaplanowanych 

audytów wewnętrznych. Zespół ds. kontroli zarządczej na bieżąco nadzoruje prace 

realizowane w ramach procesu kontroli zarządczej oraz na podstawie zebranych  

i poddanych analizie informacji proponuje działania doskonalące.  

  W celu ustalenia poziomu spełniania przez AMG wymagań zawartych w Komunikacie 

Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin.  Nr 15, poz. 84) zespół 

ds. kontroli zarządczej zebrał informacje dotyczące  ewaluacji systemu kontroli 

zarządczej w AMG w latach 2011-2013. W wyniku analizy obserwuje się, że w coraz 

wyższym stopniu funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.  

 

 

Zespół ds. systemu kontroli zarządczej 

 



 
 

1.3.  ZESPÓŁ DS. BHP I P.POŻ. 
 

Szkolenia: 

W zakresu instruktażu wstępnego BHP i ppoż. przeszkolono 126 osób. 

Przeprowadzono szkolenie okresowe z zakresu BHP i ppoż. dla 152 pracowników.  

 

Wypadki przy pracy: 

Na terenie AM miał miejsce 1 wypadek przy pracy. Spowodowało to 8 dni niezdolności 

do pracy. ZUS nie stwierdził uszczerbku na zdrowiu. Lekarz Orzecznik ZUS ustalił 5% 

długotrwały uszczerbek na zdrowiu dla jednego pracownika, który uległ wypadkowi 

w 2012r., co spowodowało wypłatę jednorazowego odszkodowania w wysokości 

3.520,00zł.  

 

Wskaźnik ciężkości czyli ilość dni zwolnienia lekarskiego przypadająca na wypadek:  

8 dni : 1 = 8,0 (wzrost w porównaniu z 2012r. o 0,5pkt.) 

 

Wskaźnik częstotliwości czyli ilość osób poszkodowanych w wypadkach: średni stan 

zatrudnienia x 1000: 

1 : 772 x 1000 = 1,3 (spadek w porównaniu z 2012r. o 2,51 pkt). 

 

W 2013r. miały miejsce  trzy wypadki w drodze do/z pracy. 

W 2013r. nie stwierdzono przypadku choroby zawodowej.  

W 2013r. miał miejsce jeden przypadek powstania pożaru w SDM4 – zapalenie 

rozgałęźnika elektrycznego włączonego do gniazda.   

Na posiedzeniach Zakładowej Komisji ds. BHP dokonywano oceny stanu BHP w 

Akademii Morskiej, przeprowadzono kontrole stanu BHP w obiektach Uczelni w ramach 

społecznego przeglądu warunków pracy, omawiano bieżące tematy dot. bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Akademii Morskiej. 

W grudniu 2013r. zostały przeprowadzone próbne ewakuacje w Obiekcie nr I oraz 

Obiekcie nr II, a także w budynkach DDS.  

 

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni 

przeprowadzili kontrole w zakresie: 

- stosowania prekursorów w laboratoriach w celach dydaktycznych, okresowych badań 

lekarskich, ocen ryzyka zawodowego oraz wykonanych pomiarów środowiska pracy; 

- czystości i jakości stanu wody oraz inspekcji całej Pływalni Krytej; 

- ocena stanu sanitarnego w Obiektach nr I i II.  

Przeprowadzono badania czynników środowiska pracy wraz z oceną ekspozycji 

pracowników pod kątem przekroczeń NDS – najwyższych dopuszczalnych stężeń i NDN 

w środowisku pracy: laboratoria Katedry Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego, 

laboratorium Katedry Siłowni Okrętowych, warsztat i spawalnia Katedry Materiałów 

Okrętowych i Technologii Remontów, wybrane warsztaty Katedry Elektroenergetyki 

Okrętowej 
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W 2013r. podjęto następujące działania zmierzające do poprawy warunków pracy oraz 

poprawy  bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz osób w nich przebywających, 

przede wszystkim: 

- W SDM2: wymiana poziomów rur z woda ciepłą i zimną, remont w DŻ 15 pokoi, 

zwiększenie zabezpieczenia elektrycznego na obwodzie kuchni. 

- W SDM3: pomalowanie zsypów zewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych w kl. A 

na drzwi przeciwpożarowe, remont wybranych mieszkań, wymiana poziomów rur z 

ZW i CW 

- W SDM4: remont wybranych mieszkań i balkonów, malowanie zsypów i klatek 

schodowych, wymiana pionów CO, CW, kanalizacji i ZW oraz poziomy ZW i CW 

piwnica kl. B., wymiana drzwi wejściowych do mieszkań na przeciwpożarowe.  

 

Obiekt nr I i II: remont budynku H1, wykonanie zabezpieczeń ppoż. w bud. B, remont 

odcinka sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej zasilającej bud. A, B, F, wymiana 

skrzynek hydrantowych wraz z osprzętem w bud. B, remont pomieszczeń Pływalni 

Krytej. 

 

 

 

Aneta Kwidzińska-Hlebik 



 
 

1.4.  PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. NORMALIZACJI URZĄDZEŃ  

 W TECHNICE I GOSPODARCE MORSKIEJ 

 

 

 W okresie czasu objętym sprawozdaniem, Akademia Morska w Gdyni była członkiem 

trzech Komitetów Technicznych PKN: 

- Nr 18 „Statki i technika morska”, 

- Nr 177 „Projektowanie i produkcja uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, 

- Nr 230 „Małe statki”. 

W 2012 roku, jako przedstawiciel AM w Gdyni: 

1. Na zlecenie PKN dokonałem weryfikacji propozycji polskiego tekstu normy EN 61996-2 

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne voyage 

data recorder (VDR) - Part 2: Simplified voyage data recorder (S-VDR) - Performance 

requirements, methods of testing and required test results (IEC 61996-2:2007) (PN-

EN 61996-2 Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej - Okrętowy 

rejestrator danych z podróży (VDR) - Część 2: Uproszczony rejestrator danych z podróży 

(S-VDR). Wymagania dotyczące działania, metody i wymagane wyniki badań), 59 str. 

2. opiniowałem i głosowałem w sprawie przyjęcia 110 norm i uchwał (44 ważne głosowanie 

w KT 18, 42 w KT 177 i 24 w KT 230).  Głosowania dotyczyły między innymi 

następujących norm Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), 

Międzynarodowej Organizacji ds. Normalizacji (ISO), Europejskiego Komitetu ds. 

Normalizacji (ICS) i Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN) 

3. Przedstawiłem w formie pisemnej opinię w języku angielskim na temat propozycji normy 

IEC 61993-2 Ed.2: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems 

– Automatic Identification System (AIS) – Part 2: Class A shipborne equipment of the 

automatic identification system (AIS) – Operational and performance requirements, 

methods of test and required test results 

4. Przedstawiłem w formie pisemnej opinię w języku polskim na temat propozycji normy 

IEC 62729 Ed.1: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – 

Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT). 

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Normalizacji Urządzeń 

w Technice i Gospodarce Morskiej 

 

Dr inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch 

Prof. nadzw. AM w Gdyni 
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1.5.  PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. SIECI KOMPUTEROWYCH 

 

1. Złożono wniosek inwestycyjny o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury 

informatycznej nauki w roku 2014: 

„c-AMG – rozwój badań naukowych AMG w chmurze z dostępem mobilnym”. 

 

1.1. Wnioskowana kwota dotacji celowej: 485993,00zł. 

1.2. Środki własne: 100000,00zł. 

1.3. Planowany zakres rzeczowy i finansowy inwestycji: 

 

Lp. 

 

Nazwa aparatury naukowo-

badawczej 

 

Liczba 

sztuk 

 

Cena jedn. 

brutto 

 

Planowane 

nakłady*  

1. 2. 3.  4.  

1 Serwer zarządzający chmurą 1 

    39 419.00 

zł  39 419.00 zł 

M
O

D
U

Ł
 1

 

2 Host/Hipernadzora w chmurze 4 

    22 980.00 

zł  91 920.00 zł 

3 

Pamięć Storage NAS dla zasóbów 

chmury 1 

    38 300.00 

zł  38 300.00 zł 

4 Przełącznik zarządzalny 1 

    25 460.00 

zł  25 460.00 zł 

5 Zarządzalne zasilanie awaryjne 1 

    13 550.00 

zł  13 550.00 zł 

6 

Serwer kopii zapasowych - Pamięć 

Storage NAS 1 

    38 300.00 

zł  38 300.00 zł 

7 

Zapora ogniowa - bezpieczeństwo 

chmury 1 

    19 481.00 

zł  19 481.00 zł 

   Razem 266 430.00 zł  

1 

MS SQL Server 2012 Standard 2 

licencje na rdzeń (MOLP Edu) 4 

      3 947.97 

zł  15 791.88 zł 

M
O

D
U

Ł
 2

 
2 

MS SQL Server 2012 CAL 

device/user (MOLP Edu) 50 

         230.00 

zł  11 500.00 zł 

3 

MS Windows Server 2012 Standard 

2CPU (MOLP Edu) 4 

         969.41 

zł  3 877.64 zł 

4 

MS Windows Server 2012 Data 

Center 2CPU (MOLP Edu) 4 

      5 293.73 

zł  21 174.92 zł 

5 

CAL Windows Server 2012 per 

device/user (MOLP Edu) 50 

           32.32 

zł  1 616.00 zł 

6 

RDP CAL - Licencja zdalnego 

dostępu per device/user (MOLP 

Edu) 50 

           92.66 

zł  4 633.00 zł 

   Razem 58 593.44 zł  

1 

Kontroler sieci bezprzewodowej z 

obsługą 50 AP wraz z 

oprogramowanie 3 

    16 773.00 

zł  50 319.00 zł 

M
O

D
U

Ł
 3

 

2 

Przełącznik zarządzalny PoE z 

modułem FO 10Gbe SFP+ 5 

    11 260.00 

zł  56 300.00 zł 

3 Punkty dostępu 150 

      1 029.00 

zł  154 350.00 zł 

   Razem 260 969.00 zł  

      

   Łącznie 585 993.00 zł  
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2. Projektowanie (przewodniczenie prac zespołu) SIWZ systemu e-Dziekanat (Usługa 

wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspierającego Proces 

Kształcenia (ZSIWPK) w Akademii Morskiej w Gdyni).  

 

3. Wdrażanie systemu informatycznego e-Dziekanat (Zintegrowany System Informatyczny 

Wspierający Proces Kształcenia (ZSIWPK) w Akademii Morskiej w Gdyni), członek 

Komitetu Sterującego (Zarządzenie JM Rektora nr13, z dnia 29-05-2013). 

 

4. Nadzór, wspieranie: budowa projektu sieci przewodowej i bezprzewodowej AMG. 

 

5. Inwentaryzacja zasobów USK. Aktualizacja dokumentacji USK. Plany alokacji zasobów 

USK.  

 

6. Wspierano finansowo usuwanie awarii, uszkodzeń, kradzieży; dokonywano zakupów 

sprzętu niezbędnego w związku z awariami (np. uszkodzenia systemów klimatyzacji, 

kradzieże podsystemów klimatyzacji, uszkodzenia systemów UPS, awarie przełączników, 

awarie zasilaczy).  

Źródło finansowania: Fundusz Sieciowy AM w dyspozycji Pełnomocnika. 

 

7. Bieżąca współpraca z CI TASK. 
 

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Sieci Komputerowych 

 

dr inż. Janusz Żółkiewicz 
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2.  SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

PODLEGŁYCH  PROREKTOROWI DS. NAUKI 

 

  2.1.   ROZWÓJ KADRY 
 Mianowania na stanowiska profesorów  

                                                                                od dnia                 miejsce pracy 

1) prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko                    01.03.2013              KPT/WM 

 

     Zatrudnienie  na  stanowiskach  profesorskich  w drodze umowy o pracę 

Profesor zwyczajny:                                                do dnia                     miejsce pracy 

      1) prof. dr hab. inż. Józef Lisowski                   czas nieokreślony            KAO/WE    

2) prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk                   17.02.2018r.                KEM/WE 

3) prof. dr hab. inż. Cezary Specht                    czas nieokreślony            KTiL/WN 

 

        Profesor nadzwyczajny:                                              do dnia                miejsce pracy 

      1) dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk         czas nieokreślony      KES/WN  

      2) dr hab. inż. Henryk Bugłacki                           czas nieokreślony      KMOiTR/WM 

      3) dr hab. Tadeusz Król                                       czas nieokreślony       KF/WM 

      4) dr inż. Andrzej Królikowski                               30.09.2014r.            KES / WN                  

      5  dr hab. inż. Andrzej Łoziński                          czas nieokreślony       KEM/WE                                      

      6) dr  inż. Cezary Łuczywek                                    30.09.2014r.           KES/WN 

      7) prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk                 czas nieokreślony       KEM/WE 

      8) dr hab. inż. Aneta Ocieczek                            czas nieokreślony        KOUTH / WPiT 

      9) dr hab. Wojciech Rybowski                            czas nieokreślony        KEiZ / WPiT 

    10) dr hab. Joanna Soszyńska-Budny                    czas nieokreślony        KM/WN 

    11) dr hab. inż. Witold Stepowicz                         czas nieokreślony        KEM/WE 

    12) dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska                czas nieokreślony        KTiZJ/WPiT  

 

 Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 

Tytuł  naukowy profesora: 

  Lp.   Imię i nazwisko                                                  Katedra      Wydział      m-c/rok 

1)       prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniew 

Burciu 

KES WN 11/2013 

     

    Stopień naukowy doktora habilitowanego: 

Lp.     Imię i nazwisko  Katedra     Wydział         m-c/rok 

1)       dr hab. inż. kpt. ż.w.Włodzimierz Filipowicz KN WN 09/2013 

2) dr hab. inż. Aneta Ocieczek KOUTH WPiT 04/2013 

3) dr hab. Marzenna Popek KCHiTP WPiT 12/2013 

4) dr hab. Joanna Soszyńska-Budny KM WN 03/2013 

5) dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska KTiZJ WPiT 05/2013 

6) dr hab. inż. Daniel Wojciechowski KAO WE 11/2013 

 

Stopień naukowy doktora: 

    Lp.     Imię i nazwisko            Katedra    Wydział         m-c/rok 

1)       dr inż. Mirosław Dereszewski KSO WM 06/2013 

2) dr inż. Rafał Krakowski KSO WM 05/2013 

3) dr inż. Wojciech Labuda KMOiTR WM 03/2013 

4) dr inż. Justyna Molenda KMOiTR WM 03/2013 
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5) dr inż. Tomasz Neumann KN WN 06/2013 

6) dr Sławomir Skiba  KLiST WPiT 01/2013 

 

2.2. BADANIA NAUKOWE 
 

W roku 2013 działalność naukowo-badawczą AM w Gdyni realizowano w ramach:  

- działalności statutowej (DS), w tym badania młodych naukowców (BMN), 

- grantów finansowanych i/lub dofinansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR 

- projektów międzynarodowych w ramach umów bilateralnych i międzyrządowych 

 

 Działalność Statutowa 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przekazało poszczególnym 

wydziałom Akademii Morskiej  dotację podmiotową na Działalność Statutową - na 

utrzymanie potencjału badawczego ogółem – 1 334 820zł    oraz  dotację celową  na BMN -  

badania służące rozwojowi młodych naukowców – 53 760 zł. 

 

Tabela 2.2.1. Środki przekazane wydziałom: 

Wydział 
DS (utrzymanie 

potencjału badawczego) 
II dotacja DS. 

Suma dotacji DS.                 

(na utrzymanie 

potencjału 

badawczego) 

BMN 

Nawigacyjny 232 180,00 9 110,00 241 290,00 10 150,00 

Mechaniczny 461 680,00 20 090,00 481 770,00 35 960,00 

Elektryczny 389 150,00 16 190,00 405 340,00 3 000,00 

Przedsiębiorczości i 

Towaroznawstwa 198 890,00 7 530,00 206 420,00 4 650,00 

 

Ogółem AM 1 281 900,00 52 920,00 1 334 820,00 53 760,00 

 

Razem z pozostałością z roku 2012 środki do wykorzystania w roku 2013 na działania 

realizowane w ramach DS wynosiły 1 850 328,82 zł, w tym dotacja podmiotowa przekazana  

z MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2013 wynosiła: 1 334 820  zł 

Koszty poniesione na działalność statutową czyli na realizację 37 tematów badawczych 

wyniosły: 1 321 249,29zł.  

Środki finansowe przeznaczone na DS wykorzystano w ok. 71 % 

Szczegółowe dane dotyczące struktury tych kosztów  podano w tabeli. 

Projekty międzynarodowe realizowane w ramach współpracy dwustronnej w oparciu 

 o umowy międzyrządowe w roku 2013: 

 

1. IAMU RESEARCH PROJECT FY 2012 -  IAMU Research Projekt FY 2012 "IAMU 

Model Course for Electro-Technical Officers IETO) - prof. dr hab. inż. 

 J. Mindykowski  - Project Coordinator of EU Region 

2. Projekt realizowany w ramach Umowy o Współpracy Naukowo-Technicznej między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, realizowany 

z Shanghai Maritime University - Analiza nowych technologii 

 w obszarze oceny jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych - prof. dr hab. 

inż. J. Mindykowski 

3. Projekt realizowany w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk 

 i Estońską Akademią Nauk, realizowany przez Akademię Morską w Gdyni i Tallin 



 
 

15 
 

University of Technology - Inteligentne urządzenia energoelektroniczne i metody 

sterowania aktywnych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych - prof. dr hab. inż. R. 

Strzelecki 

 

Badania Młodych Naukowców 

 

Środki do wykorzystania na prace realizowane w ramach badań służących rozwojowi 

młodych naukowców  BMN w roku 2013 wynosiły 61 641,59 zł, w tym dotacja celowa  

z MNiSW na badania młodych Naukowców w roku 2013r. wynosiła 53 760 zł. 

Koszt realizacji 14 prac, przyjętych do finansowania na podstawie konkursu grantów 

BMN’2013 wyniósł: 57 880,70 zł.   

Wykorzystanie środków finansowych na BMN kształtowało się na poziomie 94 %. 

 

Szczegółowe dane dotyczące środków wykorzystanych na  prace zrealizowane w ramach 

BMN podano w tabeli. 

 

Projekty badawcze oraz  badawczo-rozwojowe: 

 

W 2013r. w Akademii Morskiej w Gdyni realizowano 14 projektów badawczych, w tym: 

- 10 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie 

- 4 projekty finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie 

- 1 projekt rozwojowy  

- 1 projekt w ramach Programu Badań Stosowanych 

- 1 projekt w ramach Programu INNOTECH 

- 1 projekt w ramach Programu Patent Plus 

 

Koszty poniesione ogółem na realizację wszystkich  projektów badawczych oraz 

badawczo-rozwojowych wyniosły w 2013 roku:   2 183 889,50 zł. 

Koszty  realizacji oraz wysokość dofinansowania poszczególnych projektów zamieszczono 

 w tabeli. 

 

W roku 2013 w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie 

oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie złożono 22 wnioski o finansowanie 

projektów badawczych. Narodowe Centrum Nauki  w Krakowie przekazało środki na 

realizację 3 projektów: 

1. Preludium – 149 660 zł (zgodnie z decyzją o finansowaniu projektu wydaną w 2012r.) 

2. Sonata Bis 2 – 1 027 725 zł 

3. Sonata 4 – 479 720 zł 

 

Umowy na wykonanie prac badawczo – rozwojowych zlecone przez podmioty  

z zewnątrz: 

 

1. Umowa z Przedsiębiorstwem Usług Morskich „Gdańsk –Pilot” o wykonanie wizualizacji 

obszaru Portu Gdańsk na symulatorze SimFlex Navigator 4 – Kierownik projektu  

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Burciu – Wydział Nawigacyjny / Katedra Eksploatacji Statku 

– 20 000 zł netto 

2. Umowa  z Nata Teresa Zarębska o wykonanie badania stabilności żelek algininowych  

w bezalkoholowych napojach niegazowanych owocowych zaw. min. 20% soku – 

Kierownik projektu dr inż. Ewa Stasiuk – Wydział Przedsiębiorczości  

i Towaroznawstwa / Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością – 50 000 netto 
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3. Umowa z Instytutem Maszyn Przepływowych  o wykonanie badań laboratoryjnych 

zmodernizowanego zintegrowanego systemu oczyszczania spalin na wylocie 

 z okrętowego silnika Diesla – Kierownik Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis – Wydział 

Mechaniczny / Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów – 24.400 zł 

netto 

4. Umowa z Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA o wykonanie aktualizacji analizy 

nawigacyjnej pn. „Analiza nawigacyjna projektowanego terminalu promowego 

 w Gdyni” – Kierownik projektu dr in. H. Śniegocki – Wydział Nawigacyjny / Katedra 

Nawigacji – 81 138,21 zł netto 

5. Zlecenie od Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” na wykonanie pomiarów 

parametrów zniekształceń napięcia na promie KARSIBÓR – Koordynator  

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski - Wydział Elektryczny/ Katedra Elektroenergetyki 

Okrętowej – 6 341,46 zł netto 

 

Łączna wysokość kwoty, na którą zawarto umowy z podmiotami zewnętrznymi to:  

181 879,67 zł netto. 

Środki  uzyskane (wg rozliczonych faktur) w ramach projektu ANGOLA II w roku 2013 to 

kwota: 1 474 370 zł. w tym: WE - 495 202zł; WPiT - 433 271zł; WN - 334 630zł; WM- 

211 267zł. 
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Tabela 2.2.2. Działalność Statutowa w roku  2013 - wykorzystanie środków finansowych  (zł) 

 
 

 

 

 

 

 

Wydział  /  Kategoria                  w tym:

Pozostałość OGÓŁEM

Katedra z 2012r.

Nawigacji 73 320,00 35 983,24 109 303,24 48 535,07 5 487,45 10 579,12 32 468,50 60 768,17

 Eksploatacji Statku 32 640,00 1 413,83 34 053,83 33 801,40 3 246,00 3 594,95 26 960,45 252,43

Transportu i Logistyki 28 330,00 40 132,18 68 462,18 67 715,29 2 215,00 18 000,01 47 500,28 746,89

Meteorologii i Oceanografii 

Nautycznej 11 700,00 7 866,95 19 566,95 12 202,07 3 459,00 0,00 8 743,07 7 364,88

 Matematyki 54 010,00 8 231,00 62 241,00 50 450,29 1 528,89 0,00 48 921,40 11 790,71

Razem Katedry 200 000,00 93 627,20 293 627,20 212 704,12 15 936,34 32 174,08 164 593,70 80 923,08

Środki do dyspozycji Dziekana 41 290,00 7 501,83 48 791,83 27 164,32 27164,32 21 627,51

                  Razem WN: 241 290,00 101 129,03 342 419,03 239 868,44 15 936,34 32 174,08 191 758,02 102 550,59

Podstaw Techniki 123 000,00 13 988,08 136 988,08 124 474,04 31 666,07 4 964,26 87 843,71 12 514,04

Siłowni Okrętowych 130 000,00 69 873,63 199 873,63 147 574,86 51 081,22 0,00 96 493,64 52 298,77

Materiałów Okrętowych i 

Technologii Remontów 139 000,00 48 958,96 187 958,96 132 919,13 83 695,07 13 800,00 35 424,06 55 039,83

Fizyki 40 000,00 11 862,18 51 862,18 48 884,28 11 450,29 0,00 37 433,99 2 977,90

Razem Katedry 432 000,00 144 682,85 576 682,85 453 852,31 177 892,65 18 764,26 257 195,40 122 830,54

Środki do dyspozycji Dziekana 49 770,00 23 867,01 73 637,01 38 593,13 24 693,97 13 899,16 35 043,88

                  Razem WM : 481 770,00 168 549,86 650 319,86 492 445,44 202 586,62 18 764,26 271 094,56 157 874,42

Automatyki Okrętowej 101 091,78 23 238,43 124 330,21 103 430,45 23 102,03 17 381,10 62 947,32 20 899,76

Elektroenergetyki Okrętowej 93 998,46 15 183,10 109 181,56 98 423,56 3 212,00 36 297,39 58 914,17 10 758,00

Elektroniki Morskiej 189 010,40 72 075,85 261 086,25 170 850,28 10 097,40 103 912,97 56 839,91 90 235,97

Telekomunikacji Morskiej 21 239,36 20 409,51 41 648,87 21 278,33 3 480,22 0,00 17 798,11 20 370,54

Razem Katedry 405 340,00 130 906,89 536 246,89 393 982,62 39 891,65 157 591,46 196 499,51 142 264,27

Środki do dyspozycji Dziekana 0,00 0

                  Razem WE: 405 340,00 130 906,89 536 246,89 393 982,62 39 891,65 157 591,46 196 499,51 142 264,27

Chemii  i Towaroznawstwa 

Przemysłowego 27 438,00 12 276,71 39 714,71 37 641,02 3 070,70 1 499,99 33 070,33 2 073,69

Systemów Informacyjnych 36 090,00 26 465,83 62 555,83 19 159,11 0,00 0,00 19 159,11 43 396,72

Handlu i Usług 30 748,00 29 565,60 60 313,60 29 569,67 0,00 5 488,60 24 081,07 30 743,93

Towaroznawstwa i Zarządzania 

Jakością 53 869,00 20 498,80 74 367,80 64 110,21 10 098,12 0,00 54 012,09 10 257,59

Organizacji Usług Turystyczno-

Hotelarskich 16 925,00 14 282,57 31 207,57 26 184,26 4 243,50 0,00 21 940,76 5 023,31

Ekonomii i Zarządzania 28 203,00 11 833,53 40 036,53 17 183,52 0,00 0,00 17 183,52 22 853,01

Logistyki i Systemów 

Transprotowych 13 147,00 0,00 13 147,00 1 105,00 0,00 0,00 1 105,00 12 042,00

                  Razem WPiT: 206 420,00 114 923,04 321 343,04 194 952,79 17 412,32 6 988,59 170 551,88 126 390,25

Wykorzystanie środków 

OGÓŁEM 1 334 820,00 515 508,82 1 850 328,82 1 321 249,29 275 826,93 215 518,39 829 903,97 529 079,53

* - delegacje krajowe i zagraniczne, usługi obce, materiały, inne koszty, koszty ogólnouczelniane

Pozostałe*

I i II Dotacja MNiSW 

na 2013

Koszty poniesione w roku 2013 

Wydział Nawigacyjny / Kat. B /

Wydział  Elektryczny /Kat. B/

Wydział  Mechaniczny /Kat. B/

Działalność Statutowa - dotacja na Utrzymanie Potencjału Badawczego w roku  2013 - wykorzystanie środków 

finansowych  (zł)

Wydział  Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa /Kat. B/

Pozostałość 

na 2014

Środki do dyspozycji w roku 2013

Ogółem WynagrodzeniaAparatura
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Tabela 2.2.3. Badania Młodych Naukowców w roku 2013 - wykorzystanie środków finansowych (zł) 

 
  

Wydział  /  Kategoria                  w tym:

Pozostałość OGÓŁEM

Katedra z 2012r.

Nawigacji 3 382,00 180,00 3 562,00 1 668,14 639,60 0,00 1 028,54 1 893,86

 Eksploatacji Statku 1 692,00 90,00 1 782,00 1 782,00 1 599,00 0,00 183,00 0,00

Transportu i Logistyki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologii i Oceanografii 

Nautycznej 1 692,00 90,00 1 782,00 1 782,00 1 274,80 0,00 507,20 0,00

 Matematyki 3 384,00 180,00 3 564,00 3 564,00 3 012,00 0,00 552,00 0,00

Razem Katedry WN 10 150,00 540,00 10 690,00 8 796,14 6 525,40 0,00 2 270,74 1 893,86

Podstaw Techniki 4 400,00 4 975,04 9 375,04 9 375,04 5 040,54 0,00 4 334,50 0,00

Siłowni Okrętowych 8 580,00 278,86 8 858,86 8 839,74 0,00 0,00 8 839,74 19,12

Materiałów Okrętowych i 

Technologii Remontów 14 100,00 14,76 14 114,76 14 114,76 4 700,00 1 198,30 8 216,46 0,00

Fizyki 8 880,00 0,00 8 880,00 8 857,61 3 468,38 0,00 5 389,23 22,39

Razem katedry WM 35 960,00 5 268,66 41 228,66 41 187,15 13 208,92 1 198,30 26 779,93 41,51

Automatyki Okrętowej 3 000,00 10,45 3 010,45 3 010,45 0,00 0,00 3 010,45 0,00

Elektroenergetyki Okrętowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elektroniki Morskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Telekomunikacji Morskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem Katedry WE 3 000,00 10,45 3 010,45 3 010,45 0,00 0,00 3 010,45 0,00

Chemii  i Towaroznawstwa 

Przemysłowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Systemów Informacyjnych 2 000,00 28,44 2 028,44 1 985,65 0,00 0,00 1 985,65 42,79

Handlu i Usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Towaroznawstwa i Zarządzania 

Jakością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organizacji Usług Turystyczno-

Hotelarskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ekonomii i Zarządzania 2 650,00 2 034,04 4 684,04 2 901,31 410,82 0,00 2 490,49 1 782,73

Logistyki i Systemów 

Tansportowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                  Razem katedry WPiT: 4 650,00 2 062,48 6 712,48 4 886,96 410,82 0,00 4 476,14 1 825,52

Wykorzystanie środków 

OGÓŁEM 53 760,00 7 881,59 61 641,59 57 880,70 20 145,14 1 198,30 36 537,26 3 760,89

* - delegacje krajowe i zagraniczne, usługi obce, materiały, inne koszty, koszty ogólnouczelniane

Wynagrodzenia Pozostałe*

Koszty poniesione w 2013

Wydział Nawigacyjny / Kat. B /

Wydział  Mechaniczny /Kat. B/

Badania młodych naukowców w roku 2013 - wykorzystanie środków finansowych w zł

Wydział  Elektryczny /Kat. B/

Wydział  Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa /Kat. B/

Środki do dyspozycji w roku 2013
Pozostałość 

na 2014Dotacja 

MNiSW na 

2013 Ogółem Aparatura
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Tabela 2.2.4. Projekty badawcze realizowane w roku 2013 
  

Lp. 

 

Kierownik / tytuł projektu 

Jednostka 

finansująca 

Środki 

przyznane 

ogółem 

Koszty 

poniesione w 

roku 2013 

Czas 

realizacji 

projektu 

    PROJEKTY BADAWCZE         

1 WPIT 

Prof. dr hab. P. Jędrzejowicz  MNISW 

449 800 zł 23 552,74 zł 2010-2013 

Zastosowanie zespołów asynchronicznych agentów programowych do 

optymalizacji, symulacji i uczenia maszynowego NCN 

2 WE 

Prof. dr hab. inż. R. Strzelecki MNISW 

485 800 zł 49 774,52 zł 2010-2013 

Energetyczne filtry aktywne dla sieci dystrybucyjnych z kontrolą odkształcenia 

napięcia w linii zasilającej NCN 

3 WN 

Dr inż. S. Krata  MNISW 

283 530 zł 51 257,70 zł 2011-2013 

Opracowanie metody uwzględniania wpływu ruchu cieczy w niepełnych 

zbiornikach statku na jego stateczność poprzeczną w kontekście proskrypcyjnych 

kryteriów oceny stateczności statku morskiego NCN 

4 WPIT 

Dr D. Barbucha  

NCN 98 800 zł 41 600,00 zł 2011-2014 Metody kolektywnej inteligencji obliczeniowej i ich wybrane zastosowania 

5 WM 

Dr inż. J. Kowalski  

NCN 777 610 zł 110 672,14 zł 2011-2016 

Identyfikacja sygnałów diagnostycznych na podstawie składu chemicznego 

gazów wylotowych emitowanych z tłokowych silników okrętowych 

6 WE 

Dr hab. inż. K. Górecki, prof. nadzw. AM 

NCN 245 700 zł 90 437,00 zł 2011-2014 

Elektrotermiczne modele elementów indukcyjnych dla programu SPICE 

dedykowane do analizy układów impulsowego przetwarzania energii 

elektrycznej 

7 WE 

Prof. dr hab. inż. J. Zarębski  

NCN 335 400 zł 123 349,09 zł 2011-2014 

Globalny skupiony nieliniowy model termiczny elementu półprzewodnikowego 

do analizy układów elektronicznych 

8 WM 

Mgr K. Rudź 

 

149 660 zł 56 033,90 zł 2013-2016 

PRELUDIUM - Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień 

światła wychodzący  z wody morskiej NCN 

9 WE 

Dr hab. inż. T. Tarasiuk, prof. nadzw. AMG 

 

1 027 725 zł 209 993,91 zł 2013-2018 

SONATA BIS 2 - Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach 

elektroenergetycznych - modelowanie i narzędzia analizy NCN 

10 WM 

Dr W. Freda 

 

479 720 zł 29 131,66 zł 2013-2018 

SONATA 4 - Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego 

strumienia światła ponad powierzchnią morza NCN 

    

PROJEKTY  ROZOWOJOWE na rzecz obronności i bezpieczeństwa 

państwa 

    

11 WN 

Prof. dr hab. inż. Z. Burciu 
MNiSW   

NCBIR 13 000 000 zł 614 226,20 zł 2010-2013 Mobilny system dowodzenia obserwacji, rozpoznawania i łączności 

    PROJEKTY  w ramach  PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH 

    

12 WE 

Dr hab. inż. P. Mysiak, prof. nadzw. AM 

NCBIR 1 296 624 zł 250 689,15 zł 2012-2015 Szeregowy energetyczny filtr aktywny do integracji z prostownikami diodowymi 

    PROJEKTY  w ramach  PROGRAMU  INNOTECH 

    

13 WE 

Prof. dr hab. inż. R. Strzelecki 

NCBIR 1 577 951 zł 501 231,55 zł 2012-2015 

Inteligentny sprzęg energoelektroniczny AC-AC z separacją galwaniczną na 

wysokiej częstotliwości - PROJEKT w ramach ścieżki IN-TECH 

    PROJEKTY  MIĘDZYNARODOWE  NIEWSPÓŁFINANSOWANE 

    
      

    
    PROJEKTY  w ramach PROGRAMU PATENT PLUS 

    

14 WE 

Dr hab. inż. K. Górecki, prof. nadzw. AM 

NCBIR 72 441 zł 31 939,94 zł 2012-2019 

Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układy do 

pomiaru parametrów cieplnych elementów elektronicznych 

  

Koszty poniesione w ramach realizacji projektów badawczych w 2013 r. 

 

   2 183 889,50 zł  
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Decyzje patentowe 

 

1. Patent na wynalazek pt. „Prądnica synchroniczna pierścieniowa z niezależnie wirującymi 

biegunami”  

    Nr patentu -  P. 389969, data otrzymania 05.11.2013r. 

    WE / KAO  

2. Patent na wynalazek pt.  „Prądnica synchroniczna bezszczotkowa z niezależnie wirującymi 

biegunami”  

    Nr patentu – P. 389970, data otrzymania 05.11.2013r.  

    WE  / KAO 

3.  Patent na wynalazek pt. „Prądnica synchroniczna szczotkowa z niezależnie wirującymi 

biegunami”  

    Nr patentu – P. 389971, data otrzymania 05.11.2013r. 

     WE  / KAO 

4. Patent na wynalazek pt.” Sposób i układ do pomiaru własnych i wzajemnych rezystancji  

    termicznych diody LED i fototranzystora zawartych w transoptorze” 

     Nr patentu – P. 387156, data otrzymania 23.04.2013r. 

     WE/ KEM  

       

  

 

Realizacja celów  

 

W 2013r. AMG otrzymała dotację na Działalność Statutową, w kwocie 1 334 820 zł oraz 

 53 760 na Badania Młodych Naukowców.  Zaplanowano natomiast uzyskanie kwoty dotacji 

w wysokości 3 494 000 zł. Z roku na rok wysokość otrzymywanej z Ministerstwa Nauki 

 i Szkolnictwa Wyższego jest niższa aniżeli  wysokość środków niezbędnych do realizacji 

prac w ramach Działalności Statutowej. Wynika to z polityki finansowej Ministerstwa Nauki 

Szkolnictwa Wyższego zakładającej sukcesywne zmniejszania dotacji z budżetu dla uczelni,  

a zwiększanie dotacji dla jednostek badawczo-rozwojowych. 

W ramach ogłoszonych konkursów przez NCN oraz NCBiR złożono 22 wnioski, z czego 

2 otrzymały pozytywną decyzję o finansowaniu prac badawczych.  W roku 2013 realizowano 

w AMG ogółem 14 projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych, w tym:  

10 projektów badawczych, 1 projekt rozwojowy, 1 projekt w ramach Programu Badań 

Stosowanych, 1 projekt w ramach Programu INNOTECH, 1 projekt w ramach Programu 

Patent Plus. 

Opracowano założenia systemu różnicowania poziomu wynagrodzeń nauczycieli 

akademickich za pracę na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Wspomniany Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Rektora nr 16 z 25.16.2013r. 

Na bieżąco informowane są 24 jednostki uczelni o ogłaszanych przez NCN 

w Krakowie konkursach na finansowanie projektów badawczych oraz konkursach 

ogłaszanych przez NCBIR w Warszawie na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych.  
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2.3.  WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA  
 

2.3.1.  Współpraca zagraniczna 

W roku 2013 współpraca zagraniczna Akademii Morskiej w Gdyni obejmowała następujące 

składowe: 

- udział pracowników w konferencjach naukowych, 

- współpraca z uczelniami zagranicznymi, a w szczególności z Hochschule Bremerhaven  

i Shanghai Maritime University, 

- współpraca z organizacjami międzynarodowymi, m.in. z IAMU i IMO, 

- współpraca dwustronna w oparciu o polsko-chińską umowę międzyrządową, 

- współpraca z Tallinn University of Technology w ramach umowy pomiędzy Polską 

Akademią Nauk a Estońską Akademią Nauk (PAN – EAN), 

- współpraca w ramach programów międzynarodowych – ERASMUS, The Baltic Sea 

Region Programme 2007-2013.  

 

Wyjazdy na konferencje naukowe 

 

W 2013 roku 35 pracowników naukowo-dydaktycznych AMG wzięło udział w konferencjach 

naukowych odbywających się za granicą (Estonia, Holandia, Hiszpania, Litwa, Niemcy, 

Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Ukraina, W. Brytania, Włochy, Turcja, Wietnam, Kanada, 

USA, Meksyk), w tym: 

- z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – 11 

- z Wydziału Elektrycznego – 11 

- z Wydziału Mechanicznego – 10 

- z Wydziału Nawigacyjnego – 3. 

 

Współpraca z uczelniami zagranicznymi 

 

W 2013 roku, w ramach porozumień o współpracy między uczelniami, wizytę w Akademii 

Morskiej w Gdyni złożyli: 

- prof. Gerhard Feldmeier (Prorektor) i prof. Dieter Lompe z Hochschule Bremerhaven oraz 

14-osobowa grupa studentów uczestniczących w polsko-niemieckim seminarium, 

- prof. Gu Wei, prof. Xu Xiaoyan i prof. Zheng Su z Shanghai Maritime University, 

- rektor Baltic Fishing Fleet State Academy.  

W uczelni, w ramach umowy o współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk 

a Estońską Akademią Nauk, przebywali dr Dmitri Vinnikov (dwie wizyty) i dr Oleg Husev 

z Tallinn University of Technology. 

AMG gościła również prof. Aleksandra Kuznetsov z Admiral Makarov State University of 

Maritime and Inland Shipping w St. Petersburgu (visiting profesor na WN), pana Toshio 

Hikima z Marine Technical Education Agency oraz panów Linus Karlsson i Daniel Sköld 

z Baltic Maritime Science Park. 

Ponadto w 2013 roku została podpisana umowa z Baltic Maritime Science Park, Szwecja 

o współpracy naukowej, dotycząca bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska 

w Regionie M. Bałtyckiego. 

Przedstawiciele AMG wizytowali uczelnię Hochschule Bremerhaven w celu omówienia 

dotychczas realizowanej współpracy dwustronnej oraz możliwości podjęcia nowych jej form. 
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Współpraca z organizacjami międzynarodowymi 

 

W 2013 roku przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni uczestniczyli w ramach oficjalnej 

delegacji polskiej w obradach International Maritime Organization (IMO): 

- 44 sesja Podkomitetu ds. szkolenia zawodowego i obowiązków wachtowych (STW),  

- 17 sesja Podkomitetu ds. radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (COMSAR),  

- 57 sesja Podkomitetu ds. konstrukcji i wyposażenia statku (DE), 

- 59 sesja Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi (NAV). 

Przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni brali udział w zgromadzeniu ogólnym 

International Association of Maritime Universities,  stowarzyszeniu skupiającym obecnie 57 

wyższych uczelni morskich - The 14th Annual General Assembly of IAMU. Hasło “New 

Technological Alternatives for Enhancing Economic Efficiency” było tematem wiodącym 

zgromadzenia. Ponadto w ramach współpracy z IAMU przedstawiciele Wydziału 

Elektrycznego AMG realizowali projekt badawczy „IAMU Model Course for Electro-

Technical Officers (ETO)”, a przedstawiciele Wydziału Nawigacyjnego projekt „IAMU 

MARD (Maritime Academic Resources Database)”. 

W 2013 roku reprezentanci AMG uczestniczyli w spotkaniach związanych 

z przygotowaniami i realizacją projektów w programach UE, m.in. The Baltic Sea Region 

Programme 2007-2013 (StarDust - MarChain), a także w spotkaniach doradców projektu 

„I-C-EU: Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe” 

w ramach unijnej strategii wzrostu Europa 2020, w inauguracji 8 Programu Ramowego UE 

„Horizon 2020” w obszarze Information Communication Technologies (ICT) oraz w VI 

edycji European Maritime Day 2013, organizowanego przez Komisję Europejską. 

Przedstawiciele uczelni współpracowali z Shanghai Maritime University w ramach polsko-

chińskiej umowy międzyrządowej (projekt „Study on New Technology Development for 

Power Quality on Shipboard” realizowany na Wydziale Elektrycznym), a także brali udział  

w konferencjach międzynarodowych oraz stażach naukowych. 

Akademia Morska w Gdyni rozpoczęła w 2013 roku realizację kontraktu dotyczącego II etapu 

budowy Namibe Fishery Academy (NFA) w Angoli, finansowanego przez Ministry of 

Agriculture, Rural Development and Fisheries of the Republic of Angola. Współpraca 

w zakresie technicznego i dydaktycznego wsparcia dla NFA w latach 2013-2018 obejmuje 

m.in. stworzenie i wydanie 28 podręczników akademickich w j. portugalskim, studia 

magisterskie i doktoranckie dla studentów angolskich, doradztwo przy tworzeniu projektów 

wykonawczych laboratoriów w NFA, przygotowanie instrukcji laboratoryjnych i opisu 

ćwiczeń w zakresie ratownictwa morskiego i w zakresie ćwiczeń przeciwpożarowych 

w zgodności z wymaganiami przepisów STCW. 
 

Tabela 2.3.1. Liczba i źródła finansowania delegacji zagranicznych. 

Lp. Delegacje zagraniczne w 2013r. Liczba 

delegowanych 

1. Wyjazdy na konferencje naukowe 35 

2. Współpraca z Shanghai Maritime University 1 

3. Współpraca z Hochschule Bremerhaven* 5 

4. Współpraca z IAMU 5 

5. Współpraca z IMO 7 

6. Współpraca z TU Tallinn w ramach umowy PAN – EAN 3 

7. Wyjazdy w ramach Programu ERASMUS* 12 

8. Wyjazdy w ramach projektu StarDust-MarChain (BSR) 14 

9. Wyjazdy inne 24 

 RAZEM 104 
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* Ze względu na realizację różnych celów w ramach tej samej delegacji 2 wyjazdy wykazano 

zarówno przy współpracy z Hochschule Bremerhaven, jak i przy wyjazdach w ramach 

Programu Erasmus (różnica w sumowaniu). 

 

Udział pracowników naukowo-dydaktycznych AMG w konferencjach naukowych 

dofinansowywany był w 2013 roku zgodnie „Regulaminem dofinansowania udziału 

pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach 

naukowych” (zarządzenie Rektora nr 54 z dnia 20.12.2012). 
  

Tabela 2.3.2. Liczba i źródła finansowania delegacji zagranicznych. 

Lp. Źródła finansowania delegacji zagranicznych w 2013r. Kwota w PLN 

1 Fundusz Rektora 40 593 

2 Fundusz Wyjazdów Zagranicznych: 

- dofinansowanie konferencji naukowych zagranicą (14 os.) 

- inne  

 

25 200 

20 021 

3 DS  132 137 

4 BMN 7 360 

5 Granty  34 154 

6 Budżet AMG 51 190 

7 Fundusz statków szkolnych i Działu Armatorskiego 38 774 

8 Zewnętrzne źródła finansowania: 

- program Erasmus  

- proj. StarDust-MarChain (BSR) 

- współpraca IAMU 

- sponsorzy 

 

43 300 

51 333 

7 263 

3 343 

 RAZEM 454 668 
 

Ze środków Funduszu Wyjazdów Zagranicznych dofinansowano również udział 

pracowników naukowo-dydaktycznych AMG w konferencjach naukowych organizowanych 

w 2013 roku w Polsce : 

Dofinansowanie konferencji naukowych organizowanych w Polsce  

(konferencje międzynarodowe i krajowe) w 2013 r. 

Kwota w PLN 

Fundusz Wyjazdów Zagranicznych (61 osób) 45 682 

 

Zaplanowano dofinansowanie udziału 65 osób w konferencjach naukowych w 2013 roku 

(publikacja w recenzowanych materiałach konferencji indeksowanych w bazie Web of 

Science lub w czasopismach punktowanych); zrealizowano 75 wyjazdów. 

W 2013 roku wydelegowano za granicę 21 studentów AMG; koszty wyjazdów studentów 

wyniosły ogółem 20 055 PLN.  

Wyjazdy studentów w 2013 roku dotyczyły udziału: 

-  w IV edycji programu wymiany studentów „The Exchange Program of International Class 

for Maritime Students” w Merchant Marine College of Shanghai Maritime University 

(zajęcia prowadzone w j. angielskim dla międzynarodowej grupy studentów) – 2, 

-   w X jubileuszowym seminarium polsko-niemieckim „Managing Cultural Diversity in 

Europe” w Hochschule Bremerhaven – 12, 

-  w VI edycji European Maritime Day 2013 na Malcie – 3, 

-  w zjeździe studentów IAMUS organizowanym w ramach 14 AGA IAMU w Rumunii – 2, 

-  w Akademickich Mistrzostwach Europy (piłka plażowa kobiet) w Hiszpanii – 2. 
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Zespół ds. Współpracy z Zagranicą dokonywał w 2013 roku zakupu biletów lotniczych na 

potrzeby delegacji zagranicznych i krajowych, jak również na potrzeby załogi s/v „Dar 

Młodzieży” oraz na wyjazdy delegowanych studentów. 

 

2.3.2 Lifelong learning programme – Erasmus 
 

W roku 2013 działalność AMG w ramach Programu Erasmus opierała się na przyznanej na 

lata 2007/2013 Karcie Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) oraz dofinansowaniu 

na działania zdecentralizowane przyznanemu na lata 2012-2013 oraz 2013-2014.  

W 2013 roku AMG oferowała mobilność studentów i nauczycieli akademickich do 32 uczelni 

europejskich: 
 

Kraj  Uczelnia  

Włochy  Universita degli Studi di Perugia  

Universita del Sannio – Benevento 

Politecnico di Milano 

Niemcy  Hochschule Bremerhaven  

Fachhochschule Stralsund 

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 

Helmut-Schmidt-Universitaet/ Universität der Bunderwehr 

Hiszpania  Universidad de Extremadura  

Universidad de Vigo 

Universitat Politecnica de Catalunya - Terrasa 

Universidad de La Coruna 

Universidad de Cadiz 

Universidad de La Laguna 

Universidad del Pais Vasco  

Universidad de Oviedo 

Finlandia  Kotka University of Applied Sciences  

Irlandia  Cork Institute of Technology  

Litwa  Lithuanian Maritime Academy  

Łotwa  Latvian Maritime Academy  

Rumunia  Transilvania University of Brasov  

Norwegia  Stord/Haugesund University College  

Francja  Universite de Poitiers  

Szwecja  University of Gavle  

Kalmar Maritime University 

Turcja  Yasar University  

Bulent Ecevit University  

Karadeniz Teknik Universitesi  

Yildiz Technical University 

Portugalia Universidade Tecnica de Lisboa – Instituto Superior Tecnica  

Słowacja  Technicka Universita v Kosicach  

Chorwacja  University of Dubrownik 

Univeristy of Rijeka  
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Wymiana studentów 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, poniżej zaprezentowano wyjazdy, które miały w całości 

miejsce lub rozpoczęły się w roku sprawozdawczym, oraz te środki finansowe, które zostały 

wypłacone studentom w odniesieniu do zaprezentowanych wyjazdów. 

 

Liczba studentów na studia  40 wyjeżdżających studentów 

W podziale na wydziały  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – 24 

Wydział Nawigacyjny – 8 

Wydział Mechaniczny – 8 

Wydział Elektryczny – 0  

W podziale na uczelnie partnerskie  Hochschule Bremerhaven (Niemcy) – 13 

Universidad de Cadiz (Hiszpania) - 8 

Cork Institute of Technology (Irlandia) - 7  

Universidad de La Laguna (Hiszpania) –  1 

Kymenlaakso Ammattikorkeakoulu (Finlandia) – 2 

Stord/Haugesund University College (Norwegia) - 1  

University of Dubrovnik (Chorwacja) - 2 

University of Rijeka (Chorwacja) - 2 

Yasar University (Turcja) – 3 

Universidad de La Coruna (Hiszpania) - 1 

Liczba studentów na praktyki  2 (Wydział Nawigacyjny)  

W podziale na kraje (bandery)  Malta – 1  

Cyprus – 1  

 

Studentom wypłacono dofinansowanie z Programu LLP-Erasmus w łącznej wysokości 

81 746 EUR (tj. ok. 339.130 PLN). Wyjazdy studentów obejmowały łącznie okres 164,25 stu-

dentomiesiąca. Średni grant w miesiącu wynosił 498 EUR, co stanowi kwotę wyższą niż 

w poprzednich latach. Przy czym warto podkreślić, że od roku 2013/2014 stawki 

miesięcznego dofinansowania wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus są sztywne 

i odgórnie wskazywane przez Narodową Agencję jako obowiązujące. 

W roku 2013 Wydział Nawigacyjny wysłał 2 studentów na wyjazdy w Programie Erasmus 

w celu realizacji praktyk studenckich. Łączny czas pobytu wyniósł 7,75 studentomiesięcy. 

Ogółem wydatkowano ze środków Programu kwotę 2 790 EUR (tj. ok. 11 570 PLN).  

W dalszym ciągu największą trudność w realizacji wyjazdów na praktyki stanowi dopełnienie 

podstawowego warunku wyjazdów w Erasmusie, tj. odbywania praktyk na statkach 

pływających pod banderami państw należących do Unii Europejskiej  

AMG w roku sprawozdawczym przyjęła łącznie 51 studentów Erasmusa. W zestawieniu 

poniżej ujęto zarówno studentów przyjeżdżających na jeden semestr, jak i tych, którzy 

studiowali w AMG dwa semestry, ale ich przyjazd nastąpił w roku sprawozdawczym.  
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Liczba studentów na studia  51 przyjeżdżających studentów 

W podziale na wydziały  Wydział Nawigacyjny – 19 

Wydział Mechaniczny – 16 

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – 10 

Wydział Elektryczny – 6  

W podziale na uczelnie partnerskie  Universidad de Cadiz (Hiszpania) – 13  

Bulent Ecevit University (Turcja) – 9 

Universidad de La Coruna (Hiszpania) – 5 

Universidad del Pais Vasco (Hiszpania) – 4 

Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania) – 3 

Karadeniz Teknik Universitesi (Turcja) – 3 

University of Rijeka (Chorwacja) – 3 

Lithuanian Maritime Academy - 3 

Universidad de Vigo (Hiszpania) – 2 

Universidad de Oviedo (Hiszpania) – 2 

Universidad de La Laguna (Hiszpania) – 1 

Latvian Maritime Academy (Łotwa) – 1 

Hochschule Bremerhaven (Niemcy) – 1 

University of Dubrovnik (Chorwacja) – 1 

 

Wymiana kadry dydaktycznej 

 

Nauczyciele akademiccy realizowali wyjazdy do następujących uczelni partnerskich: 

 

Universidad de La Laguna (Hiszpania) WM - 1 nauczyciel 

Universidad Politecnica de Catalunya (Hiszpania)  WN – 1 nauczyciel  

Universidad de La Coruna (Hiszpania)  WM – 1 nauczyciel  

Hochschule Bremerhaven (Niemcy)  WPiT – 2 nauczycieli  

WM – 1 nauczyciel   

Kymenlaakso Ammattikorkeakoulu (Finlandia) WPiT – 1 nauczyciel 

Kalmar Maritime University (Szwecja) WN – 1 nauczyciel  

 

W ramach wymiany kadry dydaktycznej Akademia Morska gościła w 2013 roku na WPiT 

jednego nauczyciela z Hochschule Bremerhaven (Niemcy). Wydział Mechaniczny odwiedził 

jeden nauczyciel z Universidad de La Coruna (Hiszpania), dwóch nauczycieli z Latvian 

Maritime Academy (Łotwa) oraz jeden nauczyciel z Hochschule Bremerhaven  (Niemcy). 

 

Wyjazdy szkoleniowe  

 

Dwóch pracowników administracyjnych wzięło udział w Erasmus Staff Week 

w Bremie/Bremerhaven (Niemcy);  dwóch nauczycieli akademickich wzięło udział  

w szkoleniu mającym na celu podniesienie kompetencji w dziedzinie integracji w ramach 

sportu w Vigo (Hiszpania). 

Łącznie na 14 wyjazdów pracowników AMG z dofinansowania z Programu Erasmus 

wydatkowano kwotę 10 447 EUR (tj. ok. 43 300 PLN).  

 

Realizacja planów 

 

W stosunku do roku ubiegłego zainteresowanie studentów możliwością podjęcia części 

studiów w uczelniach zagranicznych wzrosło. Nadal sporym zainteresowaniem cieszą się 
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wyjazdy studentów na praktyki, ale obłożone są dużym ryzykiem niesprostania podstawowym 

kryteriom. Skutkuje to mniejszą, niż zakładano, liczbą wyjazdów.    

Zainteresowanie studentów z uczelni europejskich studiami w AMG nadal wzrasta i poszerza 

o nowe kraje.  

W roku 2013 AMG aplikowała o przyznanie Erasmus Charter for Higher Education 2014-

2020. Karta została naszej Uczelni przyznana i tym samym stworzono możliwość do 

aplikowania co roku o kolejne środki na mobilność studentów i kadry AMG. Wprowadzony 

w życie od stycznia  2014 roku program Erasmus+ otwiera wiele nowych możliwości 

aplikowania o fundusze, należy zatem rozważyć opcję realizowania innych działań prócz 

mobilności. 

Wartym podkreślenia jest również fakt powstania wśród studentów AMG inicjatyw: 

- powołania sekcji Erasmus Student Network – formalnie sekcja powstanie w pierwszej 

połowie 2014 roku; inicjatywa ta jest niezmiernie istotna mając na względzie rosnącą 

liczbę studentów obcokrajowców, dla których ESN realizuje liczne przedsięwzięcia 

integracyjne, 

- powstanie Programu Mentor – pod auspicjami tworzącej się sekcji ESN uruchomiony 

został program Mentor mający na celu skojarzenie studentów polskich i zagranicznych 

i służenie pomocą obcokrajowcom w ich codziennym życiu w Polsce. 

Powyższe inicjatywy są niezmiernie ważne i należy czynić wszelkie starania, aby działania 

 w obu obszarach otrzymywały od władz AMG wszelkie możliwe wsparcie. 

 
 

2.4. ZESPÓŁ DS. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH 
 

Liczba projektów finansowanych ze środków UE realizowanych w 2013r. – 5, 

Liczba wniosków złożonych w 2013r. – 16, 

Liczba wniosków, które uzyskały dofinansowanie w 2013r. – 1 
 

Tabela 2.4.1 Uczestnictwo AMG w projektach finansowanych z funduszy europejskich w ramach 

funduszy strukturalnych w 2103r.: 
1. Tytuł Rejs do kariery 

Nr umowy UDA-POKL.06.01.01-22-156/10 

Źródło 

finansowania 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Temat: Nowe obszary i formy aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 

osób w trakcie ostatniego roku nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości 

Czas realizacji 16.08.2011 – 16.10.2013 

Wartość 

projektu 

1 055 363,08 PLN 

Kwota 

dofinansowania 

1 055 363,08 PLN 

Opis Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie efektywnej metody (modelu) przygotowania 

studentów ostatniego roku nauki na uczelniach wyższych do wyjścia na rynek pracy oraz 

poprawy ich elastyczności. Wymiarem docelowym ma być zwiększenie wśród 

absolwentów uczelni wyższych umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie 

efektywności poszukiwań pierwszego zatrudnienia, a co za tym idzie zmniejszenie 

poziomu bezrobocia wśród tej grupy.  

2. Tytuł STER dla B+R 

Nr umowy UDA-POKL.04.02.00-00-022/11 (data zawarcia umowy 04.06.2012) 

Źródło 

finansowania 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka 

Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w 

rozwoju gospodarczym 
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Czas realizacji 1.05.2012 – 30.11.2014 

Wartość 

projektu 

2  544 936,24 PLN 

Kwota 

dofinansowania 

2  544 936,24 PLN 

Opis Celem ogólnym projektu jest przygotowanie 370 pracowników sektora B+R do 

zarządzania naukowymi projektami badawczymi i komercjalizacji ich wyników oraz 

stymulowanie współpracy instytucji sfery badawczej z sektorem przemysłowym poprzez 

upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie tworzenia właściwego środowiska pracy 

zespołów naukowo-przemysłowych realizujących projekty badawcze finansowane ze 

zróżnicowanych  źródeł.  

3. Tytuł The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, 

Clusters and in SME-NetworksStarDust 

Nr umowy Grant Contrach #58 (data zawarcia umowy 27.06.2011) 

Źródło 

finansowania 

Balic Sea Region Programme 2007-2013 Priority: 1. Fostering innovations 

Czas realizacji  27.06.2011-31.12.2013  

Wartość 

projektu 

6 512 000,00 EUR (udział AM 87 000,00 EUR) 

Kwota 

dofinansowania 

4 933 975,00 EUR (udział AM 73 950,00 EUR) 

Opis Strona projektu:  http://www.bsrstars.se/stardust 

4. Tytuł Przebudowa starej kotłowni na Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w Gdyni 

Nr umowy RPPM.02.01.00-00.009/11-00 (data zawarcia umowy 15.10.2012) 

Źródło 

finansowania 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Woj. PomorskiegoOś Priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy 

Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna 

Czas realizacji 1.11.2012 – 25.07.2014 

Wartość 

projektu 

2  985 369,00 PLN 

Kwota 

dofinansowania 

2  239 0026,75 PLN 

Opis W ramach przebudowy planuje się modernizację, wyposażenie biblioteki, utworzenie 

nowoczesnej czytelni internetowej, czytelni czasopism i książek, budowę pomieszczenia 

gospodarczego, odpowiednio wyposażonych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

5. Tytuł Towards Intelligent Micro-Bearings – Tribological Aspects (IMBeing) 

Nr umowy  

Źródło 

finansowania 

7PR - People - Marie Curie (IRSES) 

Czas realizacji 2013-2016 

Wartość 

projektu 

AM - 34 200€, cały projekt - 319 200€ 

Kwota 

dofinansowania 

AM - 34 200€, cały projekt - 319 200€ 

Opis Projekt przewiduje wymianę kadry naukowej z Polki, Niemiec, Białorusi i Ukrainy.  

 

 

Pracownicy Zespołu ds. programów europejskich prowadzą bieżące i stałe doradztwo 

w zakresie możliwości aplikowania o środki z programów ramowych oraz funduszy 

strukturalnych. Ponadto, rozsyłane są informacje do Katedr o otwartych konkursach oraz 

o odbywających się  szkoleniach i seminariach dotyczących programów europejskich, a także 

o możliwości pozyskania dotacji w ramach funduszy europejskich.  
 

 

 

 

 

http://http/www.bsrstars.se/stardust
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2.5. ZESPÓŁ  DS. APARATURY 
      

 Działalność Zespołu ds. Aparatury obejmowała w ciągu minionego roku zakupy 

aparatury i sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego, pakietów biurowych 

MS OFFICE, oprogramowania specjalistycznego dla jednostek administracyjnych uczelni 

 i poszczególnych katedr, z różnych źródeł finansowania. Do zadań Zespołu należała 

organizacja przetargów na zakupy  o wartości łącznej przekraczającej 14 tys. EUR - sprzętu 

komputerowego, notebooków, oprogramowania. Zakupy o wartości do 14 tys. EUR 

dokonywano zgodnie z UZP bez przetargów. Według takiej procedury kupowane były 

kserokopiarki, projektory multimedialnych oraz sprzęt komputerowy  poleasingowy. 

Prowadzono działania związane z reklamacjami i modernizacją posiadanego sprzętu 

komputerowego, naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi oraz konserwacją drukarek 

komputerowych, naprawami  monitorów, przeglądami, konserwacją i naprawami projektorów 

multimedialnych. Do zadań Zespołu należało także sporządzanie  sprawozdań i rozliczeń 

z funduszy pozyskanych z Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie  realizacji 

zadań inwestycyjnych oraz  prowadzenie informacji techniczno-handlowej, odprawy celne 

zakupionych urządzeń, ewidencja środków trwałych.  

 

W roku 2013 uczelnia  na środki trwałe w postaci aparatury naukowo-badawczej, sprzętu 

komputerowego,  urządzeń oraz  modernizacji budynków  wydała 1 702 814 zł. 
    

Tabela 2.5.1. Ważniejsze zakupy aparatury naukowo-badawczej i sprzętu komputerowego 

Komputery 

 97 szt. 272 891zł 

Komputery  

6 szt. darowizna 22 365zł Tlenomierz 8 923zł 

Stanowiska 

badawcze 4 szt. 231 233zł 

Projektory  

5 szt. 21 690zł 

Drukarka 

adresująca 8 900zł    

Notebooki 

 29 szt. 87 931zł 

Mikroskop 

stereoskopowy 19 957zł    

Kamera 

termowizyjna 6 817zł    

Twardościomierz 43 170zł    Generator funkcji 15 445zł Oscyloskop 6 435zł    

Monitory 72 szt. 32 049zł Drukarki 27 szt. 15 319zł Konduktometr 4 992zł    

Log dopplerowski 31 572zł    Tablety 7 szt. 11 595zł Piec laboratoryjny 4 452zł 

Układ regulacji 

automatycznej 

LabView 29 247zł 

Przenośne 

stanowisko 

symulator GDMSS 10 479zł Grubościomierz 4 132zł 

Zestaw aparatury 

do lab. technik 

analogowych 23 921zł 

Serwery 

 2 szt. 9 745zł Mikroskop 4 000zł    
 

 

Tabela 2.5.2. Programy komputerowe zakupione w 2013 roku 

Lp. Nazwa oprogramowania       Wartość 

1. Oprogramowanie gotowe standardowe            25 795 

2. Oprogramowanie gotowe specjalistyczne          164 961 

3. Oprogramowanie antywirusowe              1 455 

                305 893 

 

Powyższe zestawienie nie obejmuje oprogramowania zakupionego wraz z  komputerami  

i notebookami nabytymi drogą  postępowania przetargowego . 
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Sprzęt audiowizualny znajdujący się w Akademii Morskiej jest sprawny i objęty  doraźnym  

serwisem. Zaktualizowano oprogramowanie komputerów w salach wykładowych. 

Przeprowadzono przeglądy okresowe sprzętu w czasie przerwy zimowej oraz wakacyjnej. 

Wykonano liczne modernizacje sprzętu w salach wykładowych; nadzorowane są prace 

projektowe nad  nowymi salami. 

   

 

2.6.  WYDAWNICTWO AMG 
 

W roku 2013 Wydawnictwo wydało 29 publikacji dla Uczelni, w tym 20 nowych pozycji, 

7 wznowień i 2 publikacje wewnętrzne. Wśród wydanych publikacji jest 13 prac  

o charakterze naukowym (rozprawy habilitacyjne, monografia profesorska, Zeszyty Naukowe 

AMG). Przychody ze sprzedaży netto skryptów w 2013r. wyniosły 46 482 zł.  
 

  

2.7. WNIOSKI 
 

Rozwój kadry 

 

W roku 2013 jedna osoba uzyskała tytuł naukowy profesora, sześć osób spośród nauczycieli 

akademickich Akademii Morskiej w Gdyni uzyskało stopień naukowy doktora 

habilitowanego.  Stopień naukowy doktora uzyskało również sześć osób, tak więc  nastąpił 

znaczny progres (szczególnie w grupie doktorów habilitowanych) w porównaniu 

 z osiągnięciami w zakresie rozwoju kadry z lat 2011-2012. W świetle powyższych danych 

tempo rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, pomimo odnotowanego postępu, trudno 

uznać za w pełni zadawalające. Skromna liczba stopni naukowych doktora uzyskanych przez 

pracowników uczelni, powinna rosnąć wraz z rozwojem studiów III stopnia w AMG. Rozwój 

naukowy grupy nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora, powinien 

być nadal punktem ciężkości w polityce kadrowej uczelni w najbliższych latach. Ważną 

sprawą, w kontekście utrzymania uzyskanych i pozyskania nowych uprawnień w zakresie 

doktoryzowania i habilitowania przez jednostki uczelni jest systematyczny rozwój doktorów 

habilitowanych w kierunku uzyskania tytułu naukowego profesora. Czynnikiem 

wpływającym negatywnie na tempo rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej, jest 

stosunkowo skromne finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

funduszu na badania młodych naukowców. 

 

Badania naukowe 

 

W roku 2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przekazało Akademii 

Morskiej  w Gdyni na Działalność Statutową dotację podmiotową na DS - utrzymanie 

potencjału badawczego  - 1 334 820 zł   oraz  dotację celową  na BMN -  badania służące 

rozwojowi młodych naukowców – 53 760 zł.     

Razem z pozostałością z roku 2012 środki do wykorzystania w roku 2013 na działania 

realizowane w ramach DS wynosiły 1 850 328,82 zł, w tym dotacja z MNiSW na utrzymanie 

potencjału badawczego w roku 2013 wynosiła: 1 334 820 zł. 

W ramach ogłoszonych konkursów przez NCN oraz NCBiR złożono 22 wnioski, z czego 

3 otrzymało pozytywną decyzję o finansowaniu prac badawczych. Na koniec roku 2013 

realizowano w AM ogółem 14 projektów badawczych, w tym: 10 projektów badawczych 

finansowanych przez NCN oraz 4 projekty finansowane przez NCBiR w tym 1 projekt 
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rozwojowy, 1 projekt w ramach Programu Badań Stosowanych, 1 projekt w ramach Programu 

INNOTECH, 1 projekt w ramach Programu Patent Plus. Warto zauważyć, iż w roku 2013  

w skali uczelni środki wydatkowane z projektów i prac B+R  stanowiły 74 % ogółu środków 

na działalność  naukowo-badawczą i badawczo rozwojową, wobec 26% środków 

pochodzących z działalności statutowej. 

 

 

Współpraca zagraniczna 

 

Instytucjonalna współpraca zagraniczna z uczelniami i organizacjami międzynarodowymi  

w roku 2013 obejmowała tradycyjnych partnerów naszej uczelni. Poziom tej współpracy oraz 

jej efekty uznać należy za zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczelni.  

W ramach Programu Erasmus Uczelnia realizowała wymianę studentów i nauczycieli 

akademickich z 32 uczelniami europejskimi. W 2013 roku 40 studentów oraz 8 pracowników 

naszej uczelni uczestniczyło w programie. Łączny udział studentów i pracowników  

w wyjazdach finansowanych przez Program Erasmus wykazuje tendencje wzrostową   

przynosząc  szereg istotnych korzyści i powinien być nadal intensywnie rozwijany. Warto 

odnotować, iż uczelnia skutecznie aplikowała o przyznanie karty Erasmus Charter for Higher 

Education 2014-2020.  

W roku 2013 w konferencjach naukowych zagranicą uczestniczyło 35 osób (spadek  

w stosunku do 2012 roku o 5 osób). Warto nadmienić, że ogólnie w stosunku do roku 2012 

liczba dofinansowań konferencji (w Polsce i za granicą) utrzymuje się na podobnym poziomie 

tj. w roku 2012 ogółem były to 73 konferencje (10 zagranicznych i 63 krajowe), a w 2013 

roku 75 konferencji (14 zagranicznych i 61 krajowych). Dzięki wprowadzonemu 

regulaminowi dofinansowania udziału pracowników naukowo-dydaktycznych  

w konferencjach naukowych efektywność takiego uczestnictwa, mierzona liczbą pozyskanych 

punktów w systemie oceny parametrycznej, znacznie wzrosła. 

Istotnym wkładem Uczelni w prace Międzynarodowej Organizacji Morskiej było 

sfinansowanie w roku 2013 udziału 7 ekspertów – pracowników Uczelni w 4 sesjach 

komitetów i podkomitetów IMO, jak również udział 5 pracowników w przedsięwzięciach 

IAMU. Współpraca z IMO i IAMU przynosi Uczelni wymierne korzyści w zakresie 

budowania kompetencji profesjonalnych oraz doskonalenia procesu dydaktycznego. 

 

Programy europejskie  

 

 W roku 2013 uczelnia uczestniczyła w 5 projektach finansowanych z europejskich funduszy 

strukturalnych. Jednocześnie złożono wnioski aplikacyjne w kolejnych 16 konkursach,  

z czego 1 został skierowany do dofinansowania. Rok 2013 był ostatnim rokiem kończącej się 

perspektywy finansowej; większość alokacji została już wyczerpana. Obecnie otwiera się 

nowa, trudniejsza perspektywa finansowania projektów w ramach programu Horyzont 2014-

2020. Wykorzystanie tych potencjalnych szans wymagać będzie sporego wysiłku 

organizacyjnego, efektywnej współpracy z przemysłem i biznesem, oraz znacznych nakładów 

na profesjonalne przygotowanie wniosków. Jednak możliwe do uzyskania efekty  w pełni 

uzasadniają podjęcie odpowiednich działań. 
 

Prorektor ds. Nauki 

prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski
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                   Sprawozdanie z wykonania z planu działalności Pionu ds. Nauki  za rok 2013                                                                                                                                                                                                      Załącznik B do P9                  

z dnia 25.09.13 

lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Informacja dotycząca 

przyczyn nieosiągnięcia celu 

Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie 

1 

Wprowadzenie systemu wynagrodzeń dla 

nauczycieli akademickich różnicujących 

poziom zarobków w zależności od ich 

dorobku naukowego oraz przydatności z 

punktu widzenia osiągania celów 

strategicznych uczelni 

Zatwierdzony przez Senat system 

wynagrodzeń dla nauczycieli 

akademickich 

1 wdrożony system 1 wdrożony system 

 

2 
Pozyskanie środków na działalność naukowo-

badawczą 

Liczba informowanych jednostek 24 24   

Liczba przeprowadzonych 

spotkań/seminariów 
2 w roku 0 

Szkolenia przyjęły formę 

indywidualnych konsultacji 

jako wynik preferencji takiej 

formy spotkań przez 

pracowników naukowo-

badawczych 

Wartość wniosków o dotację 

budżetową 
3 494 000 PLN 1 335 660 PLN  

Wartość otrzymanej dotacji 

uzależniona jest od decyzji 

MNiSzW. Obecnie MNiSzW 

przesyła informacje o 

dodatkowych środkach 

przyznanych jeszcze na rok 

2013 

3 

Wprowadzenie do bazy Journal Citation 

Reports (JCR) periodyku wydawanego przez 

Akademię Morską w Gdyni lub jej jednostki 

organizacyjne 

Liczba podpisanych umów 

eksperckich 
1 0 

Nad opracowaniem i 

realizacją strategii 

publikacyjnych 

poszczególnych pracowników 

naukowo-dydaktycznych 

sprawują pieczę ich mentorzy 

naukowi 

Liczba wydań periodyku AMG 4 5 
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4 

Wspieranie rozwoju naukowego oraz 

zawodowego pracowników ze szczególnym 

uwzględnieniem pomocy w realizacji 

przewodów doktorskich oraz zdobywaniu 

dyplomów morskich 

Liczba osób biorących udział w 

konferencjach 
65 

75 (w tym 19 

indeksowanych                           

w Web of Science)   

Liczba wydań periodyku AMG, w 

którym pracownicy będą mogli 

publikować (dla zwiększenia 

"rozpoznawalności" naukowej) 

4 5 

  

Liczba informowanych jednostek 24 24 
  

5 

Pozyskanie zewnętrznego finansowania 

działalności AM poprzez udział 

pracowników/jednostek w projektach 

finansowanych ze środków UE 

Liczba złożonych wniosków o 

dofinansowanie 
3 16 

  

Liczba projektów, które uzyskały 

dofinansowanie w danym roku 
1 1 

Część złożonych wniosków 

jest w trakcie oceny 

6 

Wzrost udziału  przychodów z działalności 

badawczej, badawczo-rozwojowej,  

eksperckiej i doradczej oraz sprzedaży 

licencji na rzecz praktyki w dochodach 

pozabudżetowych uczelni 

Liczba podpisanych umów o 

współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi np. 

przedsiębiorstwami 

1 5 

  

Liczba podpisanych umów 

eksperckich 
1 0 

Nie zatrudniono eksperta z 

powodu braku potencjału 

komercjalizacyjnego 

Liczba przeprowadzonych 

spotkań/seminariów 
2 w roku 3 

Udział pracowników w 

spotkaniach/szkoleniach 

zewnętrznych 
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3.      SPRAWOZDANIE  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH 

          PODLEGŁYCH  PROREKTOROWI  DS. KSZTAŁCENIA 
 

3. 1. ZESPÓŁ DS. KSZTAŁCENIA 
  

Liczba studentów Akademii Morskiej w Gdyni łącznie z cudzoziemcami według stanu na 

dzień 30.11.2013r. wynosiła ogółem 6049 osoby. 

Na pierwszy rok studiów stacjonarnych przyjęte zostały 1004 osoby, natomiast na pierwszy 

rok studiów niestacjonarnych – 457 osób. 

 

W 2013 roku Akademię Morską w Gdyni ukończyło łącznie z cudzoziemcami ogółem 1367 

absolwentów, w tym 666 osób studia stacjonarne i 701 osób studia niestacjonarne. 

439 osób ukończyło studia pierwszego stopnia inżynierskie, 155 osób studia pierwszego 

stopnia licencjackie, 8 osób jednolite studia magisterskie a 765 osób studia drugiego stopnia. 

 

Szczegółowe ilości studentów i absolwentów według wydziałów i kierunków studiów 

przedstawiają tabele 1 i 2 dla studiów stacjonarnych oraz 3 i 4 dla studiów niestacjonarnych. 
 

Tabela 3.1.1. Liczba studentów Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2013 według kierunków oraz lat 

studiów – studia stacjonarne (stan na 30.11.2013r.) 

Lp. Wydział Kierunek studiów 

Liczba 

studentów 

ogółem  

Liczba studentów                                                  

na poszczególnych latach studiów 

Liczba 

studentów 

bez 

obrony* I II III IV MSU  

1 Nawigacyjny  Nawigacja 659 170 172 104 113 70 30 

2 Nawigacyjny  Transport 303 84 81 50 56 20 12 

3 Elektryczny Elektrotechnika 354 117 84 68 52 20 13 

4 Elektryczny 
Elektronika i 

Telekomunikacja 
287 118 58 33 38 15 25 

5 Mechaniczny  
Mechanika i 

Budowa Maszyn 
683 256 173 119 80 46 9 

6 Mechaniczny 
Inżynieria 

Bezpieczeństwa 
9    9   

7 
Przedsiębiorczości 

i Towaroznawstwa 
Zarządzanie  668 140 124 99  239 66 

8 
Przedsiębiorczości 

i Towaroznawstwa 
Towaroznawstwo 672 119 100 101 98 210 44 

9 Ogółem Akademia Morska 3635 1004 792 574 446 620 199 

*Liczba studentów po ostatnim roku studiów bez obrony 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

Tabela 3.1.2. Liczba absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2013 według kierunków 

studiów – studia stacjonarne (stan na 30.11.2013r.) 

Lp. Wydział Kierunek studiów 

Liczba 

absolwentów 

ogółem  

Liczba 

absolwentów 

studiów 

pierwszego 

stopnia 

Liczba 

absolwentów 

jednolitych 

studiów 

magisterskich  

Liczba 

absolwentów 

studiów 

drugiego 

stopnia 

inż. lic. 

1 Nawigacyjny  Nawigacja 73 63  1 9 

2 Nawigacyjny  Transport 47 36   11 

3 Elektryczny Elektrotechnika 51 36   15 

4 Elektryczny 
Elektronika i 

Telekomunikacja 
32 27   5 

5 Mechaniczny 
Mechanika i 

Budowa Maszyn 
65 53   12 

6 Mechaniczny 
Inżynieria 

Bezpieczeństwa 
5 5    

7 
Przedsiębiorczości 

i Towaroznawstwa 
Zarządzanie  169  84 4 81 

8 
Przedsiębiorczości 

i Towaroznawstwa 
Towaroznawstwo 224 90  3 131 

9 Ogółem Akademia Morska 666 310 84 8 264 

 

Tabela 3.1.3. Liczba studentów Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2013 według kierunków oraz lat 

studiów – studia niestacjonarne (stan na 30.11.2013r.) 

Lp Wydział Kierunek studiów 

Liczba 

studentów 

ogółem  

Liczba studentów                                                  

na poszczególnych latach studiów 
Liczba 

studentów 

bez obrony* 
I II III IV MSU  

1 Nawigacyjny  Nawigacja 336 100 70 67 54 22 23 

2 Nawigacyjny  Transport 104 41 17 25 19  2 

3 Elektryczny Elektrotechnika 232 65 42 31 32 52 10 

4 Elektryczny 
Elektronika i 

Telekomunikacja 
126 21 28 19 26 15 17 

5 Mechaniczny  
Mechanika i 

Budowa Maszyn 
304 103 82 30 34 21 34 

6 
Przedsiębiorczości i 

Towaroznawstwa 
Zarządzanie  691 46 46 54  321 224 

7 
Przedsiębiorczości i 

Towaroznawstwa 
Towaroznawstwo 621 81 64 55 62 215 144 

8 Ogółem Akademia Morska 2414 457 349 281 227 646 454 

*Liczba studentów po ostatnim roku studiów bez obrony 
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Tabela 3.1.4. Liczba absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2013 według kierunków 

studiów – studia niestacjonarne (stan na 30.11.2013r.) 

Lp. Wydział Kierunek studiów 

Liczba 

absolwentów 

ogółem  

Liczba absolwentów 

studiów pierwszego stopnia 
Liczba 

absolwentów 

studiów drugiego 

stopnia inż. lic. 

1 Nawigacyjny  Nawigacja 23 15  8 

2 Nawigacyjny  Transport 11 11   

3 Elektryczny Elektrotechnika 34 26  8 

4 Elektryczny 
Elektronika i 

Telekomunikacja 
8 3  5 

5 Mechaniczny  
Mechanika i 

Budowa Maszyn 
25 19  6 

6 
Przedsiębiorczości 

i Towaroznawstwa 
Zarządzanie  321  71 250 

7 
Przedsiębiorczości 

i Towaroznawstwa 
Towaroznawstwo 279 55  224 

8 Ogółem Akademia Morska 701 129 71 501 

 

W 2013 roku w Akademii Morskiej w Gdyni studiowało 16 cudzoziemców – 10 osób na 

studiach stacjonarnych i 6 osób na studiach niestacjonarnych.  

 

Szczegółowe zestawienia ilości studentów cudzoziemców przedstawiają tabele 5 dla studiów 

stacjonarnych i 6 dla studiów niestacjonarnych.  

 

 
Tabela 3.1.5. Liczba studentów obcokrajowców według krajów pochodzenia z podziałem na wydziały  

– studia stacjonarne 

 

 

 

  

Kraj 
Wydział 

Przedsiębiorczości i 

Towaroznawstwa 

Wydział 

Nawigacyjny 

Wydział 

Elektryczny 

Wydział 

Mechaniczny 

  

 

    Razem 

Jordania - - 1 - 1 

Ukraina 1 4 - - 5 

Litwa - 3 - - 3 

Federacja 

Rosyjska 
1 - - - 1 

Ogółem 2 7 1 - 10 
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Tabela 3.1.6. Liczba studentów obcokrajowców według krajów pochodzenia z podziałem na wydziały 

– studia niestacjonarne 

 

 

Prorektor ds. Kształcenia 

dr inż. Mirosław Czechowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kraj 

Wydział 

Przedsiębiorczości i 

Towaroznawstwa 

Wydział 

Nawigacyjny 

Wydział 

Elektryczny 

Wydział 

Mechaniczny 

  

 

    Razem 

Ukraina 1 - - - 1 

Litwa 1 - - - 1 

Białoruś 2 - - - 2 

Armenia 1 - - - 1 

Holandia - 1 - - 1 

Razem 5 1 - - 6 
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3.2.  JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I OGÓLNOUCZELNIANE 

 

3.2.1. Studium Języków Obcych 
 

1. Rozliczenie godzin dydaktycznych (rok akademicki 2012/2013 
 

Katedra Liczba 

nauczycieli 

akademickich 
Stan na 31.12.2013 

Suma 

pensum 
 

Liczba zrealizowanych godzin* 

studia                studia 

stacjonarne           niestacjonarne 

Suma* Ponad pensum* 

SJO 27 osób (w tym 

2 osoby na ½ 

etatu) 
 

9480 8650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
w tym 30 godz. za 

kierownictwo  

1804 10454 2199 w tym 83 

godz. nadgodziny 

dodatkowe 

Razem 27 9480 8650 1804 10.454  

* dane dotyczą roku akademickiego 2012/2013 (semestr zimowy + semestr letni) 

 

2. Baza dydaktyczna 

Studium Języków Obcych posiada 2 sale językowe - B-303 i B-317,  wyposażone w sprzęt 

audio-video (kamery, magnetowidy, monitory). Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 

również w 16. stanowiskowych laboratoriach komputerowych (A-232 – na Wydziale 

Mechanicznym  i   C-227 - Wydział Elektryczny oraz N-213 – Wydział Nawigacyjny, gdzie 

prowadzone są także zajęcia z innych przedmiotów.  

 

3. Rozwój kadry 

3.1. Skład osobowy  (na 31.12.2013) 
 

Katedra profesorowie 

docenci 

adiunkci starsi 

wykładowcy 

wykłado

wcy 

asystenci inni pracownicy 

dydaktyczni 
prac. 

inż.-

techn. 

Prac. 

admin

istr. 

Razem 

SJO - - 21 5 - 1(lektor) 1 - 28 

 

3.2. Stopnie naukowe 
 

doktoraty Habilitacje 
rozpoczęte w 

minionym roku 

akademickim 

będące w toku zakończone w 

minionym roku 

akademickim 

rozpoczęte w 

minionym roku 

akademickim 

będące w toku zakończone w 

minionym roku 

akademickim 

- - - - - - 

 

4. Działalność naukowo-badawcza, podnoszenie kwalifikacji pracowników 
 

Liczba osób uczestniczących 

konferencje zagraniczne 1 

kursy dokształcania zawodowego 

(seminaria i konferencje szkoleniowe organizowane przez 

wydawnictwa językowe) 

wszyscy pracownicy SJO 

wymiana wykładowców ERASMUS  1 

seminaria krajowe 1 

 

 

Kierownik Studium Języków Obcych 

 

Dr Mirosława Sztramska  
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3.2.2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
 

1. Stan zatrudnienia 

a) pracownicy dydaktyczni   -      4 st. wykładowców 

-  2 wykładowców 

-  1 instruktor 

b) pracowniczy administracyjni  -      2 osoby 

c) obsługa obiektów sportowych  -      4 osoby 

 

2. Baza 

Zajęcia z wychowania fizycznego i sportu realizowano na obiektach własnych 

- hala sportowa 

- boisko przy ul. Morskiej 83 

- pływalnia przy Alei Jana Pawła II  

- sala do gimnastyki korekcyjnej 

- siłownia – sala do kulturystyki i trójboju siłowego 

 

3. Zajęcia dydaktyczne 

Studenci poszczególnych wydziałów objęci  byli obowiązkowymi zajęciami wychowania 

fizycznego oraz nieobowiązkowymi fakultatywnymi zajęciami w wymiarze: 

                                          
 

Wydział 

Zajęcia obligatoryjne  

raz w tygodniu Zajęcia fakultatywne 

sala basen 

WM 2 semestry 4 semestry - 

WN 2 semestry 5 semestrów - 

WE 1 semestr 3 semestry 4 grupy po 2 godz. tygodniowo na sali 

WPiT 1 semestr 3 semestry 
7 grup po 1 godz. tygodniowo na basenie 

 

 

 

4. Realizacja zajęć dydaktycznych 

 

- 2610 godzin pensum 

- 1305 godzin nadliczbowych obowiązkowych 

-     241 godziny dodatkowe 

 

Ogółem: 4156 godziny dydaktyczne, w tym: 

 

-     w semestrze zimowym   –  2173 godzin 

-     w semestrze letnim   –  1983 godzin 
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5. Działalność sportowa 
 

Lp. Nazwa sekcji sportowej Liczba studentów w sekcji 

1.  piłka siatkowa kobiet 18 

2.  piłka siatkowa mężczyzn 25 

3.  piłka koszykowa kobiet 15 

4.  piłka koszykowa mężczyzn 25 

5.  piłka nożna 25 

6.  pływacka 25 

7.  ogólnorozwojowa Od 40 do 80 

8.  trójbój siłowy (kulturystyka) Od 40 do 80 

9.  doskonalenie i nauka pływania 120 

10.  gimnastyka korekcyjna 40 

11.  sporty walki 17 

12.  ratownictwo morskie 19 

13.  żeglarstwa 62 

 

      Na realizację działalności sportowej przyznano: 

 

- w semestrze zimowym    -    1110 godzin 

- w semestrze letnim          -    1080 godzin 

- ogółem                            -     2190 godzin 

 

 

6. Udział sekcji sportowych w następujących imprezach 

- wewnątrzuczelnianych: 

Międzywydziałowe Mistrzostwa Studentów I Lat 

Międzywydziałowe Mistrzostwa Uczelni 

- rozgrywkach międzyuczelnianych: 

Mistrzostwa Studentów I Lat        

Liga Międzyuczelniana 

-     Mistrzostwa Polski Typów Uczelni 

- Akademickie Mistrzostwa Europy 

- meczach towarzyskich w ramach przygotowań zespołów do rozgrywek 
 

Kierownik  

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

 

dr Andrzej Lachowicz 
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3.2.3. Biblioteka Główna 
 

1. Struktura organizacyjna 

Biblioteka Główna od 1993 roku pracuje bez podziału na oddziały. Na Wydziale 

Nawigacyjnym prowadzi Czytelnię Informacji Naukowej. Zarządzeniem Rektora nr 4 z dnia 

2.04.2001 r. Sala Tradycji została włączona w strukturę Biblioteki Głównej.  

We wszystkich czytelniach dysponuje 88 miejscami w tym jest 27 stanowisk komputerowych. 

Dodatkowo 6 stanowisk komputerowych znajduje się w holu biblioteki tylko z dostępem do 

katalogu bibliotecznego. 

W 2013 r. w Bibliotece Głównej zatrudnionych było 16 pracowników, w tym 13 osób  

z wykształceniem wyższym i 3 ze średnim. W bibliotece zatrudnieni są dwaj informatycy  

w wymiarze 0,5 etatu każdy. 

 

2. Zbiory na dzień 31.12.2013 r : 

        wydawnictwa zwarte  -   94 686 woluminów 

        czasopisma   -   11 401 roczników 

        zbiory specjalne   -          18 jednostek 

 

Księgozbiór powiększono drogą kupna, wymiany, darów oraz z innych źródeł: 

            kupno   -      1 919 wol. 

            wymiana  -         111 wol. 

            dary   -         136 wol. 

            inne   -           25 wol. 

            ----------------------------------------------- 

                        ogółem           -      2 191 wol. / w tym 83 książki zagraniczne / 

 

Z księgozbioru wycofano ogółem 1 274 woluminy książek. Porządkowanie i systematyczna 

selekcja wpływa na aktualizację zbiorów bibliotecznych. 

W 2013 roku dopisano do inwentarza 249 roczników czasopism na sumę 46 079,77 zł. 

W roku sprawozdawczym wpłynęło do Biblioteki 211 tytułów czasopism. 
 

            Polskie                                  Zagraniczne                 Ogółem 

     Prenumerata  

     Wymiana 

     Dary 

            156 

              11 

              24 

            15 

              - 

              5 

            171 

              11 

              29 

     Ogółem             191             20             211 

 

Złożono zamówienie na prenumeratę 15 tytułów czasopism zagranicznych i 126 tytułów 

czasopism polskich w 2014 roku w drodze przetargu nieograniczonego. 
 

Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki, do których dostęp jest koordynowany przez 

ICM, w tym Elsevier, Springer, Web of Knowledge, Nature i Science, a także baza Ebsco 

koordynowana przez PCSS, są dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na 

podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW. 

 

Składka na dostęp sieciowy do bazy KNOVEL w 2013 r. została dofinansowana w 50% przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a pozostała część składki została pokryta w 50% 

ze składek zebranych przez uczestników konsorcjum. Przypadająca na Akademię Morską 

część została sfinansowana w równych częściach przez Wydziały. Baza KNOVEL jest 



42 
 

udostępnianą on-line kolekcją zawierającą ponad 2000 podręczników, książek i baz, 

wydawnictw technicznych i materiałów konferencyjnych. 

 

Dostęp do baz mają wszystkie komputery zarejestrowane w sieci Akademii Morskiej. Dostęp 

do baz jest możliwy również z komputerów domowych poprzez serwer PROXY. Informacje  

o warunkach korzystania z tych baz i  adresy dostępu znajdują się na stronie domowej 

Biblioteki http://bg.am.gdynia.pl 

 

W 2013 roku Biblioteka umożliwiła dostęp testowy do baz danych w wersji elektronicznej 

między innymi do Applied Science & Technology Source, eBook Business Collection, eBook 

EngineringCore, eBook Academic Collection, SPIE. 

 

W ramach wymiany wysłano do innych bibliotek 39 woluminów publikacji wydanych  

w Akademii Morskiej. Z innych uczelni otrzymano 111 woluminów. 

W roku sprawozdawczym do oprawy introligatorskiej trafiły 263 książki. Wykonywane były 

bieżące naprawy książek oraz kserokopie brakujących stron. 

 

3. Działalność usługowa 

W Bibliotece obowiązuje cennik usług bibliotecznych i opłat wprowadzony zarządzeniem 

Rektora w 2000 r. 

Czytelnicy zapisani w 2013 roku 

 studenci i pracownicy AM -     2 318 

 inni              109 

   ------------------------------------------ 

    ogółem      2 427 czytelników 

 

W wypożyczalni wypożyczono czytelnikom 42 310 książek. Nie zrealizowano 4 503 

zamówień. Od czytelników przyjęto 15 595 zwróconych książek. 

Drogą wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzono 54 pozycje z innych bibliotek.  

Z naszych zbiorów wypożyczono do innych bibliotek 31 pozycji. 

 

Udostępnianie w czytelniach Odwiedziny Udostępnianie 

Czytelnia Główna 

Czytelnia Czasopism   

Czytelnia na Wydziale Nawigacyjnym 

Czytelnia Internetowa 

            5 471 

            1 350 

            3 525 

               224 

           2 654 

           6 320 

           1 887 

              - 

Ogółem           10 570          10 861 

 

W czytelniach udzielano informacji poprzez katalogi biblioteczne, bibliografie, bazy danych 

na CD ROM-ach i w pakiecie MICRO/ISIS. Na życzenie czytelników sporządzano wydruki 

komputerowe. 

 

4. Komputeryzacja biblioteki 

W 2013 roku kontynuowano prace związane z komputerowym przetwarzaniem zasobów 

Biblioteki. Do komputerowego katalogu VIRTUA wprowadzono 2 354 woluminy nowych 

książek wraz z oznakowaniem kodami paskowymi. 

Od 2007 roku biblioteka uczestniczy w tworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu 

Centralnego NUKAT. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz 

rekordy kartoteki haseł wzorcowych. 

 

http://bg.am.gdynia.pl/
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Do bazy NUKAT wprowadzono: 

             63 rekordy kartoteki haseł wzorcowych 

           113 rekordów bibliograficznych 

        1 123 rekordy pobrano z katalogu NUKAT 

 

Baza SEZAM gromadząca dorobek naukowy pracowników AM została uzupełniona o 222 

pozycje bibliograficzne opatrzone hasłami/słowami kluczowymi. Na koniec roku baza 

zawierała 7 316 pozycji.  

Baza INTE gromadząca prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie studentów uzupełniona 

została o 1337 prac. Ogółem w bazie zarejestrowanych jest 12 775 prac. 

Statystyka roczna wykorzystania baz danych udostępnionych w ramach licencji krajowej to 

13 459 pobranych pełnych tekstów, a bazy KNOVEL 915 pobrań. Statystyka nie obejmuje 

np. liczby logowań, liczby zapytań wyszukiwawczych czy też liczby przeglądanych 

abstraktów. 

Bazy własne INTE i SEZAM dostępne są w Internecie pod adresem: 

http://katalog.am.gdynia.pl 

Katalog książek dostępny jest pod adresem: 

http://virtua.am.gdynia.pl 

 

VIRTUA 

W 2013 roku kontynuowano pracę w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotycznego. 

Informatycy zatrudnieni w trybie prac zleconych wykonywali między innymi takie prace jak: 

- budowanie modułów programowych do współpracy z VTLS VIRTUA 

- usuwanie bieżących awarii w systemach komputerowych BG 

- kontrola stanowisk komputerowych pracowniczych i czytelniczych 

- aktualizacja baz bibliotecznych w serwisie online 

- dokonanie zmian w strukturach baz danych Micro/ISIS oraz modyfikacje związane  

z aplikacją typu: FRONT-END dla tej bazy 

- współpraca z administratorem i konserwatorem centralnym USK 

 

5. Działalność szkoleniowa 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników 

- 1 pracownik UG odbył szkolenie niezbędne do uzyskania starszego bibliotekarza 

- 1 pracownik odbył szkolenie w Centum NUKAT z rekordów bibliograficznych 

- Pracownicy brali udział w szkoleniach w zakresie przeszukiwania baz danych     

otrzymanych z MNiSzW w ramach licencji krajowych. 

- Pracownicy brali udział w szkoleniu nt.„Zagrożenia w codziennej pracy z komputerem  

- przyłączonym do sieci” 

 

Szkolenie użytkowników 

- w październiku przeprowadzono szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

- przeprowadzono szkolenie bibliograficzne dla studentów III roku WPiT 

 

Współpraca Biblioteki z innymi instytucjami 

- Biblioteka Główna jest partnerem Projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja:     

serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka      

Gdańska PAN; Centrum Mobilne – obwoźny skaner). Projekt jest współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 

państwa i samorządu województwa pomorskiego. 

http://katalog.am.gdynia.pl/
http://virtua.am.gdynia.pl/
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- dyrektor uczestniczył w pracach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego 

- pracownicy brali czynny udział w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym     

Trójmiasta, m.in  poprzez uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych organizowanych 

przez Uczelnie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich np.: VII Bałtycka Konferencja 

„Zarządzanie i organizacja bibliotek” 

- 6 pracowników uczestniczyło w obchodach XVII Miejskiego Dnia Bibliotekarza  

w Teatrze Dramatycznym w Gdyni 

- 2 pracowników brało udział w 16.Targach Książki w Krakowie 

 

6. Finanse biblioteki 

6.1. Wydatki na zakup wydawnictw : 

 Polskie w zł Zagraniczne w zł Ogółem w zł 

    Książki 

    Czasopisma 

    Czasopisma na zaczytanie 

    Bazy danych   

      110 556,58 

        15 273,41 

               83,50 

          5 423,40 

        23 139,97 

        10 052,88* 

                - 

        22 759,07* 

       133 696,55 

         25 326,29 

                83,50 

         28 182,47 

                                          Razem       131 336,89         55 951,92        187 670,41 

w tym : 

*Wydziały sfinansowały zakup: 

    Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 

     czasopism zagranicznych    2 110,32 

     bazy danych KNOVEL       5 689,77     razem:    7 800,09 zł 

    Wydział Elektryczny 

          baz danych  KNOVEL        5 689,77     razem:    5 689,77 zł 

    Wydział Mechaniczny 

          czasopism zagranicznych   1 642,98 

          baz danych KNOVEL        5 689,77     razem:     7 332,75zł 

    Wydział Nawigacyjny 

          czasopism zagranicznych   6 299,58 

          baz danych KNOVEL        5 689,77     razem:  11 989,35 zł 

Łączna kwota dofinansowania zakupów zbiorów bibliotecznych przez Wydziały w 2013 roku 

wyniosła 32 811,96 zł. 

 

6.2. Dary 

W okresie sprawozdawczym Biblioteka otrzymała dary, które wzbogaciły ilość i  wartość 

księgozbioru:  

- książki /dary, wymiana, inne/     272 woluminy     o wartości 8 783,67 zł 

- czasopisma /dary, wymiana/        40 tytułów          o wartości 3 907,37zł 

 razem      12 691,04 zł 

 

Z tytułu opłat za usługi biblioteczne i kar za przetrzymywanie książek Biblioteka pozyskała 

kwotę 32 044,00 zł, z której 23 % (7 370,12 zł) przekazano na rzecz Uczelni. 

W 2013 roku Biblioteka z tytułu przynależności do Porozumienia Bibliotek Naukowych  

Trójmiasta, współtworzących Trójmiejski Komputerowy Katalog w systemie VTLS VIRTUA  

wniosła opłatę za okres 01.07.2013-30.06.2014 w wysokości : 

- maintenance systemu VIRTUA      20 483,02 zł 

- koszt licencji Oracle                          1 404,24 zł 

- administrowanie bazą II systemu VIRTUA   10 455,00 zł  

- migracja VTLS Virtua do wersji 2.2     2 921,84 zł 

Wydatki te zostały uregulowane z kosztów ogólnych Uczelni. 
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7. Sprawy administracyjno - gospodarcze 

Uaktualniona i wydrukowana została ulotka o działalności Biblioteki w roku akademickim 

2013/2014. Przygotowano również ulotkę informującą o bazach danych z jakich można 

korzystać w Bibliotece. Ulotki otrzymują wszyscy studenci zapisujący się do wypożyczalni w 

ciągu całego roku akademickiego. 

 

W ramach projektu „Przebudowa starej kotłowni na Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w 

Gdyni” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Pomorskiego 

na lata 2007-2013 rozpoczęto prace budowlane. 
     

 

Dyrektor Biblioteki Głównej 

 

 

mgr Jolanta Maciejewska 
 

 

         

 

 

3.2.4.  Biuro Karier Studenckich 

 

 W ostatnim roku działalności Biuro Karier osiągnęło następujące wyniki:  

- około 200 ofert pozyskanych bezpośrednio od pracodawców, podobnie jak w roku 

ubiegłym 

- około 500 ofert pochodzących z prasy lokalnej (Gazeta Wyborcza, Dziennik Bałtycki)   

- kilkadziesiąt przeprowadzonych rozmów doradczych 

- znalezienie około 30 miejsc na staże lub praktyki na indywidualną prośbę studenta/ 

absolwenta 

 

 W ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  - konkurs na projekty 

innowacyjne - testujące  zgodne z tematem: „Nowe obszary działalności i formy 

aktywizowania osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób w trakcie ostatniego roku 

nauki, w ekonomii społecznej lub przedsiębiorczości”  Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013 zakończono realizację projektu „Rejs do kariery”.  

 

Biuro Karier Studenckich w ramach projektu stworzyło innowacyjny, efektywny „Program 

Rozwoju Kompetencji” w celu przygotowania studentów ostatniego roku nauki na uczelniach 

wyższych do wejścia na rynek pracy oraz poprawy ich elastyczności. 

Przeprowadzono pilotażowe badanie absolwentów, jednak nie osiągnięto zwrotności 

przekraczającej 10%. Aby zwiększyć zwrotność i ułatwić badanie losów AMG podpisała 

umowę z Politechniką Krakowską na bezpłatne przekazanie i użytkowanie platformy EPAK. 

Kolejne badanie losów absolwentów zostało zaplanowane na kwiecień-maj 2014r. 

Biuro Karier Studenckich złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Cała naprzód ku 

zatrudnieniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów 

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wniosek został oceniony pozytywnie  

i przekazany do realizacji od 1 marca 2014r. Celem projektu jest uzyskanie przez 30 
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uczestników projektu (zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ostatnich  

6 miesiącach) umiejętności poruszania się po rynku pracy, z tego szkoleń zawodowych i staży 

dla 20 osób, a przez 10 wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej do 31 

lipca 2015r. Wsparciem w projekcie zostanie objęta grupa 30 osób, w tym 10 osób  

z wykształceniem co najwyżej średnim. W pierwszej kolejności o możliwości uczestnictwa w 

projekcie zostaną powiadomieni studenci niestacjonarni naszej uczelni. 

 
 

Mgr  Izabela Średzińska 

 

 

 

3.2.5.     Biuro Promocji 
 

Zgodnie z założonym planem w 2013 roku Biuro Promocji Akademii Morskiej w Gdyni 

zrealizowało następujące cele: 

1. Prezentacja uczelni wśród potencjalnych kandydatów na studia w AMG 

W 2013 roku Biuro Promocji Akademii Morskiej w Gdyni we współpracy  

z przedstawicielami Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego, Nawigacyjnego oraz 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa ustaliło wykaz kierunków i specjalności 

oferowanych przez poszczególne wydziały. Na podstawie ustalonego wykazu dokonano 

korekty treści zamieszczonych w ulotkach, informatorze i plakatach reklamowych.  

Na początku  2013 roku Biuro Promocji Akademii Morskiej w Gdyni przygotowało wykaz 

targów edukacyjnych oraz imprez. Zgodnie ze sporządzonym planem Akademia Morska  

w Gdyni w 2013 roku była współorganizatorem: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Gdyni /13.01.2013/, Zbiórek Krwi /19.02.2013, 21.03.2013, 26.03.2013,  30.10.2013, 

27.11.2013/, Akcji informacyjnej o HIV i AIDS /19.02.2013/, Dni Morza w Opatowie 

/17.05.2013/, XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Pikniku Naukowego na Skwerze 

Kościuszki w Gdyni /22-26.05.2013/, Parady Niepodległości /11.11.2013/. W celu 

zachęcenia maturzystów do podjęcia studiów w Akademii Morskiej w Gdyni w dniu 

11.04.2013 r. odbył się Dzień Otwarty w głównym gmachu Uczelni oraz w budynku 

Wydziału Nawigacyjnego AMG. Ponadto Akademia Morska w Gdyni organizowała wraz 

z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego promocję kierunków matematycznych, 

przyrodniczych i technicznych /05.11.2013/.  

W 2013 roku Biuro Promocji organizowało  spotkania pracowników uczelni  

i studentów z potencjalnymi kandydatami na studia.  Spotkania te miały miejsce w III 

Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach /27.03.2013/,  II Liceum Ogólnokształcącym 

im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku /15.04.2013/, Zespole Szkół 

Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku /15.04.2014/, Zespole 

Szkół Nr 1 i Zespole  Szkół Nr 2 w Opatowie /17.05.2013/ oraz Liceum 

Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej /18.11.2013/. Oferta edukacyjna 

Uczelni prezentowana była również potencjalnym kandydatom na studia w Akademii 

Morskiej w Gdyni podczas targów edukacyjnych w:  Kartuzach /5.03.2013/, Chojnicach 

/6.03.2013/, Warszawie /7-9.03.2013/, Poznaniu /14 – 17.03.2013/,  Gdańsku /19-

20.03.2013, 26-27.09.2013/, Bytowie /22.03.2013/, Olsztynie /16.09.2013/. Na prośbę 9 

osób zainteresowanych podjęciem studiów w Akademii Morskiej w Gdyni dokonano 

wysyłki informatora oraz drobnych upominków reklamowych.  

Biuro Promocji Akademii Morskiej w Gdyni przy współpracy z przedstawicielami 

Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego, Nawigacyjnego oraz Przedsiębiorczości  
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i Towaroznawstwa przeprowadziło w 2013 roku kampanię reklamową obejmującą 

outdoor, prasę i Internet. W ramach reklamy outdoor podjęto następujące działania: 

reklama rekrutacji zimowej na monitorach LCD w autobusach ZKM Gdynia /05.08 – 

27.09.2013/, reklama Uczelni na autobusie ZKM Gdynia typu Solaris Urbino  /09.2013 – 

09.2014/. Ponadto oferta edukacyjna Akademii Morskiej w Gdyni zaprezentowana została 

w drukowanych informatorach dla maturzystów na rok akademicki 2013/2014 t.j.: 

Informator Akademickiego Centrum Informacyjnego(ACI), Informator „Perspektywy”, 

Informator wydawnictwa „Telbit”, Informator o studiach podyplomowych i MBA.  

W prasie reklamę Uczelni zamieszczono w dodatku do Dziennika Bałtyckiego „Żak”  

i wydaniu specjalnym „Metro” Almanach Szkół Wyższych i Policealnych /03.2012/.  

W celu stworzenia planu marketingowego na rok 2014, Biuro Promocji AMG we 

współpracy z Komisjami Rekrutacyjnymi Wydziału Elektrycznego, Mechanicznego, 

Nawigacyjnego oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa przeprowadziło badanie 

marketingowe wśród osób składających dokumenty w Komisjach Rekrutacyjnych  

w okresie I tury rekrutacji na semestr zimowy. Badanie marketingowe miało na celu  

udoskonalenie obecnie stosowanych działań z zakresu promocji Akademii Morskiej  

w Gdyni. Maturzyści w kwestionariuszu ankiety pytani byli m.in. o: źródła informacji  

i czynnik decydujący o wyborze AMG, najczęściej słuchane stacje radiowe i czytane 

gazety, upominki reklamowe. 

  

2. Koordynacja wszelkich działań promocyjnych i marketingowych w AMG 

W 2013 roku Biuro Promocji Akademii Morskiej w Gdyni dążąc do stworzenia spójnego 

wizerunku Uczelni opracowało Księgę Identyfikacji Wizualnej, która zatwierdzona została 

przez Prorektora ds. kształcenia Akademii Morskiej w Gdyni.  

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni wydał Zarządzenie nr 27 w dniu  24 września 2013 

roku obligujące wszystkich pracowników i studentów Uczelni do stosowania postanowień 

zawartych w Księdze Identyfikacji Wizualnej.  

 

3. Popularyzacja nauki wśród młodzieży podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 

W dniach 22 – 26 maja 2013 roku Akademia Morska w Gdyni uczestniczyła  

w Bałtyckim Festiwalu Nauki i Pikniku Naukowym na Skwerze Kościuszki w Gdyni. 

Bałtycki Festiwal Nauki to impreza popularnonaukowa, która organizowana jest przez 

wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

instytuty branżowe oraz inne związane z nauką instytucje naszego regionu. W 37 

imprezach organizowanych przez Uczelnię łącznie wzięło udział około 13 tyś. osób. 

Akademia Morska w Gdyni podczas XIV Pikniku Naukowego zorganizowała 13 stoisk  

na których studenci prezentowali ciekawe doświadczenia i pokazy, prowadzili gry oraz 

zabawy dla dzieci połączone z nauką. Trzy imprezy: „Elektryczne pojazdy użytkowe”, 

„Zanieczyszczenia na wodzie i lądzie – jak z nimi walczyć?”, „Pomyśl zanim wyrzucisz 

opakowanie z plastiku” zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

 

Mgr Magdalena Bergańska 

Mgr Katarzyna Okońska 
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Sprawozdanie z planu działalności pionu prorektora ds. kształcenia  za 2013 rok       Załącznik B do P9      

lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

W przypadku nie osiągnięcia celu 

podać przyczyny Nazwa 
Planowana wartość do osiągnięcia na 

koniec roku, którego dotyczy plan 

Osiągnięta wartość na koniec roku, 

którego dotyczy sprawozdanie 

1. 

wdrożenie systemu e-dziekanat wraz z indeksem 

elektronicznym oraz elektroniczna obsługą 

procesów kształcenia i badań naukowych 

ocena zespołu przyjmującego 

system 

pozytywna ocena - wdrożony system 

etap 1 

1) powołano komisję przetargową                            

2) powołano komisję odpowiedzialną za                       

wdrożenie systemu                                                 

3) wdrożenie 2 modułów 

2 moduły  zostaną wdrożone pod 

koniec stycznia 2014 roku  

2. 
opracowanie nowego wzoru indeksu oraz 

dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia 
ocena wzoru przez Senat AMG 

zatwierdzony przez Senat AMG wzór 

indeksu oraz dyplomu ukończenia 

studiów I i II stopnia 

indeks i dyplomy  opracowane i 

zatwierdzone przez Senat AMG, 

opracowano również wzór odpisów 

dyplomów 

brak 

3. 

monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia 

w tym: teoretyczne i praktyczne 

przygotowywanie studentów, zgodnie z 

europejskim systemem opisu kształcenia 

językowego oraz wymogami STCW dla 

specjalności pływających 

stopień opanowania i 

znajomości języka 

60% zaliczenia z testów 

sprawdzających, kontrolnych i 

egzaminów końcowych (na poziomie 

danej grupy w stosunku do 

pojedynczego studenta)  

60% zaliczenia z testów sprawdzających, 

kontrolnych i końcowych (na poziomie 

danej grupy)  
brak 

4. 
spełnienie oczekiwań studentów poprzez 

rozszerzenie oferty edukacyjnej. 

Ilość uruchomionych 

fakultetów 
100% (6 grup fakultatywnych) 

4 grupy fakultatywne w semestrze letnim 

2012/2013 - 2 grupy języka 

hiszpańskiego, 1 grupa języka 

niemieckiego, 1 grup języka 

angielskiego oraz 2 grupy fakultatywne 

w semestrze zimowym 2013/2014 - 

język hiszpański i język niemiecki) 

brak 

5. 
podniesienie kompetencji zawodowych 

pracowników studium 

liczba osób uczestniczących w 

szkoleniach, seminariach, 

konferencjach - kompetencje 

zawodowe 

27 27 brak 

6. 
poprawa jakości kształcenia poprzez 

modernizację bazy dydaktycznej. 

Ilość zakupionych urządzeń 

audiowizualnych 
co najmniej 1 (rzutnik multimedialny) 

100% (rzutnik multimedialny - 1 szt., 

urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt.- 

kserokopiarka, drukarka) 

brak 

7. 
prezentacja uczelni dla potencjalnych 

kandydatów na studentów AMG 

pozyskiwanie kandydatów na 

studia 
100 % limitu miejsc 100 % limitu miejsc brak 
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8. 
koordynacja wszelkich działań promocyjnych i 

marketingowych w AMG 

księga Identyfikacji Wizualnej 

Akademii Morskiej w Gdyni  

zatwierdzona księga identyfikacji 

wizualnej przez prorektora ds. 

kształcenia 

zatwierdzenie Księgi Identyfikacji 

Wizualnej przez Prorektora ds. 

Kształcenia  i rozpoczęcie procesu 

wdrożenia postanowień w niej 

zawartych. 

brak 

9. 
popularyzacja nauki wśród młodzieży podczas 

Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 

liczba osób uczestniczących w 

zaplanowanych przez AMG 

imprezach 

co najmniej 1000 1000 brak 

10. 
udział w akademickich mistrzostwach Europy w 

siatkówce plażowej ilość zdobytych medali 1 0 
zespół zajął V miejsce 

11. 

imprezy sportowe z okazji święta szkoły AMG 

ilość imprez 6 1 

zmniejszające się zainteresowanie 

imprezami w przeciągu ostatnich 

lat 

12. 

mistrzostwa AMG w Futsalu 

ilość startujących zespołów 20 10 
mniejsza ilość zgłoszeń 

studentów 

13. 
start w mistrzostwach Pomorza w narciarstwie 

alpejskim 
ilość zdobytych medali 2 0 

wyższy poziom pozostałych 

zawodników 

14. 
udział w akademickich mistrzostwach Polski 

ilość zdobytych medali 10 25 brak 

15. 

Zapewnienie środowisku naukowemu AMG 

dostępu do najnowszych światowych zasobów 

wiedzy oraz do literatury wspierającej 

realizowane poprzez Uczelnię zadania 

dydaktyczne i badawcze 

 

ilość zakupionych książek co najmniej 2 500 wol. 1920  Wzrost cen książek  

ilość prenumerowanych 

czasopism drukowanych 
co najmniej 210 210   

ilość prenumerowanych baz 

danych 
co najmniej 2 2   

ilość wykonanych rekordów co najmniej 2 500 2931   

ilość pobranych pozycji baz 

danych 
25 000 ok. 25 000   

ilość udostępnionych zbiorów 

na zewnątrz i na miejscu 
co najmniej 50 000 89467   

ilość wprowadzonych 

rekordów 
co najmniej 650 1337   

ilość testowanych baz danych co najmniej 10 8 
Brak odpowiedzi ze strony 

wydawcy 



50 
 

 

 

16. 

poprawa warunków korzystania z Biblioteki 

Głównej zgodnie z potrzebami studentów oraz 

środowiska naukowo-dydaktycznego 

ilość wymienianych rocznie 

komputerów 
co najmniej 5 sztuk 6   

ilość wol. co najmniej 500 wol. 1250   

ilość przyznanych dostępów do 

PROXY 
co najmniej 50 95   

17. 

poprawa dostępu do informacji gromadzonych w 

polskich bibliotekach oraz podejmowanie 

wspólnych zadań na rzecz podnoszenia jakości 

usług bibliotecznych 

ilość spotkań (Trójmiejski 

Zespół Biblioteczny) 
co najmniej 1 1   

ilość spotkań ( Konferencja 

Dyrektorów Bibliotek ASP) 
1 0 

Wyjazdowe spotkanie nie odbyło 

się ze względów finansowych 

ilość opublikowanych pozycji 

(PBC) 
co najmniej 250 246   

ilość spotkań (z partnerami 

PBC) 
co najmniej 1 1   

18. 
podniesienie kompetencji informacyjnych 

środowiska naukowego AMG 

ilość szkoleń bibliotecznych 

dla studentów AMG 
co najmniej 16 19   

ilość szkoleń dla środowiska 

naukowo-dydaktycznego 
co najmniej 7 8   

ilość spotkań z 

przedstawicielami baz danych 
co najmniej 4 4   

ilość szkoleń wewnętrznych 

dla pracowników BG AMG 
co najmniej 11 12   

19. 
przygotowanie i wdrożenie elektronicznego 

szkolenia bibliotecznego dla studentów AMG 

ilość zakupionych programów 1 0 
Zmiana decyzji ze względów 

finansowych 

ilość przygotowanych 

modułów uwzględniających 

specyfikę BG 

co najmniej 6 0 
zmiana decyzji ze względów 

finansowych 

20. 
upamiętnianie i promowanie morskiej tematyki 

historycznej 

ilość odwiedzin Sali Tradycji 1000 osób 

10986 (odwiedziny poza AMG muzeum 

Tczew, Toruń)   

ilość zorganizowanych 

konkursów  o tematyce 

morskiej 

1 1   
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4.  SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

PODLEGŁYCH  PROREKTOROWI DS. MORSKICH 

 

4.1. PRAKTYKI STUDENCKIE 

1. Praktyki morskie na statkach szkolnych 
Zgodnie z planem rejsów zatwierdzonym przez JM Rektora AM w Gdyni w roku 2013 na 

statkach szkoleniowych „Dar Młodzieży” i „Horyzont II” prowadzono  praktyki morskie dla 

uczniów i studentów następujących uczelni i szkół: 

 

- Akademia Morska w Gdyni, 

- HOGERE ZEEVAART SCHOOL z Antwerpii (Belgia).  

- Akademia Morska w Szczecinie, 

- Zespół Szkół Morskich w Gdańsku,  

- Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu, 

- Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Szczecin, 

- Program Erasmus 

 

Praktyki odbyli: 

- studenci Wydziałów: Nawigacyjnego, Mechanicznego i Elektrycznego AMG – podstawowa 

praktyka marynarska, także szkolenie w ramach programu Erasmus  

- studenci Wydziału Nawigacyjnego AMG - praktyka radarowa  

- studenci HOGERE ZEEVAART SCHOOL z Antwerpii – praktyka marynarska 

- uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku,  Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu  

i Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie – 

praktyka marynarska 

 

Przebieg praktyk i ich strona merytoryczna były zgodne z opracowanymi programami. 

 

„Dar Młodzieży” – praktyki morskie 

 

Realizując zaplanowane praktyki, statek szkoleniowy  „Dar Młodzieży” odbył 10 podróży 

zawijając do następujących portów: 

 

- w rejsie nr 168/1/13 z Gdyni do Antwerpii – płynąc po studentów belgijskich, 

przeszkolono 71 żeglarzy  

- w rejsie nr 169/2/13 z Antwerpii do Porto, Dublin, Antwerpii – ze studentami HOGERE 

ZEEVAART SCHOOL  

- w rejsie 170/3/13 z Antwerpii do Szczecina, Hamburga i Bremerhaven - z uczniami 

Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku ,  Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu, ze 

studentami Akademii Morskiej w Szczecinie, i z programu Erasmus 

- w  rejsie 171/4/13 z Bremerhaven do Dunkierki, Rouen, Den Helder, Aarhus - ze 

studentami II roku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni i studentami 

Akademii Morskiej w Szczecinie 

- w rejsie 172/5/13 z Aarhus do Bremerhaven, Szczecina, Rostoku,  , ze studentami  I roku 

Wydziału Nawigacyjnego oraz 1 student Wydziału Towaroznawstwa z Przedsiębiorczości 

Akademii Morskiej w Gdyni 
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- w rejsie 173/6/13 z Gdyni do Skagen, Amsterdamu ze studentami  Akademii Morskiej w 

Szczecinie, dodatkowo 1 student Wydziału Nawigacyjnego i 1 student Wydziału 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni oraz grupa lekarzy - 

kardiologów 

- w rejsie 174/7/13 z Amsterdamu do Gdyni ze studentami Wydziału Mechanicznego  

Akademii Morskiej w Gdyni 

- w rejsie 175/8/13 po Zatoce Gdańskiej – „kandydatka” ze studentami rozpoczynającymi 

naukę na Wydziale Nawigacyjnym na kierunku Transport Morski. 

- w rejsie 176/9/13 – Gdynia – Świnoujście – Gdynia - uczniowie Zachodniopomorskiego 

Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie   

- w rejsie 177/10/13 po Bałtyku - studenci Akademii Morskiej w Szczecinie 

 

„Dar Młodzieży” reprezentował Polskę i Akademię Morską w Gdyni 

 podczas następujących imprez morskich sezonu 2013: 

 Escale a Dunkerque - Dunkierka 

 L’Armada de la Liberte 2013 -  Rouen 

 Sail Den Helder 2013 – Den Helder 

 The Tall Ships Races 2013 - Aarhus – udział w starcie do regat 

 The Tall Ships Races 2013 - Szczecin – funkcje reprezentacyjne podczas finału 

regat z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

 Sail Bremerhaven 2013 - Bremerhaven 

 Hansa Sail 2013 - Warnemunde  

 

Łącznie na statku odbyło praktykę marynarską 1063 studentów i uczniów, z tego:  

376 studentów Wydziału Nawigacyjnego AMG 

107 studentów Wydziału Mechanicznego AMG 

4 studentów Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG 

231 studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 

40 uczniów  Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku 

52 uczniów Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu 

113 uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w 

Szczecinie   

136 studentów  Hogere Zeevaart School z Antwerpii 

4 studentów Erasmus 

Ponadto 71 żeglarzy oraz 92 lekarzy-kardiologów. 

 

„Horyzont II” – praktyki morskie 

 

Statek szkoleniowy „Horyzont II” odbył w roku sprawozdawczym 9 podróży. W dwóch 

podróżach statek był wyczarterowany przez Instytut Geofizyki PAN celem odbycia rejsów z 

zaopatrzeniem dla polskiej stacji polarnej na Spitsbergenie. W rejsach tych uczestniczyli, 

oprócz specjalistów czarterującego, studenci AM w Gdyni. Podczas rejsów  aparatura 

badawcza zainstalowana na „Horyzoncie II” używana była do pomiarów realizowanych we 

współpracy z Instytutem Geofizyki PAN. 

Łącznie na statku praktykę odbyło 305 studentów. 

 

W roku 2013 na statkach szkoleniowych Akademii Morskiej praktyki odbyła większa liczba 

uczniów i studentów niż w roku 2012. Na statku „Dar Młodzieży” o 278 więcej, natomiast 

na statku „ Horyzont II” więcej o 83. 

Szczegółowe dane ilustruje załączona tabela nr 4.1. 
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2. Praktyki eksploatacyjne na statkach PMH 

Praktyki eksploatacyjne na statkach Polskiej Marynarki Handlowej odbywali studenci 

Wydziału Mechanicznego, Elektrycznego oraz Wydziału Nawigacyjnego AMG. 

Podobnie jak w latach ubiegłych duża grupa studentów odbyła praktyki w Polskiej Żegludze 

Morskiej, Przedsiębiorstwie Usług Żeglugowych i Portowych Sp. z o. o. W WUŻ były to  

w większości krótkie czasowo praktyki, stanowiące dopełnienie brakującego okresu dla  

praktyk eksploatacyjnych. Praktyki eksploatacyjne odbywano także na statkach Polskiej 

Żeglugi Bałtyckiej, Chipolbroku  i Unity  Line Sp. z o.o. Łącznie na statkach PMH praktyki 

odbyło 123 studentów naszej Uczelni. Liczba studentów odbywających praktyki na statkach 

PMH była większa o 65, w stosunku do roku 2012. Dane te są niekompletne, gdyż wielu 

studentów udaje się na praktyki, z pominięciem procedury zgłoszenia tego faktu w Dziale 

Armatorskim. 

Szczegółowe dane w tym zakresie ilustruje tabela nr 4.2 

 

3. Praktyki eksploatacyjne na statkach bander obcych 

Praktyki eksploatacyjne na statkach bander obcych w roku 2013 odbyło  106 studentów 

naszej Uczelni. W stosunku do roku 2012 liczba studentów odbywających praktyki na 

statkach obcych bander wzrosła o 61 studentów. W roku 2013 największa liczba studentów  

odbyła praktyki u armatorów reprezentowanych przez agencje: 

- Academy Maritime Services 

- Hartmann Crew Consultants 

- SMT Shipmanagement and Transport Ltd. 

- Polaris Sp. z o.o. 

- Dohle Marine Services Europe Sp. z o. o.  

- Bernhard Schulte Shipmanagement 

 

Szczegółowe dane w tym zakresie ilustruje tabela nr 4.3. 

Nie wszyscy studenci odbywający praktyki na statkach zgłosili ten fakt do Działu 

Armatorskiego, co nie pozwoliło na przedstawienie pełnej statystyki, dodatkowo studenci ci 

nie byli objęci ubezpieczeniem, które zapewnia im Uczelnia. 

4. Praktyki lądowe  

Praktyki lądowe odbywali studenci Wydziałów: Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz 

Mechanicznego w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność o profilu 

zgodnym ze specjalnością i kierunkiem studiów studenta. Praktyki były realizowane 

indywidualne na terenie całego kraju. Praktyki odbywały się na zasadach określonych w 

umowach o realizację praktyk zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem a Uczelnią. Opiekę 

dydaktyczną nad realizacją praktyk sprawowali wyznaczeni przez Dziekanów nauczyciele 

akademiccy. Ogółem praktyki lądowe odbyło 247 studentów,  o 23 studentów więcej   

w stosunku do roku 2012.  

Szczegółowy wykaz praktyk lądowych ilustruje tabela nr 4.4. 
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4.2. EKSPLOATACJA I STAN TECHNICZNY STATKÓW    

SZKOLENIOWYCH 

 

Eksploatacja statków 

Statki szkoleniowe s/v „Dar Młodzieży” i sbs „Horyzont II” odbyły wszystkie zaplanowane 

rejsy zgodnie z zaakceptowanym planem rejsów na rok 2013.  

 

„Dar Młodzieży” 

Od początku sezonu do grudnia 2013 r., s/v „Dar Młodzieży” borykał się z problemami 

technicznymi po remoncie stoczniowym 2012/2013 wykonanym przez stocznię Vistal  

w Gdyni. Stosowane końcówki wtryskiwaczy ulegały przedwczesnej degradacji i niezbędna 

była ich kilkakrotna wymiana. Na remontowanych silnikach (ZP i SGII) dochodziło do 

nadmiernej emisji spalin, przecieków paliwa do karteru czego skutkiem była utrata 

właściwości smarnych oleju i konieczność jego wymiany. W trzecim kwartale roku 2013 

zauważono puchnięcie szotów i wilgoć w trzech kabinach pasażerskich na rufie (ABC).  

Po rozszalowaniu okazało się że przecieki pochodzą z bulajów znajdujących się za szotami 

(ścianami) łazienek. Ze względu na zbliżające się prace stoczniowe zdecydowano o likwidacji 

bulaji i odbudowę kabin ABC.  

Podczas podróży zdarzały się niewielkie awarie na statku, jednak usuwane sukcesywnie przez 

załogę nie miały wpływu na opóźnienia w realizacji praktyk.  

Eksploatacja „Daru Młodzieży”, wymaga stałej wzmożonej troski o stan techniczny. Wiele 

urządzeń wymaga wymiany na nowe, gdyż okres ich eksploatacji przekracza 30 lat (pompy, 

silniki wentylatorów, agregaty etc). Niedopuszczalne są jakiekolwiek zaniedbania, gdyż 

skutkowało by to pogorszeniem kondycji statku a w konsekwencji generowaniem rosnących 

kosztów.  

 

„Horyzont II” 

Sbs „Horyzont II” nie notował poważniejszych awarii podczas rejsów, drobne awarie 

usuwane były na bieżąco siłami załogi. Podczas eksploatacji przeprowadzono remont pomp 

paliwowych połączony z wymianą par precyzyjnych na nowe. Problemy z eksploatacją 

instalacji ścieków czarnych, spowodowane zmniejszeniem przekrojów rur (zarastanie) 

wymagało dokonania ich wymiany. Podjęto decyzję o wymianie rur na prawej burcie,  

co zostało wykonane w okresie zimowym siłami załogi. Analogiczne prace powinny zostać 

wykonane w instalacji lewej burty po kolejnym sezonie.  

Na obu statkach, celem spełnienia wymogów przepisów morskich i konwencji, wdrożono 

nowe procedury i uzyskano certyfikaty: International Energy Efficiency Certificate oraz 

Maritime Labour Certificate. Skutkowało to koniecznością dodatkowych znaczących 

nakładów finansowych, poniesionych na dostosowanie środowiska pracy na statkach  

do wymogów konwencji. 

 

Remonty statków 

W roku 2013 na statkach szkolnych „Dar Młodzieży” i „Horyzont II” przeprowadzono prace 

remontowe niezbędne do dalszej ich eksploatacji. Wynikało to zarówno z kłopotów 

ujawnionych podczas eksploatacji, zaplanowanych remontów bieżących, jak również   

z konieczności dokonania przeglądów konwencyjnych dla potwierdzenia klasy. 

Znaczne koszty poniesiono na remonty mechanizmów siłowni „Daru Młodzieży” podczas 

przeglądu dokowego i pośredniego dla potwierdzenia klasy. Dokończono remont zbiorników 
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balastowych nr 5PiLB. Prace stoczniowe prowadzone były również przy kadłubie, na 

pokładzie i masztach fregaty. 

Zakres remontów, w miarę przeglądów dokonywanych przez PRS, ulegał poszerzeniu, co 

uniemożliwiło ich zakończenie do końca grudnia 2013 roku. 

 

4.3. FINANSE STATKÓW SZKOLENIOWYCH 

 

Polityka finansowa pionu Prorektora ds. morskich nadal szła w kierunku zwiększania 

przychodów własnych, a także oszczędnego gospodarowania i wydatkowania środków 

finansowych.  

Przychody statków  w roku 2013 pochodziły z : 

- opłat za praktykę odbytą przez praktykantów na statkach szkoleniowych 

- opłat czarterowych za wynajem statku "Horyzont II" na rejsy na Spitsbergen 

- opłaty za "REJS DLA SERCA" organizowany przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób 

Serca z siedzibą w Zabrzu 

- opłat za przyjęcia na statkach , sprzedaż pamiątek, sprzedaż biletów wejściowych - 

zwiedzania statku 

- opłat za udział w rejsach na statkach szkoleniowych młodzieży polskiej i zagranicznej 

- wpływów uzyskanych za wizyty w portach obcych statku "Dar Młodzieży". 

- wpływów z programu EDUSCIENCE na statku szkoleniowym "Horyzont II" 

 

W związku z dużymi kosztami połączeń internetowych, w sezonie 2012, na "Darze 

Młodzieży" wymieniono terminal do łączności satelitarnej, dzięki czemu znacznie 

oszczędzono koszty łączności. 

 

Wynik finansowy obu statków był dodatni. 

Dla "Daru Młodzieży" wynosił 696 668,00 PLN  

Dla "Horyzontu II" wynosił  71 632,00 PLN  

Daje to wzrost w stosunku do roku poprzedniego: dla „Daru Młodzieży” o ponad 500 000 

PLN (2012 r. – 180 166 PLN) ,    

dla „Horyzontu II” o  ponad 700 000,00 PLN (-671.499,00 PLN w 2012r.) 

 

Wynik finansowy Działu Armatorskiego w roku 2013 był ujemny i wyniósł 81.199,00 PLN. 

 

4.4. INNE SPRAWY DZIAŁU ARMATORSKIEGO I STATKÓW 

SZKOLENIOWYCH 
 

4.4.1. System zarządzania bezpieczeństwem 

W 2013 roku system zarządzania bezpieczeństwem był utrzymywany i stale doskonalony. 

Zgodnie z planem wykonano szkolenia załogi statków szkolnych – „Dar Młodzieży”                      

i „Horyzont II”, a także przeszkolono pracowników Działu Armatorskiego i Działu Spraw 

Pracowniczych. W oparciu o harmonogram audytów wewnętrznych przeprowadzone zostały 

audyty na statkach i w dziale. Wprowadzono zmiany w dokumentacji zgodnie z zaleceniami 

audytorów. Urząd Morski przeprowadził roczny audyt w Dziale Armatorskim, potwierdzając 

Dokument Zgodności oraz audyt pośredni na sbs „Horyzont II”, potwierdzając Certyfikat 

Zarządzania Bezpieczeństwem. W sierpniu 2013 zaczęła obowiązywać nowa 

Międzynarodowa Konwencja o Pracy na Morzu (MLC 2006), której wymagania zostały 

uwzględnione w dokumentacji ISM code i statki otrzymały Certyfikaty Pracy wydane przez 

Urząd Morski.  
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4.4.2. Zamówienia publiczne 

 

W 2013 roku przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych: 

- zamówienia z wolnej ręki na zagraniczne dostawy paliwa dla statków szkoleniowych 

- przetarg nieograniczony na krajową dostawę paliwa dla statku szkoleniowego „Dar 

Młodzieży” 

- zamówienie z wolnej ręki na prace dodatkowe i uzupełniające związane z remontem 

rocznym statku szkoleniowego „Dar Młodzieży” (rozpoczętym w 2012 r.) 

- przetarg nieograniczony na dostawę prowiantu na statki szkoleniowe w 2013 roku 

- przetarg nieograniczony na dostawę i instalację systemu satelitarnego do łączności 

internetowej i telefonicznej na statku szkoleniowym „Dar Młodzieży” 

- przetarg nieograniczony na wynajem autokarów do przewozu studentów i uczniów 

odbywających praktyki morskie na statku szkoleniowym „Dar Młodzieży” 

- przetarg nieograniczony na remont pośredni dla potwierdzenia klasy statku szkoleniowego 

„Dar Młodzieży” 

- zamówienie z wolnej ręki na dostawę farb specjalistycznych na statek szkoleniowy „Dar 

Młodzieży.” 

 

4.4.3. Inne  

1. Dział Armatorski zaangażował się w promocyjny udział Akademii Morskiej w działaniach 

Gdyni, reaktywujących Święto Morza w ostatni tydzień czerwca 2013 r. W ramach 

obchodów zorganizowano m.in.  

- wystawę fotograficzną w Centrum Gemini, wzbogaconą eksponatami Sali Tradycji  

i zbiorami prywatnymi – „Spitsbergen na Horyzoncie” 

- wystawę polarną sprowadzoną z PAN, eksponowaną nad Basenem Prezydenta 

- wycieczki edukacyjne po  budynkach AMG przy ul. Morskiej i Al. Jana Pawła II 

- prelekcję o badaniach w Arktyce z udziałem AMG 

- oprawę wypłynięcia sbs „Horyzont II” na Spitsberben  

2. przygotowano i zrealizowano uroczystą oprawę pożegnania „Daru Młodzieży” 

wypływającego w wyjątkowy „Rejs dla Serca” 

3. opracowano nową, wzbogaconą stronę internetową Działu Armatorskiego 

4.  wprowadzono system informowania za pośrednictwem mediów o działalności Działu 

Armatorskiego oraz podróżach statków szkoleniowych, dzięki czemu ukazało się ok. 100 

informacji i relacji prasowych w portalach internetowych, gazetach, radiu i telewizji  

5. delegacja działu Armatorskiego uczestniczyła, w dorocznej konferencji STI w Aalborgu, 

podczas której negocjowano optymalne ekonomicznie i szkoleniowo wykorzystanie „Daru 

Młodzieży” w sezonie 2014. Zorganizowano stoisko AMG, przygotowano materiały 

promocyjne.  

 

Prorektor ds. Morskich  

dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki , prof. nadzw. AMG
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4.5. Sprawozdanie z realizacji planu działalności  jednostek organizacyjnych podległych Prorektorowi ds. morskich za rok 2013 

lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie 

1 
Przygotowanie statków do realizacji 

praktyk 
zrealizowane/niezrealizowane zrealizowane zrealizowane 

2 Przygotowanie statków do sezonu zrealizowane/niezrealizowane zrealizowane zrealizowane 

3 Kontrola rozliczeń statków zrealizowane/niezrealizowane zrealizowane zrealizowane 
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Tabela nr 4.1. Praktyki morskie na statkach szkolnych Akademii Morskiej w Gdyni  

od dnia 01.01. 2013 r. do dnia 31.12. 2013 r. 

Uczelnia, szkoła, 

wydział 

Statek 
Razem 

„Dar  Młodzieży” „Horyzont  II „ 

AM  Gdynia        WN 345 115 460 

 
AM  Gdynia        WM 

60 24 84 

AM  Gdynia         WE 13 49 
 

62 

AM  Gdynia         WPiT 3 - 3 

ZSM Gdańsk 46 34 
 

88 

ZSM Świnoujście 69 - 
 

69 

ZSTiM Szczecin 125 - 125 

Hogare Zeevaart School 

Antwerpia 
124 - 

 

124 

 

Razem: 785 222 1015 
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Tabela nr 4.2. Praktyki eksploatacyjne studentów Akademii Morskiej w Gdyni na statkach armatorów 

krajowych  od dnia 01.01. 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

Armator WN WM WE 

 

Razem 

 

Polska Żegluga Bałtycka S.A.    

PŻB 
18 9 10 37 

Polska Żegluga Morska 

PŻM 
- 8 8 16 

Unity Line Sp. z o.o. 

(Grupa Polskiej Żeglugi Morskiej) 
1 - - 1 

Chipolbrok 3 1 - 4 

„WUŻ” Przedsiębiorstwo Usług 

Żeglugowych i Portowych Sp. z o.o. w 

Gdyni 

6 30 - 36 

Przedsiębiorstwo Usług Portowych 

i Morskich „WUŻ” Sp. z o.o. 

Gdańsk – Nowy Port 

 

5 23 - 28 

Żegluga Gdańska - 1 - 1 

 

RAZEM: 

 
33 72 18 123 
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Tabela nr 4.3. Praktyki eksploatacyjne studentów Akademii Morskiej w Gdyni na statkach  bander 

obcych od dnia 01 I 2013 r. do dnia 31 XII 2013 r. ( studenci skierowani przez Dział 

Armatorski  AMG ) 

Lp. Nazwa armatora lub agencji 

 

WN 

 

 

WM 

 

 

WE 

 

 

Razem 

 

1.  A & A Shipping Company Ltd. Szczecin - - - - 

2.  Academy Maritime Services Gdynia 23 2 2 27 

3.  AS-Tech Solutions s. c.                                         

(dawniej: Teekay Marine Service Sp. z 

o. o.) 

Gdynia - - 1 1 

4.  Balteam Crewing Agency Szczecin - 2 - 2 

5.  Baltimex Szczecin 1 - - 1 

6.  Bernhard  Schulte Shipmanagement 

(Poland) 

Gdynia 3 3 - 6 

7.  C & T Marine Consultants Co. Ltd. Gdynia - 1 1 2 

8.  Dohle Marine Services Europe Sp. z o. 

o.                

Gdynia 2 2 2 6 

9.  Green Reefers Polska Sp. z o. o. Świnoujście - - 3 3 

10.  Hartmann Crew Consultants 

(poprzednio : Teamwork Sp. z o. o.) 

Gdynia 

 

1 9 2 12 

11.  KGA Krzysztof Grono Agency s.c. Gdynia - - 1 1 

12.  Marlow Navigation Ltd. Gdynia - 1 - 1 

13.  Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. Gdynia - 1 - 1 

14.  Phoen Ocean Sp. z o.o. Gdynia - - 1 1 

15.  Polmarine Services Sp. z o. o. Gdynia - - 2 2 

16.  Polaris Sp. z o.o. Gdynia   8 8 

17.  Romor Agencja załogowa Gdańsk 1 - 1 2 

18.  Seamar S.C. Gdynia - 1 - 1 

19.  Seatrans Crewing AS Gdynia 1 - - 1 

20.  SMT Shipmanagement and Transport 

Ltd.             

Sopot - 8 3 11 

21.  Stena Line Polska Sp. z o. o. Gdynia - 2 - 2 

22.  Trampbalt Overseas Co. Ltd. Gdynia 1 - - 1 

23.  Weco  Marine Services Sp. z o.o. Gdynia 1 - - 1 

24.  Green Management Sp. z o.o. Gdynia - - 5 5 

25.  ECS Essberger Crewing Services Sp. z 

o.o. 

Gdynia - 3 - 3 

26.  Well Trade Crewing Agency Gdynia - 1 - 1 

27.  Clyde Marine Recruitment  Gdynia 1 1 - 2 

28.  V. Ships Poland Ltd. Gdynia 1 - - 1 

29.  KCS Marine Sp. z o.o. Gdynia 1 - - 1 

                                           R a z em: 37 37 32 106 
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Tabela nr 4.4. Lądowe praktyki studentów z Akademii Morskiej w Gdyni od dnia 01.01. 2013 r. do 

dnia 31.12. 2013 r. 

Nazwa zakładu pracy WM WE WPiT 

 

Razem 

 

 

WARSZTATY 

MECHANICZNE  AM 

W GDYNI 

9 - - 9 

PRAKTYKI 

INDYWIDUALNE 
(cały kraj) 

18 38 180 236 

PRAKTYKI 

INDYWIDUALNE 
(zagranica) 

- - 2 2 

 

RAZEM: 
 

 

27 38 182 247 
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5. WYDZIAŁY 
 

5.1.   SPRAWOZDANIE    Z    ROCZNEJ    DZIAŁALNOŚCI  

WYDZIAŁU   NAWIGACYJNEGO 
1. Władze wydziału 

Dziekan Wydziału 

dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam WEINTRIT, prof. nadzw. AMG 

Prodziekan d/s studenckich i 

promocji 

Prodziekan d/s dydaktyki i 

organizacji studiów 

Prodziekan d/s morskich, współpracy 

i rozwoju 

dr inż. Przemysław DZIULA dr Sambor GUZE 
dr inż. kpt.ż.w. Bogumił 

ŁĄCZYŃSKI, prof. nadzw. AMG 

 

2. Kierunki studiów  

W roku 2013 na Wydziale Nawigacyjnym prowadzono studia na kierunkach: 

NAWIGACJA  oraz TRANSPORT. 

 

 

Kierunek: NAWIGACJA Rodzaj studiów 

Specjalność stacjonarne niestacjonarne 

Transport morski
  

x
1) 

x
1
,
2) 

Technologie offshorowe X
2) 

X
2)

 

Żegluga arktyczna x
3) 

- 

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 

morskim 
X

2) 
- 

1) 
studia dwustopniowe    

2) 
studia drugiego stopnia 

 

Kierunek: TRANSPORT Rodzaj studiów 

specjalność stacjonarne Niestacjonarne 

Transport i logistyka x
1) 

x
1) 

Morskie systemy transportowe i logistyczne x
2) 

x
2) 

1) 
studia pierwszego stopnia  

2) 
studia drugiego stopnia 
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3. Kadra  

 

3.1.Minimum kadrowe dla kierunków studiów  

Wykaz nauczycieli akademickich Wydziału Nawigacyjnego zgłoszonych do 

minimum kadrowego na kierunku studiów TRANSPORT 

 

1 Prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Zbigniew Burciu 

2 Prof. dr hab.  Krzysztof  Kołowrocki 

3 Prof. dr hab. Andrzej A. Marsz 

4 Dr hab. inż. Teresa Abramowicz – Gerigk, prof. nadzw. AMG 

6 Dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. nadzw. AMG 

7 Dr hab. Michał Holec, prof. nadzw. AMG 

8 Dr hab. Mirosław H. Koziński, prof. nadzw. AMG 

9 Dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG 

10 Dr inż. kpt.ż.w. Kajetan Jackowski, prof. nadzw. AMG 

11 Dr inż. kpt.ż.w. Bogumił Łączyński, prof. nadzw. AMG 

12 Dr Agnieszka Blokus-Roszkowska 

13 Dr inż. Przemysław Dziula 

14 Dr Sambor Guze 

15 Dr  Jolanta Joszczuk- Januszewska 

16 Dr inż. Przemysław Krata 

17 Dr inż. Karolina Krośnicka 

18 Dr Bożena  Kwiatuszewska –Sarnecka 

19 Dr inż. Piotr Lizakowski 

20 Dr inż. Tomasz Neumann 

21 Dr inż. Aleksander Skakovski 

22 Dr Adam Salomon 

23 Dr inż. Joanna Szłapczyńska 

 

Wykaz nauczycieli akademickich Wydziału Nawigacyjnego zgłoszonych do 

minimum kadrowego na kierunku studiów NAWIGACJA 

1 Prof. dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Jurdziński  

2 Prof. dr hab. inż. Cezary Specht – od 02.11.2013 

3 Dr hab. inż. kpt.ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. nadzw. AMG 

4 Dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. nadzw. AMG 

5 Dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. nadzw. AMG 

6 Dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, prof. nadzw. AMG 

7 Dr hab. Anna Styszyńska, prof. nadzw. AMG 

8 Dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG 

9 Dr inż. kpt.ż.w. Jan Pawelski, prof. nadzw. AMG 
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10 Dr inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AMG 

11 Dr inż. kpt.ż.w. Ryszard Wawruch, prof. nadzw. AMG 

12 Dr  Adam Cichocki 

13 Dr inż. Jerzy Demczuk 

14 Dr  Grzegorz Kruszewski 

15 Dr Beata Milczek 

16 Dr inż. Andrzej Niewiak 

17 Dr inż. Jarosław Soliwoda 

18 Dr inż. Andrzej Szklarski 

19 Dr inż. Wojciech Wawrzyński 

20 Dr  Sławomir Zblewski      

 

 

3.2. Struktura  zatrudnienia pracowników w katedrach  

Katedra 

P
ro

fe
so

ro
w

ie
 

A
d
iu

n
k
ci

 

S
ta

rs
i 

w
y
k
ła

d
o
w

cy
 

W
y
k
ła

d
o
w

cy
 

A
sy

st
en

ci
 

In
n
i 

p
ra

co
w

n
ic

y
 

d
y
d
ak

ty
cz

n
i 

P
ra

co
w

n
ic

y
 i

n
ż.

- 

te
ch

n
ic

zn
i 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

ad
m

in
is

tr
ac

y
jn

i 

R
az

em
 

Tyt. Hab. Dr. 

NAWIGACJI 1 5 3 9 8 - 4 - 11 - 41 

EKSPLOATACJI 

STATKU 
1 3 4* 5 4** - 7 - 6*** 1 31 

METEOROLOGII I 

OCEANOGRAFII 

NAUTYCZNEJ 

1 1 - 2 - - 1 - 1 - 6 

MATEMATYKI 1 1 - 7 2 - 3 - - 1 15 

TRANSPORTU I 

LOGISTYKI 
1 1 - 2 - - 3 - 1 - 8 

DZIEKANAT - - - - - - - - - 5 5 

GMDSS - - - - - - - - - 2 2 

SUMA 5 11 7 25 14 0 18 0 19 9 108 

* dr inż. kpt.ż.w.  Andrzej Królikowski, prof. nadzw., dr kpt.ż.w. Cezary Łuczywek, prof. nadzw. – AMG drugie miejsce 

zatrudnienia 

** mgr inż. kpt. ż. w. Piotr Skrzeszewski na urlopie bezpłatnym od 01.10.2013 do 31.01.2014 

*** mgr inż. Piotr Kamiński na urlopie bezpłatnym od 11.12.2013 do 21.04.2014 
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3.3. Stan zatrudnienia osób z dyplomem morskim 

Lp. Nazwa stopnia morskiego 
Nazwa Katedry 

Razem 

KN KES KMON KM KTL 

1.  Kapitan żeglugi wielkiej 13 9 - - - 22 

2.  Starszy oficer - 3 - - - 3 

3.  Oficer wachtowy 7 3 - - - 10 

4.  Radiooficer I klasy - 1 - - - 1 

 

3.4. Rozwój kadry własnej 

Nazwa katedry 

Doktoraty Habilitacje Profesury 

Rozpoczęte 

w 

minionym 

roku 

Będące w 

toku 

Zakończone 

w 

minionym 

roku 

Rozpoczęte 

w minionym 

roku 

Będące w 

toku 

Zakończone 

w 

minionym 

roku 

Otrzymane 

w minionym 

roku 

NAWIGACJI - 1 1 - 1 1 - 

EKSPLOATACJI 

STATKU 
- 2 - - - - 1 

METEOROLOGII I 

OCEANOGRAFII 

NAUTYCZNEJ 

- - - - - - - 

MATEMATYKI - 3 - - 2 1 - 

TRANSPORTU I 

LOGISTYKI 
1 - - - 1 - - 

 

4. Kształcenie na kierunkach 

4.1. Stan  liczbowy studentów na poszczególnych latach 

Studia stacjonarne                     Kierunek: NAWIGACJA I STOPNIA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.11 

Stan na 

30.09.12 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I 220 170 61  
4 

+15 
- 15 sem. II – 58 

II 135 106 9 10 10 - 8 
sem. III -52 

sem. IV - 43 

III 87 87 2  +2  - 
sem. V - 12 sem. 

VI - 13 

IV 132+14 64+4 - 6 5 33 + 40   

Studia stacjonarne                     Kierunek: NAWIGACJA II STOPNIA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2011/2012 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I – I sem.TO 14 9 6 1 +1 - - - 

I – II 

sem.TO 
11 8 4 - +1 - - - 

II – III sem 
TO 

15 12 2 1 1 - - - 

I – I sem.TO 

nabór letni 
- 31 10 - - - - - 

I – I sem. 
ZBWTM 

Nabór letni 
- 16 3 - - - - - 
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Studia stacjonarne                     Kierunek: TRANSPORT I STOPNIA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.11 

Stan na 

30.09.12 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2011/2012 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I 88 73 12  3 - - sem. II - 10 

II 55 50 4 1 +1 - - sem. III – 1 

III 57 54 0 1 1 - 2 sem. V - 6 

IV 43+2 7 1 3 1 34+2 - sem. VII - 2 

Studia stacjonarne                     Kierunek: TRANSPORT II STOPNIA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I – II 

sem. 
21 

15 (marzec 

2013) 
7 1 +1 - - - 

I – I sem. 

nabór letni 
 

31 (marzec 

2013) 
11 - - - - - 

 

Studia niestacjonarne                     Kierunek: NAWIGACJA –I STOPNIA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I 84 51 41 3 +8 - - - 

II 74 62 23 6 +11 - 13 19 

III 65 53 15 10 +3 - 20 41 

IV 68 46 18 6 4 18 23 55 

Studia niestacjonarne                     Kierunek: NAWIGACJA –II STOPNIA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I 11 10 5 1 +4 - - - 

II 9 1 - - 8 6 1 2 

Studia niestacjonarne                     Kierunek: TRANSPORT  –I STOPNIA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I 44 19 22 1 3 - - - 

II 25 19 8 - +2 - 3 4 

III 25 25 2 1 +2 - 9 9 

IV 13 1 4 - 8 9 - - 

  

4.2. Absolwenci Wydziału 

Kierunek Specjalność 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Jednolite 

magisterskie 

I stopnia 
II stopnia I stopnia II stopnia 

NAWIGACJA Transport Morski 1 62 - 14 6 

NAWIGACJA Technologie 

offshorowe 
- - 9 - - 

TRANSPORT Transport i 

Logistyka 
- 36 - 11 - 

TRANSPORT Morskie Systemy 

Transportowe i 

Logistyczne 

- - 12 - - 
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4.3.Wskaźnik sprawności studiów  

 

Studia stacjonarne  

Kierunek Nawigacja ok.  43 % - I stopień 

Kierunek Transport ok. 52 % - I stopień, ok. 60% - II stopień 

    

Studia niestacjonarne 

Kierunek Nawigacja ok.  35% - I stopień, ok. 20 % - II stopień 

Kierunek Transport ok.  35% - I stopień, ok. 20 % - II stopień 

 

4.4.Wskaźnik atrakcyjności kierunku  
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 4.5 Rozliczenie godzin dydaktycznych za rok akademicki 2012/2013 

              

K
at

ed
ra

 

Liczba 

naucz. 

akadem. 

Pensum Liczba zrealizowanych godzin Ponad pensum 

Brutto 

Netto 

(po uwzgl 

zniżek 

pensum i 

urlopów) 

Studia  stacjonarne Studia  niestacjonarne Suma wykonanych godzin 

Brutto Netto 
Pracownicy 

Katedry 

Godziny 

zlecone na 

zewnątrz 

Pracownicy 

Katedry 

Godziny 

zlecone na 

zewnątrz 

Przez 

pracowników 

Katedry 

Zleconych na 

zewnątrz 

(5+7) (6+8) (9-3) (9-4) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

NAWIGACJI 31 7380 6612 6930 188 2514 75 9444 263 2054 2822 

EKSPLOATACJI 

STATKU 
22 5340 4680 4315 60 1554 95 5869 155 529 1189 

METEOROLOGII I 

OCEANOGRAFII 

NAUTYCZNEJ 

5 1050 930 1279 - 436 - 1715 - 665 785 

MATEMATYKI 14 4558 4238 3510 - 1237 - 4747 - 189 509 

TRANSPORTU I 

LOGISTYKI 
9 1860 1830 1764 330 882 85 2646 415 786 816 

RAZEM 81 20188 18290 17798 578 6623 255 24421 833 4223 6121 
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4.6 Wyniki hospitacji  

Lp. Katedra Liczba 

hospitacji 

Wyniki hospitacji 

1 NAWIGACJI 23 wszystkie z wynikiem pozytywnym 

2 EKSPLOATACJI STATKU 8 wszystkie z wynikiem pozytywnym 

3 
METEOROLOGII I 

OCEANOGRAFII NAUTYCZNEJ 
3 wszystkie z wynikiem pozytywnym 

4 MATEMATYKI 2 wszystkie z wynikiem pozytywnym 

5 TRANSPORTU I LOGISTYKI 3 wszystkie z wynikiem pozytywnym 

 

4.7 Wyniki ankiet studentów  

W roku akademickim 2012/2013 przeprowadzono 3806 ankiet studenckich.  
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5. Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej  

 

Kroki podjęte przez Wydział dotyczące rozwoju kadry oraz bazy dydaktycznej i naukowej: 

- wdrożenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości oraz mechanizmów ciągłej oceny 

i poprawy jakości kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych, 

- silna kadra naukowa, spełniająca nie tylko warunki minimum kadrowego dla studiów 

magisterskich na dwóch kierunkach studiów: Transport oraz Nawigacja, ale także 

wystarczająca do doktoryzowania w dyscyplinie naukowej Transport,  

W roku 2013 pracownicy Wydziału uzyskali jeden tytuł naukowy (prof. Z. Burciu), dwa 

stopnie doktora habilitowanego (dr hab. J. Soszyńska-Budny oraz dr hab. inż.  

W. Filipowicz) oraz jeden stopień doktora (dr inż. T. Neumann). Po za tym Wydział 

zasilił dodatkowo jeden profesor zwyczajny (prof. dr hab. inż. C. Specht). 

- unikatowa baza dydaktyczna i laboratoryjna (w tym symulatorowa na najwyższym 

światowym poziomie) oraz zaplecze do prowadzenia prac naukowo – badawczych,  

w tym stanowiska ćwiczeniowe na statkach szkolnych „Dar Młodzieży” i „Horyzont II” 

oraz w Badawczo-Szkoleniowym Ośrodku Manewrowania Statkami w Iławie-Kamionce, 

- szybko rosnąca w ostatnich latach liczba publikacji pracowników Wydziału  

w recenzowanych czasopismach o uznanej randze, w tym z listy filadelfijskiej, 

- działalność publikacyjna Wydziału (Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni 

wydaje obecnie aż 5 specjalistycznych periodyków, które znalazły się na najnowszej 

liście punktowanej MNiSW, co jest ewenementem w skali kraju:. 

 TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea 

Transportation – 7 pkt - http://www.transnav.eu 

 Journal of PSRA – 7 pkt - http://ssars.am.gdynia.pl 

 Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni – 5 pkt - 

http://wn.am.gdynia.pl/nauka/zeszyty-naukowe 

 Problemy Klimatologii Polarnej – 3 pkt - 

http://ocean.am.gdynia.pl/p_k_p/pkp_sg.htm 

 Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni – 2 pkt - 

http://wn.am.gdynia.pl/pw 

- członkostwo wielu pracowników Wydziału w komitetach naukowych recenzowanych 

czasopism i konferencji naukowych oraz udział w pracach międzynarodowych 

organizacji naukowych (IAMU, IAIN, IALA, IMLA, RIN, NI, IEEE,  ESRA, itd), 

- wyróżniające wskaźniki internacjonalizacji działań jednostki, udokumentowane 

wszechstronną i owocną współpracą zagraniczną pracowników i studentów Wydziału, 

- kategoria B jednostki z tendencją wzrostową, dającą jednostce dobrą pozycję w odnośnej 

grupie jednorodnej,  

- gwarancja zatrudnienia absolwentów na międzynarodowym rynku pracy, 

- bardzo dobre relacje jednostki z otoczeniem, potwierdzone dobrze zdefiniowanym, 

ukierunkowanym na aplikacje w przemyśle, w tym w sektorze morskim, profilem prac n-

b i wdrożeniowych oraz działalnością ekspercką, a także atrakcyjnymi specjalnościami 

studiów prowadzonymi w systemie bolońskim (8+3/7+3) studiów ukierunkowanych na 

zaspokojenie ogromnego zapotrzebowania globalnego rynku pracy, oferującego 

niezwykle korzystne warunki finansowe dla absolwentów Wydziału, z wyraźną tendencją 

rozwojową. 

- liczne ekspertyzy, prace naukowo-badawcze, rozwojowe, celowe, wdrożeniowe, udział w 

projektach krajowych i zagranicznych. 

- dobrze rozwijająca się działalność Studenckich Kół Naukowych. 

http://www.transnav.eu/
http://ssars.am.gdynia.pl/
http://wn.am.gdynia.pl/nauka/zeszyty-naukowe
http://ocean.am.gdynia.pl/p_k_p/pkp_sg.htm
http://wn.am.gdynia.pl/pw
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W ostatniej parametryzacji Jednostek Naukowych dokonanej przez MNiSW, Wydział 

Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni uzyskał kategorię naukową B. 

Wydział Nawigacyjny stoi przed wielką dziejową szansą rozwoju zarówno bazy dydaktycznej 

jak i badawczej. Jeszcze nigdy w całej swej historii Wydział nie był tak silny kadrowo. 

Zaledwie kilka lat temu Wydział uzyskał prawa doktoryzowania w dyscyplinie Transport,  

a już teraz jest w zasadzie gotowy do tego by ubiegać się o drugie prawa doktoryzowania tym 

razem w dyscyplinie Geodezji i Kartografia. Po skonsumowaniu co najmniej kilkunastu prac 

doktorskich Wydział z obecna kadrą mógłby podjąć starania o uzyskanie praw habilitowania. 

Wydział jest pozytywnie postrzegany w środowisku. Zarówno na kierunku Nawigacja jak  

i Transport co roku zgłasza się od 3 do 4 kandydatów na jedno miejsce. Wyjątkowo dobrze 

wyposażone laboratoria w profesjonalne, wyrafinowane symulatory, statki szkolne oraz 

ośrodek manewrowania w Iławie czynią nasz Wydział unikatowym w skali światowej.  

Już teraz Akademia Morska w Gdyni jest największą uczelnią morską w Unii Europejskiej, 

od kilku lat zajmującą czołowe miejsca na liście rankingowej uczelni morskich na świecie 

(Webometrics Ranking of World Universities), a Wydział Nawigacyjny ma szanse stać się jej 

Wydziałem sztandarowym. Organizowana przez Wydział Międzynarodowa Konferencja 

TransNav on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation na stałe weszła  

do kalendarza największych tego typu imprez w Europie i na świecie. Nasi wykładowcy  

są ekspertami na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO wytyczając kierunki 

dalszego rozwoju zmierzającego do podniesienia bezpieczeństwa na morzu oraz wiodą prym 

w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich IAMU i innych 

międzynarodowych organizacji naukowych i zawodowych. 

Współpraca Wydziału z następującymi krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami: 

1. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

2. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

3. Polskie Ratownictwa Okrętowego, Gdynia 

4. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 

5. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia 

6. Enamor Sp. z o.o. Gdynia 

7. EPA Sp. z o.o. Szczecin 

8. Stocznia Remontowa S.A. Gdańsk 

9. Stocznia Wisła Sp. z o.o. Gdańsk 

10. Stocznia Nauta S.A. Gdynia 

11. Dezamet S.A. Nowa Dęba 

12. Radmor.S.A. Gdynia 

13. AMZ Kutno Sp. z o.o. 

14. Lubawa S.A. Ostrów Wielkoposki 

15. Concept Sp. z o.o. Bielsko Biała 

16. Zakłady Mechaniczne Alhena, Wrocław 

17. Lotos 

18. Orlen 

19. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych PRCiP, Gdańsk 

20. Bumar/PIT 
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21. Fluor Poland 

22. LNG Polska 

23. NavSim Poland 

24. Jeppessen, Poland 

25. Transas Poland 

26. Furuno Poland 

27. Konsberg, Norwegia 

28. Aanderaa Data Instruments, Norwegia 

29. Force Technology, Dania 

30. Unmanned Group, Szwecja 

 

5.1 Działalność naukowo-badawcza 

     Wydział Nawigacyjny 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

        Działalność statutowa - DS 

1 
Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w kontekście integracji systemów 

nawigacyjnych IBS/INS oraz ECDIS 

2 
Analiza możliwości eksploatacyjnych systemu Galileo, i innych systemów satelitarnych po 

zapowiedziach zmniejszenia liczby ich satelitów operacyjnych 

3 Badania eksploatacyjne układu fuzji danych zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego 

4 Metody Sztucznej Inteligencji i ich zastosowanie w transporcie morskim 

5 
Techniczne i eksploatacyjne metody obniżenia zużycia paliwa i emisji gazów CO2 na statkach 

morskich 

6 
Wykorzystanie urządzeń mostka nawigacyjnego do wspomagania nawigatora w podejmowaniu 

decyzji antykolizyjnych 

7 Zastosowanie rozwiązań pierwszego i drugiego zadania geodezyjnego w nawigacji 

8 Modelowanie bezpieczeństwa i niezawodności złożonych systemów i procesów 

9 Modelowanie wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo statku w transporcie morskim 

10 Badania nas zmiennością i zmianami klimatu, oceanu i atmosfery 

11 Współczesne mechanizmy zmian pokrywy lodowej w Arktyce 

12 
Mechanizmy, formy i narzędzia regulacji systemów transportowych w UE i ocena ich 

efektywności. 

13 
Ocena bezpieczeństwa manewrowego statku z uwzględnieniem identyfikacji właściwości 

manewrowych i wpływu czynnika ludzkiego w oparciu o badania na modelach symulacyjnych. 

 Badania Młodych Naukowców - BMN 

1 Wymogi stawiane systemowi zabezpieczenia hydrometeorologicznego w porcie zewnętrznym 

Świnoujście w aspekcie bezpiecznej eksploatacji statków LNG.  

2 Modelowanie przesyłania danych pomiędzy stacją brzegową i statkiem zgodnie z założeniami 

systemu e-Nawigacji 

3 Model symulacyjny rozprzestrzeniania się toksycznych składników spalin statków morskich 

operujących w wybranym akwenie 

4 Analiza zjawiska osiadania statku na akwenach ograniczonych przy użyciu metod numerycznej 

mechaniki płynów. 

5 Interakcje hydrodynamiczne między statkami a odległość boczna manewru wyprzedzania 
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6 Szacowanie i predykcja niezawodności złożonych systemów technicznych z elementami o 

uszkodzeniach zależnych 

7 Optymalizacja algorytmów decyzyjnych w aspekcie minimalizacji ryzyka kolizji dwóch 

statków 

8 Analiza dyslokacji zgłoszeń w sieci transportowej w aspekcie błędów ludzkich 

9 Stateczność falochronu monolitycznego ustawionego na dnie piaszczystym w funkcji 

oddziaływania 

regularnego falowania powierzchniowego 

10 
Innowacyjne technologie mocowania i przeładunku ładunków skonteneryzowanych 

11 Optymalizacja systemów transportowych 

 

5.2  Publikacje 

Lp. Rodzaj publikacji 
Liczba w poszczególnych katedrach 

Razem 
KN KES KMON KM KTL 

1. Książki,  skrypty - - - - 1 1 

2. 
Monografie (rozdziały w 

monografii *) i rozprawy 

5 monogr. 

11 rozdz. 
3 rodz.  7 rozdz. - 20 rozdz. 

5 monogr. 

41 rozdz. 

3. Czasopisma zagraniczne 2 1 1 14 3 21 

4. 

Czasopisma krajowe 35 

(w tym 11 o 
zasięgu 

międzynar.) 

28 10  1 41 
115 ( w tym 11 o 

zasięgu międzynar.) 

5. 
Materiały konferencji 

międzynarodowych 
9 2 - 1 - 12 

6. 
Materiały konferencji 

krajowych 
2 - - 3 2 7 

7. Komunikaty  - - - - 5 5 

8. Patenty / wdrożenia - - - - - - 

9. Inne  6 1 - 6 5 18 

10. 

Liczba punktów wg 

kryteriów oceny 

parametrycznej MNiSZW 

341,30 119 98,50 67,70 96 722,50 

 

5.3 Udział w sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych 

Lp. Katedra Konferencje i sympozja krajowe * Konferencje i sympozja 

zagraniczne* 

1 NAWIGACJI 34 (w tym 32 krajowe 

międzynarodowe) 
3 

2 
EKSPLOATACJI 

STATKU 
12 6 

3 
METEOROLOGII I 

OCEANOGRAFII 

NAUTYCZNEJ 

14 - 

4 MATEMATYKI 3 10 

5 
TRANSPORTU I 

LOGISTYKI 
43 4 

*podać tylko liczbę (osobo-konferencja) 
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5.4 Organizacja sympozjów i konferencji naukowych  

KATEDRA MATEMATYKI 

Summer Safety and Reliability Seminars – SSARS 2014,   

Komitet Organizacyjny: Prof. Krzysztof Kołowrocki, Prof. Joanna Soszyńska-Budny,  

Dr Sambor Guze, Mgr Ewa Kuligowska  

 

KATEDRA METEOROLOGII I OCEANOGRAFII NAUTYCZNEJ 

XXIII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej – 10-11 maja 2013 r. 

Na Seminarium wygłoszono 21 referatów dotyczących zagadnień meteorologicznych, 

klimatologicznych, oceanograficznych i współdziałania oceanu i atmosfery w rejonie Arktyki 

i Antarktyki. W Seminarium wzięło udział 41 osób z IGF PAN, IO PAN, ZBA IBiB PAN, 

IMGW PIB, uniwersytetów: Gdańskiego,  Jagiellońskiego, śląskiego, Warszawskiego, 

Wrocławskiego, UMCS, UMK, Uniwersytetu  Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii 

Morskiej w Gdyni. 
 

KATEDRA NAWIGACJI 

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa TransNav 2013 

W dniach 19 – 21 czerwca 2013 roku Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni 

wspólnie z prestiżowym brytyjskim The Nautical Institute zorganizował Jubileuszową 

Międzynarodową Konferencję naukowo-szkoleniową TransNav 2013 pt. „Nawigacja 

morska i bezpieczeństwo transportu morskiego”. Ponownie Akademia Morska gościła 

praktyków i teoretyków Nawigacji i Transportu Morskiego, marynarzy, żeglarzy, 

transportowców, rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów, profesorów i członków ich 

zespołów badawczych, przedstawicieli stowarzyszeń naukowych i zawodowych, administracji 

morskiej, portów, armatorów, firm żeglugowych i transportowych, oraz producentów 

urządzeń nawigacyjnych niemal z całego świata. 

Uczestnikami imprezy, czynnymi i biernymi, byli przedstawiciele aż 52 państw. W ponad 

dwustuosobowym Komitecie Programowym znalazło się dokładnie stu dwudziestu jeden 

obcokrajowców z 42 państw i 80 naszych rodaków. Więcej referatów wpłynęło z zagranicy 

niż z kraju. Autorami 230 referatów byli przedstawiciele aż 43 państw, w sumie 527 autorów. 

Tegoroczne materiały konferencyjne zostały zebrane w czterech numerach czasopisma 

TransNav – International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 

a także w zbiorze czterech monografii o wspólnym podtytule „Advances in Marine 

Navigation and Safety of Sea Transportation”, wydanym przez brytyjskie wydawnictwo 

Balkema z grupy Taylor & Francis, co ma zapewnić globalną dystrybucję, obecność w ponad 

dwudziestu międzynarodowych bazach danych i lepszą dostępność „cytowań”. Tytuły 

poszczególnych tomów monogafii to: STCW, Maritime Education and Training (MET), 

Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, logistics and Economic Matters (1), 

Maritime Transport & Shipping (2), Advances in Marine Navigation (3), Navigational 

Problems (4). 
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6 Koła naukowe   

KATEDRA EKSPLOATACJI STATKU 

Koło Naukowe SeaWays skupia studentów zainteresowanych polepszeniem bezpieczeństwa 

w transporcie morskim, głównie z dziedziny ratownictwa. Koło pomimo swojego krótkiego 

stażu, gdyż prężnie działa od marca 2013 roku, może pochwalić się bardzo dużą aktywnością 

w życiu szkoły jak i udziałem w konferencjach i projektach badawczych. 

KATEDRA NAWIGACJI 

W roku 2013 w Katedrze Nawigacji działały dwa studenckie koła naukowe: Naukowe Koło 

Badań Podwodnych Seaquest, koło Nawigator  oraz koło Watchers. Statutowym zadaniem 

kół jest pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz rozszerzenie zainteresowań naukowych 

studentów, w szczególności przez realizowanie prac badawczych, warsztatów oraz ćwiczeń 

prowadzonych w Akademii Morskiej. Ważnym zadaniem jest również kształtowanie 

umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i 

technicznych.  

W ramach działalności koło NKBP „Seaquest” przeprowadza szkolenia na stopnie 

nurkowe. Istotną część działalności koła stanowi organizacja wyjazdów nurkowych 

przeprowadzanych nie tylko w celach szkoleniowych i turystycznych, ale także badawczych. 

Członkowie Koła Naukowego „Seaquest” wykonywali prace nad konstrukcją robota 

podwodnego w roku 2013. 

W lipcu 2013 roku odbył się obóz szkoleniowo-treningowy nad Jeziorem Raduńskim. 

Odbyły się tam szkolenia ratownicze wodne, pierwszej pomocy, manewrowania łodzią 

motorową oraz nawigacji podwodnej. 

W 2013 roku członkowie Koła Naukowego „Nawigator” zrealizowali przedsięwzięcia 

takie jak, m.in.: udział w 21.Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XI Bałtyckim 

Festiwalu Nauki, Paradzie Niepodległości 2013, dniach otwarte na Wydziale Nawigacyjnym. 

W kwietniu koło „Nawigator” zorganizowało wykład otwarty „Piractwo w Transporcie 

Morskim”. Wykład wygłoszony został przez byłego oficera Jednostki Wojskowej Formoza. 

Zorganizowana została wycieczka do kilku jednostek administracji morskiej, podległych 

Urzędowi Morskiemu w Gdyni. Członkowie koła odwiedzili Kapitanat Portu Gdańsk, bazę 

oznakowania nawigacyjnego oraz Centrum Kontroli VTS Zatoka Gdańska. W roku 2013 

odbyły się również wizyty w gdyńskiej siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania  

i Ratownictwa, a także gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding SA. 

W czerwcu 2013 roku studenci koła „Nawigator” wzięli udział w Międzynarodowej 

Konferencji TransNav, odbywającej się na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w 

Gdyni, nie tylko służąc wydatną pomocą organizatorom konferencji, lecz również 

wygłaszając dwa referaty na temat znaczenia szkolenia i angażowania załogi w próbne alarmy 

oraz na temat systemów szkolenia operatorów dynamicznego pozycjonowania w sekcji 

offshorowej. Referaty te opublikowano w Pracach Wydziału Nawigacyjnego. Ponadto w roku 

2013 przewodniczący koła naukowego zaprezentował swój referat na odbywającej się  
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w Constancy międzynarodowej konferencji IAMU (International Association of Maritime 

Universities) 

Przedstawiciele studenckich kół naukowych z sukcesami prezentują referaty będące 

wynikiem działalności kół na międzyuczelnianych lub ogólnopolskich konferencjach 

Studenckich Kół Naukowych, planują i organizują wycieczki do interesujących lub ważnych 

z merytorycznego punktu widzenia miejsc lub instytucji.  

Koła Naukowego Watchers powstało 2 stycznia 2013 roku Katedrze Nawigacji Akademii 

Morskiej w Gdyni. Opiekunami koła są dr inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki prof. nadzw. 

AMG oraz mgr inż. Kamil Formela.  

Celami Studenckiego Koła Naukowego WATCHERS jest:  

- pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie 

szeroko rozumianej tematyki; 

- integracja środowiska studenckiego i naukowego; 

- promowanie Uczelni; 

- rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków KNW; 

- prowadzenie w ramach i pod patronatem pracowników uczelni prac naukowo-

badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej; 

- nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami 

akademickimi zajmującymi się pokrewną tematyką; 

- rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej; 

- rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów; 

- rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła; 

- doskonalenie członków koła w zakresie zawodowym, a szczególnie bezpiecznego 

manewrowania i nawigowania morskimi statkami handlowymi, przy wykorzystaniu 

symulatorów nawigacyjnych 

- kultywowanie i propagowanie tradycji i kultury morskiej 

W roku kalendarzowym 2013 aktywność koła skupiała się głównie na poznaniu możliwości 

operacyjnych symulatora POLARIS norweskiej firmy Kongsberg. Przeprowadzono ćwiczenia 

symulacyjne w przejściu cieśniny Bosfor. Członkowie koła zdobywali doświadczenie  

w sterowaniu różnego typu statkami. Przeprowadzono również badania na symulatorze  

w szybkości przyswajania praktycznej umiejętności sterowania statkiem. W badaniu udział 

wzięło ponad 90 studentów pierwszego roku WN. Członkowie koła aktywni byli podczas dni 

otwartych Uczelni. 

 

KATEDRA METEOROLOGII I OCEANOGRAFII NAUTYCZNEJ 

 

Przy Katedrze Meteorologii i Oceanografii Nautycznej od czerwca 2013 roku działa 

Studenckie Koło Naukowe loGIStic. Swoją pracę rozpoczęło od organizacji pierwszej w Gdyni 

edycji międzynarodowej imprezy naukowej „GIS-day”, obejmującej zajęcia dla szkół 

ponadgimnazjalnych oraz wykłady dla studentów z zakresu zastosowania geoinformacji w transporcie. 

Członkowie KN wzięli udział w badaniach sprawdzających dokładność różnych odbiorników 

GPS. Wyniki zostały przedstawione na konferencji  związanej z „GIS-day”. W grudniu 2013 

roku KN rozpoczęło prace nad projektem na konkurs ogłoszony przez firmę ESRI na najlepsze story 

maps. 
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KATEDRA TRANSPORTU I LOGISTYKI 

Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo – Logistycznych /KNISTL/ 

Skupia studentów zainteresowanych zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy oraz umiejętności 

z zakresu transportu, logistyki, spedycji oraz dziedzin pokrewnych; rozwijanie współpracy  

z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność transportową, logistyczną i spedycyjną oraz 

w dziedzinach pokrewnych, stwarzającą studentom możliwość zapoznania się z praktycznymi 

problemami ich funkcjonowania i rozwoju; współpraca krajowa i międzynarodowa z innymi 

uczelniami i kołami naukowymi o tym samym lub podobnym profilu zainteresowań w celu 

wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów. 

 

7 Studia podyplomowe  

Na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni podjęto decyzję dotyczącą 

otwarcia nowej specjalności "Dowodzenie jachtami w żegludze morskiej" w pierwszej 

kolejności na studiach podyplomowych. Specjalność przygotowana jest z uwzględnieniem 

wymagań praktycznych stawianych zawodowym kapitanom jachtów żaglowych  

i motorowych prowadzących komercyjne rejsy morskie. Tematyka studiów podyplomowych 

obejmuje kluczowe zagadnienia związane między innymi z nawigacją, statecznością, 

techniczną eksploatacją jachtu, bezpieczeństwem, prawem morskim, zasadami dowodzenia. 

 Istotą nowej specjalności jest profesjonalne przygotowanie kapitanów jachtów żaglowych  

i motorowych do dowodzenia dużymi jednostkami w żegludze morskiej w tym oceanicznej  

z zachowaniem najwyższych standardów światowych. Program studiów zdecydowanie 

wykracza poza wymogi egzaminacyjne stawiane kapitanom jachtowym, co znajduje swoje 

uzasadnienie w najwyższych wymaganiach stawianych dowódcom jachtów komercyjnych 

przewożących zwykle załogi i pasażerów bez zawodowego przygotowania morskiego. 

Studia podyplomowe w specjalności "Dowodzenie jachtami w żegludze morskiej" będą mogli 

podjąć absolwenci studiów pierwszego bądź drugiego stopnia dowolnego kierunku  

z doświadczeniem w prowadzeniu jachtów morskich (żaglowych lub motorowych),  

w szczególności kapitanowie jachtowi i jachtowi sternicy morscy oraz kapitanowie 

motorowodni i morscy sternicy motorowodni.  

 

8 Stypendia socjalne i naukowe 

 Stypendia Liczba przyznanych Kwota wypłacona w zł. 

Socjalne 164 553 400,00 

Socjalne zwiększone 106 284 701,00 

Rektora 98 354 046,00 

Zapomogi 16 6 676,00 

Styp. dla 

niepełnosprawnych 
8 14 600,00 

RAZEM 392 1 213 423,00 
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9 Współpraca z zagranicą  

Wymiana międzynarodowa studentów Wydziału jest realizowana w oparciu o europejski 

program ERASMUS. W ramach tego programu studenci wyjeżdżają na semestralne studia w 

uczelniach zagranicznych.  
 

Studenci uczestniczący w wymianie zagranicznej 

Rok akademicki 

Liczba studentów 

Wyjeżdżających na 

studia 

Przyjeżdżających na 

studia 

2012/2013 12 w tym 5 praktyka 12 

 

Dwóch studentów Wydziału Nawigacyjnego, kierunek Nawigacja, kontynuowało VI semestr 

studiów w Chinach w Shanghai Maritime University. Była to już czwarta taka wymiana 

studencka. Studenci ci należeli do grupy wyróżniających studentów na roku. 

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich 

Uczelnia Państwo 2013 

Universitat Politecniccat de 

Catalunya 

 

Hiszpania 1 

Linnaeus Usiversity  - Kalmar 

Maritime Academy 

 

Szwecja 1 

 

Pracownicy Wydziału biorą aktywny udział w pracach Międzynarodowej Organizacji 

Morskiej IMO reprezentując Polskę w sesjach Podkomitetu NAV (prof. R. Wawruch,  

prof. A. Weintrit), podkomitetu STW (prof. H. Śniegocki), podkomitetu COMSAR  

(prof. J. Czajkowski), oraz w grupach roboczych: Correspondence Working Group on  

e-Navigation (prof. R. Wawruch, prof. A. Weintrit). 

Istnieje bardzo ścisła współpraca pomiędzy Wydziałem a prestiżowym brytyjskim The 

Nautical Institute, The Royal Institute of Navigation (prof. A. Weintrit został Associate 

Editorem kwartalnika Journal of Navigation) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem 

Uczelni Morskich IAMU. Przedstawicielem Uczelni w strukturach IAMU jest dr inż. kpt.ż.w. 

B. Łączyński, prof. nadzw., który wraz z JM rektorem naszej Uczelni  

prof. P. Jędrzejowiczem reprezentował naszą uczelnię na IAMU AGA 14 w Konstancy  

w Rumunii. 
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10 Inne ważniejsze osiągnięcia wydziału 

 

15 marca 2013 r. Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 

nadała Pani dr Joannie Soszyńskiej-Budny stopień naukowy doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka.  

 

26 września 2013 r. Rada Naukowa Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki 

Warszawskiej nadała Panu dr inż. kpt.ż.w. Włodzimierzowi Filipowiczowi, prof. nadzw. 

AMG stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,  

w dyscyplinie Geodezja i Kartografia 

 

30 października 2013 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wręczony został  

z rąk JM Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika dyplom doktora nauk technicznych  

w dyscyplinie Transport Panu dr inż. Tomaszowi Neumannowi z Katedry Nawigacji AMG. 

 

Kierownik Katedry Eksploatacji Statku Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. kpt. ż.w. 

Zbigniew Burciu, prof. nadzw. AM w Gdyni zasilił Radę Naukowo-Techniczną przy 

Komendancie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wiedza i doświadczenie Pana Profesora 

zdobyte podczas pracy naukowej na uczelni mają okazję zostać wykorzystane w jednostce 

pozauczelnianej. 

 

6 listopada 2013 prof. A. Weintrit przewodniczył sesji Space Solutions for Marine 

Environment and Maritime Transportation podczas European Space Solutions Conference, 

zorganizowanej przez European Commission, European GNSS Agency, Copernicus Masters, 

Galileo, EGNOS, oraz European Space Agency w Monachium; 

 

20 listopada 2013 odbyła się pierwsza gdyńska edycja międzynarodowej imprezy naukowej 

GISday zorganizowana przez grupę studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej 

działających w kole naukowym loGIStic. 

 

 22 listopada 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył 

akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Jednym z 65 

uroczyście nominowanych profesorów był pracownik naszego wydziału – dr hab. inż. kpt. 

ż.w. Zbigniew Burciu, który otrzymał nominację Profesora nauk technicznych.  

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,747,wyzwaniem-przyspieszanie-procesow-innowacyjnosci.html
http://kes.wn.am.gdynia.pl/pracownicy/1/zbigniew-burciu/
http://kes.wn.am.gdynia.pl/pracownicy/1/zbigniew-burciu/
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11 Sprawozdanie z planu działalności Wydziału za rok 2013 

lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Nazwa 
Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy sprawozdanie 
Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie 

1 

Unowocześnienie oraz rozbudowa 

laboratoriów naukowo-dydaktycznych przez 

wdrożenie systemu AMOS 2 w lab 213 i 

F212 

Opinia i odbiór Dziekana Pozytywna opinia Zrealizowane - pozytywna opinia Dziekana 

2 Rozwój naukowy pracowników wydziału 
Ilość uzyskanych habilitacji i 

doktoratów 
1 profesor, 4 habilitacje, 7 doktoratów 

Zrealizowane - 1 Profesor  , 4 Habilitacje (2 ukończone, 2 w 

trakcie), 7 Doktoratów (1 ukończony, 5 w trakcie realizacji w tym 

2 recenzjach, 1 zamknięty)   

3 

Wymiana doświadczeń naukowych poprzez 

zorganizowanie konferencji międzynarodowej 

Transnav 2013 

Liczba konferencji 1 Zrealizowane - Konferencja się odbyła 

4 
Zwiększenie oferty edukacyjnej/szkoleniowej 

Wydziału 

Utworzenie Centrum 

Szkolenia Pilotów Morskich 
Otwarcie Centrum Nie osiągnięto zamierzonego celu 

     

5 

Podniesienie jakości kształcenia poprzez 

weryfikację Krajowych Ram 

Kwalifikacyjnych dla kierunku Transport i 

Nawigacja 

% zweryfikowanych kartotek 
100% zweryfikowanych i zatwierdzonych 

kartotek KRK 

Proces dostosowania do nowej wersji KRK - 60%         
 Zmiany w formacie kart przedmiotu                                     

Wypełnienie kartotek w j. polskim – 95%                             

Wypełnienie kartotek w j. angielskim – 40% 

6 

Uzyskanie akredytacji Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału 

Nawigacyjnego na kierunku Transport 

Ocena PAKA Pozytywna ocena PKA 
Cel nie został osiągnięty                                                        

(wizyta zespołu PAKA została przełożona na rok 2014) 

7 

Przygotowanie do uruchomienia na wydziale 

co najmniej jednej specjalności prowadzonej 

równolegle lub wyłącznie  w języku 

angielskim. 

Liczba specjalności co najmniej 1 

Zgodnie z  planem przeprowadzono analizę. Cel osiągnięty. 

Projekt pilotażowy - prowadzenie studiów w  j. angielskim dla 

studentów obcokrajowców w ramach projektu Erasmus Po 

projekcie pilotażowym będzie podjęta decyzja o uruchomieniu 

specjalności 
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8 

Przygotowanie do uruchomienia studiów 
podyplomowych w języku angielskim 

adresowanych do zagranicznych nauczycieli 

szkół morskich w zakresie  
metodyki prowadzenia zajęć na 

nowoczesnych symulatorach oraz 

urządzeniach laboratoryjnych. 

Liczba  studiów co najmniej 1 

Zgodnie z  planem przeprowadzono analizę. Cel osiągnięty. Po 

analizie możliwości prowadzenia studiów podyplomowych w 

języku angielskim stwierdzono że Wydział w tym roku nie jest 

jeszcze gotowy. 

9 

Zatrudnianie na wydziale profesorów 

zagranicznych, na zasadzie umowy zlecenia 

lub na etacie profesora wizytującego. 

Liczba zatrudnionych 

profesorów, realizujących nie 

mniej po 60 godzin 

dydaktycznych 

co najmniej 2 Zatrudniono 1 profesora - prof.. Kuzniecow 

10 

Podjecie starań w celu uzyskania uprawnień 

do nadawania stopnia doktora w drugiej 

specjalności do końca kadencji 2012-2016 

Liczba uprawnień 1 

Cel na 2013 został osiągnięty. Zatrudnienie prof. tytularnego w 

dyscyplinie  geodezji oraz rozmowy konsultacyjne z  Komitetem 

Geodezji 

11 

Uzyskanie znaczącego wzrostu udziału 

projektów naukowo-badawczych oraz 

badawczo-rozwojowych finansowanych ze 

środków NCN, NCBiR i programów 

europejskich w stosunku do środków 

uzyskiwanych 

% udziału przychodów w 

dochodach pozabudżetowych 
co najmniej 1 % 0% wzrostu  

12 

Motywowanie pracowników do publikowania 

w znaczących periodykach oraz w 

materiałach  na konferencjach naukowych 

polskich i zagranicznych. 

liczba publikacji w JCR i 

ERIH 

co najmniej 1 publikacja na  pracownika w 

ciągu 4 lat 

Proces liczenia publikacji trwa i ich liczba będzie znana 

17.01.2013 

13 

Przygotowanie do wprowadzenia do bazy  do 

końca kadencji 2012-2016 do bazy Journal 

Citation Reports (JCR) periodyku 

wydawanego przez Wydział Nawigacyjny lub 

jego jednostki organizacyjne 

Liczba periodyków w bazie 

JCR 
co najmniej 1 periodyk 

Zrealizowano działania zaplanowane na rok 2013. Wydawane na 

WN pisma uzyskały wyższą punktację MNiSW: Transnav z 6 na 7 

pkt ,  Journal of PSRA z 6 na 7 pkt, Zeszyty Naukowe AM z 2 na 

5 pkt, Prace Wydziału z 1 na 2, Problemy Klimatologii Polarnej  

3 pkt 

     

14 

Zwiększenie ilości aplikacji składanych przez 

zespoły  w konkursach na projekty naukowo-

badawcze i rozwojowe finansowane ze 

środków NCN, NCBiR oraz europejskich. 

Liczba aplikacji składanych 

rocznie 
co najmniej 10 rocznie W roku 2013 złożono 2 wnioski do NCBiR 
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12 Kontrole / audyty / oceny  przeprowadzone na wydziale w roku 2013 (np. PKA, 

STCW, Urząd Morski, ISO i inne) 

 

W 2013 roku na Wydziale Nawigacyjnym odbył się audyt systemu zarządzania jakością ISO  

przeprowadzony  przez Polski Rejestr Statków. 

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni otrzymał w roku 2013 rozszerzony 

certyfikat uznania wydany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

dotyczący uprawnień do szkolenia kadr morskich zgodnie z konwencją STCW. Rozszerzenie 

dotyczy dodatkowych przeszkoleń w ramach programów studiów: 

- w zakresie indywidualnych technik ratunkowych 

- na świadectwo ratownika 

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy wyższy 

- w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej 

- w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej 

- w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej 

 

 

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego 
 

 

dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam WEINTRIT, prof. nadzw. AMG
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5.2.   SPRAWOZDANIE    Z    ROCZNEJ    DZIAŁALNOŚCI  

WYDZIAŁU   MECHANICZNEGO 
 

1. Władze wydziału 

Dziekan Wydziału 

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis 

Prodziekan ds. 

dydaktycznych 

Prodziekan ds. 

studiów niestacjonarnych 

i praktyk 

Prodziekan ds. 

studenckich i naukowych 

Dr inż. Rafał Pawletko 
dr inż. Jan Rosłanowski 

prof. nadzw. AM w Gdyni 

dr hab. inż. Andrzej Miszczak 

prof. nadzw. AM w Gdyni 

 

2. Kierunki studiów  

Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) 

Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia: 

 eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów 

oceanotechnicznych – ESOiOO; 
 technologia remontów urządzeń okrętowych i 

portowych – TRUOiP; 

 inżynieria eksploatacji instalacji – IEI; 

 inżynieria produkcji – IP. 

Specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia: 

 eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów 

oceanotechnicznych – ESOiOO; 
 technologia remontów urządzeń okrętowych i 

portowych – TRUOiP; 

 inżynieria eksploatacji instalacji – IEI; 

 inżynieria produkcji – IP. 

Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia: 

 eksploatacja siłowni okrętowych 2 – ESO2 
 technologia remontów urządzeń okrętowych i 

portowych – TRUOiP; 

 inżynieria eksploatacji instalacji – IEI. 

Specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia: 

 eksploatacja siłowni okrętowych 2 – ESO2 

 technologia remontów urządzeń okrętowych i 

portowych – TRUOiP; 

 inżynieria eksploatacji instalacji – IEI. 

Inżynieria Bezpieczeństwa (IB) 

Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia: 

 inżynieria bezpieczeństwa środowiska morskiego – 

IBŚM 

 

 

3. Kadra   

3.1.Minimum kadrowe dla kierunków studiów  

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn I stopień: 

- prof. dr hab. inż. Adam Charchalis, 

- prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, 

- dr hab. inż. Henryk Bugłacki, prof. nadzw. AMG  

- dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. inż. Stanisław Polanowski, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. inż. Marek Szwabowicz, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. nadzw. AMG, 

- dr inż. Zygmunt Górski, prof. nadzw. AMG, 

- dr inż. Jerzy Herdzik, prof. nadzw. AMG, 

- dr inż. Jan Rosłanowski, prof. nadzw. AMG, 

- dr inż. Mariusz Giernalczyk, prof. nadzw. AMG, 

- dr inż. Mirosław Czechowski, 

- dr inż. Maria Cicholska, 
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- dr inż. Mirosław Dereszewski, 

- dr inż. Krzysztof Dudzik 

- dr inż. Tomasz Dyl, 

- dr inż. Wojciech Gałecki, 

- dr inż. Małgorzata Kotlicka, 

- dr inż. Piotr Kamiński, 

- dr inż. Stefan Kluj, 

- dr inż. Rafał Krakowski, 

- dr inż. Jacek Krzyżanowski, 

- dr inż. Wojciech Labuda  

- dr inż. Krzystof Łukaszewski, 

- dr inż. Andrzej Mielewczyk, 

- dr inż. Dariusz Nanowski, 

- dr inż. Hoang Nguyen, 

- dr inż. Rafał Pawletko, 

- dr inż. Grzegorza Skorek, 

- dr inż. Kazimierz Witkowski, 
 

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn II stopień: 

- prof. dr hab. inż. Adam Charchalis, 

- prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, 

- prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko, 

- dr hab. inż. Henryk Bugłacki, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. inż. Stanisław Polanowski, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. inż. Marek Szwabowicz, prof. nadzw. AMG, 

- dr inż. Zygmunt Górski, prof. nadzw. AMG, 

- dr inż. Jerzy Herdzik, prof. nadzw. AMG, 

- dr inż. Jan Rosłanowski, prof. nadzw. AMG, 

- dr inż. Mariusz Giernalczyk, prof. nadzw. AMG, 

- dr Emilia Baszanowska, 

- dr inż. Mirosław Czechowski, 

- dr inż. Maria Cicholska, 

- dr inż. Mirosław Dereszewski, 

- dr inż. Krzysztof Dudzik 

- dr inż. Tomasz Dyl, 

- dr Włodzimierz Freda, 

- dr inż. Wojciech Gałecki, 

- dr inż. Leonard Hempel 

- dr inż. Małgorzata Kotlicka, 

- dr inż. Piotr Kamiński, 

- dr inż. Stefan Kluj, 

- dr inż. Jerzy Kowalski, 

- dr inż. Rafał Krakowski, 

- dr inż. Jacek Krzyżanowski, 

- dr inż. Wojciech Labuda  

- dr inż. Krzystof Łukaszewski, 
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- dr inż. Andrzej Młynarczak, 

- dr inż. Andrzej Mielewczyk, 

- dr inż. Dariusz Nanowski, 

- dr inż. Hoang Nguyen, 

- dr inż. Rafał Pawletko, 

- dr inż. Grzegorza Skorek, 

- dr inż. Robert Starosta, 

- dr Adam Stelmaszewski, 

- dr inż. Kazimierz Witkowski, 

 

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień 

- prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko, 

- dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG, 

- dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG, 

- dr Emilia Baszanowska, 

- dr Włodzimierz Freda, 

- dr inż. Andrzej Młynarczak, 

- dr inż. Robert Starosta, 

- dr Adam Stelmaszewski, 

- dr inż. Jerzy Kowalski, 

- dr inż. Leonard Hempel,  
 

3.2. Struktura zatrudnienia pracowników w katedrach  

Katedra 
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Tyt. Hab. Dr. 

KSO 1 5 - 7 3 3 2 - 8 1 30 

KPT 1 1 3 10 1 - 1 - 9 1 27 

KMOiTR 1 1 1 7 - 2 - - 8 - 20 

KF - 2 4 4 2 - 2 - 4 1 15 

SUMA 3 9 8 28 6 5 5 0 29 3 92 

* Adiunkt – dr inż. J. Krefft ; asystent  – mgr inż. W. Frąckowiak,  pracownicy inż. -  

techniczni  – mgr inż. B. Wojciechowska - urlop bezpłatny. 
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3.3. Stan zatrudnienia osób z dyplomem morskim 

Lp. Nazwa stopnia morskiego Nazwa Katedry Razem 

KF KPT KMOiTR KSO 

1.  Starszy oficer mechanik okrętowy 0 2 1 5 8 

2.  Oficer mechanik wachtowy  0 1 0 6 7 

3.  Oficer mechanik okrętowy II klasy 0 0 1 5 6 

4.  Oficer mechanik okrętowy III klasy 0 1 0 0 1 

5.  Oficer mechanik okrętowy IV klasy 0 0 1 0 1 

 

3.4.  Rozwój kadry własnej 

Nazwa 

katedry 

Doktoraty Habilitacje Profesury 

Rozpoczęte 

w 

minionym 

roku 

Będące 

w toku 

Zakończone 

w 

minionym 

roku 

Rozpoczęte 

w 

minionym 

roku 

Będące 

w toku 

Zakończone 

w 

minionym 

roku 

Otrzymane 

w 

minionym 

roku 

KSO 0 1 0 0 2 0 0 

KPT 1 4 0 0 6 0 0 

KMOiTR 0 0 2 2 4 0 0 

KF 1 1 2 2 8 0 0 

 

4. Kształcenie na kierunkach 

4.1. Stan liczbowy studentów na poszczególnych latach 

Studia stacjonarne                     Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM)  I stopień 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I 300 194 104 1 1 - - 8 

II 138 140 2 - 4 - 1 35 

III 89 88 1 1 6 - - 49 

IV 67 - 10 - 4 53 2 25 

         

Studia stacjonarne                     Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) II stopień 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I 24 36 10 1 - - 1 3 

II 15 7 7 1 - 7 - - 

I ESO2 20 31 1 4 - - - 2 

II ESO2 18 7 4 - 2 5 - - 

 
Studia stacjonarne                     Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa (IB)  I stopień 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

III 8 8 - - - - - 5 

IV 7 0 2 - - 5 - 2 
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Studia niestacjonarne                     Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn  I stopień 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I 83 58 27 - - - 5 6 

II 57 53 5 - - - 12 29 

III 40 37 1 - - - 2 25 

IV 44 38 1 - - 19 3 28 

         

Studia niestacjonarne                     Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM)  II stopień 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Liczba studentów 

powtarzających 

skreśleni 
urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I - - - - - - - - 

II 8 5 1 1 - 6 3 3 

         

 

4.2.Absolwenci Wydziału 

Kierunek Specjalność 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

magisterskie 

uzupełniające 

inżynierskie 

licencjackie 

magisterskie 

uzupełniające 

inżynierskie 

licencjackie 

MiBM ESOiOO/ESO 3 36 - 3 

 TRUOiP/IZR 1 3 3 6 

 IEI/EIP 3 14 - 10 

 ESO2 5 - 3 - 

IB IBŚM - 5 - - 

 

4.3.Wskaźnik sprawności studiów wg stan na 30.09.2012 (liczba absolwentów 

danego kierunku x100% / liczby przyjętych studentów danego kierunku)   

Kierunek MiBM: 

I stopień studia stacjonarne –  41,4% 

II stopień studia stacjonarne – 28,6%  

I stopień studia niestacjonarne – 31,1% 

II stopień studia niestacjonarne – 30% 

Kierunek IB: 

I stopień studia stacjonarne – ws =23,8% 

 

4.4.Wskaźnik atrakcyjności wa kierunku  
 

I stopień studia stacjonarne –  2,1 

II stopień studia stacjonarne – 1,4 

I stopień studia niestacjonarne – 1,7 

II stopień studia niestacjonarne – 2,2 
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4.5. Rozliczenie godzin dydaktycznych za rok akademicki 2012/2013  

 
K

at
ed

ra
 

Liczba 

naucz. 

akadem. 

Pensum Liczba zrealizowanych godzin Ponad pensum 

Brutto 

Netto 
(po uwzgl 

zniżek 

pensum i 

urlopów) 

Studia  stacjonarne Studia  niestacjonarne Suma wykonanych godzin 

Brutto Netto 
Pracownicy 

Katedry 

Godziny 

zlecone na 

zewnątrz 

Pracownicy 

Katedry 

Godziny 

zlecone na 

zewnątrz 

Przez 

pracowników 

Katedry 

Zleconych 

na zewnątrz 

(5+7) (6+8) (9-3) (9-4) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

KF 10 2550 2280 3169 0 983 0 4152 0 1602 1872 

KPT 25 5730 5040 5822 - 1714 45 7536 45 1806 2496 

KMOi

TR 
11 2820 2640 3479 60 805 40 4284 100 1464 1644 

KSO 18 4035 3675 3469 - 1055 - 4524 - 489 849 
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4.6.Wyniki hospitacji (podsumowanie wyników) 

Lp. Katedra Liczba hospitacji Wyniki hospitacji 

1 KF 4 
Pozytywna, bez uwag 

2 KPT 
7 

Pozytywna, Uwagi i spostrzeżenia hospitujących zostały 

przekazane hospitowanym. Dotyczyły one formy 

prowadzenia zajęć, aby zachęcić studentów do bardziej 

aktywnego udziału w zajęciach. 

3 KMOITR 5 Pozytywna, bez uwag 

4 KSO 
4 Pozytywna, bez uwag 

 

 

4.7.Wyniki ankiet studentów  
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5. Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej  

KMOiTR w 2013 roku zmodernizowała lub zakupiła: 

1. Mikroskop stereoskopowy SX45PF.  

2. Lampa pierścieniowa do mikroskopu. 

3. Podręczny przyrząd do pomiaru twardości Vickersa + sonda pomiarowa. 

4. Sonda do pomiaru twardości 30N do przyrządu Ultramatic. 

5. Akcesoria do systemu emisji akustycznej firmy Vallen GmbH. 

6. Grubościomierz ultradźwiękowy METRISON SONO M 410 + wzorzec W3 stalowy. 

7. Izolacja fundamentów + wykonanie odpływu wody deszczowej z tylnej części budynku, 

ocieplenie zewnętrznych ścian budynku, wymiana poszycia dachowego, odtworzenie 

instalacji odgromowej, malowanie, wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji 

wentylacyjnej, położenie płytek na wysokości lamperii (H1-56,56a) – Budynek H1. 
W 2013 roku w KPT zakupiono 4 monitory i 3 drukarki oraz 2 skanery. Zakupiono również 3 

noteboki oraz 2 komputery stacjonarne. Katedra wzbogaciła się o 2 projektory multimedialne 

i tablet graficzny. Wspólnie z pozostałymi katedrami zakupiono specjalistyczne 

oprogramowanie do obliczeń numerycznych: University MD FEA Bundle (Nastran, Patran) - 

licencja PAID UP (50 użytkowników). Do sali wykładowej A16 zakupiono zestaw 

bezprzewodowy MONACOR TXS 606 (mikrofon bezprzewodowy, nadajnik i odbiornik). 

Do budowanego stanowiska do badania łożysk ślizgowych dokupiono zasilacz hydrauliczny 

ZH 12-2,5/6D2.   

W roku 2013 KF zakupiła do badań naukowych: 

- miernik zawartości tlenu w wodzie morskie (SG9-FKS MIERNIK RDO), 

- konduktometr (S230 KIT CONT BENCH METER SEVENCOMPACT S2), 

- program do symulacji komputerowej w zakresie badanie radiacji od powierzchni morza 

(HYDROLIGHT). 

Katedra Siłowni Okrętowych w 2013 roku dokonała następujących zakupów aparatury lub 

remontów:  

1. Modernizacja stanowiska badawczego sprężarki powietrza (osprzęt, oprogramowanie). 

2. Zakup 4 zestawów komputerowych (jednostka centralna, drukarka, monitor) oraz notebooka. 

3. Remont szatni studenckiej w budynku H. 

 

5.1.Działalność naukowo-badawcza 

Katedra Siłowni Okrętowych 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Działalność statutowa – DS 

1 Diagnostyka systemów okrętowych i eksploatacja okrętowych układów energetycznych: 

kierownik zespołu: Prof. dr hab. inż. R. Cwilewicz 

Grant Uczelniany – BMN 

1 Badania diagnostyczne podzespołów silnika okrętowego metodami niekonwencjonalnymi: 

mgr inż. Rafał Krakowski 

2 Badania reologiczne i spektrometryczne olejów smarowych silników spalinowych: mgr inż. 

G. Sikora 

Katedra Podstaw Techniki 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Projekty badawcze finansowane przez MNiSZW 

1 Identyfikacja sygnałów diagnostycznych na podstawie składu chemicznego gazów 

wylotowych emitowanych z tłokowych silników okrętowych: kierownik grantu: dr inż. J. 

Kowalski – Opus 
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Działalność statutowa – DS 

1 Badania tribologiczne, zużyciowe i zmęczeniowe węzłów tarcia ślizgowego oraz 

wybranych elementów konstrukcji okrętowych: kierownik zespołu: dr hab. inż. A. 

Miszczak, prof. nadzw. AMG 

2 Bezpieczeństwo systemu: operator  – siłownia okrętowa – otoczenie: kierownik zespołu: 

prof. dr hab. inż. W. Tarełko 

Grant Uczelniany – BMN 

1 Analityczno – numeryczne rozwiązanie problemu hydrodynamicznego smarowania 

ferrocieczą stożkowych łożysk ślizgowych: mgr inż. Adam Czaban 

Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Działalność statutowa – DS 

1 Analiza wpływu technologii na własności elementów maszyn i kadłubów okrętowych: 

Prof. dr hab. inż. A. Charchalis 

Grant Uczelniany – BMN 

1 Analiza możliwości zastosowania zgrzewania tarciowego metodą FSW elementów 

konstrukcji okrętowych wykonanych ze stopu AlZn5Mg1 (7020): mgr inż. Krzysztof 

Dudzik 

2 Ocena przydatności obróbki nagniataniem do poprawy właściwości stali stosowanych na 

wały pomp okrętowych: mgr inż. Wojciech Labuda 

3 Badania wpływu parametrów obróbki na temperaturę elementów układu wykonawczego 

docierarki jednotarczowej: mgr inż. Justyna Molenda 

 Katedra Fizyki 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Projekty badawcze finansowane przez MNiSZW  

1 Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody 

morskiej; kierownik grantu: mgr K. Rudź – 2013-2015 – Preludium 

2 Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad 

powierzchnią morza; kierownik grantu: dr W. Freda – 2013-2018 – Sonata 

Działalność statutowa – DS 

1  Bezpieczeństwo środowiska morskiego w odniesieniu do okrętowych materiałów 

eksploatacyjnych: dr hab. Z. Otremba, prof. nadzw. AMG 

Grant Uczelniany – BMN 

1 Właściwości fluorescencyjne układów olejowo-wodnych – identyfikacja 

fluorymetrycznych wskaźników różnicujących zemulgowane oleje: dr Emilia Baszanowska 

2 Analiza rzeczywistych właściwości optycznych zanieczyszczeń olejowych w morzu 

Bałtyckim; mgr Kamila Rudź 
 
 

5.2. Publikacje 

Lp. Rodzaj publikacji 
Liczba w poszczególnych katedrach 

Razem 
KF KPT KMOiTR KSO …….. 

1.  Książki,  skrypty 0 2 0 0  2 

2.  Monografie (rozdziały w 

monografii *) i rozprawy 

0 1 1 1  3 

3.  Czasopisma zagraniczne 6 6 11 3  26 

4.  Czasopisma krajowe 7 25 23 31  86 

5.  Materiały konferencji 

międzynarodowych 

0 1 0 0  1 

6.  Materiały konferencji 

krajowych 

0 0 0 0  0 

7.  Komunikaty  0 0 0 0  0 

8.  Patenty / wdrożenia 0 0 0 0  0 

9.  Inne  0 0 0 0  0 

10.  Liczba punktów wg kryteriów 

oceny parametrycznej MNiSzW 
185 246 273 184  888  \ 117 

 



94 
 

 

5.3. Udział w sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych 

Lp. Katedra Konferencje i sympozja krajowe* Konferencje i sympozja zagraniczne* 

1 KF 4 4 

2 KPT 18 4 

3 KMOiTR 14 3 

4 KSO 21 1 
*podać tylko liczbę (osobo-konferencja) 

 

5.4.Organizacja sympozjów i konferencji naukowych  

Organizacja 39 th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means 

Jurata-Polska, 8-11 wrzesień 2013 roku.  Jest to międzynarodowa konferencja z 

kilkudziesięcioletnią tradycją. Znaną na świecie i renomowaną konferencją o wysoce 

specjalistycznej tematyce z zakresu napędów i środków transportu, w tym transportu 

morskiego. Artykuły naukowe uczestników konferencji są publikacją w języku angielskim, 

wydawane w Journal of KONES Powertrain and Transport. 

Współorganizacja cyklicznej konferencji krajowej ‘Problemy naukowo - techniczne w 

wyczynowym sporcie żeglarskim’.  STS Pogoria 25.05 - 07.06.2013 
 

6. Koła naukowe 

W 2013 roku koło naukowe „NAUTICA” osiągnęła bardzo wiele przedsięwzięć naukowych i 

społecznych: 

- Wygłoszenie i opublikowanie 7 referatów na konferencjach, 

- Działania o charakterze „wytwórczym”: prace związane z remontem „Daru Młodzieży”, 

wykonanie kotwicy na „XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, wizyty w 

siedzibie Rolls – Royce Poland związane z projektem ‘Propeller blade challange’, wizyta 

w stoczni remontowej Szkuner w ramach „Brylantowy jubileusz Portu we 

Władysławowie”. 

- Organizacja szkoleń, warsztatów dla wszystkich studentów uczelni: szkolenie 

spawalnicze. 

- Działalność promocyjna: 93 rocznica zaślubin Polski z morzem w Pucku, Dni Otwarte na 

uczelni, Promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych, Święto 

Niepodległości, Święto Szkoły, uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Nauki, targi 

edukacyjne. 

- Działalność charytatywna: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka. 

 

Naukowe Koła Kajakowe „CANOE” powstało w lutym 2010 roku z inicjatywy studentów 

Wydziału Mechanicznego AM w Gdyni jako wyraz ich własnych zainteresowań szeroko 

pojmowaną tematyką kajakową. Istotnymi celami koła są: podnoszenie poziomu wiedzy 

teoretycznej oraz umiejętności praktycznych jego członków, umożliwianie wymiany 

doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych, organizowanie i 

utrzymywanie współpracy z innymi kołami oraz instytucjami, organizacja szkoleń, 

warsztatów, konferencji, seminariów. Ważnym elementem działalności statutowej koła jest 

promocja uczelni.  

Naukowe Koło Podróżnicze „ADVENTURE TEAM” działa na Wydziale Mechanicznym 

Akademii Morskiej w Gdyni od lutego 2010 roku. Zadaniami tego koła naukowego są: 

podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych jego członków, 
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umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych, 

organizowanie i utrzymywanie współpracy z innymi kołami oraz instytucjami, organizacja 

szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, a przy tym inspirowanie studentów AM w 

Gdyni do uczestnictwa w studenckim ruchu naukowym. Ważnym elementem działalności 

statutowej koła  „ADVENTURE TEAM” jest promocja uczelni. 
 

7. Studia podyplomowe  

Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych. 

8. Stypendia socjalne i naukowe 

Stypendia Liczba przyznanych Kwota wypłacona w zł 

Socjalne 1608 618 633 

Socjalne podwyższone 949 221 845 

Dla niepełnosprawnych 65 17 200 

Rektora 571 277 000 

Zasiłki losowe 22 9 450 

Razem:      3215          1 144 128 

 

9. Współpraca z zagranicą   

Prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko w ramach Erasmusa w dniach 05-12.02.2013 przebywał w 

Universidad de La Laguna (Hiszpania). Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć 

dydaktycznych dla studentów I i II stopnia. 

Dr hab. inż Lech Murawski w ramach Erasmusa w dniach 12-18.05.2013 przebywał w 

Universidad de A Coruna (Hiszpania). Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć 

dydaktycznych dla studentów  II stopnia. 

Dr inż. Stefan Kluj w maju 2013r gościł na wykładach w Hochschule -Bremerhaven w 

ramach programu Erasmus. 

Wydział Mechaniczny ramach programu Erasmus gościł dwóch profesorów z Latvian 

Maritime Academy - Łotwa (Priednieks Vladis i Skarpare Inga) oraz jednego z Hochschule 

Bremerhaven – Niemcy (Lompe Dieter). 

W ramach programu Erasmus wyjechało z naszego wydziału 8 studentów natomiast 

przyjechało 15 z Hiszpani i 1 z Łotwy.  

 

 

10. Inne ważniejsze osiągnięcia wydziału  

Do ważnych osiągnięć Wydziału Mechanicznego w roku 2013 można zaliczyć nadbudowę 

budynku I dzięki czemu wydział uzyska dodatkową powierzchnię na laboratoria naukowo-

dydaktyczne. Pracownicy wydziału uzyskali dwa granty z NCN jeden z NCBR oraz jeden z 

Unii Europejskiej. 

Ważnym osiągnięciem wydziału w zakresie naukowym było uzyskanie doktoratów przez 

pięciu pracowników wydziału. W 2013 roku zrealizowano badania naukowe na zlecenie IMP 

PAN w Gdańsku dotyczące metod oczyszczania spalin z toksycznych związków w silnikach 

okrętowych. W 2013 roku nastąpiła współpraca naukowa z firmą SESCOM w celu realizacji 

badań dotyczących spalania wodoru w silniku spalinowym okrętowym. Wodór będzie 
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wytwarzany w wytwornicy wodoru i dostarczany do kolektora powietrza na ssaniu. Na 

Wydziale Mechanicznym zakupiono aparaturę naukowo-badawczą: 

- Mikroskop stereoskopowy SX45PF.  

- Lampa pierścieniowa do mikroskopu. 

- Podręczny przyrząd do pomiaru twardości Vickersa + sonda pomiarowa. 

- Sonda do pomiaru twardości 30N do przyrządu Ultramatic. 

- Akcesoria do systemu emisji akustycznej firmy Vallen GmbH. 

- Grubościomierz ultradźwiękowy METRISON SONO M 410 + wzorzec W3 stalowy. 

- Zasilacz hydrauliczny ZH 12-2,5/6D2 

- 6 zestawów komputerowych (stacje robocze, monitory, drukarki, skaner) oraz 4 noteboki i 

tablet graficzny.  

- Miernik zawartości tlenu w wodzie morskie (SG9-FKS MIERNIK RDO), 

- Konduktometr (S230 KIT CONT BENCH METER SEVENCOMPACT S2), 

- Zmodernizowano stanowisko badawcze sprężarki powietrza. 

- 2 projektory multimedialne. 

- Specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń numerycznych: University MD FEA Bundle 

(Nastran, Patran) - licencja PAID UP (50 użytkowników). 

- Program do symulacji komputerowej w zakresie badanie radiacji od powierzchni morza 

(HYDROLIGHT). 

Wydział Mechaniczny przeszedł pozytywnie audyt zewnętrzny związany z odnowieniem 

certyfikatu ISO 9001:2008. 

 
 

11. Kontrole / audyty / oceny przeprowadzone na wydziale w roku 2012 (np. PKA, 

STCW, Urząd Morski, ISO i inne) 

 

W 2013 roku na Wydziale Mechanicznym odbyła się kontrola ISO. Wydział podobnie 

jak uczelnia otrzymali certyfikat systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2008 do roku 

2016. 

 

 

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego 
 

 

Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis 
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12.  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Wydziału za rok 2013 

 

 
 

Załącznik B do P9                  

z dnia 25.09.13

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia 

na koniec roku, którego dotyczy 

sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, 

którego dotyczy sprawozdanie

1
Przygotowania do uruchomienia na wydziale specjalności 

prowadzonej równolegle lub wyłącznie  w języku angielskim
liczba specjalności co najmniej 1 1

2

Przygotowania do uruchomienie studiów podyplomowych w 

języku angielskim adresowanych do zagranicznych 

kandydatów w zakresie techniki morskiej.

liczba podyplomowych studiów co najmniej 1 1

3

Zatrudnianie na wydziałe profesorów zagranicznych, na 

zasadzie umowy zlecenia lub na etacie profesora 

wizytującego.

liczba profesorów zagranicznych w każdym roku 

akademickim realizujących nie mniej niż po 60  

godzin dydaktycznych

co najmniej 1 1

4

Przygotowania do wdrożenia systemu e-dziekanat wraz z 

indeksem elektronicznym oraz elektroniczną obsługą 

procesów kształcenia i badań naukowych.

ocena zespołu przyjmującego system pozytywna ocena pozytywna ocena (dostateczny) 

5

Przygotowanie projektów modernizacji i rozwoju infrastruktury 

naukowo -badawczej oraz socjalnej wydziału, tak aby 

zgłaszać projekty we wszystkich konkursach finansowanych  

ze  środków  europejskich,  w których mogą uczestniczyć 

uczelnie wyższe.

ocena dokumentacji konkursowej

pozytywnie oceniona pod względem 

formalnym dokumentacja konkursowa złożona 

w każdym projekcie UE, w którym może 

uczestniczyć wydział lub uczelnia

ocena pozytywna (projekt MIDAM i MIDAM2); 

Przygotowany projekt RIDAM 

6

Wzrost udziału  przychodów z działalności badawczej, 

badawczo-rozwojowej,  eksperckiej i doradczej oraz 

sprzedaży licencji na rzecz praktyki w dochodach 

pozabudżetowych uczelni. 

% udziału przychodów w dochodach 

pozabudżetowych uczelni
co najmniej 15% ok. 20%

7

Zwiększenie liczby składanych lub realizowanych przez 

zespoły wydziału wniosków, w konkursach na projekty 

naukowo-badawcze i rozwojowe finansowane ze środków 

NCN, NCBiR oraz europejskich.

liczba wniosków składanych rocznie co najmniej 10 aplikacji 5

Na Wydz. Mech. w 2013 roku sfinalizowano 5 prac 

doktorskich co było bezpośrednią przyczyną 

zmniejszenia liczby wniosków składanych do NCN, 

NCBR lub UE. Uzyskano również finansowanie 3 

projektow badawczych w tym jednego z UE co 

również spowodowało zmniejszenie liczby 

składanych wniosków.

8

Prowadzenie polityki kadrowej na wydziale tak aby pośród 

pracowników wydziału: profesorów i adiunktów, każdy 

posiadałby co najmniej jedną publikację w periodykach z bazy 

Journal Citation Reports (JCR) lub bazy European Reference 

Index for the Humanities (ERIH).

liczba publikacji każdego profesora lub adiunkta w 

JCR lub ERIH
co najmniej 1 publikacja w ciagu 3 lat

średnio 20% profesorów i adiunktów spełniło 

warunek w pierwszym roku. 

Na osiągnięcie  założonego celu są 

przewidziane jeszcze 2 lata.

9 Podwyższanie jakości infrastruktury dydaktycznej.
liczba zakupionych lub zmodernizowanych 

stanowisk laboratoryjnych

minimum 2 nowe lub zmodernizowane 

stanowiska laboratoryjne
3

10 Remonty pomieszczeń.
liczba wyremontowanych pomieszczeń na 

wydziale
minimum 2 pomieszczenia w roku 3

11 Zakup aparatury i sprzętu naukowo-badawczego.
liczba zakupionej aparatury i sprzętu naukowo 

badawczego
minimum 3 6

12
Planowanie i realizacja pensum dydaktycznego na studiach 

stacjonarnych.

procent zrealizowanych godzin pensum 

dydaktycznego na studiach stacjonarnych
100% 100%

13
Przygotowania do uzyskania przez Wydział praw 

habilitacyjnych.

stopień przygotowania Wydziału do złożenia 

wniosku
co najmniej 10% 20%

Informacja dotycząca przyczyn 

nieosiągnięcia celu
lp. Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

                       Sprawozdanie z wykonania z planu działalności Wydziału Mechanicznego    za rok  2013

                                                                                                                    (nazwa jednostki organizacyjnej)
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5.3.   SPRAWOZDANIE    Z    ROCZNEJ    DZIAŁALNOŚCI  

WYDZIAŁU   ELEKTRYCZNEGO 
 

 

WPROWADZENIE 

 

Informacje o uprawnieniach  

Wydział Elektryczny AMG  posiada uprawnienia do: 

- prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Elektrotechnika oraz 

Elektronika i Telekomunikacja, 

- nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie 

Elektrotechnika (od marca 2012), 

- nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika 

(od października 2004 roku),  

- nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych  w dyscyplinie Elektronika   

( od listopada 2012),  

- pozytywną ocenę instytucjonalną wydaną przez Polską Komisje Akredytacyjną 11 

października 2012 r. (2012-2018/19, 

 

Wydział uzyskał: 

- certyfikat ISO 9001:2008 (NC-0087/3, ISO 9001.2008 ważny do 28.11.2016, wydany 

przez Management Systems Certification Bureau of Polski Rejestr Statków S.A. , 

- akredytację Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zgodności programów studiów 

prowadzonych na specjalnościach morskich z konwencją IMO STCW’95 (Approval 

Certificate, ważny do 05.04.2016, wydany przez Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej w sprawie kształcenia kadr morskich zgodnie z wymaganiami 

Konwencji International Maritime Organization STCW 78/95). Akredytacja Ministerstwa 

Infrastruktury obejmuje specjalności: Elektroautomatyka Okrętowa, Elektronika Morska 

oraz Systemy i Sieci Teleinformatyczne. 

 

 

1. Władze Wydziału  kadencja 2012 – 2016 

  

Dziekan Wydziału 

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski 

Prodziekan ds. 

Kształcenia 

Prodziekan ds. 

Studiów Niestacjonarnych 

Prodziekan ds. 

Studenckich 

dr inż. Bolesław Dudojć 

of. elektryk okrętowy  
dr inż. Wiesław Citko 

dr hab. inż. Krzysztof 

Górecki, prof. nadzw. AMG 
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2. Kierunki studiów (w ujęciu tabelarycznym) 

 

Kierunek 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

I-go stopnia II-go stopnia 

I-go stopnia 

II-go stopnia 
Grupa (2) 

 

Grupa (3) 

 

Elektrotechnika 

 

Elektroautomatyka 

Okrętowa 

 

Komputerowe 

Systemy 

Sterowania 

 

Elektroautomatyka 

 

 

Komputerowe 

Systemy 

Sterowania 

 

Elektroautomatyka 

Okrętowa 

 

Komputerowe 

Systemy 

Sterowania 

 

 

Komputerowe 

Systemy 

Sterowania 

 

Elektroautomatyka 

 

Komputerowe 

Systemy 

Sterowania 

Elektronika  

i 

Telekomunikacja 

Elektronika 

Morska 

 

Systemy i Sieci 

Teleinformatyczne 

Elektronika 

Morska 

 

Systemy i Sieci 

Teleinformatyczne 

Elektronika 

Morska 

 

Systemy i Sieci 

Teleinformatyczne 

Systemy i Sieci 

Teleinformatyczne 

Elektronika 

Morska 

 

Systemy i Sieci 

Teleinformatyczne 

Grupa (2)  rekrutacja od semestru zimowego 

Grupa (3) rekrutacja od semestru letniego  

 

 

3. Kadra  

Dr inż. Daniel Wojciechowski  w dniu  14 listopada 2013 r. uzyskał  stopień  naukowy 

doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika nadany uchwałą 

Rady Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. 

Ponadto w dniu 18 lutego 2013 roku na stanowisko profesora zwyczajnego zatrudniono prof. 

dr hab. inż. Jerzego Mizeraczyka, który dotąd był zatrudniony na WE na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego. 

W wyniku  rozstrzygnięcia konkursów zatrudniono na stanowisko adiunkta dr inż. Ryszarda 

Sudańskiego i dr inż. Damiana Bisewskiego, dotychczasowego asystenta KEM.   

Na stanowiska asystentów zatrudniono następujące osoby: mgr inż. Andrzeja Budziłowicza, 

mgr inż. Damiana Hallmanna, mgr inż. Małgorzatę Lewińską oraz mgr inż. Jana 

Gołaszewskiego. Na stanowisko wykładowcy zatrudniony został mgr inż. Marcin Pepliński. 

 

3.1. Minimum kadrowe dla kierunków studiów  

 

Stan zatrudnienia (na dzień 31.12.2013 r.) osób zaliczanych do minimum kadrowego dla 

prowadzonych na Wydziale kierunków studiów : Elektrotechnika oraz Elektronika  

i Telekomunikacja przedstawiono w poniższych tabelach: 

 

Kierunek : Elektrotechnika  
 

Lp. 
Tytuł/ stopień 

naukowy 
stanowisko Imię i nazwisko 

1.  prof. dr hab. inż. profesor zwyczajny Hartman  Marek 

2.  prof. dr hab. inż. profesor zwyczajny Lisowski Józef 

3.  prof. dr hab. inż. profesor zwyczajny Mindykowski Janusz 

4.  prof. dr hab. inż. profesor zwyczajny Strzelecki Ryszard 

5.  dr hab. inż. profesor nadzwyczajny Gierusz Witold 
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Lp. 
Tytuł/ stopień 

naukowy 
stanowisko Imię i nazwisko 

6.  dr hab. inż. profesor nadzwyczajny Gnaciński Piotr 

7.  dr hab. inż. profesor nadzwyczajny Mysiak Piotr 

8.  dr hab. inż. profesor nadzwyczajny Tarasiuk Tomasz 

9.  dr hab. inż. adiunkt Wojciechowski Daniel 

10.  dr inż. adiunkt Dudojć Bolesław 

11.  dr inż. adiunkt Jankowski Piotr 

12.  dr inż. starszy wykładowca Kamiński Krzysztof 

13.  dr inż. adiunkt Kasprowicz Andrzej 

14.  dr inż. starszy wykładowca Kostyszyn Roman 

15.  dr inż. adiunkt Kruszewski Jan 

16.  dr inż. adiunkt Kula Krzysztof 

17.  dr inż. adiunkt Łebkowski Andrzej 

18.  dr inż. adiunkt Masnicki Romuald 

19.  dr inż. adiunkt Mohamed-Seghir Mostefa 

20.  dr inż. adiunkt Noga Krystyna 

21.  dr inż. adiunkt Nowak Tomasz 

22.  dr inż. adiunkt Pomirski Janusz 

23.  dr inż. adiunkt Tomera Mirosław 

 

Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja 
 

Lp. 
Tytuł/ stopień 

naukowy 
stanowisko Imię i nazwisko 

1.  prof. dr hab. inż. profesor zwyczajny Mizeraczyk Jerzy 

2.  prof. zw. dr hab. profesor zwyczajny Sobczak Wojciech 

3.  prof. dr hab. inż. profesor zwyczajny Zarębski Janusz 

4.  dr hab. niż profesor nadzwyczajny Dębicki Piotr 

5.  dr  hab. inż. profesor nadzwyczajny Górecki Krzysztof 

6.  dr hab. inż profesor nadzwyczajny Łoziński Andrzej 

7.  dr hab. inż profesor nadzwyczajny Sieńko Wiesław 

8.  dr hab. inż. profesor nadzwyczajny Stepowicz Witold 

9.  dr inż. adiunkt Bojarski Piotr 

10.  dr inż adiunkt Bisewski Damian 

11.  dr inż. adiunkt Citko Wiesław 
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Lp. 
Tytuł/ stopień 

naukowy 
stanowisko Imię i nazwisko 

12.  dr inż. adiunkt Dąbrowski Jacek 

13.  dr inż. adiunkt Januszewski Krzysztof 

14.  dr inż. adiunkt Kaczorek Piotr 

15.  dr inż. adiunkt Korcz Karol 

16.  dr inż. adiunkt Lindner Stanisław 

17.  dr inż. adiunkt Łuksza Andrzej 

18.  dr inż. adiunkt Pałczyńska Beata 

19.  dr inż. adiunkt Rabczuk Dorota 

20.  dr inż. adiunkt Studański Ryszard 

21.  dr inż. adiunkt Żurek Jerzy 

 

 

3.2. Struktura  zatrudnienia pracowników w katedrach na dzień 31.12.2013 r. 

 

Katedra 

P
ro

fe
so

r
o
w

ie
 

A
d

iu
n

k
ci

 

S
ta

r
si

 w
y
k

ła
d

o
w

cy
 

W
y
k

ła
d

o
w

cy
 

A
sy

st
en

ci
 

In
n

i 
p

ra
co

w
n

ic
y
 

d
y
d

a
k

ty
cz

n
i 

P
ra

co
w

n
ic

y
 i

n
ż.

- 

te
ch

n
ic

zn
i 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

a
d

m
in

is
tr

a
cy

jn
i 

R
a
ze

m
 

Tyt. Hab. Dr. 

KAO 2 2 0 9 2 1 6 0 8 1 31 

KEO 2 2 0 4 1 1 5 0 5 1 21 

KEM 2 4 0 3 0 0 2 0 3 1 15 

KTM 2 1 0 10 0 0 2 0 2 1 18 

Dziekanat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

SUMA 8 9 0 26 3 2 15 0 18 8 89 

 

 

3.3. Stan zatrudnienia osób z dyplomem morskim 

 

Lp. Nazwa stopnia morskiego 
Nazwa Katedry 

Razem 
KAO KEO KEM KTM 

1.  oficer elektroautomatyk okrętowy 9 5 0 0 14 

2.  oficer elektryk okrętowy 0 4 0 0 4 

3.  oficer radiolektronik II kl 0 0 0 4 4 

4.  elektronik II klasy 0 0 0 1 1 
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3.4. Rozwój kadry własnej 

 

Nazwa 

katedry 

Doktoraty Habilitacje Profesury 

Rozpoczęte 

w 

minionym 

roku 

Będące 

w toku 

Zakończone 

w 

minionym 

roku 

Rozpoczęte 

w 

minionym 

roku 

Będące 

w toku 

Zakończone 

w 

minionym 

roku 

Otrzymane 

w 

minionym 

roku 

KAO 2 3 0 0 0 1 0 

KEO 1 4 0 0 2 0 0 

KEM 1 1 0 1 2 0 0 

KTM 0 0 0 0 0 0 0 

 

Przewody doktorskie wszczęte w 2013r. 

Lp. 

Imię i 

nazwisko 

doktoranta 

Tytuł rozprawy doktorskiej 
Imię i nazwisko 

promotora 

Data wszczęcia 

przewodu 

doktorskiego 

1 mgr inż. 

Anna Miller 

„Synteza elektronawigacyjnego układu 

sterowania automatycznego ruchem 

równoległym statków z 

wykorzystaniem metod 

predykcyjnych” 

 

dr hab. inż. Witold 

Gierusz, prof. 

nadzw.AMG 

24 stycznia 2013 r 

2 mgr inż. 

Agnieszka 

Lazarowska 

„Synteza elektronawigacyjnego układu 

bezpiecznego sterowania statkiem z 

wykorzystaniem algorytmów 

mrówkowych” 

prof. dr hab. inż. 

Józef Lisowski 

24 stycznia 2013 r. 

 

Prace doktorskie obronione w 2013r.  

L1. 
Imię i 

nazwisko 
Promotor Tytuł rozprawy 

Data otwarcia 

przewodu 

doktorskiego 

Data obrony 

1 

mgr inż. 

Sławomir 

Torbus 

dr hab. inż. Jan Jasik, 

prof. nadzw. UTP 

Badanie i analiza właściwości 

metrologicznych 

polarymetrycznych czujników 

natężenia prądu ze 

światłowodową cewką 

pomiarową 

20 października 2011 

21 lutego 2013 

 

 

Po uzyskaniu przez Wydział Elektryczny AM w Gdyni uprawnień do nadawania stopnia 

doktora nauk technicznych  w dyscyplinie elektronika w dniu  26 listopada 2012,  został 

otwarty 1 przewód doktorski w tej dyscyplinie. 

Lp. 

Imię i 

nazwisko 

doktoranta 

Tytuł rozprawy doktorskiej 
Imię i nazwisko 

promotora 

Data wszczęcia 

przewodu 

doktorskiego 

1. 

mgr inż. 

Kalina Detka 

 

„Modelowanie dławików na 

potrzeby elektrotermicznej 

analizy przetwornic dc-dc”  

dr hab. inż. 

Krzysztof Górecki 

prof. nadzw. AMG 

21.02.2013 
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Po uzyskaniu przez Wydział Elektryczny AM w Gdyni uprawnień do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego nauk technicznych  w dyscyplinie elektrotechnika  w dniu  26 marca 

2012,  został wszczęty 1 przewód habilitacyjny w tej dyscyplinie 

Lp. 
Imię i nazwisko 

doktoranta 
Tytuł monografii Nazwiska i imiona  recenzentów 

Data wszczęcia  

zakończenia 

przewodu 

habilitacyjnego  

1. 

dr inż. Daniel 

Wojciechowski 

 

„Równoległe 

kompensatory 

aktywne dużej 

mocy”  

prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak,  

prof. dr hab. inż. Andrzej 

Sikorski, dr hab. inż. Zbigniew 

Hanzelka, prof. nadzw. AGH, 

prof. dr hab. inż. Marian Pasko 

14.05.2013 

14.11.2013 

 

Uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego w dniu dnia 19 września 2013 wszczęto 

postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora  dr. hab. inż. Zbigniewowi  

Suszyńskiemu. 

4. Kształcenie na kierunkach 

 

4.1. Stan  liczbowy studentów na poszczególnych latach 
 

Studia stacjonarne                     Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Ilość studentów 

powtarzających 

skreśleni 
Urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I 120 78 46 1 1 - - 3 

II 95 80 11 14 5 - 1 - 

III 50 53 - 4 - - - 3 

IV 49 51 5 15 - 33 - 2 

MSU 58 37 22 - 1 13 - - 

RAZEM 372 299 84 34 7 46 - 8 

Studia niestacjonarne                     Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Ilość studentów 

powtarzających 

skreśleni 
Urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło Rok/semestr Przedmiot 

I 91 42 62 - - - 2 - 

II 64 41 30 1 6 - - - 

III 23 17 5 3 - - 3 - 

IV 67 25 28 2 - 26 17 - 

MSU 53 36 22 4 - 5 1 - 

RAZEM 298 161 147 10 6 31 23 - 

MSU 59 42 20 7 - 5 - - 

RAZEM 296 220 93 31 1 30 3 6 

 

Studia stacjonarne                     Kierunek:  ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Ilość studentów 

powtarzających 

skreśleni 
Urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 
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I 120 65 56 - 1 - 1 - 

II 45 37 10 3 - - 2 - 

III 33 37 1 3 - - - 4 

IV 39 39 6 18 - 25 - 2 

MSU 59 42 20 7 - 5 - - 

RAZEM 296 220 93 31 1 30 3 6 

 

Studia niestacjonarne                     Kierunek: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Ilość studentów 

powtarzających 

skreśleni 
Urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło Rok/semestr Przedmiot 

I 27 20 11 2 1 - 1 - 

II 29 19 12 `1 - - - - 

III 18 16 7 - 1 - 2 - 

IV 60 22 37 - 5 7 13 - 

MSU 29 17 8 - - 4 11 - 

RAZEM 163 94 75 3 7 11 27 - 

 

4.2. Absolwenci Wydziału od 01.01.2013 do 31.12.2013 

 

Kierunek Specjalność 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

magisterskie 

uzupełniające 
inżynierskie 

magisterskie 

uzupełniające 
inżynierskie 

Elektrotechnika 

elektroautomatyka 7 0 5 0 

elektroautomatyka 

okrętowa 
0 25 0 20 

komputerowe 

systemy 

sterowania 

6 8 0 6 

Elektronika i 

Telekomunikacja 

radioelektronika 0 0 3 0 

elektronika 

morska 
0 9 0 4 

systemy i sieci 

teleinformatyczne 
5 16 1 3 

RAZEM 38 18 58 9 

 

 

 

 

4.3.  Wskaźnik sprawności studiów stan na dzień 30.09.2013 (liczba absolwentów danego 

kierunku x100% / liczby przyjętych studentów danego kierunku)   
 

Studia stacjonarne 

Pierwszego stopnia absolwenci 2013 przyjęci 2009 /2010 współczynnik w % 

Elektrotechnika 33 119 0,32 32 

Elektronika i 

telekomunikacja 
25 82 0,23 23 
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Drugiego  stopnia absolwenci 2013 przyjęci 2011/2012 współczynnik w % 

Elektrotechnika 13 23 0,87 87 

Elektronika i 

telekomunikacja 
5 23 0,28 28 

 

Studia niestacjonarne 

Pierwszego stopnia absolwenci 2013 przyjęci 2009/ 2010 współczynnik w % 

Elektrotechnika 26 72 0,361 36,1 

Elektronika i 

telekomunikacja 
7 43 0,163 16,3 

Drugiego  stopnia absolwenci 2013 przyjęci 2011/2012 współczynnik w % 

Elektrotechnika 5 15 0,333 33,3 

Elektronika i 

telekomunikacja 
4 17 0,235 23,5 

 

4.4. Wskaźnik atrakcyjności kierunku (liczba chętnych na dany kierunek /liczby miejsc)  

 

Studia stacjonarne I
o 

Kierunek Elektrotechnika: 120/120 = 100 % 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja: 121/120 = 100,8 % 

Studia niestacjonarne I
o 

Kierunek Elektrotechnika: 92/120 = 76.7 % 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja: 29/120 = 24,2 % 

 

4.5.  Rozliczenie godzin dydaktycznych za rok akademicki 2012/2013  
 

K
a

te
d

ra
 

Liczba 

naucz. 

akadem. 

Pensum Liczba zrealizowanych godzin 
Ponad 

pensum 

Brutto 

Netto 

(po 

uwzgl 

zniżek 

pensum i 

urlopów) 

Studia  stacjonarne Studia  niestacjonarne Suma wykonanych godzin 

Brutto Netto 
Pracownicy 

Katedry 

Godziny 

zlecone 

na 

zewnątrz 

Pracownicy 

Katedry 

Godziny 

zlecone 

na 

zewnątrz 

Przez 

pracowników 

Katedry 

Zleconych 

na 

zewnątrz 

(5+7) (6+8) (9-3) (9-4) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

KAO 
21 5070 4950 4999 162 1708 131 6707 293 1637 1757 

KEO 
15 3330 2925 4031 245 1405 242 5436 487 2106 2511 

KEM 
16 2190 2190 2596 285 619 198 3215 483 1025 1025 

KTM 
16 3540 3330 3408 - 1181 - 4589 - 1049 1259 

 
68 14130 13395 15034 692 4913 571 19947 1263 5817 6552 
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4.6. Wyniki hospitacji (podsumowanie wyników) 

 

Lp. Katedra Liczba hospitacji Wyniki hospitacji 

1 AUTOMATYKI OKRĘTOWEJ 3 pozytywne 

2 
ELEKTROENERGETYKI 

OKRĘTOWEJ 
2 pozytywne 

3 
ELEKTRONIKI 

MORSKIEJ 
2 pozytywnie 

4 
TELEKOMUNIKACJI 

MORSKIEJ 
1 pozytywnie 

 

 

4.7. Wyniki ankiet studentów  
 

Przeprowadzona ankieta objęła połowę pracowników dydaktycznych w poszczególnych 

katedrach. Wyniki ankietowania są dostępne w katedrach, z którymi zapoznani zostali 

poszczególni pracownicy a zbiorcze przedstawione są na stronie internetowej wydziału.  

W roku akademickim 2013-2014 zaplanowane jest przeprowadzenie ankiet wszystkich 

pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne na wydziale. 

Analiza wyników ankietowania studentów wskazuje na pozytywną ocenę pracy nauczycieli 

akademickich. Średnia ocena dla całego wydziału wynosi 3,91 w skali od 0 do 5. Na wydziale 

oceniane były cztery katedry. Wszystkie katedry otrzymały podobny poziom ocen, który 

wynosił odpowiednio KEM 4,0; KTM 3,79; KAO 3,88; KEO 3,96. Również w kategorii 

poszczególnych pytań oceny były wyrównane. Pomimo niewielkich różnić, wyniki ankiet 

wskazują na potrzebę zwrócenie szczególnej uwagi w odniesieniu do „Sposobu prowadzenia 

zajęć (czy zajęcia były prowadzone w zrozumiały i uporządkowany sposób?)”. Pomimo 

średniej w tej kategorii w granicach 3,6 należy podjąć wysiłki w celu poprawienia odbioru 

zajęć przez studentów. Najkorzystniej ocenione zostało przez studentów przestrzeganie 

programu zajęć, gdzie średnia wydziału wynosi 4,2. Warto podkreślić, że w każdej kategorii 

rozkład ocen na poszczególne katedry niewiele odbiegał od średniej w granicach ±0,15 

punktu.  

Rok akademicki 2012/2013 jest pierwszym okresem, w którym powszechnie wprowadzono 

system ankietowania przez studentów pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. 

Środowisko studenckie jeszcze nie postrzega wagi przeprowadzania ankiet. Dostrzega się 

problem poinformowania studentów i uświadomienia im jak ważne jest rzetelne ocenianie 

pracowników. Odpowiednie rekomendacje zostały przekazane władzom wydziału oraz 

przedstawicielom środowiska studenckiego. Z drugiej strony dostrzegając wagę oceny 

studenckiej Dziekan Wydziału wprowadził od nowego roku akademickiego do regulaminu 

premii dziekańskich punkt premiujący nauczyciela akademickiego, który uzyskał najwyższą 

notę w danym roku akademickim. 
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5. Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej  

 

5.1. Działalność naukowo-badawcza 

 

Katedra Automatyki Okrętowej 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Projekty badawcze finansowane przez NCN oraz  NCBiR 

1 Energetyczne filtry aktywne dla sieci dystrybucyjnych z kontrolą odkształcenia napięcia w linii 

zasilającej 

2 Inteligentny sprzęg energoelektroniczny AC-AC z separacją galwaniczną na wysokiej 

częstotliwości 

3 Szeregowy energetyczny filtr aktywny do integracji z prostownikami diodowymi 

Działalność statutowa - DS 

1 Optymalizacja statyczna i dynamiczna okrętowych procesów sterowania automatycznego 

2 Inteligentne sprzęgi energoelektroniczne do sieci dystrybucyjnych nn i sN 

3 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do kompleksowego sterowania statkiem 

 Grant Uczelniany – BMN 

1 Synteza elektronawigacyjnego układu bezpiecznego sterowania statkiem z wykorzystaniem 

algorytmów mrówkoych  

 

Katedra Elektroenergetyki Okrętowej 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Projekty badawcze finansowane przez NCN 

1 Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych – 

modelowanie i narzędzia analizy  

Działalność statutowa - DS 

1 Nowe sposoby przetwarzania energii elektrycznej na statkach  

2 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w pomiarach parametrów okrętowych systemów 

elektroenergetycznych 

2 Poprawa efektywności i niezawodności w pomiarach, diagnostyce i eksploatacji 

elektroenergetycznych systemów okrętowych  

  

Katedra Elektroniki Morskiej 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Projekty badawcze finansowane przez NCN i NCBiR 

1 Elektrotermiczne modele elementów indukcyjnych dla programu SPICE dedykowane do analizy 

układów impulsowego przetwarzania energii elektrycznej (finansowane przez NCN) 

2 Globalny skupiony nieliniowy model termiczny elementu półprzewodnikowego do analizy 

układów elektronicznych.(finansowane przez NCN) 

3 Uzyskanie patentów krajowych i międzynarodowych na metody i układy do pomiaru 

parametrów cieplnych elementów elektronicznych (NCB i R) 

  

Działalność statutowa – DS 

1 Modelowanie, analiza i pomiary elementów i układów elektronicznych. 

2 Modelowanie i analiza właściwości elektronicznych układów zasilających i 

półprzewodnikowych źródeł światła 

Katedra Telekomunikacji Morskiej 

Działalność statutowa - DS 

1 Teoria i technika cyfrowego pomiaru zakłóceń elektromagnetycznych na statkach morskich 

2 Rozwój teorii i badanie systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów  inteligencji obliczeniowej 

3 Analiza, modelowanie i pomiary cyfrowych systemów radiokomunikacji ruchomej 

Katedra Elektroniki Morskiej 

Lp. Nazwa zadania badawczego 
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Projekty badawcze finansowane przez MNiSZW 

1 Elektrotermiczne modele elementów indukcyjnych dla programu SPICE dedykowane do analizy 

układów impulsowego przetwarzania energii elektrycznej (finansowane przez NCN) 

2 Globalny skupiony nieliniowy model termiczny elementu półprzewodnikowego do analizy 

układów elektronicznych.(finansowane przez NCN) 

Działalność statutowa - DS 

1 Modelowanie, analiza i pomiary elementów i układów elektronicznych. 

Grant Uczelniany - BMN 

1 Modelowanie tranzystora MESFET z uwzględnieniem efektów termicznych. 

 

Katedra Telekomunikacji Morskiej 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Działalność statutowa - DS 

1 Teoria i technika cyfrowego pomiaru zakłóceń elektromagnetycznych na statkach morskich 

2 Rozwój teorii i badanie systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów  inteligencji obliczeniowej 

3 Analiza, modelowanie i pomiary cyfrowych systemów radiokomunikacji ruchomej 

 

5.2. Publikacje 

 

Lp. Rodzaj publikacji 
Liczba w poszczególnych katedrach 

Razem 
KAO KEO KEM KTM 

1. Książki,  skrypty 0 0 1 0 1 

2. 
Monografie (rozdziały w 

monografii *) i rozprawy 
2 0 4 0 6 

3. Czasopisma zagraniczne 4 4 16 0 24 

4. Czasopisma krajowe 14 7 29 2 52 

5. 
Materiały konferencji 

międzynarodowych 
9 8 85 0 102 

6. Materiały konferencji krajowych 0 1 9 0 10 

7. Komunikaty 6 0 1 0 7 

8. Patenty / wdrożenia 0 1 3 0 4 

9. Inne 0 1 0 0 1 

10. 
Liczba punktów wg kryteriów 

oceny parametrycznej MNiSzW 
347 141 454 12 954 

 

 

5.3. Udział w sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych 

 

Lp. Katedra 
Konferencje  

i sympozja krajowe * 

Konferencje  

i sympozja zagraniczne* 

1. KAO 3 9 

2. KEO 1 4 

3. KEM 18 5 

4. KTM 3 0 

*podać tylko liczbę (osobo-konferencja) 
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6. Koła naukowe   

 

Na Wydziale aktywnie działają cztery koła naukowe rozwijające zainteresowania zawodowe 

studentów i pogłębiające ich wiedzę zdobytą na studiach. Są to: 

- Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) 

- Koło Naukowe Programowalnych Układów Sterowania (PUS) 

- Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych „EVPL  

- Naukowe Koło „Morski Klub Łączności Szkuner”  

 

6.1. Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)  

        – opiekun dr inż. Bolesław Dudojć 

 

Koło powstało w 1999 roku. Celem Koła Naukowego SEP jest poszerzanie i propagowanie 

wiedzy z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki i telekomunikacji wśród studentów 

Wydziału Elektrycznego. W roku 2013 Koło Naukowe SEP nr 120 wykonało między innymi 

następujące przedsięwzięcia: 

- Aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy z ramienia Akademii 

Morskiej w Gdyni – zbiórka pieniędzy i promocja AMG (rozdawanie gadżetów uczelni)            

- Organizacja szkolenia i panelu dyskusyjnego z działania napędu elektrodynamicznego, 

przeprowadzone dla uczniów szkół średnich przez dr Piotra Jankowskiego i mgr Andrzeja 

Piłata, pracowników AMG  

- Szkolenie na uprawnienia SEP w kategorii eksploatacji urządzeń do 1 kV, zorganizowane 

dla 40 osób w wymiarze 0h lekcyjnych  

- Organizacja szkolenia z zakresu Prawa Morskiego dla studentów i pracowników AMG 

poprowadzone przez radcę prawnego p. Mateusza Romowicza 

 

6.2. Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych „EVPL”  

       – opiekun dr inż. Andrzej Łebkowski 

 

W 2013 roku Koło Naukowe EVPL zajęło I miejsce wśród kół naukowych Akademii 

Morskiej w Gdyni w klasyfikacji generalnej. W zakresie sfery promocyjnej i naukowej 

studenci wzięli udział w następujących przedsięwzięciach   

Termin Opis przedsięwzięcia 

Rodzaj 

działalności 

Naukowa / 

Promocyjna 

01.2013 Prezentacja laboratoriów WE oraz osiągnięć naukowo-badawczych, 

przez członków KN EVPL dla kandydatów z Zespołu szkół 

Mechanicznych w Gdyni. (dwie wizyty) 

P 

03.2013 Wizyta i serwis pojazdów z napędem elektrycznym dla  

Radio Gdańsk 

N/P 

04.2013 Wizyta członków KN EVPL w przedsiębiorstwie VIA-MOT w celu 

przeprowadzenia szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi 

samochodów elektrycznych 

N/P 

04.2013 Organizacja ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Użytkowników 

Pojazdów Elektrycznych 

N 

04.2013 Wizyta członków KN EVPL w przedsiębiorstwie energetycznym 

TAURON S.A. 

N/P 
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04.2013 Opracowanie układu monitoringu akumulatorów wraz z systemem 

ładowania dla Cree-Yacht Bartosz Puchowski 

N/P 

05.2013 Wizyta członków KN EVPL w firmie Admiral Boats S.A.  

(producent łodzi pływających) 

N/P 

05.2013 Wizyta członków KN EVPL w firmie Auto-Mobil  

w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi 

samochodów elektrycznych 

N/P 

05.2013 Bałtycki Festiwal Nauki  w Gdyni – Promocja uczelni oraz prezentacja 

pojazdów z napędem elektrycznym. 

N/P 

05-12.2013 Organizacja zajęć integracyjnych dla studentów z Nigerii N/P 

06.2013 Wizyta i serwis pojazdów z napędem elektrycznym dla  

ENERGA Gdańsk 

N/P 

06.2013 Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Kuopio (Finlandia). Wizyta 

miała na celu wymianę informacji na temat działalności KN EVPL, 

stosowanych rozwiązań technologicznych oraz współpracy w 

przyszłości. 

N/P 

17.06.2013 „Elektryczne Pandy w Radiu Gdańsk” - audycja radiowa w Radio 

Gdańsk przedstawiająca pojazdy skonstruowane w Akademii Morskiej 

Gdyni 

P 

06.2013 Udział w filmie edukacyjnym dla gimnazjów i szkół średnich 

zrealizowanym przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny 

Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. przy współpracy 

WFOŚiGW. Tytuł filmu: Samochód elektryczny wizja, marzenie czy 

konieczność? 

N/P 

07.2013 Opracowanie bezprzewodowego systemu bazującego na technologii 

GSM do zarządzania systemem ładowania pojazdów z napędem 

elektrycznym 

N/P 

07.2013 Montaż urządzeń identyfikacyjnych przez członków KN EVPL dla 

firmy REMONDIS na terenie Gdańska 

N/P 

07.2013 Opracowanie hamowni pojazdowej dla pojazdów elektrycznych N 

08.2013 Opracowanie napędu elektrycznego oraz modernizacja motocykla z 

napędem elektrycznym 

N 

08.2013 Montaż urządzeń służących do monitoringu  

na 4 pojazdach firmy REMONDIS  

N/P 

12.08.2013 „Motocykl elektryczny EV. Do 100 km/h w 5 sekund” - audycja 

radiowa w Radio Gdańsk przedstawiająca motocykl elektryczny 

zbudowany w Akademii Morskiej w Gdyni 

P 

08.2013 Opracowanie i realizacja samojezdnej dźwignicy warsztatowej do 

transportu ładunków w pomieszczeniach AMG 

N 

09.2013 Wizyta i serwis pojazdów z napędem elektrycznym dla  

TAURON Kraków 

N/P 

09.2013 Opracowanie urządzenia do sterowania wilgotnością w dowolnym 

pomieszczeniu 

N 

09.2013 Wizyta członków KN EVPL w firmie ELTE-GPS w celu wymiany 

doświadczeń związanych z bezprzewodowym monitoringiem pojazdów 

i obiektów 

N/P 

10.2013 Opracowanie układu ogrzewania dla samochodu elektrycznego N 



 
 

111 
 

10.2013 Opracowanie falownika do napędu pojazdu elektrycznego.  N 

11.2013 Udział w targach Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji 

TECHNICON-INNOWACJE 2013.  

(wg. mediów stoisko AMG cieszyło się największym zainteresowaniem) 

N/P 

11.2013 Wyróżnienie za skonstruowanie motocykla z napędem elektrycznym 

(wg. mediów stoisko AMG cieszyło się największym zainteresowaniem)  

P 

11.2013 Wystąpienia studentów z KN EVPL w wielu mediach prowadzących 

relacje sprawozdawcze z targów Technicon-Innowacje 2013 (TVP, 

radio, internet) 

P 

11.2013 Udział i prowadzenie warsztatów edukacyjnych 05.11.2013 P 

11.11.2013 Udział w Paradzie Niepodległości w Gdyni P 

11.2013 Opracowanie i realizacja samojezdnej suwnicy ładunkowej do 

transportu łodzi modeli pływających AMG 

N 

11.2013 Modernizacja i konstrukcja prototypu gokarta z napędem elektrycznym 

dla firmy PIT-STOP 

N/P 

11.2013 Opracowanie i konstrukcja cieczowego układu chłodzenia dla 

elektrycznego silnika napędowego 

N 

11.2013 Opracowanie i realizacja samojezdnej platformy transportowej do 

transportu ładunków na terenie AMG 

N 

12.2013 Opracowanie i konstrukcja prototypowego silnika elektrycznego dużej 

mocy do napędu pojazdów elektrycznych 

N 

04.2013 Dzień otwarty Akademii Morskiej – prezentacja dokonań studentów z 

KN EVPL oraz laboratoriów 

P 

05.2013 Opracowanie i budowa hulajnogi z napędem elektrycznym. N/P 

Cały okres 

działalności 

Aktywna promocja KN EVPL i Akademii Morskiej w Gdyni, poprzez 

publikację materiałów naukowych oraz wyników badań na stronie 

internetowej http://ev.am.gdynia.pl/ 

N/P 

Cały okres 

działalności 

Współpraca z Biurem Karier i Promocji Akademii Morskiej w Gdyni, 

mająca na celu rozpropagowanie koła naukowego oraz Akademii 

Morskiej 

P 

 

 

6.3. Koło Naukowe- Morski Klub Łączności „SZKUNER”  

        – opiekun dr inż. Krzysztof Januszewski  

 

Kolo Naukowe MKŁ „Szkuner” przygotowało ekspozycję i prezentację  dla kandydatów  

na studia w czasie Promocji Kierunków Technicznych w AMG. 

6.4. Koło Naukowe - Programowalnych Układów Sterowania 

        – opiekun dr inż. Krzysztof Kamiński 
 

W semestrze letnim 2012/2013 i semestrze zimowym 2013/2014 koło PUS prowadziło 

warsztaty dla studentów AM, dla uczniów szkól średnich i działania konstrukcyjne.  

W semestrze letnim 2013 przeprowadzono dwukrotnie zajęcia poglądowe reklamujące WE 
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AM dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych i Chłodniczych oraz jednorazowe zajęcia dla 

uczniów Technikum Mechatronicznego ze Słupska. 

Zajęcia dla szkól średnich 

- Zajęcia poglądowe z programowania PLC i wizualizacji na HMI dla pierwszej grupy 

klasy o specjalności "Mechatronika" 15.01.2013, dwie godziny lekcyjne. Zajęcia 

prowadzone przez studenta Janusza Romanowskiego i opiekuna koła Krzysztofa 

Kamińskiego oraz Andrzeja Januszewskiego 

- Zajęcia poglądowe z programowania PLC i wizualizacji na HMI dla drugiej grupy klasy  

o specjalności "Mechatronika" 16.01.2013, dwie godziny lekcyjne. Zajęcia prowadzone 

przez studenta KN Janusza Romanowskiego i opiekuna koła Krzysztofa Kamińskiego. 

- Zajęcia z podstaw programowania sterowników przemysłowych SIMATIC  

w języku STEP 7 MicroWin v4.0 dla Technikum Mechatronicznego, 22.05.2013 (BFN) 

- Zajęcia demonstracyjne podstaw automatyki na stanowiskach laboratorium PLC dla 

uczniów Liceum Morskiego odbywających praktyki na m/s Horyzont, 15 osób, dnia 

17.06.13, godzina 12-13, grupa pod kierownictwem dr inż. T. Nowaka. 

 

Zajęcia dla studentów AMG  

Przeprowadzono następujące ogólnodostępne szkolenia dla studentów AM: 

Warsztaty i szkolenia w semestrze letnim: 
 

Lp. 
Data Temat 

Liczba 

uczestników 
Sala 

1 07.01.2013 Programowanie strukturalne, instrukcje Shift & 

Rotate 

5 C244 

2 11.04.2013 Programowanie układów sekwencyjnych z PLC 

 S7-300 

2 C244 

 

Celem szkolenia było pogłębienie wiadomości z przedmiotów sterowniki PLC. Zajęcia 

prowadził: dr Krzysztof Kamiński przy wsparciu studentów MSU. 

 

Warsztaty i szkolenia w semestrze zimowym: 
Przeprowadzono następujące ogólnodostępne szkolenia dla studentów AM:  

Lp. Data Temat Liczba 

uczestnik

ów 

Sala 

1 11.04.2013 Programowanie układów sekwencyjnych 2 C244 

2 07.01.2013 Programowanie strukturalne PLC S7-200 5 C244 

3 13.11.2013  

Godz 16 

Programowanie sterownika PLC klasy Simatic 300 z 

zastosowaniem pakietu WinPLC v.5 VIPA 

9 C 211 

4 13.11.2013 

Godz. 15 

Programowanie sterownika PLC klasy Simatic 300 z 

zastosowaniem pakietu WinPLC v.5 VIPA 

39 C 211 

5 07.11.13 Programowanie funkcji czasowych, przekaźniki czasowe 6 C244 

6 21.11.2013 

 

Podstawo programowania - operacje na słowach: Rotate i 

Shift. 

4 C243 

7 28.11.2013 

 

Generacja przebiegów prostokątnych  8 C243 

8 02.12.13 Funkcje porównania i konwersji typów - zastosowania 5 C244 

9 05.12.2013 Funkcje porównania i konwersji typów - zastosowania 6 C244 

10 12.12.2013 Generacja parametryzowanych przebiegów prostokątnych 

- programowanie PLC s7-300 

7 C244 

11 19.12.2013 Programowanie strukturalne, FC i FB 11 C244 

12 13.01.2014 Programowanie funkcji czasowych, przekaźniki czasowe 2 (1 rok) C244 

13 20.01.2014 Programowanie generatorów przebiegów prostokątnych 2 (1 rok) C244 
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Celem szkolenia było pogłębienie wiadomości z przedmiotów Sterowniki programowalne  

i przygotowanie do przedmiotu: Podstawy wizualizacji" i " Komunikacja sieciowej PLC".  

W każdych zajęciach trwających od 2 do 3 godzin lekcyjnych brało udział od 4 do 19 

studentów WE AM, głownie uczestników prac KN PUS i studentów II i I roku. Łączny czas 

szkolenia to 9 ( 2+2+2+3) godzin. 

Zajęcia prowadził: dr Krzysztof Kamiński. 

 

Działania konstrukcyjne w roku 2013. 

Studenci KN PUS prowadzili następujące prace praktyczne: 

- Budowa, konfiguracja i oprogramowanie nowego układu sterowania i wizualizacji  

z panelami EcoPanel VIPA 7". Nowe urządzenie wizualizacji zostało skonfigurowane  

i uruchomione oraz zastosowane do sterowania posiadanym modelem napędu.  

Stanowisko opracował student II roku Maciej Ziemiński. 

- Zdalne sterowanie i wizualizacja procesu sterowania za pomocą EcoPanel VIPA oraz 

kanału VPN łączącego układ sterowania ze urządzeniami wyposażonymi w przeglądarkę 

internetowa: laptop ( WiFi) lub smartfon. Układ i stanowisko przygotowali studenci III 

roku Wojciech Rosengart i Szymon Sobkowski. 

 

7. Studia podyplomowe 

 

Na Wydziale Elektrycznym AMG nie uruchomiono studiów podyplomowych. 

 

8. Stypendia doktoranckie 

1 października 2013  uruchomiono na WE studia doktoranckie w 2 dyscyplinach naukowych: 

Elektrotechnice  oraz Elektronice. W wyniku rekrutacji przyjęto 16 doktorantów.  

5 doktorantów otrzymało stypendia doktoranckie ufundowane przez Dziekana Wydziału 

Elektrycznego.  Dziekan dofinansował również zakupy aparatury dla doktorantów na kwotę 

16.500 zł. 

JM Rektor na wniosek Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. J. Zarębskiego  powołał na 

Kierownika Studiów Doktoranckich prof. dr hab. inż. Józefa Lisowskiego. Spośród 

uczestników studiów doktoranckich 2 osoby wszczęły przewód doktorski w 2013 roku. 

 

9. Stypendia socjalne i naukowe 

 

Rodzaj stypendium: Ilość Kwota 

Socjalne 114 461180 

Dodatek do stypendium socjalnego 77 150825 

Stypendium dla niepełnosprawnych 8 14700 

Stypendium Rektora 54 373015 

Zasiłki losowe 22 9800 

Razem: 275 1009520 

 

10. Współpraca z zagranicą  

 

- Koordynator:  prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki -  Porozumienie o współpracy między 

PAN a Estońską Akademią Nauk na lata 2013 – 2015 Tallinn University of Technology 

Department of Electrical Drives and Power Electronics Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, 

Estonia 
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- Nazwa: Smart Power Electronics Arrangements and Control Methods for Active Power 

Distribution Grids  Zgodnie z założeniami projektu, w 2013 prowadzono badania nad 

wypracowaniem wspólnego „podejścia do aktywnych rozproszonych  sieci 

dystrybucyjnych z dużym udziałem urządzeń energoelektronicznych. Dla tych urządzeń, 

przy współudziale Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzono prace w aspekcie 

wytycznych EMC opracowywanych rozwiązań dla aplikacji „smart grid”. Pracowano 

również nad strukturą i koncepcją „transformatora energoelektronicznego” (ang. Power 

Electronic Transformer), a także realizowano badania analityczne i symulacyjne takich 

układów. W tym celu opracowano między innymi modele matematyczne i numeryczne 

transformatora energoelektronicznego. Na tej podstawie będą również podejmowane,  

z udziałem partnerów oraz współpracujących  ośrodków naukowych z Europy Zachodniej, 

dalsze  prace związane pozyskiwaniem wspólnych projektów EU. 

- Study on new technology development for power quality assessment on shipboard, Project 

No 35-20, 2013-2014, (podpisano 21.11.2012), Janusz Mindykowski - Polish co-ordinator; 

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej                  

a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, Pekin 13.04.1995, Protokół XXXV posiedzenia 

Polsko-Chińskiej Komisji ds. współpracy Naukowo-Technicznej z dnia 21 listopada 2012 

roku. 

- IAMU Research Project FY 2012 (Ukraine, Poland, China), finansowany przez Nippon 

Foundation Janusz Mindykowski - Project co-ordinator of  EU Region, title: IAMU model 

Course for Electro- Technical Officers (ETO), 2012-2013 (podpisano 01.05.2012, 

sprawozdanie październik 2013), (IAMU - International Association of  Maritime 

Universities) 

- Projekt badawczo-rozwojowy ANGOLA II - Koordynacja prac badawczo-rozwojowych 

związanych z tworzeniem, wyposażeniem laboratoryjnym i technicznym oraz organizacją 

jednostek strukturalnych Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe (Angola)  

w ramach umowy między Akademią Morską w Gdyni a firmą Navimor Interniational Com 

– Janusz Mindykowski, Koordynator projektu z ramienia AMG 

- Prof. Janusz Mindykowski - Keynote Speech oraz wykłady na zaproszenie w ramach 

„Summer School on Distributed Data Acquisition Systems”, dedykowanej doktorantom  

z UE, the Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona/Vilanova, Spain, July 2013 

-  Prof. J. Mindykowski - Redaktor Naukowy, Zeszytów Naukowych AMG, tom w języku 

angielskim JOINT PROCEEDINGS Hochschule Bremerhaven - Akademia Morska  

w Gdyni, Nr 79/2013 

-  Współpraca z międzynarodowymi organizacjami naukowymi: 

- Prof. J. Mindykowski - Przewodniczący Instrumentation & Measurement Chapter, 

Polska Sekcja IEEE, 2008-2012, IEEE Senior Member od 2013 

- J. Mindykowski - Przewodniczący Technical Committee on Measurement of Electrical 

Quantities IMEKO, 2012-2015, IMEKO Member od 1999 

- J. Mindykowski - Członek „Fellow” IEE (obecnie IET), od 1994 do 2013 

- Współpraca z IMO: 

- J. Mindykowski - Koordynator Zespołu Ekspertów ds. opracowania kursu 

modelowego - ETO Model Course, powołanego pod patronatem Ministra TBiGM, 

Współudział we współpracy z J. Wyszkowskim w opracowaniu przez Polskę dwóch 

dokumentów przyjętych w maju 2013 podczas 44 sesji STW IMO w Londynie: STW 

44/3/1 Model Course Elektro-Technical Officer oraz STW 44/INF.2 Electro-Technical 

Officer Onboard Training Record Book; Publikacja IMO Model Course: T 708E 

Electro-Technical Officer, 2013 Edition, została wydana przez IMO Publishing na 

początku 2014 roku. 



 
 

115 
 

- W dniach 21  25.01.2013 r. pracownicy KTM uczestniczyli w Londynie w siedzibie 

Międzynarodowej Organizacji  Morskiej – IMO (International Maritime Organization) 

w obradach 17 sesji Podkomitetu ds. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa – 

COMSAR. Podczas obrad dyskutowane były m.in. sprawy Światowego Morskiego 

Systemu Łączności  Alarmowej i Bezpieczeństwa – GMDSS (Global Maritime 

Distress and Safety System), morskich informacji bezpieczeństwa – MSI (Maritime 

Safety Information), statusu system ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat i systemu 

radiopław awaryjnych Cospas-Sarsat, rozwoju morskich systemów 

radiokomunikacyjnych i e-nawigacji oraz statusu Systemu Dalekosiężnej Identyfikacji 

i Śledzenia Statków – LRIT (Long-Range Identification and Tracking) - dr inż Karol 

Korcz i dr inż.  Jerzy Żurek. 

- Nawiązanie współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną –  mgr inż. Marcin Waraksa 

dr inż. Jerzy Żurek. 

- W ramach programu Erasmus na Wydziale studiowało 6 studentów z innych uczelni 

europejskich. Z kolei 1 student Wydziału Elektrycznego spędził semestr w uczelniach 

partnerskich. 

 

11. Inne ważniejsze osiągnięcia wydziału  

 

- uruchomienie studiów doktoranckich od 1.10.2013 r. w dyscyplinach naukowych 

elektrotechnika i elektronika, 

- przeprowadzenie pierwszego przewodu habilitacyjnego w dyscyplinie elektrotechnika, 

- wszczęcie  pierwszego przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektronika, 

- wszczęcie pierwszego postępowania o nadanie tytułu profesora, 
- przyznanie przez MNiSW   stypendiów dla 2 studentów Wydziału Elektrycznego, 

- przeprowadzenie wykładów na zaproszenie władz Wydziału Elektrycznego przez 2 

profesorów zagranicznych :  prof. Bohdana Mandziy oraz prof. Omeliana Plachtynę   

z Lviv Polytechnic Natonal Univewrsity, 

- przygotowanie ekspertyzy nt. oceny zniekształceń napięcia okrętowej sieci 

elektroenergetycznej na promie „KARSIBÓR” dla Szczecińskiej Stoczni Remontowej 

GRYFIA S.A. i Polskiego Rejestru Statków, 

- opublikowanie 14 artykułów w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report; 

- udział pracowników Wydziału w pracach komitetów naukowych czasopism oraz 

krajowych i międzynarodowych konferencji, 

- współorganizacja międzynarodowej konferencji MIXDES, 

- udział prof. J. Zarębskiego w pracach Komisji Stypendialnej przy Urzędzie Marszałka 

Województwa Pomorskiego „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów”; 

- udział dr inż. D. Bisewskiego w konkursie młodych naukowców E(x)plory jako juror 

konkursu; 

- zorganizowanie przez Wydział Elektryczny I Festynu Sportowego o Puchar Dziekana 

- uzyskanie przez dr hab. inż. T. Tarasiuka  nowego grantu badawczego „Charakterystyki 

energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych – modelowanie  

i narzędzia analizy” 
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12. Sprawozdanie z wykonania planu  działalności Wydziału  za rok 2013   

lp. Cel 

Mierniki okreslające stopień realizacji celu Informacja 

dotycząca 

przyczyn 

nieosiągnięcia 

celu 

Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie 

1 Przyjęcie na pierwszy rok studiów liczby 

studentów na poziomie zeszłorocznym lub 

wyższym 

Liczba przyjętych studentów    

Elektrotechnika - 120 os.  

Elektronika i 

Telekomunikacja -120 os. 

   

Elektrotechnika - 121 os.  

 Elektronika i 

Telekomunikacja -120 os. 

- 

2 Zatrudnienie na Wydziale profesorów 

zagranicznych na zasadzie umów cywilno-

prawnych. 

Liczba profesorów 

zagranicznych w każdym 

roku akademickim 

realizujących nie mniej niż po 

60 godzin dydaktycznych 

co najmniej 2 Zatrudniono dwóch 

profesorów zagranicznych 

- 

3 Otwarcie studiów doktoranckich na Wydziale 

Elektrycznym w dwóch dyscyplinach - 

Elektronika i Elektrotechnika. 

Liczba dyscyplin, w których 

uruchomione będą studia 

doktoranckie 

2 Otwarto studia 

doktoranckie  w obydwu 

dyscyplinach  

- 

4 Wzrost udziału przychodów z działalności 

badawczej, badawczo - rozwojowej, 

eksperckiej i doradczej oraz sprzedaży licencji 

na rzecz praktyki w dochodach 

pozabudżetowych Wydziału. 

Procentowy udział 

przychodów  

w relacji do dotacji na DS.  

5% Cel zrealizowano - 

5 Zwiększenie wskaźnika składanych lub 

realizowanych przez zespoły z każdej katedry 

aplikacji, w konkursach na projekty naukowa-

badawcze i rozwojowe finansowane ze 

środków NCN, NCBiR oraz europejskich. 

Liczba realizowanych 

projektów lub aplikacji o 

nowe projekty 

Jeden na katedrę Cel osiągnięto w każdej z 

katedr WE 

- 

6 Kontynuacja działań zmierzających do 

poprawy poziomu finansowania Wydziału 

Elektrycznego. 

Przyrost środków 

przyznanych Wydziałowi 

Elektrycznemu w stosunku do 

roku 2012. 

5% Cel zrealizowano - 

 



 
 

117 
 

13. Kontrole / audity / oceny  przeprowadzone na wydziale w roku 2012 (np. PKA, 

STCW, Urząd Morski, ISO i inne 

 

- Audit wewnętrzny w katedrach Wydziału Elektrycznego dotyczący procesu kształcenia, 

procesu prac naukowo – badawczych, procesu kontroli zarządczej oraz nadzoru nad 

dokumentacja i zapisami   

- 25-26 listopada 2013 r. – audyt zewnętrzny na odnowienie certyfikatu systemu 

zarządzania jakością ISO 9001:2008 przeprowadzony przez PRS 

- Zgodnie z procedura P9 przeprowadzono ankiety „Kwestionariusz samooceny kontroli  

zarządczej za rok 2013” na poziomie pracowniczym, kierowniczym. 

 

 

Dziekan Wydziału Elektrycznego 
 

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 
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5.4. SPRAWOZDANIE    Z    ROCZNEJ    DZIAŁALNOŚCI  

WYDZIAŁU   PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA  
 

1. Władze wydziału 

Dziekan Wydziału 

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski 

Prodziekan ds. 

Kształcenia 

Prodziekan ds. 

Studenckich 

Prodziekan ds. 

Studiów Niestacjonarnych 

dr Tomasz Owczarek dr inż. Przemysław Dmowski dr Romuald Zabrocki  

 

2. Kierunki studiów (w ujęciu tabelarycznym) 

TOWAROZNAWSTWO: 

specjalności na studiach stacjonarnych 

I stopnia 

specjalności na studiach stacjonarnych 

II  stopnia 

 handel i usługi – menedżer produktu   handel i usługi – menedżer produktu  

 organizacja usług turystyczno-hotelarskich  organizacja usług turystyczno-hotelarskich 

 towaroznawstwo i zarządzanie jakością  towaroznawstwo i zarządzanie jakością 

  usługi żywieniowe i dietetyka 

  

specjalności na studiach niestacjonarnych 

I stopnia 

specjalności na studiach niestacjonarnych 

II stopnia 

 handel i usługi – menedżer produktu   handel i usługi – menedżer produktu 

 organizacja usług turystyczno-hotelarskich  menedżer produktu kosmetycznego  

 towaroznawstwo i zarządzanie jakością  organizacja usług turystyczno-hotelarskich 

 usługi żywieniowe i dietetyka  towaroznawstwo i zarządzanie jakością 

  usługi żywieniowe i dietetyka 

ZARZĄDZANIE:  

specjalności na studiach stacjonarnych 

I stopnia 

specjalności na studiach stacjonarnych 

II stopnia 

 Internet i multimedia w zarządzaniu  logistyka i handel morski  

 logistyka i handel morski  nowoczesne narzędzia zarządzania 

 zarządzanie przedsiębiorstwem  rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 

  zarządzanie kapitałem ludzkim 

  zarządzanie przedsiębiorstwem  

  

specjalności na studiach niestacjonarnych 

I stopnia 

specjalności na studiach niestacjonarnych 

II stopnia 

 informatyka w transporcie i handlu  informatyka w transporcie i handlu  

 Internet i multimedia w zarządzaniu   logistyka i handel morski 

 logistyka i handel morski  nowoczesne narzędzia zarządzania  

 rachunkowość i finanse przedsiębiorstw  rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 

 zarządzanie informacją w administracji 

publicznej 

 zarządzanie kapitałem ludzkim 

 zarządzanie przedsiębiorstwem  zarządzanie projektami  Unii Europejskiej 

  zarządzanie przedsiębiorstwem 

  

  

3. Kadra  

http://wpit.am.gdynia.pl/pl/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=148&Itemid=3
http://wpit.am.gdynia.pl/pl/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=149&Itemid=3
http://wpit.am.gdynia.pl/pl/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=150&Itemid=3
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3.1.Minimum kadrowe dla kierunków studiów  

Kierunek 

 

Profesorowie 

zw. / nadzw.  

Adiunkci 

 

Towaroznawstwo 6/5 41 

Zarządzanie 2/6 27 

 

3.2. Struktura  zatrudnienia   

Katedra 

P
ro

fe
so

ro
w

ie
 

A
d
iu

n
k
ci

 

S
ta

rs
i 

w
y
k
ła

d
o
w

cy
 

W
y
k
ła

d
o
w

cy
 

A
sy

st
en

ci
 

In
n
i 

p
ra

co
w

n
ic

y
 

d
y
d
ak

ty
cz

n
i 

P
ra

co
w

n
ic

y
 i

n
ż.

- 

te
ch

n
ic

zn
i 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

ad
m

in
is

tr
ac

y
jn

i 

R
az

em
 

Tyt. Hab. Dr. 

KCH 1 1 - 8 - 1 - - 3,5 0,5 15 

KEiZ - 3 - 17 - - 4 -  5 29 

KHiU 1 - - 8,5 0,5 - - - 7,5 0,75 18,25 

KLM 1 2  8 - - 1 - - 1 13 

KOUTH 1 2 - 11 - - - - 3 - 17 

KSI 1 1 - 4 2 - 1 - 5 - 14 

KTiZJ 3 2 - 13 - - - - 6 - 24 

Dziekanaty  - - - - - - - - - 10 10 

Zespół 

Menedżera 
- - - - - - - - - 2,5 2,5 

SUMA 8 11 - 69,5 2,5 1 6 - 25 19,75 142,75 

 

3.3. Stan zatrudnienia osób z dyplomem morskim 

Lp. Nazwa stopnia morskiego 
Nazwa Katedry Razem 

KOUTH KHiU 

1.  
Dr inż. Jacek Hałaczkiewicz  - 

intendent okrętowy I klasy 1 - 1 

2.  

Dr Romuald Zabrocki – intendent 

okrętowy  II klasy 

Dr Waldemar Żyngiel – intendent 

okrętowy  II klasy 

- 2 2 
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3.4. Rozwój kadry własnej 

 

Nazwa 

katedry 

Doktorat Habilitacja 
Tytuł naukowy 

profesora 

Rozpoczęte 

w minionym 

roku 

Będące 

w toku 

Zakończone 

w minionym 

roku 

Rozpoczęte 

w minionym 

roku 

Będące 

w toku 

Zakończone 

w minionym 

roku 

Otrzymane 

w minionym 

roku 

KCH - 1 - - - 1 - 

KEiZ 1 2 - 2 1 - - 

KHiU - - 1 1 1 - - 

KLM - - 1 1 1 - - 

KOUTH - - - 2 - 1 - 

KSI - 1 - - 2 - - 

KTiZJ - - - 1 - 1 - 

Ogółem 1 4 2 7 5 3 - 

 

4. Kształcenie na kierunkach 

4.1. Stan  liczbowy studentów na poszczególnych latach 

Studia stacjonarne                     Kierunek: Zarządzanie 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Ilość studentów 

powtarzających 

skreśleni 
Urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I – I 145 139 11 8 1  3 41 

II – I 126 109 15 2 4  9 17 

III – I 106 75 2 2 2 84   

I – II 135 119 10 - 6 - - 4 

II – II 120 68 5 3 4 81 - - 

Studia stacjonarne                  Kierunek: Towaroznawstwo 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Ilość studentów 

powtarzających 

skreśleni 
Urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I – I 146 102 41 1 6 - - 5 

II – I 113 103 7 5 2 - 2 23 

III – I 104 98 4 - 2 - 4 2 

IV – I 92 - 5 7 - 83 3 5 

I – II 89 147 13 5 8 - - 2 

II – II 135 36 8 2 - 130 - - 

 

Studia niestacjonarne                     Kierunek: Zarządzanie 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Ilość studentów 

powtarzających 

skreśleni 
Urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I – I
 o 

84 60 30 1 6 - 4 - 

II – I 
o 

68 56 13 6 1 - 4 21 

III – I 
o 

170 74 25 5 - 71 2 24 

I – II 
o 

213 190 25 5 2 - 3 - 

II – II 
o 

458 151 60 7 3 250 3 48 
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Studia niestacjonarne                     Kierunek: Towaroznawstwo 

Rok 

studiów 

Stan na 

01.10.12 

Stan na 

30.09.13 

Zmiany liczebności studentów w roku 

akademickim 2012/2013 

Ilość studentów 

powtarzających 

skreśleni 
Urlopy 

dziekańskie 
inne obroniło semestr Przedmiot 

I – I 
o 

127 70 61 4 4 - 4 - 

II – I 
o 

76 53 24 4 - - - 8 

III – I 
o 

73 62 12 2 1 - - 15 

IV – I 
o 

68 11 2 - - 55 - 13 

I – II 
o  

102 125* 34 4 3 - - 3 

II – II 
o
 402     154 26 6 2 224 6 46 

* - w ramach rekrutacji letniej 2013/2014 na kierunek: Towaroznawstwo studia drugiego stopnia zostało przyjętych  54  studentów 

4.2. Absolwenci Wydziału 

Kierunek Specjalność 

Studia stacjonarne 

jednolite 

magisterskie 

pierwszego 

stopnia  
drugiego stopnia 

Zarządzanie 

ZP 2 34 10 

IiMwZ 0 7 0 

BE 2 12 0 

LiHM 0 31 34 

NNZ 0 0 23 

ZKL 0 0 5 

RiFP 0 0 9 

Towaroznawstwo 

TiZJ 1 28 3 sem.    34 

TiZJ  - - 4 sem.      9 

OUTH 1 28 3 sem .   10 

OUTH - - 4 sem .   26 

HiU-MP 1 34 3 sem .   13 

HiU-MP   4 sem .     9 

UŻiD   3 sem .   16 

UŻiD 0 0 4 sem .   13 

Razem  7 174 211 

 

Kierunek Specjalność 
Studia niestacjonarne 

pierwszego stopnia drugiego stopnia 

Zarządzanie 

LiHM 30 61 

RiFP 35 66 

ZIwAP 4 - 

ZP 2 32 

BE - - 

NNZ - 3 

ZKL - 59 

ZPUE - 29 

Towaroznawstwo 

HiU-MP 11 16 

OUTH 11 34 

TiZJ 33 68 

MPK - 54 

UŻiD - 52 

Razem 126 474 
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4.3. Wskaźnik sprawności studiów stan na 30.09.2012 (liczba absolwentów danego 

kierunku x100% / liczby przyjętych studentów danego kierunku)   
 

Wskaźnik sprawności studiów stacjonarnych: 

 pierwszego stopnia: kierunek „zarządzanie” -  39% 

kierunek „towaroznawstwo” -  53% 

 drugiego stopnia: kierunek „zarządzanie” -  33% 

kierunek „towaroznawstwo” (4 sem.) -  42 % 

kierunek „towaroznawstwo” (3 sem.) -  59 % 

Wskaźnik sprawności studiów niestacjonarnych: 

 pierwszego stopnia:    -   36,7 % 

 drugiego stopnia:        -   87,4 % 

 

4.4.Wskaźnik atrakcyjności kierunku (liczba chętnych na dany kierunek /liczby 

miejsc)  

 

Wskaźnik atrakcyjności kierunku Towaroznawstwo w roku akademickim 2013/2014: 

 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:  1,59   os/miejsce  

 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:  1,30  os/miejsce  

 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia:    0,55    os/miejsce 

 na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia:   0,34   os/miejsce 

 

Wskaźnik atrakcyjności kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2013/2014: 

 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:  1,98  os/miejsce 

 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:   1,21  os/miejsce 

 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia:  0,28   os/miejsce 

 na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia:  0,33   os/miejsce 
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4.5.Rozlczenie godzin dydaktycznych za rok akademicki 2012/2013   

              
K

at
ed

ra
 

Liczba 

naucz. 

akadem. 

Pensum Liczba zrealizowanych godzin Ponad pensum 

Brutto 

Netto 

(po uwzgl 

zniżek 

pensum i 

urlopów) 

Studia  stacjonarne Studia  niestacjonarne Suma wykonanych godzin 

Brutto Netto 
Pracownicy 

Katedry 

Godziny 

zlecone na 

zewnątrz 

Pracownicy 

Katedry 

Godziny 

zlecone na 

zewnątrz 

Przez 

pracowników 

Katedry 

Zleconych na 

zewnątrz 

(5+7) (6+8) (9-3) (9-4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

KCH 11 2670 2392 2295 - 995 - 3290 - 620 898 

KEiZ 27 6630 6330 7501 60 4197 89 11698 149 5068 5368 

KHiU 11 2460 2430 4165 - 2653 266 6818 266 4358 4388 

KLM 
9 2160 2095 2985 0 1638 45 4623 45 2463 2528 

KOUTH 
14 3270 3030 2610  1128  3738  468 708 

KSI 
9 2010 2010 3015 60 744 48 3759 108 1749 1749 

KTiZJ 18 4095 4095
 

5993 127 3080 108 9073 235 4978 4978 

Razem  99 23295 22382 28564 247 14435 556 42999 803 19704 20617 
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4.6.Wyniki hospitacji  

Lp. Katedra Liczba hospitacji Wyniki hospitacji 

1 KCH 5 Pozytywne. Bez uwag. 

2 KEiZ 4 Pozytywne 

3 KHiU 3 
W ocenie kierownika katedry prowadzący zajęcia 

dydaktyczne  otrzymali pozytywne opinie. 
4 KLiST 5 wszyscy hospitujący uzyskali pozytywne oceny 

5 KOUTH 6 

Zajęcia przeprowadzane były terminowo, starannie, 

bardzo profesjonalnie z wykorzystaniem środków 

multimedialnych. Nie stwierdzono żadnych 

uchybień. 

6 KSI 4 

Przeprowadzone hospitacje nie wykazały uchybień  

w realizowanych przez pracowników KSI 

wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Zajęcia 

zostały zrealizowane punktualnie, zgodnie z 

planem i programem, komunikatywnie, a zawarta 

treść merytoryczna nie wzbudziła zastrzeżeń 

hospitującego. 

7 KTiZJ 
2  

Hospitacjom zostały poddane zajęcia realizowane 

przez adiunktów, hospitacje przeprowadził profesor 

tytularny. Hospitujący pozytywnie ocenił poziom 

merytoryczny zajęć, wykorzystane metody 

dydaktyczne oraz organizację zajęć. 

 

4.7.Wyniki ankiet studentów  

Ocena pracy nauczycieli akademickich  

Numer   /    Kryterium oceny Ocena 

1 
Program zajęć, rozliczenie z przedmiotu  

Czy prowadzący jasno przedstawił program zajęć oraz literaturę?  Czy 

prowadzący jasno określił warunki i wymagania zaliczenia przedmiotu?  

4 – spełnieniu kryterium 

w stopniu bardzo dobrym 

2 

Przestrzeganie planu zajęć  

Czy zajęcia były realizowane planowo? czy prowadzący nie spóźniał 

się? Czy był dostępny na konsultacjach? 

4 – spełnieniu kryterium 

w stopniu bardzo 
dobrym 

3 

Przestrzeganie programu zajęć 

Czy zajęcia były realizowane zgodnie z przedłożonym programem? 

Czy wymagania były jasno określone? 

4 – spełnieniu kryterium 

w stopniu bardzo dobrym 

4 
Sposób prowadzenie zajęć 

Czy zajęcia były prowadzone w zrozumiały i uporządkowany  sposób? 
4 – spełnieniu kryterium 

w stopniu bardzo dobrym 

5 

Materiały do zajęć 

Czy prowadzący przygotował odpowiedni zestaw materiałów dydaktycznych 

prezentowanych 

w trakcie zajęć? 

4 –  spełnieniu kryterium 

w stopniu bardzo dobrym 

6 
Połączenie teorii i praktyki 

Czy prowadzący przedstawił przykłady praktycznych zastosowań 
4 –  spełnieniu kryterium 

w stopniu bardzo dobrym 
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przekazywanej wiedzy teoretycznej? 

7 

Komunikatywność 

Czy prowadzący nawiązał kontakt ze słuchaczem? czy zajęcia 

przebiegały w życzliwej  

i zachęcającej do aktywności atmosferze? 

4 –  spełnieniu kryterium 

w stopniu bardzo dobrym 

8 

Rozbudzanie zainteresowania studentów przedmiotem 

Czy prowadzący motywował studentów do samodzielnego 

studiowania? , myślenia? 

4 –  spełnieniu kryterium 

w stopniu bardzo dobrym 

9 Średnia ogólna ze wszystkich 8 ocen 
4 – spełnieniu kryterium 

w stopniu bardzo dobrym 

 

Ocena pracy dziekanatu 

Numer / kryterium oceny  Ocena 

1 
Jak oceniasz dostosowanie godzin otwarcia dziekanatu do 

potrzeb studentów? 

2  –spełnienia kryterium w 

stopniu wystarczającym 

2 
Czy pracownicy dziekanatu są zawsze dostępni dla studentów w 

godzinach przyjęć ?– kontakt osobisty  

3 –spełnienia kryterium w 

stopniu dobrym 

3 

Czy pracownik dziekanatu – opiekun twojej specjalności jest 

dostępny dla studentów w godzinach przyjęć ?– kontakt 

telefoniczny  

3 – spełnia kryterium w 

stopniu dobrym 

4 
Czy pracownik dziekanatu – opiekun twojej specjalności służy 

fachową i wyczerpującą pomocą w sprawach studenckich ? 

2 – spełnia kryterium w 

stopniu wystarczającym 

5 

Jak oceniasz szybkość i efektywność załatwiania spraw 

studentów przez  pracownika dziekanatu -opiekuna twojej 

specjalności ? 

2 – spełnia kryterium w 

stopniu wystarczającym 

6 
Jak oceniasz sposób komunikowania się pracownika dziekanatu 

– opiekuna  twojej  specjalności ? 

3 – spełnia kryterium w 

stopniu dobrym 

7 
Jak oceniasz jakość i dostępność informacji wychodzących z 

dziekanatu ? 

2 – spełnia kryterium w 

stopniu wystarczającym 

8 
Jak oceniasz życzliwość i kulturę osobistą pracownika 

dziekanatu – opiekuna Twojej specjalności ? 

3 – spełnia kryterium w 

stopniu dobrym 

9 Średnia ogólna ze wszystkich 8 ocen 
2,5 – spełnia kryterium w 

stopniu wystarczającym  

 

5. Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej  

W roku 2013 wzbogacono bazę dydaktyczno–naukową WPiT o następujące programy, 

urządzenia, literaturę fachową oraz  aparaturę: 

- mikroskop DO Evolution 300 z kamerą HDCE-X3 i zestawem do polaryzacji 

wykorzystywany do badań naukowych i zajęć dydaktycznych prowadzonych przez KCH, 

- piec laboratoryjny wykorzystywany do ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych przez 

KCH, 

- zakończono budowę stanowiska dydaktycznego w KCH do pomiaru kąta nasypu 

ładunków niespoistych przewożonych w transporcie morskim, jako ładunki masowe, 

- olfaktometr do Pracowni Analizy Sensorycznej Katedry HiU,  

- zaplecze techniczne Katedry LiST powiększono o siedem laptopów,  

- zaktualizowano program informatyczny klasy ERP i WMS firmy ELSE, 

- uzupełniono bibliotekę Katedry LiST o prenumeratę czterech czasopism branżowych  

i osiem publikacji o tematyce transportowo-logistycznej, 
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- zmodernizowano laboratoria komputerowe Katedry SI instalując 26 zestawów 

komputerowych z procesorem Intel Core i7 3770, systemem operacyjnym Windows 8.1 

Enterprise PL 64-bit, / Debian 7.1 PL 64-bit wraz z przeglądarkami internetowymi, 

bazami danych, oprogramowaniem biurowym, grafiką i multimediami,  systemami 

analizy danych oraz projektowania systemów. 

  

5.1. Działalność naukowo-badawcza   

Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego  

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Działalność statutowa - DS 

1 Badanie materiałów w aspekcie ochrony środowiska i bezpiecznego transportu morskiego 

Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Działalność statutowa - DS 

1 Region Morza Bałtyckiego jako obszar współpracy gospodarczej  

2 Modelowanie wybranych procesów makroekonomicznych i finansowych w Polsce  

Badania Młodych Naukowców 

1 Strategie zarządzania w firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

Katedra Handlu i Usług 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Działalność statutowa  

1 Zachowania konsumentów na rynku towarów i usług i ich uwarunkowania. 

Katedra Logistyki i Systemów Transportowych 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Działalność statutowa  

1 Mechanizmy, formy i narzędzia regulacji systemów transportowych w UE i ocena ich efektywności.  

2 Sieci logistyczne, Etap I : Koncepcje naukowe – pojęcia sieci logistycznych. 

3 Globalizacja a rozwój transportu międzynarodowego, Etap I :  Globalizacja a potrzeby transportowe. 

Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Działalność statutowa  

1 Kształtowanie cech użytkowych i przechowalniczych żywności. 

Katedra Systemów Informacyjnych 

Lp. Nazwa zadania badawczego 
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5.2. Publikacje 

 

 

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW 

1 
Zastosowanie zespołów asynchronicznych agentów programowych do optymalizacji, symulacji 

i uczenia maszynowego 

2 Metody kolektywnej inteligencji obliczeniowej i ich wybrane zastosowania 

Działalność statutowa  

1 Zastosowanie technologii agentowych w eksploracji danych oraz w zarządzaniu 

Badania Młodych Naukowców 

1 
Identyfikacja e-usług publicznych jako obszaru oddziaływania organizacji publicznych na 

produktywność gospodarki 

Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością  

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Działalność statutowa  

1 
Wpływ czynników środowiskowych i technologicznych na kształtowanie jakości i bezpieczeństwa 

produktów spożywczych 

  Lp. Rodzaj publikacji 
Liczba w poszczególnych katedrach 

Razem 
KCH KEiZ KHiU KLM KOUTH KSI KTiZJ 

1 Książki,  skrypty - - - - - - - 0 

2 Monografie i rozprawy  - 4 2 2 - 3 1 12 

3 Czasopisma zagraniczne - - 1 1 2 8 - 12 

4 Czasopisma krajowe 9 35 21 22 29 - 23 139 

-w tym o zasięgu 

międzynarodowym 
1 - 1 2 7 - 11 22 

5 Materiały konferencji 

międzynarodowych 
- - 4 - - 8 - 12 

6 Materiały konferencji 

krajowych 
- - - - - - -  

7 Rozdziały w monografii   

(w tym w jęz. ang.) 
2 28 2 15 11 12 9 79 

8 Komunikaty  11 - - - - - - 11 

9 Patenty / wdrożenia - - - - - - 2 2 

10 Inne  - - - - - - - 0 

11 Liczba punktów 

ogółem w 

Katedrze wg 

kryteriów oceny 

parametrycznej 

MNiSzW 

1702 

punkty 
72 274 250 273 234 292 307 

289 

publikacji  
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5.3.Udział w sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych 

Lp. Katedra Konferencje i sympozja krajowe  Konferencje i sympozja 

zagraniczne i międzynarodowe 

1 KCH 12 12 

2 KEiZ 34 12 

3 KHiU 27  6  

4 KLM 14 2 

5 KOUTH 46 9 

6 KSI 4 9 

7 KTiZJ 55 2 

 Ogółem 192 52 

 

5.4.Organizacja sympozjów i konferencji naukowych  

Konferencja Naukowa „InfoGlobMar 2013” – W roku sprawozdawczym Katedra 

Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych oraz Katedra Ekonomii i Zarządzania 

była współorganizatorem Konferencji Naukowej „InfoGlobMar 2013”,  która odbyła się  

w dniu14 czerwca 2013 roku na Wydziale Ekonomicznym w Instytucie Transportu i Handlu 

Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego.  Ponadto pracownicy Katedry EiZ byli organizatorami 

licznych seminariów naukowych, podczas których gościli przedstawicieli biznesu i świata 

nauki.  

Gdańsk - Gdańskie Targi Turystyczne -  XVI Ogólnopolska Konferencja pt. „Turystyka 

morska i nadmorska w województwie pomorskim” – Uczestnikami tego seminarium byli 

studenci szkół turystycznych województwa pomorskiego, wystawcy zainteresowani 

prezentowaną tematyką oraz przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych 

działających na rzecz rozwoju turystyki POT, PROT, LOT, PIT, PART. Na seminarium 

prezentowali swoje wystąpienia pracownicy KOUTH, innych szkół wyższych Trójmiasta, 

kształcących w zakresie turystyki oraz przedstawiciele miast Hanzeatyckich  z Niemiec  

i Francji. Swoje produkty prezentowali również wystawcy GTT. 

XVII Kiermasz Agroturystyczny – Konferencja Naukowa pt. „ Produkt turystyczny wsi 

kaszubskiej – doświadczenia i wyzwania”. Sejmik Agroturystyczny Kaszub. – W trakcie 

seminarium referaty wygłosili przede wszystkim pracownicy katedry OUTH, przedstawiciele 

Polskiej Organizacji Turystycznej, Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia 

Kaszuby oraz Urzędu Marszałkowskiego. W seminarium udział wzięli właściciele kwater 

agroturystycznych, uczestnicy Studium Podyplomowego Turystyki i Hotelarstwa, uczniowie 

szkół średnich i studenci z kierunków „turystyka i rekreacja” Uczelni Trójmiasta. Seminarium 

zaszczycili ponadto wójtowie gmin Somonino, Sierakowice, Stężyca, Zblewo oraz Starosta 

powiatu Kartuzy – Pani Kwiecień. 

VI Forum Europa Nostra – VI Forum Europa Nostra odbyło się w dniach 16 - 17 lutego 

2013r. na Zamku w Malborku. tematem przewodnim jest: "Ruch graniczny na granicach Unii 

Europejskiej: Bałtyk - Polska - Pomorze".  Prelegenci w swoich wystąpieniach omówili m in. 

polityczne i prawne uwarunkowania polsko rosyjskiej umowy o MRG, poddany został 

analizie ruch graniczny na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, a także przedstawiona 

została współpraca transgraniczna w Polsce.  Uczestnicy zapoznali się z organizacją  

i funkcjonowaniem Placówki SG w Grzechotkach.  
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6. Koła naukowe  

Działalność KN Grupa Młodych Menedżerów  – opiekun:  dr Zygmunt Mietlewski 

W 2013r. członkowie Koła Naukowego „Grupa Młodych Menedżerów” uczestniczyli 

w licznych szkoleniach i warsztatach o zróżnicowanej tematyce, dzięki czemu mogli podnosić 

swoje kompetencje i rozwijać zainteresowania. Aktywność NK GMM skupiała się również na 

wydarzeniach o charakterze promocyjnym oraz aktywnym uczestnictwie w konferencjach 

naukowych, co zaowocowało sześcioma publikacjami naukowymi.  Ponadto NK GMM było 

współorganizatorem oraz uczestnikiem wielu seminariów i spotkań z przedstawicielami 

biznesu, np.: -warsztatu "Efektywna komunikacja między samorządem lokalnym  

a Interesariuszami jako warunek budowania kapitału społecznego" podczas IV 

Międzynarodowej Konferencji naukowej SAMORZĄD - NAUKA – BIZNES 

zorganizowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Katedrę Ekonomi i Zarządzania 

oraz Wydział Zamiejscowy w Elblągu Szkoły Wyższej im Bogdana Jańskiego i Katolicka 

Univerzita v Ruzomberku, Teologicka Fakulta v Kosicicach; –  Seminarium „Mój debiut 

naukowy” czy  „Debata nad perspektywą realizowania się w biznesie – Młodzież w biznesie”. 

 

Działalność NK Finansów „Hossa” – opiekun: dr Krzysztof Sarnowski 

W roku 2013 KN Finansów „HOSSA”  wzięło udział w wielu przedsięwzięciach, między 

innymi: konferencji Student Maritime Conference organizowanej przez KN „Translog”, 

konferencji Railforum w Kouvoli w Finlandii, seminarium naukowym  „NAUKA DLA 

BIZNESU” , seminarium Polish-German Joint Seminar a także było organizatorem wydarzeń 

- np.: debaty nad perspektywą realizowania się w biznesie – Młodzież w biznesie” w ramach 

Tygodnia Przedsiębiorczości. Wielu członków Koła zdobyło nowe umiejętności  

i kompetencje cenione przez pracodawców poprzez aktywne uczestniczenie w warsztatach  

i szkoleniach, między innymi:  VIII Pomorskim Forum Przedsiębiorczości,  demo treningu 

konkursu Global Management Challenge, w którym członkowie koła jako reprezentacja AMG 

kierowali wirtualnym przedsiębiorstwem działającym na rynku europejskim, NAFTA i w 

sprzedaży internetowej. Aktywne uczestnictwo zaznaczyli członkowie koła również w IX 

Bałtyckim Festiwalu Nauki. Dodatkowo KNF HOSSA posiada i aktualizuje swojego 

fanpege’a na portalu facebook.pl i prowadzi aktualną stronę internetową koła: 

www.hossa.wpit.am.gdynia.pl.  

 

 

Działalności NK Transportu i Logistyki „TRANSLOG” – opiekun: dr Sławomir Skiba 

W 2013 roku KN „Translog” liczyło 15 członków. Do najważniejszych osiągnięć koła należy: 

- Organizacja V edycji konferencji naukowej „Student Maritime Conference 2013” (120 

uczestników z uczelni polskich i zagranicznych)  

- Czynne uczestnictwo członków Koła w konferencjach naukowych z zakresu logistyki, 

organizowanych przez koła naukowe z całej Polski (wygłoszenie sześciu referatów). 

- Organizacja wycieczki do Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni dla dzieci z Domu 

Dziecka z Demptowa z okazji Mikołajek. 

- Pomoc w organizacji konferencji Transport Week 2013, która odbyła się w Polskiej 

Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.  

- Promocja Wydziału: spotkanie z uczniami  Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły 

w Mrągowie oraz zorganizowanie dla nich wycieczki do BCT. 
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- Reprezentowanie uczelni na XIX Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 

2013 w Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie.  

- Organizacja rejsu żeglarskiego na Bornholm na jachcie Ośrodka Żeglarskiego s/y NEST.  

- Reprezentowanie Koła na XIII Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Gdyni oraz 

warsztatach TransEdu 2013. 

 

Działalność NK Turystyki i Hotelarstwa – opiekun: dr Katarzyna Mysiak 

Aktywność członków NK TiH w roku 2013 to przede wszystkim: organizacja cyklicznej 

imprezy „Dzień Hotelarza”, zwiedzanie hoteli, wyjazd na Międzynarodowe Targi 

Turystyczne do Berlina, obsługa stoiska Akademii Morskiej w Gdyni podczas Gdańskich 

Targów Turystycznych, wyjazdy na konferencje naukowe, reprezentowanie Akademii 

Morskiej podczas Dnia Otwartego oraz wyjazdów na targi edukacyjne, zaangażowanie w 

organizację Bałtyckiego Festiwalu Nauki, organizacja cyklicznej imprezy „Studenckie 

Spotkania z Podróżnikami”, reprezentowanie Akademii Morskiej podczas Europejskiego 

Dnia Morza odbywającego się na Malcie (prowadzenie warsztatów), reprezentowanie 

Akademii Morskiej podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Teatrze 

Muzycznym w Gdyni (wygłoszenie prezentacji), organizacja cyklicznych spotkań  

z podróżnikami w kawiarnio - herbaciarni Południk 18 oraz w InfoBoxie. 

 

Działalność NK e-Biznesu – opiekun: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof.. nadzw. AMG 

Zainteresowania członów Koło Naukowe e-Biznesu koncentrują się na nowoczesnych 

technologiach informatycznych oraz ich wykorzystaniu w biznesie, marketingu 

elektronicznym oraz  rozwiązaniach społecznościowych. Członkowie Koła przez swoje 

zaangażowanie 

w seminariach, wykładach, warsztatach oraz innych inicjatywach o charakterze naukowo-

popularyzatorskim poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności. Członkowie 

Koła mają także szereg własnych osiągnięć w postaci publikacji naukowych. Koło naukowe 

jest również organizatorem Morskiego Sympozjum Kół Naukowych. Koło aktywnie 

uczestniczy również w życiu Uczelni - uczestniczy w dniach otwartych, angażuje się  

w organizację Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz wielu innych wydarzeniach uczelnianych.  

 

Działalność NK Cargo  – opiekun: dr inż. Przemysław Dmowski  

W 2013 r. Koło zorganizowało Konferencję Naukową „Studenckie Dni Jakości” 

pt. Współczesne koncepcje w Towaroznawstwie. Uczestniczyło w niej 54 osób z 6 ośrodków 

naukowych w Polsce. Ponadto członkinie Koła (Natalia Pluto-Prądzińska  i Żaneta Więcek) 

zajęły III miejsce w konkursie prac w czasie trwania IX Międzynarodowego Forum 

Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa-DMT, zorganizowanego przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu. 

 

7. Studia podyplomowe  

Studia Podyplomowe Usługi Żywieniowe i Dietetyka. W roku akademickim 2013 

realizowany był drugi i trzeci semestr studiów podyplomowych VII edycji, w których 
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uczestniczyło odpowiednio 41 i 25 słuchaczy. Uczestnikami studiów podyplomowych są: 

osoby prowadzące poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, absolwenci AWF, lekarze, 

nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz inne osoby chcące podnosić swoje kwalifikacje 

zawodowe. Zajęcia odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Wydziału programem. 

Zajęcia prowadzone są przez profesorów, adiunktów wydziału Towaroznawstwa i 

Przedsiębiorczości Akademii Morskiejw Gdyni, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Gdańsku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w 

Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Studia Podyplomowe Turystyki i Hotelarstwa. W roku akademickim 2012/2013) 

realizowano równocześnie XIII edycję (od X’12 r– II’13r – semestr III nauczycielski : 7 osób)  

i  XIV edycję studiów ( X’12r – VI’13r – semestr II menadżerski : 5 osób i X’13 – II’14 – 

semestr III nauczycielski : 11 osób). Program obejmuje 220 godzin dydaktycznych dla 

menadżerów i 355 godzin dla nauczycieli. Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowanie 

specjaliści z danych dziedzin nauki. Odbywają się raz w miesiącu w wyznaczone soboty i 

niedziele. Na tle innych uczelni trójmiejskich przodujemy w tym zakresie. 

Studia Podyplomowe Logistyka i Handel Międzynarodowy. W roku akademickim 

2012/2013 studia podyplomowe „Logistyki i Handlu Międzynarodowego” podjęło 46 osób, z 

czego ukończyło je 39 osób. Nowy nabór na studia podyplomowe „Logistyka i Handel 

Międzynarodowy” został przesunięty z semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014 

na semestr letni. Przyjęto 15 słuchaczy. 

Studia Podyplomowe Rachunkowości. Organizatorem prowadzonego na Wydziale 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Studium Podyplomowego Rachunkowości (SPR)  jest 

Katedra Ekonomii i Zarządzania. Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno pracownicy Katedry 

EiZ jak i doświadczeni praktycy, biegli rewidenci z firmy Zespół Biegłych Rewidentów 

SALDO – KREDYT z Gdyni. W roku akademickim 2012 / 2013 realizowana była 14 edycja 

SPR. Na studia przyjęto 23 osoby, w trakcie roku akademickiego jedna  osoba zrezygnowała 

z przyczyn losowych. Świadectwo ukończenia studiów otrzymały 22 osoby. W roku 

akademickim 2013/2014 studia nie zostały uruchomione. 

 

8. Stypendia socjalne i naukowe 

Rodzaj przyznanego stypendium 
Liczba przyznanych 

stypendiów 

Kwota  

wypłacona w zł 

Socjalne 2055 912 665,00 zł  

Socjalne zwiększone z tytułu 

zamieszkania w  

789 

 

       480 320,00 zł  

 Specjalne dla osób niepełnosprawnych 

Rektora 

406 

 

       126 200,00 zł  

 Rektora 1976 

 

       850 900,00 zł  

 Zapomogi 26 

 

         14 000,00 zł  

  Razem: 5252    2 384 085,00 zł  
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9. Współpraca z zagranicą  

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa przywiązuje znaczącą wagę do rozwoju 

współpracy zagranicznej, jako ważnego elementu kształcenia i rozwoju studentów i kadry 

naukowo-dydaktycznej. Funkcjonująca, w  roku 2013, współpraca międzynarodowa 

realizowana była głównie na bazie programu ERASMUS, z 10. uczelniami partnerskimi  

w ramach programu UE „The Lifelong Learning Programme” oraz w oparciu o inne formy 

współpracy z uczelniami zagranicznymi, na zasadzie porozumienia  bądź umów 

dwustronnych. 

 

W programie  ERASMUS, w roku 2013, na semestralne studia zagraniczne wyjechało łącznie 

23 studentów wydziału, różnych specjalności. W omawianym okresie z wykładami do uczelni 

partnerskich wyjechało troje pracowników dydaktycznych wydziału. Jednocześnie WPiT 

gościł profesora Gerharda Feldmeiera  z Hochschule Bremerhaven, który przeprowadził cykl 

wykładów w języku angielskim. 

 

Poza programem Erasmus ważnym nurtem współpracy międzynarodowej na wydziale  są 

inicjatywy podejmowane na zasadzie umów z uczelniami partnerskimi, w tym głównie 

z Hochschule Bremerhaven w Niemczech.  Wymiernym przykładem tego jest organizowane 

od 10 lat coroczne, Międzynarodowe Naukowe Seminarium Studenckie „Managing Cultural 

Diversity in Europe” . W roku 2013 odbyła się X, jubileuszowa edycja tego seminarium, 

w którym wzięło udział łącznie 24 studentów i 6 nauczycieli akademickich ze strony polskiej 

i niemieckiej. Poza celami naukowo-dydaktycznymi seminarium miało za zadanie przybliżyć 

studentom polskim i niemieckim warunki funkcjonowania obu uczelni i zachęcić do podjęcia 

studiów w ramach programu ERASMUS. Seminaria trwają łącznie 2 tygodnie, w tym tydzień 

w Akademii Morskiej w Gdyni i tydzień w Hochschule Bremerhaven,  w Niemczech. 

Program seminariów obejmuje wspólne wykłady realizowane przez wykładowców polskich  

i niemieckich w języku angielskim, spotkania z władzami obu uczelni, wizyty w polskich 

i niemieckich zakładach produkcyjnych, poznanie historii i kultury obu regionów – Pomorza 

i landu Bremy. Podczas tegorocznego seminarium dr Romuald Zabrocki, z okazji 

jubileuszowej edycji seminarium, za długoletnia współpracę i znaczący wkład w rozwój 

międzynarodowego, studenckiego ruchu naukowego otrzymał Medal Hochschule 

Bremerhaven. 

 

Istotnym elementem wzajemnej współpracy międzynarodowej jest coroczny udział 

pracowników i studentów wydziału, w prestiżowej Międzynarodowej Szkole Letniej, 

w Bremerhaven (Bremerhaven International Summer School). W roku 2013  uczestniczyło 

w niej, w roli wykładowców, 2 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz jako słuchacze 

3 studentów  specjalności ZP i TiZJ.  

Dr inż. Mariola Jastrzębska odbyła w dniach 23 IX ÷ 5 X 2013 staż na Uniwersytecie 

Warwick w Anglii w Międzynarodowym Instytucie Innowacji Produktów i Usług w ramach 

projektu unijnego „Zarządzanie własnością intelektualną – kluczem do sukcesu w relacjach 

nauka z biznesem”. Projekt pokrywał koszty uczestnictwa w stażu. Celem stażu było 

uzupełnienie wiedzy oraz wymiana praktycznych doświadczeń z zakresu komercjalizacji 

badań naukowych i transferu technologii. Podczas wizyty dr inż. M. Jastrzębska miała 

możliwość przyjrzeć się działalności zagranicznych firm w zakresie komercjalizacji wyników 

badań oraz spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek venture.  
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W roku 2013, Katedra Ekonomii i Zarządzania oraz działający w jej ramach Polski Klaster 

Morski prowadzili szeroką działalność związaną ze współpracą z zagranicą. Przede 

wszystkim pracownicy Katedry uczestniczyli w realizacji międzynarodowego projektu 

Stardust-Marchain, realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Baltic Sea Region. 

Wiązało się to aktywną współpracą z partnerami z Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec i Szwecji 

w ramach warsztatów służących generowaniu nowych projektów i ewaluacji postępu projektu 

Stardust-Marchain. Najważniejsze tego typu spotkanie odbyło się 6-7 listopada w Malmö. 

Była to konferencja pt. “Get smarter together in the Baltic Sea Region – taking innovation and 

smart specialisation across borders”. W trakcie konferencji prezentowano wyniki wspólnych 

działań badawczych i wdrożeniowych realizowanych w ramach projektu STARDUST. 

Podczas VI edycji European Maritime Day Valletta 2013 dr Joanna Kizielewicz  wraz  

z trzema studentkami Akademii Morskiej w Gdyni uczestniczyły w obchodach European 

Maritime Day, które odbyły się na Malcie, w miejscowości Valletta. Organizatorami byli 

Komisja Europejska w partnerstwie z Maltańskim Ministerstwem Infrastruktury, Transportu  

i Komunikacji oraz Maltańskim Ministerstwem Turystyki, Kultury i Środowiska. Dr Joanna 

Kizielewicz wygłosiła referat pt.  „Cooperation for the development of maritime and coastal 

tourism in the Baltic Sea Region” oraz przewodniczyła warsztatom pt. "Maritime Education – 

Maritime Tourism – Maritime Innovation". Wzięło w nich udział 37 przedstawicieli różnych  

podmiotów i instytucji z Europy i świata, miedzy innymi z: Komisji Europejskiej, State 

Chancellery Mecklenburg-Vorpommern, Ministerstwa Turystyki Włoch, Ministerstwa 

Transportu Cypru, World Maritime University, Laura University of Applied Science, 

University of Turku z Finlandii, Defence Directorte Malta, University of Rabat, University of 

Tunis, i z Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Instytutu 

Morskiego z Gdańska i inni. Ponadto pod kierunkiem dr Joanny Kizielewicz została 

przygotowana prezentacja pt. “Gdynia Maritime University as a center of scientific researches 

and education of staff for maritime and coastal tourism industry. Po zakończeniu warsztatów 

Pani dr Joanna Kizielewicz otrzymała gratulacje od przedstawicieli European Commission 

oraz uczestników warsztatów za profesjonalną organizację oraz wysoki poziom 

merytoryczny. Materiały konferencyjne  z EMD zasiliły zasoby Biblioteki Głównej Akademii 

Morskiej w Gdyni. 

 

27-29. IX.2013 - “Scientific Conference of Innovative Approaches to the Contemporary 

Economic Problems”, DIEM 2013 1
st
 Dubrovnik International Economic Meeting, University 

of  Dubrovnik, Department of Economics and Business Economics, Dubrovnik, Croatia 2013. 

Dr Joanna Kizielewicz podczas wizyty na Uniwersytetcie  w Dubrowniku, w ramach 

Programu ERASMUS, nawiązała kontakty dzięki, którym została zaproszona do udziału                              

w konferencji pt. DIEM 2013 1
st
 Dubrovnik International Economic Meeting. Konferencja 

została zorganizowana pod patronatem The World Scientific and Engineering Academy and 

Society (WSEAS). Ponadto Pani dr Joanna Kizielewicz została zaproszona do Komitetu 

Naukowego konferencji. Jednocześnie opublikowała artykuł pt. Consumption of cruise ship 

passengers in tourist destinations, który został opublikowany w opracowaniu zbiorczym pod 

redakcją I. Vrodljak Roguż, I. Lončar, w “Scientific Conference of Innovative Approaches to 

the Contemporary Economic Problems”. 

 

10. Inne ważniejsze osiągnięcia wydziału  

 

W zakresie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. 

Dr inż. Aneta Ocieczek – pracownik naukowo- dydaktyczny z Katedry Organizacji Usług 

Turystyczno-Hotelarskich, na mocy Uchwały Rady Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu 
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Ekonomicznego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2013r. uzyskała stopień doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. 

  

Dr inż. Aleksandra Wilczyńska – pracownik naukowo-dydaktyczny z Katedry 

Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, na mocy Uchwały Rady Wydziału 

Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 8 maja 2013r. uzyskała 

stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.  

 

Dr Marzenna Popek – pracownik naukowo-dydaktyczny z Katedry Chemii  

i Towaroznawstwa Przemysłowego, na mocy Uchwały Rady Wydziału Towaroznawstwa 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013r. uzyskała stopień doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.  

 

Decyzją JM Rektora AMG dr hab. inż. Aneta Ocieczek oraz dr hab. inż. Aleksandra 

Wilczyńska, zostały zatrudnione z dniem 1 października br. na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego Akademii Morskiej w Gdyni.  Dr hab. Marzena Popek, decyzją JM Rektora 

AMG, została zatrudniona z dniem 1 marca 2014r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

Akademii Morskiej w Gdyni.   

 

Kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału (Katedry Logistyki i Systemów Transportowych) 

wzmocniło służbowe przejście z WN trzech nauczycieli akademickich: prof. dr. hab. 

Andrzeja Grzelakowskiego, dr. Adama Przybyłowskiego oraz dr. Macieja Matczaka.  

  

Pracownicy Wydziału w istotny sposób umocnili swoją pozycję naukową. Wyrazem tego jest 

powierzenie zespołowi naukowemu Katedry Systemów Informacyjnych organizacji,  

w kolejnych latach, dwóch ważnych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym.  

 

Istotnym osiągnięciem Wydziału było również utrzymanie dotychczasowej kategorii 

naukowej, uzyskanej na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej  

i badawczo-rozwojowej. Decyzją WNiSW z dnia 28-10-2013r. NR59/KAT/2013 przyznano 

Wydziałowi PiT AM w Gdyni kategorię naukową B.  
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11. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Wydziału za rok 2013  

lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 
Osiągnięta wartość na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdanie 

Informacja dot. przyczyn nie 

osiągniecia celu / Uwagi 
Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec roku, 

którego dotyczy sprawozdanie 

1 

Przygotowanie do uruchomienia 

specjalności prowadzonej równolegle lub 

wyłącznie  w języku angielskim od roku 

akad. 2015/2016 

dokument dot. 

powołania zespołu 

harmonogram prac zespołu ze 

wskazaniem wykonania zadań 

komisja programowa została 

powołana dnia 26-09-2013; 

 podjęto współpracę z biznesem, 

odbyły się cykliczne spotkania 

organizowane przez KEiZ; 

2 

Zatrudnianie profesorów zagranicznych, na 

zasadzie umowy zlecenia lub na etacie 

profesora wizytującego. 

liczba profesorów 

zagranicznych w 

każdym roku 

akademickim 

realizujących nie mniej 

niż po 60  godzin 

dydaktycznych 

zatrudnienie jednego  

profesora na kierunku 

Zarządzanie oraz na kierunku 

Towaroznawstwo 

podjęto rozmowy, planowane 

jest rozpoczęcie współpracy od 

semestru letniego 2013/2014 

termin zatrudnienia przesunięto 

na semestr letni 2013/2014 

3 

Przygotowanie do uruchomienia studiów 

doktoranckich na Wydziale 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. 

program studiów zatwierdzony program 

program jest w trakcie 

przygotowań, planuje się 

zakończenie prac w lutym 2014 

termin zatwierdzenia przez RW 

przesunięto na marzec 2014 

4 

Wzrost udziału  przychodów z działalności 

badawczej, badawczo-rozwojowej,  

eksperckiej i doradczej oraz sprzedaży 

licencji na rzecz praktyki w dochodach 

pozabudżetowych uczelni. 

% udziału przychodów 

w dochodach 

pozabudżetowych 

Wydziału 

co najmniej 5% 

dane będą możliwe do 

uzyskania z kwestury AMG na 

przełomie lutego / marca 2014 

Na podstawie informacji 

uzyskanych z kwestury  

udziału przychodów w 

dochodach pozabudżetowych 

Wydziału w roku 2013 wyniósł 

około 3% 

5 

Prowadzenie polityki kadrowej na 

Wydziale, tak aby nie było, pośród 

pracowników uczelni, adiunkta, który nie 

posiadałby co najmniej jednej publikacji w 

periodykach z bazy Journal Citation Reports 

(JCR) lub bazy European Reference Index 

for the Humanities (ERIH). 

liczba publikacji  w JCR 

lub ERIH będąca w 

przygotowaniu przez 

każdego adiunkta 

1 publikacja w przygotowaniu 

polityka kadrowa realizowana 

zgodnie z planem, podjęto 

działania zmierzające do 

uzyskania założonego celu 
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6 

Zwiększenie wskaźnika aplikacji składanych 

lub realizowanych przez zespoły w 

konkursach na projekty naukowo-badawcze 

i rozwojowe finansowane ze środków NCN, 

NCBiR oraz europejskich. 

liczba aplikacji 

składanych rocznie 
co najmniej 10 aplikacji 

złożono 7 aplikacji do NCN i 1 

do NCBiR, w trakcie realizacji 

pozostają 2 wnioski. 
 

7 

Wsparcie działań Prorektora ds. Nauki 

zmierzających do  wprowadzenia do bazy 

Journal Citation Reports (JCR) periodyku 

wydawanego przez Akademię Morską w 

Gdyni lub jej jednostki organizacyjne. 

liczba periodyków w 

przygotowaniu 
1 periodyk  w przygotowaniu 

periodyk jest w przygotowaniu. 

Publikacja ukaże się w roku 

2014. 
 

8 

Podniesienie standardu pracy poprzez 

modernizację pomieszczeń służących do 

obsługi procesu dydaktycznego. 

liczba 

wyremontowanych 

pomieszczeń 

Modernizacja pomieszczeń 

Dziekanatu studiów 

niestacjonarnych, remont 

pomieszczeń 

administracyjnych oraz 

korytarzy. 

zrealizowano zgodnie z planem 
 

9 
Promocja Wydziału wśród potencjalnych 

kandydatów na studentów. 

liczba zrealizowanych 

zadań wynikających z 

przyjętego planu 

promocyjnego 

zrealizowanie zamierzeń 

zgodnie z planem promocji 

WPiT z dnia 31.01.2013 

zrealizowano zgodnie z planem 
 

10 

Przygotowanie do uzyskania uprawnień do 

nadawania stopnia doktora w dyscyplinie 

ekonomia. 

liczba pracowników z 

tytułem naukowym 

profesora oraz w stopniu 

dr hab. w dziedzinie 

nauk ekonomicznych 

1 pracownik z tytułem 

naukowym profesora oraz 1 ze 

stopniem dr hab. 

zatrudniono pracownika z tyt. 

naukowym profesora oraz 

dwóch pracowników ze 

stopniem dr hab. zatrudniono na 

stanowisku prof. nadzw. AMG, 

jeden pracownik uzyskał 

stopień dr hab. 

 

11 

Przygotowanie koncepcji nowego kierunku i 

specjalności w celu uruchomienia od roku 

akademickiego 2014/2015 

koncepcja nowego 

kierunku i specjalności 

opracowana koncepcja 

nowego kierunku i 

specjalności 

zrealizowano zgodnie z planem 
 

program studiów 

opracowany program studiów 

nowego kierunku i 

specjalności 

zrealizowano zgodnie z planem 
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12. Kontrole / audity / oceny  przeprowadzone na wydziale w roku 2012 (np. PKA, 

STCW, Urząd Morski, ISO i inne) 

 

W roku 2013 na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa został przeprowadzony 

przez Polski Rejestr Statków  SA. w Gdańsku audyt recertyfikujący. Certyfikat nr NC-87/2. 

stanowi potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami 

normy ISO 9001:2008.  

 

 

 

Dziekan Wydziału 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 
 

 

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski 

http://wpit.am.gdynia.pl/images/certyfikat.jpg
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6. SPRAWOZDANIE PIONU KANCLERZA 

6.1. OŚRODEK ŻEGLARSKI  

 

 Ze względu na utratę mocy prawnej przepisów dotyczących prowadzenia egzaminów  

i wydawania patentów żeglarskich i motorowodnych w październiku 2012 r., działalność 

Ośrodka w zakresie szkoleń żeglarskich była możliwa dopiero po ukazaniu się nowych 

przepisów i podjęto ją od miesiąca lipca.  

 Najistotniejszym osiągnięciem realizowanym przez Ośrodek Żeglarski Akademii 

Morskiej w roku 2013 było złożenie do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku   o uznanie 

Akademii Morskiej w Gdyni, jako podmiotu upoważnionego do prowadzenia egzaminów na 

wszystkie patenty i licencje żeglarskie oraz motorowodne. W rezultacie tych działań 

Akademia Morska takie upoważnienie uzyskała. 

 W I kwartale 2013, działalność Ośrodka skupiona była na wykonywaniu prac 

remontowych sprzętu pływającego i na przygotowaniach do sezonu żeglarskiego.  

 W II kwartale 2013 zakończono wszelkie prace remontowe na sprzęcie pływającym  

i w 21 kwietnia zwodowano wszystkie zaplanowane do wodowania jednostki na wodę. W 

sumie zwodowano trzy jachty żaglowe, jacht motorowy oraz doraźnie   w czasie trwania 

całego sezonu wodowano na okres kilku do kilkunastu dni doświadczalną łódź elektryczną.  

 

Szkolenia żeglarskie 

 

Druga połowa II kwartału jak również cały III kwartał i pierwsza połowa  IV kwartału, 

zdominowane były działalności żeglarską. Sale wykładowe Ośrodka Żeglarskiego zostały 

udostępnione dla Wydziału Nawigacji, Studium Doskonalenia Kadr AM, jak również UKS 

Gdyńska Akademia Żeglarska. Ośrodek Żeglarski AM zorganizował i przeprowadził 

następujące szkolenia: 

- Młodszy Instruktor Żeglarstwa – 2 kursy – uczestniczyło 17 osób, 

- Instruktor Żeglarstwa – 1 kurs – uczestniczyły 4 osoby, 

- Jachtowy Sternik Morski – 1 kurs – uczestniczyło 10 osób, 

- Żeglarz Jachtowy – 1 kurs – uczestniczyły 3 osoby, 

- Sternik Motorowodny – 1 kurs – uczestniczyły 3 osoby. 

- Operator łączności bliskiego zasięgu – 1 kurs – uczestniczyły 4 osoby, 

- Warsztaty nawigacyjne – 1 kurs – uczestniczyło 5 osób,  

- Warsztaty ratownicze „Sea Survival” – 1 kurs – uczestniczyło 6 osób. 

Łącznie przeprowadzono 9 różnego rodzaju szkoleń, w których  uczestniczyły 52 osoby. 

Szkolenia żeglarskie zakończyły się egzaminami: 

- Jachtowy Sternik Morski – 2 egzaminy – uczestniczyło 14 osób, 

- Żeglarz Jachtowy – 1 egzamin – uczestniczyło 5 osób, 

- Sternik Motorowodny – 1 egzamin – uczestniczyło 9 osób. 

- Łącznie przeprowadzono 4 egzaminy, w których uczestniczyło 28 osób. 

 

Rejsy szkoleniowo – stażowe 

 

Rejsy szkoleniowe realizowane były formie praktyki żeglarskiej na jachtach Almak, Nest  

i Zawisza Czarny. 

Na jachcie Almak zrealizowano 17 rejsów, w których wzięło udział 69 osób. Jacht przebywał 

39 dni na morzu. Podczas postoju w Gdyni, jacht wykorzystywano do szkoleń i egzaminów 

na patenty żeglarskie. 
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Na jachcie Nest zrealizowano 11 dwutygodniowych rejsów, z czego 8 na wodach pływowych. 

W rejsach na s/y Nest uczestniczyło 78 osób, co stanowi 89% obłożenia. Jacht spędził 139 dni 

w morzu odwiedzając ok 40 portów zagranicznych w 9 krajach. 

Na jachcie Zawisza Czarny zorganizowano dwa rejsy, w którym uczestniczyło  

75 osób.  

 

Regaty 

 

 Do udziału w regatach rozgrywanych na wodach Zatoki Gdańskiej wyznaczono jacht 

Twins. Łącznie jacht uczestniczył w 8 regatach, w których nie odniósł żadnych sukcesów. 

Powodem był brak wyszkolonej załogi regatowej. Łącznie w regatach wzięły udział 33 osoby. 

W przerwach pomiędzy regatami, jacht wykorzystywano jako jednostkę treningową  

i szkoleniową. 

Ponadto podobnie jak w latach poprzednich, Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej 

współpracował z Bałtycką Akademią Rybołówstwa Morskiego, jako współorganizator 

międzynarodowych Regat o Puchar Barku Kruzensztern. W regatach wzięło udział  

11 jachtów w dwóch klasach. Regaty rozegrano na trasie Bałtijsk – Gdynia. 

 

Inne przedsięwzięcia 

 

 W ramach projektu edukacyjnego EduScience przeprowadzono zajęcia  dla 11 grup 

młodzieży szkolnej z gimnazjów i liceów z całej Polski, w których uczestniczyły 332 osoby. 

  

Podsumowanie 

 

Łącznie we wszystkich przedsięwzięciach zorganizowanych przez Ośrodek Żeglarski 

Akademii Morskiej w roku 2013 uczestniczyło 667 osób.  

Szacunkowe obliczenia wyniku finansowego wskazują, że gospodarka finansowa Ośrodka 

prowadzona była prawidłowo. 

Można uznać, że rok 2013 był dla Ośrodka Żeglarskiego AM rokiem udanym. Jednak należy 

zaznaczyć, że możliwości działania Ośrodka Żeglarskiego są znacznie wyższe i w roku 2013 

nie zostały w pełni wykorzystane.  

 

6.2. DZIAŁ TECHNICZNY 

Działalność inwestycyjna, remontowa i konserwacyjna. 
Dział Techniczny Akademii Morskiej zrealizował w 2013 roku szereg zadań inwestycyjnych, 

remontowych i związanych z utrzymaniem obiektów Uczelni  na ogólną kwotę 6.964.315zł.  

Wydatki poniesione na realizację powyższych zadań sfinansowane zostały w znacznym 

stopniu z Ogólnouczelnianego Funduszu Remontowego, Funduszu Pomocy Materialnej dla 

Studentów, w mniejszym stopniu z Funduszu Kosztów Ogólnych, Funduszu Rehabilitacji  

i Kształcenia Studentów Niepełnosprawnych, Funduszu Rektora, Funduszu Pionu Kanclerza, 

Funduszu ADM oraz przy współudziale środków własnych poszczególnych Wydziałów, 

Katedr.  Do największych zrealizowanych zadań należą : 

- Remontu pomieszczeń Pływalni Krytej (szatnie, natryski, podbasenie) – ETAP II. 

- Nadbudowa i przebudowa poddasza budynku F 

- Nadbudowa i remont budynku I.     

- Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku B 
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- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku C. 

- Remont elewacji Auli budynku B.  

- Remont instalacji c.o. i sieci zasilających budynek C. 

- Remont budynku H1. 

- Remonty pomieszczeń użytkowanych przez Wydział Mechaniczny, Wydział 

Elektryczny oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w Obiekcie nr I. 

- Remont pionów wod.-kan., c.o.,  w SDM nr 3 i 4. 

- Wymiana stolarki drzwiowej EI 60, EI 30 w SDM 4. 

- Roboty remontowe w mieszkaniach w Studenckim  Domu Marynarza Nr 2, 3, 4. 

 

Roboty konserwacyjne i drobne remonty realizowane są przez brygadę uczelnianą liczącą 

obecnie 6 osób. Brygada realizuje zadania związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem w 

ruchu budynków i ich instalacji oraz wiele różnych robót towarzyszących przy realizacji 

remontów i przebudów takich jak wymiana instalacji elektrycznych.  W roku 2013 elektrycy  

z brygady Działu Technicznego wykonali między innymi remont instalacji elektrycznej  

w pomieszczeniach dziekanatu studiów niestacjonarnych WPiT,  pomieszczeniach 

administracji w budynku F, sali wykładowej w budynku B, pomieszczenia Prorektora ds. 

Kształcenia, pomieszczenie Biura Karier, pomieszczenia KTiZJ, budynku ADM oraz remonty 

tablic rozdzielczych w budynku B, C i F. Natomiast stolarz oraz hydraulik z brygady 

remontowej Wykonali roboty malarskie w pomieszczeniach Wydziałów, poszczególnych 

Katedr oraz pomieszczeń ogólnodostępnych – korytarze, hole.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.3. DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU  
 

Zespół Zaopatrzenia i Transportu realizuje zadania w zakresie  zaopatrzenia w środki 

rzeczowe oraz świadczenie usług transportowych zgodnych z potrzebami poszczególnych 

jednostek wchodzących w skład Akademii Morskiej. Drobne zakupy realizowano doraźnie, 

natomiast na wszelkie zamówienia powyżej 14.000 EURO przeprowadzono przetargi,  

w ramach których dokonywano zakupów systematycznie wg potrzeb w okresie trwania umów 

przetargowych. W roku 2013 nasza jednostka zarejestrowała 2766 transakcji handlowych na 

kwotę 1 162 397,85 -zł.    

Przy zakupach materiałów, urządzeń i narzędzi szczególną uwagę zwracano na ich 

dobrą jakość  i cenę. Podobnie podczas zlecania usług.  

Umundurowanie studentów odbywało się sprawnie. Część studentów kierowano na 

miarowe szycie z powodu ich nie typowych wymiarów. Ogółem umundurowano 387 

studentów  w tym 52 mundury uszyto na miarę. W ciągu roku ze względu na rezygnację  lub 

skreślenie z listy studentów rozliczono z umundurowania 269 osób.  

Uczelnia posiadała w eksploatacji sześć pojazdów oraz jedną przyczepę. 

Łącznie samochody dostawcze i osobowe przejechały 68602  km spalając 7458 litrów paliwa 

oraz VW – KES przejechał 40500 km zużywając 4054 litry paliwa.  61 lit. zakupiono do 

kosiarek i innych urządzeń szkolnych ) na kwotę 405,17    PLN. Z ogólnej kwoty kosztów 

paliwa sam. GA- 4639J  obciążono użytkownika sumą 2778,03 PLN oraz kwotą 1 800 PLN, 

jako opłatę za korzystanie do celów prywatnych.  

Ponadto, wydatkowano na materiały eksploatacyjne typu: płyny do spryskiwaczy, chłodnic, 

żarówki samochodowe, oleje silnikowe itp.  kwotę – 1177,18 PLN przeglądy i naprawy – 
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23806,41 PLN oraz na opłaty parkingowe, skarbowe i za przejazd płatnymi autostradami  

kwotę 1223,96 PLN.                      

         Koszty polis ubezpieczeniowych OC, AC, NW i ASSISTANCE POLSKA na  

samochody AM wyniosły 21785 PLN. 

 

 

6.4. ZESPÓŁ DS. INWENTERYZACJI  

 
Zatwierdzony plan inwentaryzacji na rok 2013 przewidywał przeprowadzenie inwentaryzacji 

środków trwałych i materiałów w 24 obiektach spisowych Akademii Morskiej oraz majątek 

statków szkolnych. Inwentaryzację majątku statków szkolnych („Dar Młodzieży” i „Horyzont 

II”) przeprowadziły zespoły spisowe powołane przez Kapitanów spośród członków załogi. 

Powyższy plan został zrealizowany w całości. W toku realizacji zadań planowanych 

przeprowadzono dodatkowo 12 inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych z  powodu zmian osób 

materialnie odpowiedzialnych w: Magazynie Kwatermistrza-SDM 4 (2 razy), Magazynie 

Kwatermistrza SDM nr 2, Akademickim  Domu Marynarza nr 1, Magazynie Kwatermistrza 

ADM nr1, Katedrze Fizyki, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Katedrze Transportu 

i Logistyki ,Katedrze Logistyki Morskiej, Magazynie Głównym (2 razy), Klubie Studenckim 

„Bukszpryt” oraz 2 inwentaryzacje doraźne: w Katedrze Eksploatacji Statków, Magazynie 

Sprzętu Sportowego SWF i Sportu, a także 1 inwentaryzację dodatkową w Magazynie 

Sprzętu Sportowego  SWF i Sportu.  

Do przeprowadzenia spisów zużyto  179 „arkuszy spisu z natury” oraz 33 „arkusze spisowe” 

– wydruki komputerowe. W ciągu omawianego okresu dokonano 57 „zmian miejsc 

użytkowania”. Zostały wymienione książki inwentarzowe: na środki trwałe o wartości do 

3.500zł - 20szt. oraz 12 szt. na środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł. W trakcie spisów  

z natury stwierdzono występowanie następujących różnic inwentaryzacyjnych: nadwyżka:  

w  Katedrze Automatyki Okrętowej - pole spisowe „211”, Katedrze Matematyki – pole 

spisowe”106”, niedobór: Model Ratowania Rozbitka-pole spisowe”409”, Magazyn Sprzętu 

Sportowego SWF i Sportu-pole spisowe”616”.  

Po złożeniu wyjaśnień przez osoby materialnie odpowiedzialne Komisja Inwentaryzacyjna  

w protokole z dnia 28.06.2013r. i 18.12.2013r. określiła przyczyny wystąpienia różnic  

i postawiła stosowne wnioski do decyzji Kanclerza. Ustalono, że nadwyżki wynoszą: 

12.826,74 zł i powstały na skutek błędnej ewidencji księgowej, natomiast niedobory: 

10.443,17 zł, uznano jako niezawinione oraz zdjęte ze stanu ewidencji księgowej. 

Sukcesywne przeprowadzanie likwidacji środków trwałych jest istotnym elementem 

porządkowania stanu majątku Akademii Morskiej. W roku 2013 kwota likwidacji wyniosła: 

1.899.124,21 zł. Kwota ta dotyczyła między innymi likwidacji środków trwałych 

amortyzowanych o wartości powyżej 3.500 zł (likwidacja komputerów, oprogramowania, 

różnego typu urządzeń).  

W związku ze zmianą programu komputerowego kontynuowano nowe oznakowanie majątku.  

 

6.5. ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

Działalność informacyjna 

Utworzono nową stronę www Zamówienia publiczne zawierającą pełną informację  

o działającym w AMG systemie udzielania zamówień publicznych oraz przepisach. 

Publikowano ogłoszenia o postępowaniach zarówno na własnej stronie jak i w portalu UZP, 

Biuletynie UZP oraz w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. 
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Szkolenia 

Jednostka udzielała na bieżąco informacji o wszelkich komentarzach, interpretacjach  

i zmianach przepisów prawa zamówień publicznych oraz w miarę możliwości zalecała 

uczestnictwo i uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach z zakresu zamówień 

publicznych. 

Wiedzę z zakresu zamówień publicznych pracownicy nabywali również w drodze lektury 

uznanych na rynku i zaprenumerowanych czasopism związanych z tą tematyką.  

 

Kontrola realizacji zamówień publicznych 

Przeprowadzano kontrolę bieżącą postępowań rejestrowanych w obsługującym zamówienia 

publiczne AMG Systemie Pro Publico.  

Dokonywano rejestracji w Centralnym Rejestrze Zamówień Publicznych i przeprowadzano 

wszystkie zamówienia publiczne o wartości powyżej 14 000 EUR z zastrzeżeniem,  

że zamówienia publiczne dotyczące robót budowlanych przeprowadzał AIT z udziałem AEZ.  

W 2013 roku zgłoszono do CRZP 81 wniosków w sprawie wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, z czego: 

- 6 wniosków dotyczyło postępowań o wartości poniżej 14 000 EUR 

- 1 postępowanie pozostało do zakończenia w 2014 roku 

W 2013 roku zakończono podpisaniem umowy 1 postępowanie wszczęte w 2012 r. 

W 2013 roku zawarciem umów zakończyło się 68 postępowań, w tym 1 wszczęte w 2012 

roku, z czego: 

 w trybie przetargu nieograniczonego (PN) –  50 (w tym: 1 z 2012 roku) 

 w trybie zapytania o cenę (ZC)   –   4, 

 w trybie z wolnej ręki (WR)    –   14, 

W 2013  roku zawarto 100  umów, w tym 1 umowę z postępowania wszczętego w 2012 roku. 

W 2013 roku unieważniono w całości 6 postępowań. 

Łączna wartość zawartych w trybach PZP w 2013 roku umów wynosi: 

 netto:   18 942 798,26 zł 

 brutto: 22 731 829,61 zł 

Wartość szacunkowa postępowań wszczętych i pomyślnie zakończonych w 2013 roku 

wyniosła: 5 781 729,85 EUR 

 

 

6.6. SPECJALISTA DS. ARCHITEKTURY WNĘTRZ 

 
W roku 2013 realizowałem: inwentaryzację.  prace projektowe, nadzór wykonawczy nad 

realizacją dostaw oraz wybór materiałów różnego rodzaju (wykładziny, kolorystyka ścian, 

tapicerka, itp.). 

Przygotowałem i zrealizowałem dwa przetargi dotyczące dostawy mebli biurowych oraz 

hotelowych dla AMG.  

Przetarg CRZP/43/2013/AEZ/ dotyczył około 40 pomieszczeń: Prorektoratu ds. Nauki, 

Wydziału Elektrycznego, ADM, SDM nr  2, 3 oraz 4.  

Przetarg CRZP/69/2013/AEZ/ dotyczył około 20 pomieszczeń: Wydziału Mechanicznego, 

Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Wydziału Elektrycznego, Wydziału 

Nawigacyjnego oraz Prorektoratu ds. Kształcenia. 

Dodatkowo zaprojektowałem oraz sprawowałem nadzór nad dostawami mebli dla około 

20 pomieszczeń: Biura Rektora, Prorektoratu ds. Kształcenia, Dziekanatu Wydziału 

Elektrycznego oraz  Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Wydziału 

Nawigacyjnego, Wydziału Mechanicznego, Pionu Kanclerza.   
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6.7. DZIAŁ DOMÓW STUDENCKICH 
 

Gospodarka miejscami – przydział miejsc dla studentów i pracowników w Studenckich 

Domach Marynarza AMG. 

 

Studenckie Domy Marynarza nr 2, 3 i 4 – 848 miejsc, koszty utrzymania pokrywane  

z  Funduszu Pomocy Materialnej Studentów, wpływy z opłat studenckich za zamieszkanie  

i działalności hotelowej. Średnie wykorzystanie miejsc w roku 2013 – na poziomie 73,56 %.  

Przychody, opłaty studentów w 2013 r. za zamieszkanie w SDM – 2 074 902,94 zł - 

Przydziału miejsc na nowy rok akademicki 2013/2014 dla studentów II – V roku w 

poszczególnych SDM-ach dokonywali prodziekani wydziałów, zgodnie z indywidualnymi 

wnioskami zaopiniowanymi przez Rady Mieszkańców i kierowników SDM.                                    

Studenci I roku którzy ubiegali się o miejsce w SDM, przydziału dokonali prodziekani 

poszczególnych wydziałów w oparciu bilans miejsc sporządzony przez Kierownika Działu 

Domów Studenckich i przekazany Prorektorowi ds. Kształcenia.                                                                   

Wszystkim studentom Akademii Morskiej w Gdyni ubiegającym się o zakwaterowanie w  

SDM - miejsca przyznano.  

Około 35 osób z I roku oraz 71 studentów lat starszych którym przyznano miejsce w 

akademiku na rok akademicki 2013/2014 nie zgłosiło się do zakwaterowania. Część z nich 

zgłosiło rezygnację z zamieszkania po rozpoczęciu roku akademickiego bez istotnego 

uzasadnienia. Wydziały po interwencji ADS skierowały około 10 osób z rezerwy. 

 

Gospodarka miejscami – przydział miejsc dla  pracowników skierowanych  do 

Akademickiego Domu Marynarza AMG. 

 

Akademicki Dom Marynarza, który pełni funkcję hotelu asystenckiego dla pracowników 

AMG  - 136 miejsc oraz prowadzi działalność hotelową, całoroczną – 72 miejsca. Koszty 

działalności pokrywane z opłat / 322 508,16 zł. / wnoszonych przez pracowników oraz 

przychodów z działalności hotelowej. Stawka odpłatności za 1 miejsce wnoszona przez 

mieszkańców jest uaktualniana co kwartał w oparciu o rzeczywiste koszty utrzymania. 

Decyzją JM Rektora AM z dnia 01.06.2011 r. mieszkańcy wnoszą ponadto opłaty na Fundusz 

Remontowy ADM. W 2013 r. wynosi on  20,00 zł za 1 miejsce normatywne zajmowane przez 

mieszkańca. 

Wpływy z działalności hotelowej w roku 2013 wyniosły 686 809,30 zł  i były wyższe  

w porównaniu z rokiem 2012 o 30,51 %. Wypracowane przychody z działalności hotelowej 

mają istotny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji a tym samym na wysokość odpłatności 

z tytułu zamieszkania pracowników AMG  mieszkających w ADM. 

Lokatorzy wg umowy najmu – 5 lokali. Odpłatność – czynsz obliczony na poziomie 3%  

stawki odtworzeniowej +opłata za Media. 

 

 

Gospodarka miejscami - Działalność hotelowa prowadzona przez ADS.  

 

Miejscami wolnymi w okresie letnim jak i po 15.10.2013 r. dysponował Kanclerz AMG.                                                                                                                                

W ciągu roku akademickiego miejsca niewykorzystane w akademikach przez studentów 

przeznacza się na działalność hotelową. Akademiki w okresie letnim  prowadzą otwartą 

działalność hotelową o zróżnicowanym standardzie. Przychody z działalności hotelowej 

prowadzonej w akademikach w ciągu roku akademickiego/w miarę wolnych miejsc/oraz    

w okresie letnim, zasilają Fundusz Pomocy Materialnej Studentów AM z przeznaczeniem  
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na poprawę warunków zamieszkania studentów/naprawy, remonty/bazy mieszkaniowej 

akademików. 

Łączne przychody w 2013 r. z działalności hotelowej prowadzonej w SDM-ach, ADM             

i Hostelu „Mały Żagiel” wyniosły 2 811 243,63 zł. Wykazały wzrost przychodu z tej 

działalności w porównaniu z rokiem 2012 o 42,78 %. 

W tym: 

 SDM-2 – przychody łączne 1 140 516,96 zł. zł , były wyższe w porównaniu z rokiem 2012   

               o 59,07 %. w tym „Mały Żagiel” – przychody – 632 911,16 zł.  

ADM – przychody 686 809,30 zł , były wyższe w porównaniu z rokiem 2012 o 30,51 %. 

SDM -3 - przychody 527 001,93 zł , były wyższe w porównaniu z rokiem 2012 o 41,24 %. 

SDM -4 - przychody 456 915,46 zł , były wyższe w porównaniu z rokiem 2012 o 29,59 %. 

 

Poprawa warunków zamieszkania i bezpieczeństwa w Studenckich Domach Marynarza. 

               

- W SDM-2 - remont 15 pokoi, Wymiana poziomów CW i ZW. Remont posadzek p.400 DŻ 

- W SDM-3 - remont kapitalny 6 mieszkań, odmalowanie interwencyjne 7 pokoi i kuchni  

                       oraz kilkanaście łazienek. 

                     - Modernizacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.  

                     - Wymiana 2 pionów Wod-Kan. Wymiana 35 drzwi wejściowych do mieszkań     

                       na spełniające wymogi p. poż. 

- W SDM-4 - remont kapitalny 10 mieszkań, odmalowanie interwencyjne 15 łazienek  

                     - Remont Klatek Schodowych, malowanie i wymiana grzejników CO.  

                     - Wymiana 3 pionów kanalizacji oraz CO i CW. 

                     - Zakończono wymianę drzwi do mieszkań i zsypów na spełniające wymogi     

                        bezpieczeństwa  pożarowego.. 

- W ADM  - remont kapitalny 1 mieszkania oraz wykonano drobne prace konserwacyjne. 

 

Nakłady remontowe, modernizacyjne z FPMS - ADS w roku 2013r.  -  1 331 802,19 zł. 

 

 

6.8. DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH  
 

I.  Zatrudnienie  

 

W 2013 roku w Akademii Morskiej w Gdyni  zatrudniono 135 pracowników, a ze 124 

pracownikami rozwiązano stosunek pracy. Z urlopów bezpłatnych, wychowawczych  

i macierzyńskich powróciło 21 osób, a 26 osób na takie urlopy odeszło. 

Ruch osobowy w poszczególnych grupach pracowniczych  przedstawia poniższa 

tabela: 
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W listopadzie i grudniu 2013 r. dokonano uporządkowania przynależności pracowników nie 

będących nauczycielami akademickimi do odpowiednich grup zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej /Dz. U. nr 423, poz. 1447/, w związku  

z czym uległa zredukowaniu grupa pracowników inżynieryjno-technicznych m. in.  

o pracowników Biblioteki, którzy w poprzednich latach byli wliczani do pracowników 

inżynieryjno-technicznych. 

Zmiany organizacyjne w tym zakresie zaznaczono także w powyższej tabeli - *. 

Ogółem zatrudnienie wzrosło w stosunku do stanu na 31.12.2012 r. o 6 osób a w przeliczeniu 

na etaty o 3,53 w stanach na koniec roku nie uwzględniono pracowników przebywających na 

urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich. 

Zatrudnienie w grupie nauczycieli akademickich zmniejszyło się o 2 osoby a w przeliczeniu 

na etaty o -4,25 kilku osobom obniżono wymiar etatu. Zmniejszenie zatrudnienia w grupie 

nauczycieli akademickich nastąpiło na Wydziale Mechanicznym i na Wydziale 

Nawigacyjnym. 

W 2013 roku wszyscy pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni otrzymali podwyżki 

wynagrodzeń. 

Nauczyciele akademiccy od 2013 roku otrzymują premie na podstawie zarządzenia nr 19 

Rektora AMG z dnia 05.07.2013 r. 

Sekcja Płac DSP w 2013 r. wykonywała typowe czynności związane z wynagrodzeniami 

osobowymi i bezosobowymi zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: 

- terminowe sporządzanie list płac, list wypłat nagród jubileuszowych, wyliczanie 

ekwiwalentów, odpraw, zasiłków  i innych świadczeń, 

- sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

- sporządzanie list wypłat - umów  zleceń i umów o dzieło na usługi wykonywane na rzecz 

AMG oraz dokonywanie wyliczeń podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, 

- sporządzanie list wypłat dla studentów i doktorantów. 

Dokonano rocznego rozliczenia podatkowego za 2013r. każdego pracownika. Po raz pierwszy  

przygotowano deklaracje podatkowe drogą elektroniczną. E-deklaracja podatkowa powoduje, 

że system podatkowy w naszej Uczelni zbliża się do standardów wyznaczanych przez Unię 

Europejską. 

W 2013 r. kontynuowana była ścisła kontrola oraz bieżące zgłaszanie i poprawianie błędów  

w nowo wdrożonym Zintegrowanym Systemie Informatycznym Kadrowo- Płacowym. 

 

Grupy pracownicze 
Zatrudnienie 

31.XII.2012 r. 

Przyjęcia  Zwolnienia Zatrudnienie 

31.XII.2013 r. 

Nauczyciele akademiccy 326 35 37 324 

Prac. naukowo i inż. - 

techn. 

124 20 20/+33/* 91 

Prac. Biblioteki i Wyd.    19* 

Pracownicy administracji 142 23/+14/* 29 150 

Pracownicy obsługi 131 37 30 138 

Statki szkolne 43 41 34 50 

razem 766 156 150 772 
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Działalność Archiwum AMG za 2013 rok. 

 

1. Wystawiano zaświadczenia  absolwentom Uczelni o przebiegu studiów dla potrzeb 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Udostępniano dokumentację jednostkom i komórkom organizacyjnym Uczelni. 

3. Przyjęto protokołami zdawczo - odbiorczymi od jednostek i komórek organizacyjnych 

Uczelni około 64,5 mb akt / kat. A, B-50, B-10, B-5, B-1/, w tym: 

-    Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa /studia stacjonarne i niestacjonarne/ -1357 

teczek, 

-     Wydział Elektryczny /studia stacjonarne i niestacjonarne/ - 300 teczek 

-     Wydział Mechaniczny /studia stacjonarne i niestacjonarne/ - 396 teczek, 

-     Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - akta kategorii  A, 

-     Sesje egzaminacyjne – akta kategorii B50, 

-     Prace dyplomowe WPiT kat B50  74 szt., 

-     Indeksy kat. B50, 

-     Listy stypendialne B5, 

- Dział Techniczny:  akta kat A i B10, 

- Dział Spraw Pracowniczych: akta kat.B50 - 89 teczek i B5, 

- Kwestura: akta kat A, B50, B20, B10, B5, 

- Zespół ds. Kształcenia: Rekrutacja akta kat. A, 

- „Dar Młodzieży” – Dzienniki Pokładowe kat. A – 5 szt. 

 

4. Udostępniono /wyłącznie na miejscu/ akta o znaczeniu historycznym /kat. A/,  akta 

płacowe pracownikom Uczelni oraz  prace dyplomowe za zgodą dziekanów AMG. 

5. Dokonano brakowania 1020 KG ok. 25 mb dokumentacji niearchiwalnej kat. B  

po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego w Gdańsku /zgoda nr 210/13 z dn. 

15.07.2013/  Dokumentację zniszczył zakład Dokumenta  /certyfikat zniszczenia  

nr 00091835 i 00091836/. 

6.9. ADMINISTRACJA OBIEKTU NR 1 
  

W zakresie zadań podstawowych utrzymano gotowość techniczno-eksploatacyjną  

i sanitarną obiektów dydaktycznych przez zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii 

cieplnej, gazu, wody i innych usług komunalnych. Monitorowano także prawidłowości 

naliczeń za media i usługi komunalne w zakresie zgodności ze wskazaniami przyrządów 

pomiarowych oraz zastosowania właściwych stawek, ciągłości i jakości świadczonych usług. 

Ponadto Ewidencjonowano koszty i w przypadku wystąpienia niezgodności zgłaszano 

reklamacje u dostawców. 

Wykonywano bieżące i okresowe prace porządkowe w pomieszczeniach Uczelni.  

W zakresie okresowych prac porządkowych kontrolowano obce firmy wykonujące takie prace 

(mycie i nakładanie polimeru, mycie okien wysokich, odśnieżanie, prace ogrodnicze)   

w całym obiekcie. Zadbano o utrzymanie czystości czystość posesji i odpowiedni stan zieleni 

poprzez wykonywanie bieżących prac porządkowych na terenie Obiektu 1 z uwzględnieniem 

hierarchii zadań oraz pory roku i warunków pogodowych, 

Dokonano corocznych przeglądów stanu technicznego budynków ze szczególnym 

uwzględnieniem sal wykładowych. Przygotowywano pomieszczenia do remontu oraz 

ustawiano meble i wyposażenie po remoncie. 

Kontrolowano na bieżąco kompletności kluczy p.poż. od drzwi zewnętrznych  

i wewnętrznych wszystkich pomieszczeń . 
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Monitorowano zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i pożarem, dokonując 

okresowych przeglądów instalacji gazowej, kominowej, p.poż., monitoringu wewnętrznego  

i zewnętrznego. Zapewniono łączność telefoniczną zewnętrzną i wewnętrzną – stacjonarną  

i komórkową. 

Przejęto obsługę administracyjną ZFSS w zakresie dokumentacji (zapomogi, pożyczki 

oraz dofinansowania dzieci i pracowników). 

Dokonywano kontroli nad umowami najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiekcie dla 

kontrahentów zewnętrznych i sporządzano aneksy. Uczelnia wydzierżawiała powierzchnię 

użytkową 18 stałym najemcom oraz 5 firmom z automatami spożywczymi na łączną 

powierzchnię 2.081,96 m
2
 łączna kwota z wynajmu wyniosła  467.188,92  zł netto.  

Przygotowano uroczystości Święta Szkoły, Inauguracji Roku Akademickiego oraz 

współdziałano  w organizacji Balu Morskiego a także sympozjów naukowych oraz innych 

wydarzeń na terenie Obiektu 1. Współdziałano z innymi jednostkami uczelnianymi  

w działaniach związanych z promocją Uczelni. Dekorowano obiekt w święta państwowe  

i uczelniane. 

 

 

6.10. ADMINISTRACJA OBIEKTU  NR 2 
       

 

W roku 2013 dokładano wszelkich starań, ażeby zabezpieczyć ciągłą sprawność wszystkich 

systemów zaopatrzeniowo-technicznych obiektu. Dążono także do zapewnienia czystości  

i eleganckiego wyglądu wszystkich pomieszczeń i korytarzy oraz terenu wokół Obiektu WN  

i Pływalni. 

Reagowano natychmiast na wszelkie awarie i niesprawności urządzeń elektrycznych, 

telekomunikacyjnych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz wodociągowych i grzewczych. 

         Zgodnie z zaleceniami Sanepidu dotyczącymi poprawy wyglądu głównego holu 

wejściowego WN przeprowadzono jego doraźną renowację. 

Ponadto, z końcem 2013r. do Administracji Obiektu nr 2 została włączona Pływalnia Kryta 

AM. 
 

 

6.11. PŁYWALNIA KRYTA 
 

W 2013 roku Pływalnia Kryta była czynna przez okres 7,5 miesięcy ze względu na 

przeprowadzany w okresie letnim remont. Standardowy tydzień obejmował  135 godzin po 45 

min. zajęć. W okresie normalnej działalności odnotowano łącznie 68,669 wejść na basen,  

w tym 29,057 wejść studentów. 

Przychody brutto Pływalni wyniosły 357 333,58 zł, a koszty eksploatacji 987 977,44 zł,  

(w tym kwotą 123 619,04 zł. obciążono SWFiS). 

Poza studentami AM z basenu korzystało 5 szkół podstawowych, 2 szkoły policealne, 4 kluby 

żeglarskie, 2 firmy prywatne, 13 szkółek nauki pływania (w tym 5 nowych), a także klienci 

indywidualni. Organizowane były także regularne zajęcia z zakresu indywidualnych technik 

ratowniczych. Administracja Pływalni podjęła również stałą współpracę z firmami 

organizującymi próby pianek do triathlonu oraz zawody triathlonowe. 

Ponadto, w 2013 roku na Pływalni Krytej obyło się 6 kontroli z Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, w wyniku których nie stwierdzono żadnych uchybień. 

Z końcem 2013r. Pływalnia Kryta została włączona do Administracji Obiektu nr 2. 
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6.12. ZESPÓŁ  DS. INFORMATYCZNYCH    
 

Głównym zadaniem Zespołu była bieżąca obsługa uczelni w zakresie utrzymania sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania w Pionach Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza. 

Opiekowano się stacjami roboczymi, serwerami oraz infrastrukturą techniczną. 

Diagnozowano występujące problemy w sprzęcie oraz w oprogramowaniu. Instalowano nowe 

oprogramowanie. Usuwano drobne usterki sprzętu. Zespół obsługiwał systemy informatyczne 

Simple.ERP, POL-on, F-Secure oraz archiwalne HIT (Kadry i Płace) i Unisoft  

(FK i Magazyn). Wspomagano od strony merytorycznej komisje przetargowe w 

postępowaniach na zakup sprzętu komputerowego. Wspomagano merytorycznie procesy 

decyzyjne w Pionie Kanclerza.  

Uczestniczono w pracach nad przygotowaniem przetargu na ZSIWPK, wybraniem oferty  

oraz we wdrożeniu systemu w ramach Zespołu Wsparcia Informatycznego. Brano udział w 

analizie przedwdrożeniowej, analizie technicznej infrastruktury oraz kontaktach  

z Wykonawcą.  

Udzielano również pomocy technicznej oraz doradczej innym komórkom organizacyjnym 

Uczelni. 

 

 

6.13. KWESTURA  
 

Kwestura zajmuje się księgowaniem dokumentów, rozliczaniem zaliczek, 

sporządzaniem sprawozdań. Od 1 stycznia 2012 roku Akademia Morska pracuje w systemie 

Simple.ERP. Program jest zintegrowany i przejmuje wzajemnie dokumenty księgowe 

pomiędzy poszczególnymi modułami. Jest na bieżąco uzupełniany o nowe funkcjonalności  

i raporty. Program posiada świadectwa zgodności z ustawą o rachunkowości oraz pełną 

dokumentację obsługi i systemu przetwarzania danych. Dla zabezpieczenia danych sporządza 

się kopie zapisywane na komputerowych nośnikach danych . Kopie te są przechowywane 

zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązującą w Uczelni Instrukcja Kancelaryjną  

i Przepisami Archiwalnymi.        

W roku 2013 w Kwesturze realizowano szereg zadań, oprócz m.in. księgowania 

dokumentów, wykonywania przelewów, obsługi kasowej i bankowej, rozliczano projekty 

unijne takie jak: Ster dla B+R, Przebudowa starej kotłowni na Bibliotekę Główną, Rejs do 

kariery. 

Od początku 2013 roku Akademia Morska w Gdyni rozpoczęła współpracę z BRE 

BANKIEM SA ograniczając obroty z Kredyt BANKIEM. Od 25 listopada 2013 roku BRE 

BANK SA zmienił się w mBank. 

Kwestura wykonuje szereg sprawozdań, z których najważniejsze jest sprawozdanie  

finansowe. Sprawozdanie finansowe zawierające m.in. bilans i rachunek zysków i strat 

zostało sporządzane przez pracowników Kwestury na początku roku kalendarzowego wg 

stanu na dzień 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało zbadane przez 

biegłego rewidenta, który nie wniósł zastrzeżeń do prawidłowości jego sporządzenia.  

Po zatwierdzeniu przez Senat Akademii Morskiej w Gdyni, sprawozdanie finansowe wraz  

z Uchwałą Senatu zostało przekazane do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w Warszawie, Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku oraz opublikowane  

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Kanclerz 

mgr Sławomir Polański
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Załącznik B do P9                  

z dnia 25.09.13

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na 

koniec roku, którego dotyczy 

sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, 

którego dotyczy sprawozdanie

1 Poprawa stanu technicznego obiektów Uczelni. 
Dokonanie odbioru ostatecznego 

wykonanych robót budowlanych.

odbiór  robót budowlanych skutkujacy 

wydatkowaniem kwoty coanjmniej 

3.000.000

Łącznie odebrano roboty: 

Ogólnouczelniany Fundusz 

Remontowy 4.739.362 zł, Fundusz 

Pomocy Materialnej - 1.563.519 zł

-

2 Pozyskiwanie nowych klientów  dla Pływalni Krytej AM
Wzrost liczby osób korzystających z Pływalni 

Krytej AM.
5% spadek o 11,3% 

Spadek liczby osoób 

korzystających z usług Pływalni 

Krytej AM spowodowany był 5-cio 

miesięcznym okresem remontu 

pomieszczeń Pływalni

3

Utrzymanie gotowości techniczno-eksploatacyjnej i 

sanitarnej obiektów dydaktycznych umożliwiających 

realizację procesów dydaktycznych i naukowych

Liczba sal wyłaczonych z użytku z powodu 

nagłych awarii na więcej niż 1 dzień
mniej niż 5 w roku 0 -

4

Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, energii 

cieplnej, gazu, wody i innych usług komunalnych dla całej 

Uczelni

liczba awarii w sieciach przesyłowych i 

dytrybucyjnych mediów
mniej niż 2 w roku 1 -

5 Zapewnienie ochrony obiektów  przed zagrożeniami Liczba włamań, kradzieży, pożarów mniej niż 5 w roku 0 -

6
Zapewnie łączności telefonicznej zewnętrznej i 

wewnętrznej
Awarie, uwagi użytkowników. mniej niż 10 w ciagu roku 0 -

7

Współpraca z innymi jednostkami w celu wprowadzenia 

modułow oprogramowania e-Dziekanat i implemetacja z 

funkcjonujacym oprogramowaniem f-k

odbiór modułu rekrutacji do konca 2013 roku dokonanie odbioru brak odbioru modułu rekrutacji

Odbiór modułu rekrutacji nie 

nastąpił ze względu na nie 

wywiązanie się wykonawcy z 

terminów określonych w 

harmonogramie wdrażania na 

Uczelni systemu e-Dziekanat

8
Wprowadzenie systemu zarządzania bazą noclegową 

Akademii Morskiej w Gdyni
odbiór oprogramowania do końca 2013 roku dokonanie odbioru brak odbioru oprogramowania

do końca 2013 roku opracowano 

opis funkcjonalności sytemu 

zlecenie wykonania 

oprogrampowania przesunieto na 

2014. Zakłada się, że program 

będzie kompatybilny z 

opracowywanym systemem 

Dziekanat i wdrożonym 

programem finansowo-ksiegowym 

SIMPLE.

9
Rozszerzenie zakresu analiz dla innych jednostek i ich 

dostępność

wprowadzenie nowych rodzajów kwerend w 

oprogramowaniu f-k
10 nowych kwerend

wprowadzono 15 nowych rodzajów 

kwerend 
-

10
Udoskonalenie metody wyliczania kosztów kształcenia 

studentów
Dostosowanie do aktualnych przepisów Dostosowanie do aktualnych przepisów zrealizowano -

11 Efektywne wykorzystanie zasobów loklaowych w SDM . Liczba mieszkańców / liczba miejsc (w %)

Średnio miesięcznie 75 % w okresie od 

X do VI, wg stanu na dzień 15 każdego 

miesiąca

Średnio miesięcznie 75,47 % w 

okresie od X.2012r do VI 2013r, wg 

stanu na dzień 15 każdego miesiąca

-

12
Maksymalizacja zysków z wykorzystania wolnych pokoi w 

okresie poza rokiem akademickim

Wielkość wpływów za okres VI.2013 - 

IX.2013 (w zł)
1.250.000 zł

W 2013 roku osiagnięto wpływy na 

poziomie 1.918.545 zł
-

13 Optymalizacja kosztów eksploatacji pojazdów
Stosunek wielkości kosztów do poprzedniego 

okresu
Nie więcej niż 1 0,69 -

14 Prawidłowe udzielanie zamówień liczba i terminy wg Planu zamówień na 2013

Plan Zamówień Publicznych na 2013 

rok został zrealizowany z kilkoma 

wyjątkami.

Na postępowania na zakup: 

materiałów ogólnobudowlanych, 

materiałów metalowych, usług 

prawniczych, usług telefonii 

stacjonarnej - nie zlecono 

przeprowadzenia postępowań w 

trybach ustawy PZP ze względu 

na fakt, iż kwoty wydatkowanych 

środków nie przekroczyły progu 

ustawowego

Informacja dotycząca przyczyn 

nieosiągnięcia celu

                                Sprawozdanie z wykonania z planu działalności Pionu Kanclerza    za rok 2013

                                                                                                                    (nazwa jednostki organizacyjnej).

lp. Cel

Mierniki okreslające stopień realizacji celu


