


Wstęp 

Akademia Marynarki Wojennej będąca publiczną, akademicką uczelnią wyższą, służy obronności  

i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez 

kształcenie studentów, rozwój kadry i prowadzenie badań naukowych. 
 

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 była jednocześnie 92. rocznicą polskiego morskiego 

szkolnictwa wojskowego. Studia w nowym roku akademickim rozpoczęło 1456 studentów (w tym 965 –  

I st. oraz 491 – II st.) Ogółem w AMW studiowało 3677 studentów (w tym 3156 studentów studiów 

stacjonarnych oraz 521 studentów studiów niestacjonarnych). Z różnych form podnoszenia kwalifikacji 

w ramach studiów podyplomowych, kursów doskonalących i szkoleń specjalistycznych prowadzonych 

w Ośrodku Szkoleniowym AMW oraz  Centrum Doskonalenia Kursowego skorzystało 4790 osób, w tym  

778 studentów realizujących kursy STCW zgodnie z programami kształcenia.  
 

Uczelnia posiadała 11 uprawnień do prowadzenia studiów na poziomie I stopnia, 7 na poziomie  

II stopnia oraz 1 na poziomie III stopnia. Poszukując zoptymalizowanej oferty kształcenia kadr SZ RP, 

opracowano propozycje nowych specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów. 
 

Jeden wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,  

dwa - do nadawania stopni naukowych doktora. Czwarty wydział przygotowuje się do uzyskania 

takich uprawnień. 

 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

1 października 2014 r. w AMW  

„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus …”  

zabrzmiał po raz 92. 



Wstęp 

PRAWO 

Nowelizacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wejście w życie kolejnych rozporządzeń MNiSW 

dotyczących sfery Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i innych powodują konieczność 

opracowywania nowych dokumentów dla wszystkich obszarów działalności Uczelni. Senat AMW regularnie 

podejmuje uchwały spełniające wymogi zewnętrznych przepisów prawa. Treść uchwał dostępna jest na 

witrynie internetowej AMW www.amw.gdynia.pl  
 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Z początkiem roku akademickiego 2014/2015 zainaugurowano w Akademii Marynarki Wojennej trzecią edycję 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ta forma edukacji skierowana jest do seniorów, którzy ukończyli lub zbliżają się do 

ukończenia aktywności zawodowej i pragną rozwijać sprawność intelektualną. Dodatkowo inicjatywa wychodzi 

naprzeciw potrzebom osób, które chcą aktywnie i twórczo spędzać czas wolny. Zakres i tematyka dwuletniego 

cyklu zajęć ukierunkowano na problematykę morską oraz dostosowano do zainteresowań uczestników. W roku 

akademickim 2014/2015 z tej formy kształcenia skorzystało 31osób. 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

AKADEMICKIE BIURO KARIER 

Decyzją Rektora-Komendanta AMW nr 382 z 1.10.2012 r. powołane zostało Akademickie Biuro Karier (ABK). 

Siedziba biura mieści się w pok. 8 w budynku 7. Kierownik ABK – p. Radosław TYŚLEWICZ, tel. 261 262 833. 

r.tyslewicz@amw.gdynia.pl; Pracownicy: tel. 261 262 659; fax: 261 262 657.;  abk@amw.gdynia.pl  
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Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 





22 stycznia 2015 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni  
w obecności wiceminister Obrony Narodowej Pani Beaty OCZKOWICZ odbyła się uroczystość 
przekazania obowiązków Rektora – Komendanta. Zdający obowiązki kontradmirał dr inż. Czesław 
DYRCZ, po osiągnięciu wieku emerytalnego, odszedł do rezerwy po 42 latach służby i 8 latach 

dowodzenia uczelnią. Minister Obrony Narodowej nowym Rektorem – Komendantem AMW  
z dniem 23 stycznia 2015 r. mianował komandora prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA 

Władze Uczelni 

1a 
Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 



Rektor-Komendant AMW 

kmdr prof. dr hab.  Tomasz SZUBRYCHT 

kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI 

Prorektor ds. kształcenia 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ 

Prorektor ds. nauki 
dr hab. inż. Ryszard KŁOS 

Kanclerz 
dr Bogusław BĄK 

Władze Uczelni 

Zastępca Rektora - szef Pionu Ogólnego 

1b 
Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 



1c 

Organy jednoosobowe 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

17 grudnia 2014 r. na placu apelowym AMW, w obecności rektora-komendanta kontradmirała 
dr. inż. Czesława DYRCZA, odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dziekana Wydziału 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.  
Nowo wybranym dziekanem został kmdr dr hab. inż. Ignacy Gloza.  
Jego poprzednikiem był pełniący obowiązki dziekana kmdr dr inż. Waldemar MIRONIUK. 



1d 

Organy jednoosobowe 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

26 marca 2015 r.  w obecności rektora-komendanta komandora prof. dr. hab. Tomasza 
SZUBRYCHTA, odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dziekana Wydziału 
Dowodzenia i Operacji Morskich.  
Nowo wybranym dziekanem został kmdr dr hab. Jarosław TESKA.  

Poprzednikiem był aktualny Rektor-Komendant AMW. 



Rektor-Komendant AMW 

kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT 
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Organy jednoosobowe 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Art. 60 ust. 6. ustawy PoSW: 

„Organami jednoosobowymi 

uczelni są rektor i kierownicy 

podstawowych jednostek 

organizacyjnych. Kierownikiem 

wydziału jest dziekan.” 

Dziekan 

Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich 
 
kmdr dr hab. Jarosław TESKA, 
prof. nadzw. AMW 
 

 
 

Dziekan 
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
 
kmdr dr hab. inż. Ignacy GLOZA, 
prof. nadzw. AMW 
 
 

 

 
Dziekan 
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego 
 
dr hab. inż. Bogdan ŻAK,  
prof. nadzw. AMW 
 

 
 
Dziekan 
Wydziału Nauk Humanistycznych 
 i Społecznych 
 
dr hab. Piotr SEMKÓW,  

prof. nadzw. AMW 



Biuro Rektora 

Struktura Uczelni 

Rektor-Komendant AMW 

PION OGÓLNY 

PION 

KSZTAŁCENIA 

PION NAUKOWY 

Wydział 

Dowodzenia  

i Operacji 

Morskich 

Wydział 

Nawigacji  

i Uzbrojenia 

Okrętowego 

Wydział 

Mechaniczno- 

Elektryczny 

Wydział  
Nauk 

Humanistycznych 
i Społecznych 

PION 
DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 

PION  KANCLERZA 

Pełnomocnik  
ds. studenckich 

Wydział 
Wychowawczy 

Instytut 

Operacji 

Morskich 

Instytut  

Bezpieczeń. 

Narodowego 

Instytut 

Nawigacji  

i Hydrografii 

Morskiej 

Katedra 

Hydro-

akustyki 

Instytut 

Elektrotechn. 

i Automatyki 

Okrętowej 

Katedra 
Marynistyki 

Instytut 
Pedagogiki 

Instytut 

Budowy  

i Eksploatacji 

Okrętów 

Instytut 

Uzbrojenia 

Okrętowego  

i Informatyki 

Kat. Eksploat. 

Jedn. 

Pływającej 

Instytut 
Stosunków 
Międzyna-
rodowych 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Zakład 

Technologii  

Prac 

Podwodnych 

Zakład 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Katedra 

Matematyki  

i Fizyki 

Ośrodek 

Szkoleniowy AMW 

1f 

Centrum Analiz  
i Prognoz Bezp. 

Morskiego 
Państwa 



1g 

Lokalizacja  przestrzenna 

b. 278 

b. 7 

b. 9 

b. 10 

b. 5 

b. 11 

b. 353 

b. 354 b. 355 

b. 13 

ul. Inż. Śmidowicza 

b. 365 

b. 3 

 WNiUO 

 WME 

 WNHiS 

 WDiOM 

lokalizacja dziekanatów wydziałów akademickich 
 

budynek 3 – Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki  
budynek 5 – Wejście główne, Pion Doskonalenia 
Zawodowego, Dziekanat WM-E i WNHiS,   Oddział Personalny  
budynek 7 – Rektor, Pion Ogólny, Pion Kształcenia, Oddział 
Naukowy, Dziekanat WNiUO 
budynek 8 – Mały dom studencki 
budynek 9 – Dziekanat WDiOM, Studium Języków Obcych 

budynek 10 – Kwestura (kasa), Sala Tradycji  
budynek 11 – Stołówka akademicka 
budynek 13 – Służba zdrowia 
budynek 278 – Hala sportowa 
budynek 353 – WM-E, Dział Informatyzacji  
budynki 354, 355, 365 - Akademiki 

Wejście główne 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

b. 8 

b. 300 





Skład Senatu AMW, kadencja 2012 - 2016 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW Źródło: Komunikat nr 9 Komisji Wyborczej Akademii, z dn. 28.05.2012 roku 

2a 



Prace Senatu AMW 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

"Vir bonus est quis? Qui consulta patrum, qui leges 

iuraque servat -  

Któż z mężów jest dobry? Ten, który służy 

ustanowieniom senatu, prawom i ustawom” 

2b 

W roku akademickim 2014/2015 Senat Akademii Marynarki Wojennej podejmował 
uchwały w następujących terminach: 

 

w 2014 r.: 
• 20 listopada 
• 18 grudnia 

 
w 2015 r.:  

• 22 stycznia 
• 19 lutego 
• 19 marca 
• 16 kwietnia 
• 18 czerwca 
 

 

 
Senat AMW przyjął 69 uchwał  
- teksty dostępne są na stronie  
www.amw.gdynia.pl 
 

http://www.amw.gdynia.pl/




CERTYFIKATY UZNANIA 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

 

Pełna lista aktualnych 

zaświadczeń i certyfikatów 

znajduje się na stronie AMW 

 

http://www.amw.gdynia.pl/titl

e,Certyfikaty,pid,1720.html 

 

Międzynarodowa Organizacja 

Normalizacyjna (ISO, ang. International 

Organization for Standardization, fra. 

Organisation internationale de 

normalisation) - utworzona 23 lutego 

1947 r. z siedzibą  

w Genewie – organizacja pozarządowa 

zrzeszająca 160 krajowych organizacji 

normalizacyjnych. 

3a 

http://www.amw.gdynia.pl/title,Certyfikaty,pid,1720.html
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Jakość kształcenia, ISO 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 
3b 

Misją Akademii Marynarki Wojennej jest tworzenie warunków 
zapewniających bezpieczeństwo RP na morzu przez szerzenie 
wszechstronnej wiedzy, prowadzenie badań naukowych, wychowanie  
i kształcenie podchorążych i studentów cywilnych, a także doskonalenie 
żołnierzy zawodowych oraz pracowników administracji i gospodarki 
morskiej. Akademia deklaruje stałe podnoszenie jakości świadczonych 

usług edukacyjnych i prowadzonej działalności naukowo-badawczej.  

Jest to możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu oraz spełnieniu wymagań 
PN-EN ISO 9001:2009 i przestrzeganiu postanowień konwencji 
międzynarodowych, krajowych przepisów prawa i regulacji 
wewnętrznych. Akademia prowadzi certyfikację na zasadach i w pełnej 
zgodności z wymaganiami PN-EN ISO/lEC 17065:2013, którą realizuje 

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.  

Dla utrzymania wysokiego poziomu jakości usług badawczych, 
organizację laboratoriów uczelnia opiera na wymaganiach PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005+AC:2007. Akademia zapewnia kadrze i studentom 
uczelni standardy żywienia poprzez stosowanie wymagań PN-EN ISO 
22000:2006. Właściwy przebieg realizowanych w Akademii procesów, 
możliwy jest dzięki wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu systemu 

zarządzania jakością, określeniu obszarów, za które odpowiedzialne są 
władze uczelni, oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników  
w realizację ustalonych celów strategicznych. 



Jakość kształcenia, ISO 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej przekazuje, 

certyfikat uznania Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni w zakresie objętym 

postanowieniami Konwencji STCW 

wraz z załącznikiem określającym 

zakres usług szkoleniowych.  

W wyniku działań korygujących ze 

strony AMW wszystkie karty zostały 

zamknięte przez zespół kontrolny, 

który wystąpił do ministra właściwego 

do spraw gospodarki morskiej  

o uznanie AMW, tym samym  

o wystawienie przedmiotowego 

certyfikatu uznania.  

W związku z powyższym informujemy, 

iż kontrola rozpoczęta w lutym 2012 r. 

została zakończona wystawieniem 

przedmiotowego certyfikatu uznania. 

3c 



Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

W normie ISO/IEC 27001 wyróżniono 11obszarów, mających 

wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji: 

 
1. Polityka bezpieczeństwa; 
2. Organizacja bezpieczeństwa informacji; 

3. Zarządzanie aktywami; 
4. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich; 
5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe; 
6. Zarządzanie systemami i sieciami; 
7. Kontrola dostępu; 
8. Zarządzanie ciągłością działania; 
9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych; 
10. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem 

informacji; 

11. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami. 

Jest to norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem 

informacji. Została ogłoszona 14 października 2005 r. na podstawie brytyjskiego standardu  

BS 7799-2 opublikowanego przez BSI. W Polsce normę ISO/IEC 27001 opublikowano 4 stycznia 

2007 r. jako PN-ISO/IEC 27001:2007. Norma ta zastąpiła PN-I-07799-2:2005 czyli polską wersję 

brytyjskiego standardu BS 7799-2. 
 

ISO/IEC 27001:2007 jest specyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji na 

zgodność z którą mogą być prowadzone audyty, na podstawie których są wydawane 

certyfikaty. 

CERTYFIKATY UZNANIA 

31 maja 2012 roku weszło w życie 

Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych. 

Rozporządzenie definiuje wymogi  

w odniesieniu do 3 aspektów: 

1. Krajowych Ram 

Interoperacyjności, 

2. Minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci 

elektronicznej, 

3. Minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych. 

Uczelnia podjęła starania aby wdrożyć międzynarodową normę 
zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. 
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Kierunki studiów 

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia 11 kierunków  studiów  

Wydział Kierunek studiów 

Uprawnienia do prowadzenia  
studiów na poziomie 

Io IIo IIIo 

Wydział Dowodzenia  
i Operacji Morskich 

 Bezpieczeństwo narodowe 
 – od r.a. 2008/2009 

6 sem. 4 sem.  
8 sem. 

(od r.a. 2013/2014) 

 Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 –od r.a. 2010/2011 

6 sem. 4 sem. 

 Systemy informacyjne w bezpieczeństwie 
- uruchomienie kształcenia w r.a. 2014/2015  

6 sem. 4 sem. 

Wydział Nawigacji  
i Uzbrojenia Okrętowego 

 Nawigacja         
– od 1922* 

7**/8 sem. 3 sem.  

 Informatyka  

              – od r.a. 2008/2009 
7 sem.   

Wydział  
Mechaniczno-Elektryczny 

 Mechanika i budowa maszyn  

                   – od 1922* 
7**/8 sem. 3 sem.  

 Automatyka i robotyka     

                – od r.a. 2008/2009 
8 sem.    

 Mechatronika 
 – od r.a. 2009/2010 

7 sem.  

Wydział Nauk 
Humanistycznych  

i Społecznych  

 Stosunki międzynarodowe   

           – od r.a. 2002/2003 
6 sem. 4 sem.  

 Pedagogika   
– od r.a. 1997/1998 

6 sem. 
4 sem.  

(od r.a. 2014/2015) 

 Wojsko w systemie służb publicznych 
 

- uruchomienie kształcenia w r.a. 2014/2015 

6 sem. 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

* Nazwy kierunków oraz zakresy programowe ulegały modyfikacjom; ** Dot. kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych 
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Liczba kandydatów i osób przyjętych  

na studia cywilne w 2014 r. 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Wg stanu na dzień 1.10.2014 r. 

źródło: sprawozdanie EN-1 do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
4b 

RAZEM: kandydaci – 2910, przyjęci – 1456 

Kierunek studiów 

kandydaci i przyjęci na I rok studiów 
kandydaci i przyjęci na studia 

drugiego stopnia 

kandydaci przyjęci na studia kandydaci przyjęci na studia 
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automatyka i robotyka 87 12 40 6 0 0 40 0 0 0 0 

bezpieczeństwo narodowe 215 92 90 42 0 0 90 184 111 121 65 

bezpieczeństwo wewnętrzne 413 233 209 118 0 0 209 296 176 222 121 

systemy informacyjne w bezpieczeństwie 49 26 24 14 0 0 24 100 61 73 41 

informatyka 165 14 66 7 0 0 66 0 0 0 0 

mechanika i budowa maszyn 200 16 90 7 0 0 90 0 0 0 0 

mechatronika 79 7 23 3 0 0 23 2 1 0 0 

nawigacja 633 144 199 41 0 0 199 22 13 5 4 

pedagogika 183 159 121 107 0 0 121 0 0 0 0 

stosunki międzynarodowe 95 57 54 30 0 0 54 95 63 70 42 

wojsko w systemie służb publicznych 92 56 49 34 0 0 49 0 0 0 0 

Ogółem: 2211 816 965 409 0 0 965 699 425 491 273 



Zestawienie liczby studentów  

na początku r. a. 2014/2015 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

źródło: sprawozdanie z działalności AMW do DNiSW MON 
 4c 

Kierunek Forma studiów Liczba studentów 

Automatyka i robotyka 68 

stacjonarne 55 

niestacjonarne 13 

Bezpieczeństwo narodowe 650 

stacjonarne 515 

niestacjonarne 135 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 1022 

stacjonarne 769 

niestacjonarne 253 

Informatyka 209 

stacjonarne 209 

niestacjonarne 0 

Mechanika i budowa maszyn 253 

stacjonarne 192 

niestacjonarne 61 

Mechatronika 33 

stacjonarne 33 

niestacjonarne 0 

Nawigacja 635 

stacjonarne 610 

niestacjonarne 25 

Pedagogika 359 

stacjonarne 345 

niestacjonarne 14 

Stosunki międzynarodowe 301 

stacjonarne 301 

niestacjonarne 0 

Wojsko w systemie służb publicznych 49 

stacjonarne 49 

niestacjonarne 0 

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie 98 

stacjonarne 78 

niestacjonarne 20 

Ogółem 3677 



Podwyższanie kwalifikacji 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW * dane dot. roku kalendarzowego 

Uczestnicy studiów podyplomowych i kursów  

Wyszczególnienie 

Realizacja w r.a. 2014/2015 

Zlecone przez  
resort obrony 

narodowej 
Ogólnodostępne 

  Studia podyplomowe - 285 

  Kursy języka angielskiego 712 - 

  Kursy: 
- kwalifikacyjne ron 
- doskonalące ron 

- STCW komercyjne 
- STCW służbowe ron 
- STCW dla studentów (wg planów studiów) 

 
146 

1221 

- 
636 

- 

 
- 
- 

1012 
- 

778 

 RAZEM 4790 osób 
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Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Jednostki uprawnione do nadawania stopni naukowych 
wśród uczelni wojskowych 

5a 

Jednostka uprawniona Dziedzina Nadaje stopnie dr w dyscyplinie Nadaje stopnie dr hab. w 

dyscyplinie 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 

(Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte) 

dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie nauki o bezpieczeństwie 

Wydział Mechaniczno-Elektryczny 

(Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte) 

dziedzina nauk technicznych budowa i eksploatacja maszyn 

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 

(Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte) 

dziedzina nauk technicznych geodezja i kartografia 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego 

(Akademia Obrony Narodowej) 

dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie, 

nauki o obronności 

nauki o bezpieczeństwie 

Wydział Zarządzania i Dowodzenia 

(Akademia Obrony Narodowej) 

dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie, 

nauki o obronności 

nauki o obronności 

Instytut Optoelektroniki 

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) 

dziedzina nauk technicznych elektronika elektronika 

Wydział Cybernetyki 

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) 

dziedzina nauk społecznych nauki o bezpieczeństwie 

Wydział Cybernetyki 

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) 

dziedzina nauk technicznych informatyka informatyka 

Wydział Elektroniki 

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) 

dziedzina nauk technicznych elektronika, 

telekomunikacja 

elektronika, 

telekomunikacja 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) 

dziedzina nauk technicznych budownictwo, 

geodezja i kartografia 

Wydział Mechaniczny 

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) 

dziedzina nauk technicznych budowa i eksploatacja maszyn, 

mechanika 

budowa i eksploatacja maszyn, 

mechanika 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa 

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) 

dziedzina nauk technicznych budowa i eksploatacja maszyn, 

mechanika 

mechanika 

Wydział Nowych Technologii i Chemii 

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) 

dziedzina nauk technicznych inżynieria materiałowa inżynieria materiałowa 

Wydział Nowych Technologii i Chemii 

(Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) 

dziedzina nauk chemicznych chemia 

Wydział Lotnictwa 

(Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych) 

dziedzina nauk technicznych budowa i eksploatacja maszyn 
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Kierunki i obszary działalności naukowo-badawczej 

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego: 

a) systemy nawigacyjne, algorytmy; 

b) morskie systemy informacji geograficznej; 

c) nowe technologie uzbrojenia morskiego; 

d) akustykę podwodną; 

e) teledetekcję w środowisku morskim; 

f) nawigacyjno-hydrograficzną osłonę działalności 

ludzkiej; 

g) ochrona środowiska morskiego. 

  

 

Wydział Mechaniczno-Elektryczny: 

a) diagnostykę i eksploatację siłowni i elektrowni 

okrętowych; 

b) systemy nurkowe i technologie prac 

podwodnych; 

c) odporność udarową oraz balistyczną materiałów 

okrętowych i konstrukcji morskich; 

d) automatyzację systemów okrętowych; 

e) identyfikację i modelowanie wielowymiarowych 

systemów dynamicznych. 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Problematyka podejmowana w ramach działalności naukowo-badawczej dobierana była 

tak, by służyć kształtowaniu specjalności naukowej AMW w powiązaniu z planami 

rozwojowymi Marynarki Wojennej RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego.  

Do priorytetowych obszarów badań i technologii na poszczególnych wydziałach zaliczono: 

Tę sferę działalności Uczelni reguluje:  

Uchwała Senatu  

Akademii Marynarki Wojennej 

Im. Bohaterów Westerplatte 

nr 32/2010 z 16 grudnia 2010 r. 

w sprawie kierunków badań służących 

kształtowaniu specjalności  

naukowej uczelni. 
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Kierunki i obszary działalności naukowo-badawczej 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich: 

a) bezpieczeństwo narodowe; 

b) bezpieczeństwo wewnętrzne; 

c) polityka morska państwa; 

d) sztuka operacyjna i taktyka sił morskich; 

e) dowodzenie siłami morskimi; 

f) zabezpieczenie działań bojowych sił 

morskich; 

g) organizacja, mobilizacja i uzupełnienie sił 

zbrojnych; 

h) system bezpieczeństwa państwa; 

i) teorię użycia sił morskich. 

 Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: 

a) dzieje kultury materialnej, duchowej Pomorza 

oraz marynistyka; 

b) kształcenie i wychowanie wojskowe; 

c) kształcenie dla potrzeb rynku pracy oraz 

edukację międzykulturową wobec procesów 

globalizacyjnych; 

d) współczesne problemy politologiczne; 

e) filozoficzne aspekty procesów kulturowych 

cywilizacyjnych, tożsamość a stereotypy. 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Problematyka podejmowana w ramach działalności naukowo-badawczej dobierana była 

tak, by służyć kształtowaniu specjalności naukowej AMW w powiązaniu z planami 

rozwojowymi Marynarki Wojennej RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego.  

Do priorytetowych obszarów badań i technologii na poszczególnych wydziałach zaliczono: 

Tę sferę działalności Uczelni reguluje:  

Uchwała Senatu  

Akademii Marynarki Wojennej 

Im. Bohaterów Westerplatte 

nr 32/2010 z 16 grudnia 2010 r. 

w sprawie kierunków badań służących 

kształtowaniu specjalności  

naukowej uczelni. 
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Konferencje, seminaria 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 
5d 

 VI Konferencja naukowa  „Logistyka morska”; 

 IV Konferencja naukowa MENA – Middle East and North Africa; 

 5 Konferencja Naukowo – Techniczna Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych; 

 Militaria w procesie edukacji historycznej; 

 Nowe technologie na współczesnym polu walki; 

 Kierowania Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej) KOSOP; 

 XXXV Sympozjum Siłowni okrętowych SYMSO 2014; 

 Międzynarodowa Konferencja „Historia techniki morskiej”; 

 VI Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i Obronność SEC & Def”; 

 XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Ekomilitaris 2014; 

 Seminarium: „Fakty i problemy ratownictwa mienia w Polsce”; 

 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Międzynarodowe prawo humanitarne”; 

 Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI w. 



Finansowanie działalności naukowej 

• prace finansowane z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

działalność badawczą: prace statutowe i własne; 

• prace pozyskiwane na zasadzie konkursu, finansowane lub współfinansowane 
przez MNiSW ze środków na naukę: projekty badawcze i projekty celowe; 

• prace finansowane z innych środków niż środki budżetowe na naukę, 
pozyskiwane na drodze przetargów czy zleceń bezpośrednich, tzw. prace 

umowne. 

Ogółem przychody z działalności badawczej w 2014 roku wyniosły 11 503,6 tys. zł. 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Od wejścia Polski do UE rząd zainwestował w uczelnie i ośrodki 
badawcze 18,6 mld zł. Nakłady posłużyły realizacji 1416 projektów 
inwestycyjnych, z czego najwięcej, bo prawie 7 mld zł, przeznaczono na 
nauki techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze – prawie 3 mld zł. Polska pod 
względem rządowych wydatków na badania i rozwój już w 2010 r. 
prawie dogoniła średnią unijna wynoszącą 0,27 proc. PKB, podczas gdy 

nasz rząd przeznaczył na ten cel 0,26 proc. PKB.  

Ze względu na sposób finansowania, prace badawcze 
dzielone są na trzy grupy: 
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Finansowanie działalności naukowej 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 
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Samorząd Studentów 

Wiceprzewodnicząca  

pchor. Natalia Smolarz 

Samorząd Studentów AMW działa na rzecz społeczności Akademii  

i jest istotnym elementem studenckiej samorządności. Samorząd działa w 

oparciu o ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz „Regulamin Samorządu 

Studentów AMW”. Jest organizacją, która skupia wszystkich studentów cywilnych 

oraz podchorążych.  

 

Organem wykonawczym i uchwałodawczym jest Prezydium Samorządu 

Studentów AMW, w skład którego wchodzi 14 osób – przewodniczący, jego 

zastępca i po dwie osoby do 6 komisji problemowych (kształcenia, 

ekonomiczno-prawnej, socjalno-bytowej, podchorążych, kultury i rozrywki oraz 

public relations).  

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Przewodniczący 

Michał Maliński 
Wśród projektów rokrocznie organizowanych przez samorząd są m.in. Gdyński 

Bal Studenta, obóz adaptacyjny dla pierwszego roku studentów tzw. Adapciak, 

Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej czyli Delfinalia – najważniejsze święto  

w kalendarzu studenta, bowling, otrzęsiny, krwiodawstwo oraz WOŚP. Oprócz 

działalności kulturalno-rozrywkowej samorząd zajmuje się zarówno kwestiami 

socjalno-bytowymi studentów, jak i dbaniem o jakość kształcenia ze studenckiej 

perspektywy reprezentując studentów w organach kolegialnych i gremiach 

działających na rzecz jakości kształcenia. Ważną rolą Samorządu jest 

działalność przy uczelnianych oraz wydziałowych komisjach stypendialnych.  
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Doskonałym sposobem włączania się w życie Uczelni to 

aktywna działalność w kołach naukowych. Studenci 

zaangażowani w  pracę kół naukowych rozwijają swoje 

zainteresowania, pogłębiają  wiedzę pod opieką kadry 

naukowej, a przede wszystkim  zdobywają cenne 

doświadczenie. Poprzez organizację wykładów otwartych, 

konferencji i wyjazdów studyjnych można rozwijać swoje 

umiejętności pracy w zespole, pozyskiwania informacji oraz ich 

wykorzystania. 

 

Koła naukowe: 

Koło Nauk Społecznych Studentów AMW GEOPOLITICUS 

Koło Naukowe Aktywnego Pedagoga 

Koło Nauko Społecznych DESIDERATO 

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego 

Koło Naukowe Informatyków AMW 

Koło Naukowe Meteorologiczno-Oceanograficzne METOC 

Koło Naukowe Młodych Mechaników Okrętowych BaND 

Koło Naukowe AiRoMech 

Naukowe Koło Nawigacyjne FILAMBDA 

Psychologiczne Koło Naukowe 

Dziennikarskie Koło Naukowe 
 
 
 

Organizacje studenckie 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 
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Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Organizacje studenckie 

Dziennikarskie Koło Naukowe zrzesza studentów chętnych do 
rozwijania swojego warsztatu pisarskiego, dziennikarskiego, 
fotograficznego, operatorskiego, graficznego. Do najważniejszych 
przedsięwzięć koła należy m.in.: organizowanie otwartych debat 

studenckich wg formatu oksfordzkiego, organizowanie spotkań z 
interesującymi przedstawicielami życia społecznego, organizacja 
wyjść i podróży studyjnych oraz – oczywiście - korektę, redakcję i 
publikację zarówno własnych tekstów i audycji jak i tych 
przygotowanych przez studentów. W r.a. 2014/2015 Koło 
zorganizowało m. in.: spotkanie studentów z Andrzejem Jaworskim - 
politykiem i samorządowcem, byłym prezesem Stoczni Gdańsk, 

posłem na Sejm VI i VII kadencji, Koło, przy współpracy portalu 
wGospodarce.pl oraz Wydawnictwa WARBOOK, zorganizowało w tym 
roku konkurs na esej pt. „WOJNA-EKONOMIA-HISTORIA”. Oprócz tego 
członkowie systematycznie publikują artykuły w biuletynie 
Dziennikarskiego Koła Naukowego DEKAEN.  

 
 

 
 
 
Koło Aktywnego Pedagoga działa od 5 lat. Prowadzi bardzo 
zróżnicowaną działalność w ramach zajęć pedagogicznych, 
opiekuńczo-wychowawczych, animacji społecznej. Wspiera 
działania wielu instytucji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. 
Promuje edukację morską i obywatelską oraz szerzy ideę 
wolontariatu. Współpracuje z Ligą Morską i Rzeczną. Liczy około 50 
członków. W r.a. 2014/2015 zrealizowało m. in. projekty: Kufer św. 
Mikołaja AMW,  zabawa Mikołajkowa dla dzieci w AMW, ferie dla 
dzieci pracowników AMW, zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-

12 lat w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki,   
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Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Organizacje studenckie 

Psychologiczne Koło Naukowe zrzesza przede wszystkim studentów 

pedagogiki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Do 
najważniejszych wydarzeń z życia koła należą: udział w zajęciach w 
Zakładzie Poprawczym w Gdańsku, udział w projekcie ogólnopolskim 
Szlachetna Paczka, organizacja warsztatów dla dzieci z Przedszkola nr 
26, organizacja warsztatów dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej 
na Oksywiu, udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki. 
 

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego - głównym celem działalności 
Koła jest: poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym naciskiem 
na jego morskie aspekty, a także integracja środowiska studenckiego i 
akademickiego. W r.a. 2014/2015 koło zrealizowało m. in. projekty: 
Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach Wschodnich Boże 
Narodzenie 2014; IV Międzynarodową Konferencję organizowaną 
wspólnie z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich – CZARNY LĄD I 
ŚWIAT ARABSKI „Siła argumentu czy argument siły”, Rajd rowerowy pod 
hasłem „Dołącz do nas”,  oraz wiele innych.  
 
Koło Naukowe METOC – koło rozpoczęło działalność w marcu 2015 r. a 
jego głównym celem jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy 
meteorologicznej i oceanograficznej wśród studentów AMW i 
zwiększenie zainteresowania studentów problematyką meteorologiczno-

oceanograficzną w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo żeglugi i 
realizacji działalności człowieka na morzu. Już od samego początku 
swojej działalności koło zrealizowało następujące projekty: podróż 
studyjna do Morskiego Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, wyjazd studyjny do Warszawy oraz wykłady połączone z 
dyskusją nt.: „Zmiany klimatu a nawigacja na wodach arktycznych” i 
„Jak wykorzystać meteorologię lotnicza na morzu”. 
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Chór Akademicki 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

 Chór rozpoczął działalność w styczniu 2010 roku. Jego członkami są 

podchorążowie oraz studenci cywilni, występujący w prawie 28 osobowym 
składzie. Repertuar Chóru to pieśni morskie (szanty) oraz  pieśni patriotyczne.  

  Chór występuje podczas ważnych uroczystości akademickich, a także 
uroczystości związanych z tematyką morską, jak rozdanie nagród Rejs Roku 
w Dworze Artusa w Gdańsku. Udziela się także charytatywnie, m. in. 
występami dla schroniska Ciapkowo i dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.  

  

 Do najważniejszych sukcesów Chóru w roku akademickim 2014/2015 
zaliczyć należy: 

• II nagrodę na XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i  Religijnej Wojska 
Polskiego w Hrubieszowie w kategorii „Zespół” 

• I miejsce w kategorii „zespół” na V Festiwalu Kolęd i Pastorałek Wojska 
Polskiego „Nadmorska kolęda – Gdynia 2015” 

• I miejsce w kat. „solista” dla Adeli Lewiarz z WNHiS oraz III miejsce w kat. 
„zespół” dla Zespołu Wokalnego AMW w Konkursie Piosenki Żołnierskiej w 
ramach Manewrów Scenicznych WP we Wrocławiu 

• wyróżnienie i nagroda specjalna za najlepszego wykonawcy piosenki 
patriotycznej dla Zespołu Wokalnego AMW podczas VI Military Festival w 
Ustroniu 

 

 Oprócz tego Chóru posłuchać można było m. in. w Katedrze Polowej w 
Warszawie na koncercie podczas mszy św. w intencji Ojczyzny, na 
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties 2015”, w Klubie 6. 
Brygady Powietrznodesantowej oraz podczas koncertu z okazji Święta 
Wojska Polskiego na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.  
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Akademicki Związek Sportowy 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 
6f 

Akademicki Związek Sportowy działa od r.a. 2007/2008. W ramach działania 
związku powstały sekcje m.in. piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykówki, sekcja 
pływacka, lekkoatletyka, sekcja strzelecka, sekcja sztuk walki, rugby, tenis 
ziemny, tenis stołowy oraz żeglarstwo. 
W ramach AZS AMW Gdynia w roku akademickim 2014/15 w uczelni działało  
8 sekcji sportowych skupiających około 120 podchorążych i studentów 
cywilnych. Dużą aktywnością sportową wykazują się również nauczyciele 

akademiccy oraz kadra zawodowa. Do najważniejszych sukcesów 
sportowych uczelni w tym czasie zaliczyć należy: 
JUDO: 
• V m-ce indywidualnie w Pucharze Polski seniorów i Pucharze Świata 

seniorów 
• Złoty medal w Mistrzostwach Wojska Polskiego indywidulanie i drużynowo –

(pchor. Roman BŁOŃSKI)  

PŁYWANIE: 
• Złoty medal w Akademickiej Lidze Pomorza Wyższych Uczelni (mężczyźni) 
• 6 medali (w tym 2 złote) w wieloboju morskim Wyższych Wojskowych Uczelni 

Morskich w Turcji (pchor. Przemysław SZUDZIK, pchor. Karol KUKULSKI) 
• 9 medali (w tym 7 indywidualnie) w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego 
• Brązowy medal drużynowo w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego 
STRZELECTWO: 
• Złoty medal w Mistrzostwach Polski seniorów (studentka Joanna TOMALA) 

• 2 złote medale w Mistrzostwach Polski seniorów w drużynie (studentka 
Joanna Tomala) 

• Brązowy medal drużynowo w strzelaniu z broni etatowej podchorążych  
w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego 

• Brązowy medal w Mistrzostwach Europy w drużynie - pistolet pneumatyczny 
(studentka Joanna TOMALA) 

• Brązowy medal w Akademickich Mistrzostwach Pomorza (pchor. Wiktor 

Augustyniak)  
 
 



Akademicki Związek Sportowy 
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WIELOBÓJ MORSKI: 
•  IV m-ce drużynowo w  Mistrzostwach Świata Wojskowych Uczelni Morskich 

w Turcji 
BIEGI PRZEŁAJOWE: 

• brązowy medal w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego (drużynowo) 
• brązowy medal w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego (pchor. Iwona 

NIERADKA) 
• brązowy medal w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego (st. bosm. 

Damian KACZMAREK) 
PIŁKA SIATKOWA:  
• brązowy medal w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego   
ŻEGLARSTWO: 

• srebrny medal w żeglarstwie klasa Laser Radial w Mistrzostwach Świata w 
wieloboju morskim Wojskowych Uczelni Morskich w Turcji (pchor. Ewelina 
ROMAN) 

• srebrny medal w żeglarstwie w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasie 
Fin (student Mikołaj LAHM) 

• brązowy medal w Mistrzostwach Europy klasa skippi 650 
• brązowy medal w Mistrzostwach Wojska Polskiego, załoga w składzie: kmdr 

Sławomir KUŹMICKI, st. chor. mar. Michał ZABŁOTNY, mł. chor. mar. Tomasz 
GŁOWACKI. 

 
Ponadto reprezentanci Akademii Marynarki Wojennej startowali w wielu 
zawodach sportowych rangi akademickiej, regionalnej, krajowej  
i międzynarodowej uzyskując wysokie miejsca indywidualne i drużynowe. Do 
najbardziej popularnych dyscyplin sportowych, poza wyżej wymienionymi, 
uprawianych z sukcesami przez kadrę i studentów AMW należą: koszykówka, 

lekkoatletyka, biegi przełajowe, tenis ziemny, sporty ekstremalne służb 
mundurowych i strzelectwo. 
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28 sierpnia 2015 roku na Skwerze Kościuszki  

w Gdyni,  na pokładzie Okrętu Muzeum ORP 
„Błyskawica” odbyła się uroczysta promocja na 
pierwszy stopień oficerski – podporucznika 
Marynarki Wojennej. Promocji 37 absolwentów 
dokonał Dowódca Generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych generał broni Mirosław RÓŻAŃSKI.  
Zgodnie z ceremoniałem, pierwszy oficerskie szlify 

otrzymał prymus, którym w tym roku została 
podchorąży Magdalena Kędziora. Prezydent RP 
wyróżnił prymusa białą bronią – Pałaszem 
Honorowym MW. Wyróżnienie otrzymały też ppor. 
mar. Iwona Nieradka oraz ppor. mar. Maria 
Wereszka za zajęcie odpowiednio drugiej i trzeciej 
lokaty.  



Ukończenie studiów – Absolwenci 2014/2015 
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W r.a. 2014/2015 wydano 992 
dyplomy absolwentom studiów  

stacjonarnych i niestacjonarnych  
992 

ABSOLWENCI STUDIÓW WOJSKOWYCH 

ABSOLWENCI STUDIÓW CYWILNYCH 
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Najlepszy student wydziału w r. a. 2014/2015 
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„Czerwona Róża” to nagroda niezwykle prestiżowa,  
z bogatymi tradycjami w pomorskim środowisku 
akademickim. Od ponad 50 lat statuetka Czerwonej Róży 
trafia do rąk wybitnych, najbardziej wyróżniających się 
studentów i kół naukowych Trójmiasta. 

Co roku rektorzy wszystkich pomorskich uczelni wybierają 
najzdolniejszego studenta i koło naukowe swojej uczelni  
i nominują ich do udziału w finale konkursu. Ostatecznego 
wyboru dokonuje Kapituła Konkursowa składająca się  
z rektorów pomorskich uczelni, przedstawicieli laureatów 
poprzednich edycji Konkursu, sponsorów, rady programowej 
Stowarzyszenia i organizatorów. 

 
W konkursie na najlepszego studenta i koło naukowe 
Trójmiasta o Nagrodę „Czerwonej Róży 2015”, AMW  
reprezentowali: 
 pchor. Maria Rzemykowska, studentka studiów II stopnia na 

kierunku mechanika i budowa maszyn, na Wydziale 
Mechaniczno-Elektrycznym 

 Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego, opiekunem 

koła jest kmdr por. dr Bartłomiej Pączek 
 
24 maja 2015 r., na Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się 
uroczysta gala konkursu , na której ogłoszone zostały wyniki i 
wręczone nagrody.  

 

 

Reprezentanci AMW w konkursie „Czerwona Róża” 
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Pomoc socjalna dla studentów 

Podstawą przyznawania pomocy materialnej dla studentów AMW jest ustawa „Prawo  

 szkolnictwie wyższym” oraz „Regulamin  ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

pomocy materialnej dla studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz 

zasady przyznawania miejsc w domach studenckich”.  

W roku akademickim 2014/2015 na pomoc materialną przeznaczono ogółem 3 519 920,00 zł.  

 Poszczególne stypendia otrzymywała następująca liczba studentów: 

a) stypendium socjalne – 220 

b) stypendium socjalne zwiększone - 306 

c) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  - 36 

d) stypendium rektora dla najlepszych studentów - 260 

e) zapomogi - 54 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 
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Wydarzenia z życia studentów 

Życie studenckie nierozerwalnie związane jest z Samorządem Studentów 
AMW, który organizuje życie studenckie niemal w każdej dziedzinie. Nie 
tylko organizuje imprezy służące integracji i zabawie, jak np.:  
Otrzęsiny, Gdyński Bal Studenta, Bal Podchorążego, Delfinalia, ale 

również i takie, które mają szczytny cel pomagania innym, jak choćby 
m.in.: Akcja wraz z DKMS – rejestracja potencjalnych dawców szpiku 
kostnego, Akcja krwiodawstwa „Młoda Krew Ratuje Życie”, Udział w 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zbiórka darów dla Gdyńskiego 
Hospicjum.  
Samorząd dba również o interesy „swoich” studentów biorąc czynny 
udział w przydzielaniu stypendiów oraz miejsc w akademikach. 

Organizuje również szkolenia dla studentów 1 rocznika, aby mogli szybko 
i bezboleśnie wdrożyć się w meandry przepisów, regulaminów  
i zwyczajów panujących w AMW oraz potrafili się odnaleźć w labiryntach 
korytarzy.  Aby wiedzieli „who is who”, jak również gdzie załatwić 

ważne dla nich sprawy. Nie zapomina przy tym o własnym rozwoju 
biorąc udział w licznych konferencjach, jak choćby w  I Zjeździe Rady 
Studentów PSRP czy czynnie współpracując z innymi organizacjami jak 
np. z Gdyńską Debatą Młodych.  
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Adapciak czyli tak zwany obóz adaptacyjny jest okazją dla 

wszystkich zaczynających studia na poznanie i zintegrowanie się 

z osobami z uczelni a także zgłębienie „technicznej” strony bycia 

studentem czyli zgłębienie tajników: „co-gdzie-kiedy i jak”. W 

ciągu 5 dni spędzonych na obozie uczestnicy biorą udział w 

licznych warsztatach i szkoleniach w tym m.in. sportowych, 

fotograficznych, kształtujących kompetencje miękkie i wielu 

innych. Ważnym elementem Obozu było spotkanie studentów z 

Samorządem Studentów oraz władzami uczelni. Tegoroczny 

obóz organizowany był przez Samorządy Studenckie Akademii 

Morskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej. 

 

Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej – DELFINALIA – jest 

największym projektem dwóch Samorządów Studenckich 

Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej w Gdyni. 

Tradycyjnie w maju rozpoczyna się studenckie święto czyli 

juwenalia. Gdyńskie Delfianlia organizowane są na kampusie 

AM, ciesząc się coraz większą popularnością. W trakcie trzech 

dni uczestnicy mogą wziąć udział w wielu spotkaniach oraz 

imprezach. Są to m.in.: turniej bowlingowy AM kontra AMW, 

Wybory Miss Delfinaliów, Silent Disco, zawody w siatkówce 

plażowej, regaty, karaoke party, delfinaliowy paintball o Puchar 

Rektora AMW, Dalfinaliowy Quiz + planszówki i wiele innych.   

Najważniejszym wydarzeniem festiwalu są różnorodne koncerty. 

W tym roku na Delfinaliach wystąpili m. in.: Indios Bravos, 

Rasmentalism, Te-Tris, Bracia Figo Fagot.   

Wydarzenia z życia studentów 
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Zgrupowanie szkolenia 

wojskowego Dzień Podchorążego Ćwiczenia przeciwpożarowe 

Kufer Św. Mikołaja 

Warsztaty decoupage  

w hospicjum 
Szkolenie 1. rocznika przez 

Sam. Studentów 

Wigilia podchorążych WOŚP Gdyński Bal Studenta 



Gazetka akademicka 
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Uczelniany biuletyn "Kliper" -  gazeta 

studentów AMW ukazuje się kwartalnie  

i wydawana jest w formie elektronicznej.  

Zapraszamy do lektury i do publikowania na 

jej łamach swoich artykułów. 

 

Kontakt do redakcji: 

rzecznik@amw.gdynia.pl 

261 262 821; 694 476 492 

 
Aktualne wydania dostępne są na witrynie 

internetowej AMW: 
http://www.amw.gdynia.pl/title,Kliper_-

_Biuletyn_Akademii_Marynarki_Wojennej,pid,1592.html 

mailto:rzecznik@amw.gdynia.pl
http://www.amw.gdynia.pl/title,Kliper_-_Biuletyn_Akademii_Marynarki_Wojennej,pid,1592.html
http://www.amw.gdynia.pl/title,Kliper_-_Biuletyn_Akademii_Marynarki_Wojennej,pid,1592.html
http://www.amw.gdynia.pl/title,Kliper_-_Biuletyn_Akademii_Marynarki_Wojennej,pid,1592.html
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3 października 2014 r.  

Podpisanie listu o współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich 

 

10 października 2014 r.  

 Pierwsze posiedzenie Rady Patronackiej powołanej przy kierunku stosunki międzynarodowe  

Podczas posiedzenia zostały podpisane 

umowy o współpracy oraz omówione 

potencjalne pola współpracy dwustronnej.  

W założeniu działająca przy kierunku stosunki 

międzynarodowe Rada Patronacka ma 

zrzeszać grono wybitnych przedstawicieli 

świata nauki, kultury i polityki. 

Promocja Uczelni 

W spotkaniu udział wzięli: 
- Michał Nowosielski (Dyrektor Instytutu Zachodniego 
im. Zygmunta Wojciechowskiego), 
- Katarzyna Pisarska (Dyrektor Europejskiej Akademii 
Dyplomacji), 
- Zbigniew Pisarski (Prezes Zarządu Fundacji im. 
Kazimierza Pułaskiego), 
Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych pana Marcina Zaborowskiego 
reprezentowała pani Magdalena Jakubowska. 
Ponadto w skład Rady Patronackiej wchodzą: 
- Wojciech Szczurek (Prezydent Miasta Gdyni) 
- Adam Eberhardt (Wicedyrektor Ośrodka Studiów 
Wschodnich im. Marka Karpia). 



Promocja Uczelni 
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 XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska 

Polskiego w Hrubieszowie w dniach  

23-26 października 2014 r. 

Toruń, 29.11.2012 r. 

Toruń, 29.11.2012 r. 

Dotychczasowe osiągnięcia to wyróżnienie dla 

Chóru w roku 2012 oraz I nagroda w kategorii 

zespół w roku 2013. Marynarskie mundury na 

wschodnim krańcu Polski jak zawsze zrobiły wielkie 

wrażenie i wzbudziły automatyczne skojarzenie z 

Gdynią, podchorążowie stali się więc 

rozpoznawalną wizytówką zarówno Marynarki 

Wojennej, jak i Naszego miasta. 

SUKCESY CHÓRU AMW 

 XX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej 

Wojska Polskiego w Hrubieszowie w dniach  

06-08 listopada 2015 r. 

Uczestnicy konkursu wzięli udział – po raz pierwszy  
w historii – w warsztatach wykonawczych, 
poprowadzonych przez członków Jury, które 
dotyczyły między innymi doboru repertuaru, 

zachowania na scenie, pracy z mikrofonem, czy 
prawidłowej emisji głosu. Chór AMW, który zdobył  
w konkursie WYRÓŻNIENIE, zaproszony został na cztery 
dodatkowe występy. Najważniejszym z nich był 
koncert jubileuszowy Festiwalu, na który zaproszeni 
zostali wieloletni laureaci. 
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DNI OTWARTE UCZELNI 

 

 

 
W roku akademickim 2014/2015 

Dni Otwartej Uczelni w Akademii Marynarki 

Wojennej odbyły się  

21.11.2014 r. oraz 9.04.2015 r.  

 

Udostępnione zostały m.in. specjalistyczne 

gabinety dydaktyczne,  

w tym symulatory: symulator mostka 

nawigacyjnego, symulator map cyfrowych,  

tzw. trenażer strzelecki „Śnieżnik” – to jeden  

z najnowocześniejszych w Polsce, uczelniane 

planetarium, Laboratorium Łączności Morskiej  

i Radiolokacji oraz Biblioteka Główna AMW – 

najnowocześniejsza na Pomorzu. 

 

  

22.05.2015 r. zorganizowano  

Piknik Naukowy w AMW  

w ramach  

XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki  

(19-24.05.2015 r.),  

podczas którego zostały przeprowadzane liczne 

warsztaty tematyczne. 
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27 listopada 2014 r.  

Z okazji rocznicy wybuchu Powstania 

Listopadowego w naszej Uczelni odbył się 

uroczysty apel połączony z występem Orkiestry 

Reprezentacyjnej MW RP oraz pokazem musztry 

paradnej w wykonaniu uczniów XII LO z Gdyni. 

 

Na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830 roku, 

rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, 

współcześni podchorążowie – studenci AMW 

przypominają tradycje walki o niepodległość 

oddając w ten sposób hołd patriotycznej 

młodzieży wojskowej. Toruń, 29.11.2012 r. 

Toruń, 29.11.2012 r. 

Punktualnie o godzinie 16:00 rozpoczęto  

apel od wybicia „szklanek” dzwonem okrętowym.  

Szczególnym momentem było przekazanie władzy 

nad uczelnią podchorążemu  

– Honorowemu Rektorowi – Komendantowi 

Akademii Marynarki Wojennej, którym w tym roku 

został pchor. Jakub PRZYGODZKI. 



Promocja Uczelni 
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30-31 marca 2015 r.  

„Targi Akademia 2015” w Gdańsku  

 

 

 25-26 marca 2015 r.  

„XXII Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji 

Akademickiej – Promocja Edukacyjna” w Toruniu  

 

  

15 kwietnia 2015 r.  

„Targi Akademus” w Chojnicach  

 

 

 14-15 września 2015 r.  

„Salon Maturzystów” w Bydgoszczy  

 

 

16 września 2015 r.  

„Salon Maturzystów” w Olsztynie  

Toruń, 29.11.2012 r. 

Toruń, 29.11.2012 r. 

TARGI EDUKACYJNE AMW 
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Od 14 do 17 maja 2015 r.  

Wydawnictwo Akademickie AMW występowało  

w roli wystawcy podczas Warszawskich Targów 

Książki odbywających się na Stadionie 

Narodowym w Warszawie. W Targach wzięło 

udział 860 wydawnictw polskich i zagranicznych. 

Oferta wydawnicza AMW cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem: zaprezentowano  nowości, 

zapowiedzi oraz wcześniej publikowane książki. 

Wydawnictwo Akademickie AMW nawiązało kontakty  

z nowymi klientami oraz firmami wspomagającymi 

dystrybucję, promocję i reklamę książek. 

AMW NA WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI 
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AMW NA FACEBOOKU I TWITTERZE! 

 

 

Rozpoczęliśmy akcję promocyjną Uczelni  

na Facebooku oraz na Twitterze.  
 

Na naszych portalach  znaleźć można informacje 
o aktualnych działaniach, wydarzeniach, 

uroczystościach i osiągnięciach oraz kampaniach 
społecznych. 

https://www.facebook.com/pages/Akademia-Marynarki-Wojennej-im-Bohater%C3%B3w-Westerplatte-w-

Gdyni/496007480462475 

https://twitter.com/Akademia_MW?lang=pl 
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PROMOCJA W AMW 

 

 

 
 

 

20.03.2015 r.  

Zorganizowano happening astronomiczny pt. „Zaćmienie Słońca”  

 

 

15-16.09.2015 r.  

Prezentacja AMW podczas „Szkolenia obronnego dla Działu Administracji Rządowej” „Środowisko”  

i „Gospodarka Wodna” 

 

 

  

 PROMOCJA POZA AMW 
 
 

 

01.05.2015 r.  

Promocja AMW wraz z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na Skwerze Kościuszki przy Błyskawicy  

 

 

28.08.2015r.   

Promocja Uczelni podczas „Promocji Oficerskiej” 

. 
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Delegacja MW Wietnamu 

01.10.2014 r. 
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Posiedzenie Rady Patronackiej 

W spotkaniu przewodniczył prorektor ds. kształcenia  

dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW. Podczas posiedzenia 

zostały podpisane umowy o współpracy oraz omówione 

potencjalne pola współpracy dwustronnej. W założeniu 

działająca przy kierunku stosunki międzynarodowe Rada 

Patronacka ma zrzeszać grono wybitnych przedstawicieli 

świata nauki, kultury i polityki. Osoby te mają służyć radą 

odnośnie dróg rozwoju kierunku, spotykać się ze jego 

studentami i absolwentami oraz wspierać swym 

autorytetem działania Wydziału. 

W spotkaniu udział wzięli: 

−Michał Nowosielski - dyrektor Instytutu 

Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, 

−Katarzyna Pisarska - dyrektor Europejskiej Akademii 

Dyplomacji, 

−Zbigniew Pisarski  - prezes Zarządu Fundacji im. 

Kazimierza Pułaskiego. 

Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych pana Marcina Zaborowskiego 

reprezentowała pani Magdalena Jakubowska. 

Ponadto w skład Rady Patronackiej wchodzą: 

−Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni, 

−Adam Eberhardt  - wicedyrektor Ośrodka Studiów 

Wschodnich im. Marka Karpia. 
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Wizyta Ambasadora Francji 

03.10.2014 r. 
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Rada Rektorów Województwa Pomorskiego 

26 maja br. w Akademii Marynarki Wojennej obradowała Rada 

Rektorów Województwa Pomorskiego. Ustalenia dotyczyły m.in. 

Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 oraz prowadzona 

była dyskusja nad wybranymi projektami aktów prawnych 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Gospodarzem Rady w tym dniu był J.M. rektor - komendant 

Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz 

Szubrycht, natomiast przewodniczącym Rady jest J.M. rektor 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Janusz 

Moryś.  
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Akademia Marynarki Wojennej Bułgarii, 28-29.03. Warna 

W dniu 31 lipca 2015 r. delegacja Akademii 

Marynarki Wojennej uczestniczyła w przysiędze 

wojskowej podchorążych Akademii Marynarki 

Wojennej Niemiec Marineschule Mürwik. Przysięgę 

złożyło 177 podchorążych MSM. W uroczystości 

uczestniczyło około 2000 osób – najbliższych i 

członków ich rodzin, zaproszonych gości ze świata 

polityki, władz lokalnych i Sił Zbrojnych Niemiec. 

PRZYSIĘGA WOJSKOWA W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ NIEMIEC 

AMW reprezentował kpt. mar. Wojciech Ligór z trójką 

podchorążych stanowiących skład pocztu flagowego,  

a delegacji przewodniczył prorektor ds. wojskowych,  

kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski.  
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Przewodniczący dr hab. inż. Krzysztof CZAPLEWSKI 
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Przewodniczący PFN, prof. dr hab. inż. Andrzej Felski 

Dowódca MW Kuwejtu 

17.02.2015 r. 
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Przewodniczący PFN, prof. dr hab. inż. Andrzej Felski 

Delegacja Akademii Obrony Chorwacji 

24.03.2015 r. 
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Przewodniczący PFN, prof. dr hab. inż. Andrzej Felski 

Delegacja z Kataru 

20.07.2015 r. 
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Przewodniczący dr hab. inż. Krzysztof CZAPLEWSKI 
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Przewodniczący PFN, prof. dr hab. inż. Andrzej Felski 

Delegacja z RPA  

08.09.2015 
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PROGRAM ERASMUS + 

Program Erasmus+ wszedł  
w życie 1 stycznia 2014 r.  
i zastąpił dotychczasowe 
programy: „Uczenie się 
przez całe życie” (oraz jego 
programy sektorowe – 
Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius i Grund-
tvig), akcję Jean Monnet, 
program „Młodzież  
w działaniu” oraz pięć 
innych programów (m.in. 
Erasmus Mundus i Tempus). 
Po raz pierwszy w historii 
programów edukacyjnych 
Unii Europejskiej, wspierane 
będą również inicjatywy 
związane ze sportem. 
Realizacja programu za-
planowana jest na siedem 
lat, czyli do roku 2020. 
 

 
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji  
i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży 
oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone 
przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede 
wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do 
rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans 
na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń  
i wspierania młodzieży. 
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Status wymiany 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2013/14 2014/15 

Uruchomienie 

inicjatywy 

Wyjazdy z AMW: 

- studenci 

- kadra 

1 

2 

6 

4 

2 

- 

5 

1 

17 

10 

20 

8 

Przyjazdy do AMW: 

- studenci 

- kadra 

2 

2 

2 

1 

2 

- 

- 

- 

4 

- 

 

 

Ogółem 7 13 4 6 31 
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WYMIANA KADRY I STUDENTÓW 
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Podstawę działalności finansowej uczelni w 2014 roku stanowił uchwalony przez Senat  plan 

rzeczowo-finansowy. Przychody uczelni w 2014 roku stanowiły: 

1. Przychody działalności dydaktycznej  - 59 551,9 tys. zł, w tym: 

•dotacje MON 

•dotacje MNiSW 

•pozostała działalność dydaktyczna (opłaty za usługi dydaktyczne i inne)  

2. Przychody ogółem działalności badawczej - 11 503,6 tys. zł 

3. Pozostałe przychody, m.in. przychody operacyjne, przychody finansowe – 3 811,3 tys. zł 

Ogólne przychody Uczelni w 2014 r. wyniosły 74 866,8 tys. zł. 

Przychody 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

Przychody /w tys. zł/ 

9a 

11 503.6 zł 

3 811.3 zł 

10 268.0 zł 

4 814.1 zł 

18 372.0 zł 

20 781.5 zł 

5 316.3 zł 

59 551.9 zł 

Ogółem przychody z 

działalności badawczej 

Ogółem pozostałe 

przychody 

dotacja MON na kształcenie 

knżz 

dotacja MON na kształcenie 

słuchaczy na kursach 

dotacja MON zadania AMW 

jako JW. 

ogółem dotacje z MNiSW 

pozostałe przychody 

dydaktyczne 

Ogółem przychody 

działalności 

dydaktycznej 



Koszty 
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Ogólne koszty w 2014 roku zamknęły się kwotą 70 753,5 tys. zł., w tym: 

 1/ koszty osobowe 

 2/ koszty rzeczowe 

 3/ amortyzacja 

 4/ pozostałe koszty operacyjne  

    5/ koszty finansowe 

Koszty/w tys. zł/ 
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46 111.5 zł 

19 824.4 zł 

3 437.2 zł 

-695.3 zł 

2 075.7 zł 

koszty osobowe 

koszty rzeczowe 

amortyzacja 

zmiana stanu produktów 

pozostałe koszty 
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Pracownicy  
realizujący i zabezpieczający proces dydaktyczny w latach 2007 - 2014   

n.a. w mundurach 67 

53 profesorów (18 prof. zwyczajnych, 32 prof. nadzwyczajnych,   

3 prof. wizytujących),  79 doktorów,  

75 pozostałych nauczycieli akademickich  

oraz 141 osób zatrudnionych na podstawie umowy 

cywilnoprawnej  

9c 
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Liczba kierunków studiów w latach 1996-2014 

Uprawnienia AMW do prowadzenia  

kierunków studiów w latach 1996-2014  

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

1. W r.a. 2008/2009 zakończono kształcenie na kierunku zarządzanie i dowodzenie 
2. Z końcem r.a. 2012/2013 zniesiono kierunek studiów oceanotechnika  
3. Z końcem r.a. 2013/2014 zniesiono kierunek studiów historia 
4. W r.a. 2014/2015 uzyskano uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów  systemy informacyjne w bezpieczeństwie 
5. W r.a. 2014/2015 uzyskano uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów wojsko w systemie służb publicznych 

9d 

• nawigacja 
• mechanika i budowa maszyn 
• zarządzanie i dowodzenie 
• bezpieczeństwo narodowe 
• stosunki międzynarodowe 
• pedagogika 
• automatyka i robotyka 

• informatyka 
• oceanotechnika 
• mechatronika 
• historia 
• bezpieczeństwo wewnętrzne 
• systemy informacyjne w bezpieczeństwie 
• wojsko w systemie służb publicznych 



Przyjęcie studentów na 1. rok studiów  

(cywilne i wojskowe) w latach 2005-2014 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW Źródło danych: sprawozdanie EN-1 dla MNiSW, sprawozdanie z działalności uczelni 
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Studenci wg kierunków studiów  

na początku r.a. 2014/2015 (październik 2014 r.) 
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Studenci cywilni Studenci wojskowi  Studia podypl. i kursy MON Studia podypl. i kursy ogólnodostępne 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW Źródła danych: sprawozdania z działalności uczelni dla MNiSW 

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych  

i uczestnicy kursów w latach 2004 - 2014 

9g 

7782 7817 7598 

6623 

6195 

4386 

3999 
3752 

4125 4056 

8467 

* 

* Liczba zawiera również studentów realizujących kursy STCW zgodnie z programami kształcenia (778 osób)   



3531; 42% 

146; 2% 

1790; 21% 
285; 3% 

2003; 24% 

712; 8% 

2715; 32% 

Studenci cywilni 

Podchorążowie 

Uczestnicy kursów ogólnodostępnych 

Uczestnicy ogólnodostępnych studiów podyplomowych 

Uczestnicy kursów MON 

Kursy językowe 
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Studenci, słuchacze studiów podyplomowych  

i uczestnicy kursów  w r.a. 2014/2015 
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Kursy zlecone 
przez MON 

RAZEM 8467 
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10a 
Źródło: Zarządzenie Nr 7/2014 Rektora-Komendanta AMW w sprawie systematyzacji bazy dydaktycznej 



Nowoczesny trenażer uzbrojenia morskiego 

przeznaczony do doskonalenia obsługiwania 

12,7 mm karabinu WKM oraz Przenośnego 

Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego 

GROM przez podchorążych AMW, oficerów na 

kursach specjalistycznych oraz celowniczych 

PPZR GROM 

NOWA INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA 
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 Mobilne stanowisko szkolno-

treningowe w postaci wielofunkcyjnej 

platformy symulatora ruchu nosiciela 

- ruchu okrętu z 12,7 mm karabinem 

WKM oraz Przenośnym 

Przeciwlotniczym Zestawem 

Rakietowym GROM 
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MSIOPMiN jest zintegrowaną aplikacją typu 

szkolony - wykładowca opartą na komunikacji 

za pomocą socketów (TCP/IP). System 

generuje animacyjne zobrazowanie sylwetek 

obiektów powietrznych i sylwetek obiektów 

nawodnych oraz ruchomych obiegów 

brzegowych zarówno wojskowych, jak i 

cywilnych, w skali odpowiadającej warunkom 

zbliżeniowym i oddalającym 

charakterystycznym dla danego obiektu.  

NOWA INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA 
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 Multimedialny System 

Identyfikacji Obiektów 

Powietrznych, Morskich i 

Naziemnych (brzegowych) 
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 System symulacji 3D 

przyrządów optycznych 

10d 

System symulacji 3D przyrządów 

optycznych będących na wyposażeniu MW RP 

panel interaktywny, gdzie podstawą są 

trójwymiarowe modele przyrządów optycznych 

do armat morskich. Stanowisko wyposażono w 

manipulator 3D umożliwiający poruszanie się w 

wirtualnym środowisku w zakresie obracania 

przemieszczania się obrazu emitowanego na 

ekranie monitora.  
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 Trenażer bojowego przygotowania 

lekkiej torpedy ZOP t. MU90 Impact 

(PBP) 
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Trenażer składa się ze stanowisk instruktora, 

przygotowania i monitoringu ćwiczenia. W 

ramach ćwiczeń możemy przygotować torpedę 

ZOP (Zwalczania Okrętów Podwodnych) dla 

okrętu nawodnego oraz śmigłowca ZOP. 
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 Symulator GMDSS  
(Global Maritime Distress and Safety 

System – Ogólnoświatowy system 

bezpieczeństwa i alarmowania). 

Laboratorium łączności. 

Symulator zapewnia szkolenie w zakresie obsługi 

urządzeń łączności, alarmowania, prowadzenia 

łączności w niebezpieczeństwie, łączności 

koordynacyjnej i łączności na miejscu akcji 

poszukiwawczo – ratowniczej we wszystkich 

obszarach żeglugowych. Doposażone zostało 

również laboratorium łączności w 2 komplety 

radiostacji okrętowych Rohde&Schwarz ® M3SR 

4100 System symulacji pozwala na nawiązywanie 

„łączności radiowej”. W sieci LAN aplikacji 

zaimplementowano pracę nowoczesnych 

radiostacji okrętowych firmy zakresu MF/HF oraz 

VHF/UHF będących podstawowym 

wyposażeniem okrętów MW RP 

10f 



NOWA INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA 

Opracowano w Pionie Kształcenia AMW 

 
 
 

 

 Budowa akademickiego kompleksu sportowego 
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Wydawca: 

Akademia Marynarki Wojennej  

im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 

Gdynia, grudzień 2015 r. 


