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Kandydaci przyjmowani s¹ na okreœlony kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nastêpuje w trakcie kolejnych 
semestrów nauki. Decyzjê o uruchomieniu specjalnoœci podejmuje dziekan.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 4-letnie (8 semestrów), specjalnoœci:
- transport morski (TM)
- po³owy morskie (PM)
- in¿ynieria ruchu morskiego (IRM)
- pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne 
  (PHiON)
- ratownictwo (RAT)
- morskie systemy informatyczne (MSI)
- eksploatacja jednostek p³ywaj¹cych offshore (OFF)
- górnictwo morskie (GM)
- ¿eglarstwo morskie (¯M)

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
- technologie i systemy nawigacyjne (TiSN)
- in¿ynieria bezpieczeñstwa transportu morskiego   
  (IBTM)
- technologie systemów bezza³ogowych (TSB)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
- geoinformatyka (G)
- hydrografia (H)

KIERUNEK: INFORMATYKA 
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
- informatyka morska (IM)
- programowanie (P)
- technologie multimedialne (TM)

KIERUNEK: OCEANOTECHNIKA
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
- projektowanie i budowa okrêtów (PiBO)
- projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

KIERUNEK: ¯EGLUGA ŒRÓDL¥DOWA
studia 4-letnie (8 semestrów)

KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalnoœæ:
- transport morski (TM)

KIERUNEK: GEOINFORMATYKA
studia 1,5-roczne (3 semestry)

KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalnoœæ:
- transport morski (TM)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)
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Wydzia³
Nawigacyjny
kierunki kszta³cenia
2019/2020

Zapraszamy na nasze kierunki prowadzone 
w jêzyku angielskim:
?navigation (BSc, MSc),
?mechanical engineering (BSc, MSc),
?transport (MSc).

Absolwenci kierunków anglojêzycznych zyskuj¹:
?wy¿sze wykszta³cenie,
?doskona³¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego,
?pewn¹ œcie¿kê kariery,
?znajomoœæ miêdzynarodowego œrodowiska 

bran¿owego.

Studiuj
w jêzyku angielskim

Studia równie¿ w jêzyku angielskim.
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Co mo¿esz robiæ
po studiach 
na Wydziale 
Nawigacyjnym?
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runku geodezja i kartografia mog¹ tak¿e przyst¹piæ 
do egzaminu pañstwowego w celu uzyskania upraw-
nieñ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
lub hydrografii. Uprawnienia zawodowe pozwalaj¹ 
na samodzielne wykonywanie i nadzorowanie prac 
geodezyjnych i kartograficznych.

Kierunek informatyka

Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku 
informatyka s¹ umiejêtnoœci z zakresu programowa-
nia, projektowania i zarz¹dzania systemami informa-
tycznymi, administrowania bazami danych oraz sie-
ciami komputerowymi. Studenci poznaj¹ zasady in¿y-
nierii oprogramowania w stopniu umo¿liwiaj¹cym 
efektywn¹ pracê w zespo³ach programistycznych. 
Absolwenci s¹ równie¿ przygotowani do prowadzenia 
dzia³alnoœci na w³asny rachunek, tworzenia samo-
dzielnie firm o charakterze us³ugowym i podjêcia 
pracy zawodowej w przedsiêbiorstwach gospodarki 
morskiej o wysokim stopniu specjalizacji. 

Kierunek oceanotechnika

Absolwent kierunku oceanotechnika dysponuje wie-
dz¹ z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji 
statków, okrêtów i obiektów oceanotechnicznych, 
jachtów ¿aglowych i motorowych oraz z ekonomii, 
organizacji produkcji i marketingu w projektowaniu 

Kszta³cenie na kierunku nawigacja odbywa siê na 
poziomie zarz¹dzania, natomiast na kierunku ¿egluga 
œródl¹dowa na poziomie operacyjnym w rozumieniu 
miêdzynarodowej konwencji o szkoleniu marynarzy 
(Konwencja SCTW).

Kierunek transport

Studenci tego kierunku zdobywaj¹ wiedzê i umiejêt-
noœci z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, 
bezpieczeñstwa ¿eglugi oraz nowoczesnych systemów 
nawigacyjnych i transportowych. Miejsca pracy absol-
wentów to instytucje i przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê 
projektowaniem, eksploatacj¹ oraz organizacj¹ trans-
portu i systemów transportowych, a tak¿e jednostki 
badawcze, techniczne i normatywne w zakresie 
rzeczoznaw-stwa, doradztwa i tworzenia przepisów. 

Kierunek geodezja i kartografia

Kierunek geodezja i kartografia zapewnia szerokie 
podstawy wiedzy w ramach specjalnoœci geoinfor-
matyka i hydrografia pozwalaj¹ce na elastycznoœæ 
w dokonywaniu wyboru kariery zawodowej. 
Absolwenci mog¹ podejmowaæ pracê w przedsiê-
biorstwach hydrograficznych, geodezyjnych, geoinfor-
matycznych, w s³u¿bie geodezyjnej i kartograficznej 
oraz w instytutach naukowo-badawczych. Po zdobyciu 
doœwiadczenia i niezbêdnej praktyki absolwenci kie-

Kierunek nawigacja
Kierunek ¿egluga œródl¹dowa

Celem kszta³cenia na kierunkach nawigacja i ¿egluga 
œródl¹dowa jest zapewnienie studentom szerokich 
podstaw wiedzy z nautyki i innych powi¹zanych 
dziedzin nauki, pozwalaj¹cych na realizacjê kariery 
zawodowej w szeroko pojêtej gospodarce morskiej 
i ¿egludze œródl¹dowej. Absolwenci tych kierunków 
studiów po odbyciu wymaganej praktyki i spe³nieniu 
odpowiednich warunków otrzymaj¹ od administracji 
morskiej dyplomy/certyfikaty uprawniaj¹ce do zajmo-
wania stanowisk oficerskich na statkach morskich 
i/lub œródl¹dowych w ¿egludze miêdzynarodowej.
Program kszta³cenia obejmuje praktyki zawodowe 
morskie i/lub l¹dowe oraz specjalistyczne kursy 
i szkolenia. 
Absolwenci s¹ tak¿e przygotowani do pracy w przed-
siêbiorstwach zwi¹zanych z ¿eglug¹ miêdzynarodo-
w¹. Mog¹ znaleŸæ zatrudnienie w s³u¿bach i flocie 
handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, we flocie 
po³owowej, na statkach pasa¿erskich i statkach 
offshore zabezpieczaj¹cych pola naftowe, na wie¿ach 
wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych stat-
kach specjalistycznych, hydrograficznych i badaw-
czych oraz na jachtach motorowych. Mog¹ tak¿e 
zasilaæ l¹dowe s³u¿by eksploatacyjne, techniczne, 
administracjê morsk¹, instytucje klasyfikacyjne i s³u¿-
bê SAR.
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KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœæ:
- geoinformatyka (G)
- hydrografia (H)

KIERUNEK: INFORMATYKA
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœæ:
- informatyka morska (IM)
- programowanie (P)
- technologie multimedialne (TM)

KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalnoœæ:
- transport morski (TM)

KIERUNEK: GEOINFORMATYKA
studia 1,5-roczne (3 semestry)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 
(magisterskie)
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Przyk³adowe zarobki:
kadet (student)

marynarz

oficer pok³adowy
starszy oficer

kapitan
– ok. 300 euro
– ok. 1000 euro

– ponad 2000 euro
– ponad 3000 euro
– ponad 5000 euro

Kariera zawodowa
absolwenta
kierunku nawigacja

i budowie wymienionych jednostek p³ywaj¹cych. 
Posiada znajomoœæ najnowszych systemów kompute-
rowych do projektowania, konstruowania i zarz¹dzania 
produkcj¹ w przemyœle okrêtowym. Dobrze pos³uguje 
siê jêzykiem obcym z uwzglêdnieniem jêzyka specja-
listycznego i problematyki oceanotechnicznej. 
Mo¿e znaleŸæ zatrudnienie na polskim i œwiatowym 
rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remon-
towych, w zak³adach przemys³u okrêtowego i jach-
towego, w biurach projektowo-konstrukcyjnych, 
w placówkach naukowo-badawczych przemys³u 
okrêtowego i energetyki, w s³u¿bach technicznych 
oraz administracyjnych zwi¹zanych z gospodark¹ 
morsk¹.

Kierunek geoinformatyka 

Kierunek geoinformatyka przeznaczony jest dla 
osób pragn¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê z zakresu 
zastosowania informatyki w geodezji i kartografii 
oraz w naukach o Ziemi. W trakcie studiów II stopnia 
studenci zdobêd¹ wiedzê z zakresu geodezji i po-
zycjonowania, programowania, tworzenia modeli 
i wizualizacji 3D, zaawansowanych analiz przestrzen-
nych w œrodowisku Systemów Informacji Przes-
trzennej, a tak¿e z zakresu aplikacji mobilnych 
i internetowych, skaningu laserowego oraz nowo-
czesnych technologii teledetekcyjnych. Dodatkowo 
poznaj¹ techniki sztucznej inteligencji, kartografii 

7

kariera na l¹dzie

np.: w jednostkach organizacyjnych zwi¹zanych 
z ¿eglug¹ oraz z szeroko rozumian¹ gospodark¹ 
morsk¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem s³u¿b 

kontroli ruchu, wydzia³ów bezpieczeñstwa 
¿eglugi, urzêdów morskich itp.

dyplom oficera wachtowego

kariera morska

dyplom 
kapitana ¿eglugi wielkiej

kierunki: nawigacja, ¿egluga œródl¹dowa

dalsze kszta³cenie specjalistyczne,
studia podyplomowe, studia doktoranckie

studia I stopnia 4 lata (w tym praktyka morska)
dyplom in¿yniera

studia II stopnia
dyplom magistra in¿yniera

uzupe³nienie praktyki morskiej
(do 12 miesiêcy)

multimedialnej, geoinformatycznych rozwi¹zañ sie-
ciowych, fuzji geodanych oraz systemów modelo-
wania informacji o budynkach (w tym modelowania 
3D/CAD). 
Absolwenci kierunku geoinformatyka znajd¹ zatrud-
nienie w bran¿y geodezyjnej, w szczególnoœci w firmach 
wdra¿aj¹cych nowoczesne technologie pomiarowe. 
Zatrudnienie w firmach informatycznych znajd¹ absol-
wenci specjalizuj¹cy siê w wykorzystaniu narzêdzi 
programistycznych do geolokalizacji i tworzenia analiz 
przestrzennych. 
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ciowych, fuzji geodanych oraz systemów modelo-
wania informacji o budynkach (w tym modelowania 
3D/CAD). 
Absolwenci kierunku geoinformatyka znajd¹ zatrud-
nienie w bran¿y geodezyjnej, w szczególnoœci w firmach 
wdra¿aj¹cych nowoczesne technologie pomiarowe. 
Zatrudnienie w firmach informatycznych znajd¹ absol-
wenci specjalizuj¹cy siê w wykorzystaniu narzêdzi 
programistycznych do geolokalizacji i tworzenia analiz 
przestrzennych. 
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Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 4-letnie (8 semestrów), specjalnoœci:
– eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:
- uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi

- napêdy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

- eksploatacja ch³odnicowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹

- elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania

– diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ 
   okrêtowych (DiRMiUO)
– eksploatacja si³owni okrêtowych i jachtów 
   motorowych (ESOiJM)
– eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych
   i elektroenergetycznych (EOUNiE)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ 
   okrêtowych (DiRMiUO)
– diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych (DiRSW)

KIERUNEK: MECHATRONIKA
studia 4-letnie (8 semestrów), specjalnoœæ: 
– elektroautomatyka okrêtowa (EO)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœæ: 
– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), prowadzone 
wspólnie z Wydzia³em In¿ynieryjno-Ekonomicznym 
Transportu, specjalnoœæ:
– zarz¹dzanie przemys³owymi systemami 
   energetycznymi (ZPSE) 

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalnoœæ:
– budowa i eksploatacja morskich systemów 
   energetycznych (BiEMSE)

DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA 
MASZYN
studia 4-letnie (8 semestrów)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Studia stacjonarne trzeciego stopnia 
(doktoranckie)

Wydzia³
Mechaniczny
kierunki kszta³cenia
2019/2020

– Studia w jêzyku angielskim.równie¿ 

– 
odbywaæ siê w formie e-learningu.

Czêœæ zajêæ z wybranych przedmiotów mo¿e 

Kandydaci przyjmowani s¹ na okreœlony kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nastêpuje w trakcie kolejnych 
semestrów nauki. Decyzjê o uruchomieniu specjalnoœci podejmuje dziekan.
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studia I stopnia 3,5 roku 
dyplom in¿yniera

np.: projektowanie, budowa i eksploatacja statków, okrêtów 
i obiektów oceanotechnicznych, jachtów ¿aglowych i motorowych, 

projektowanie, eksploatacja i organizacja transportu, nadzór 
techniczny nad systemami transportowymi, wdra¿anie, eksploatacja, 
projektowanie systemów nawigacyjnych, kariera geodezyjna, systemy 

informacji przestrzennej, ochrona œrodowiska i rozwój regionalny, 
kariera informatyczna, projektowanie systemów informatycznych, 

administrowanie bazami danych, sieciami itp.

kariera na l¹dzie

studia II stopnia
dyplom magistra in¿yniera

kierunki: oceanotechnika, transport, geodezja i kartografia, informatyka

dalsze kszta³cenie specjalistyczne,
studia podyplomowe, 
studia doktoranckie

kariera hydrograficzna 
na morzu



Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 4-letnie (8 semestrów), specjalnoœci:
– eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:
- uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi

- napêdy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

- eksploatacja ch³odnicowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania si³owni¹ okrêtow¹

- elektroenergetyka okrêtowa i systemy sterowania

– diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ 
   okrêtowych (DiRMiUO)
– eksploatacja si³owni okrêtowych i jachtów 
   motorowych (ESOiJM)
– eksploatacja okrêtowych urz¹dzeñ napêdowych
   i elektroenergetycznych (EOUNiE)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– diagnostyka i remonty maszyn i urz¹dzeñ 
   okrêtowych (DiRMiUO)
– diagnostyka i remonty si³owni wiatrowych (DiRSW)

KIERUNEK: MECHATRONIKA
studia 4-letnie (8 semestrów), specjalnoœæ: 
– elektroautomatyka okrêtowa (EO)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœæ: 
– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), prowadzone 
wspólnie z Wydzia³em In¿ynieryjno-Ekonomicznym 
Transportu, specjalnoœæ:
– zarz¹dzanie przemys³owymi systemami 
   energetycznymi (ZPSE) 

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalnoœæ:
– budowa i eksploatacja morskich systemów 
   energetycznych (BiEMSE)

DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA 
MASZYN
studia 4-letnie (8 semestrów)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Studia stacjonarne trzeciego stopnia 
(doktoranckie)

Wydzia³
Mechaniczny
kierunki kszta³cenia
2019/2020

– Studia w jêzyku angielskim.równie¿ 

– 
odbywaæ siê w formie e-learningu.

Czêœæ zajêæ z wybranych przedmiotów mo¿e 

Kandydaci przyjmowani s¹ na okreœlony kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nastêpuje w trakcie kolejnych 
semestrów nauki. Decyzjê o uruchomieniu specjalnoœci podejmuje dziekan.
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studia I stopnia 3,5 roku 
dyplom in¿yniera

np.: projektowanie, budowa i eksploatacja statków, okrêtów 
i obiektów oceanotechnicznych, jachtów ¿aglowych i motorowych, 

projektowanie, eksploatacja i organizacja transportu, nadzór 
techniczny nad systemami transportowymi, wdra¿anie, eksploatacja, 
projektowanie systemów nawigacyjnych, kariera geodezyjna, systemy 

informacji przestrzennej, ochrona œrodowiska i rozwój regionalny, 
kariera informatyczna, projektowanie systemów informatycznych, 

administrowanie bazami danych, sieciami itp.

kariera na l¹dzie

studia II stopnia
dyplom magistra in¿yniera

kierunki: oceanotechnika, transport, geodezja i kartografia, informatyka

dalsze kszta³cenie specjalistyczne,
studia podyplomowe, 
studia doktoranckie

kariera hydrograficzna 
na morzu



Co mo¿esz robiæ
po studiach 
na Wydziale 
Mechanicznym?

z budow¹, wyposa¿eniem i eksploatacj¹ statków i jach-
tów oraz w zak³adach przemys³u maszynowego.

Kierunek mechatronika 

Absolwent specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa 
jest przygotowany do pracy wœród cz³onków za³óg 
obiektów p³ywaj¹cych jako oficer elektroautomatyk 
okrêtowy, w s³u¿bach dozoru technicznego armato-
rów, w s³u¿bach towarzystw klasyfikacyjnych, w stocz-
niach produkcyjnych i remontowych, w zak³adach 
przemys³u maszynowego, w s³u¿bach nadzoru, serwi-
sach, instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych, 
w s³u¿bach technicznych armatorów, firmach diag-
nostycznych i remontowych, w przedsiêbiorstwach 
przemys³u okrêtowego oraz w innych zajmuj¹cych siê 
wytwarzaniem i eksploatacj¹ maszyn oraz uk³adów 
mechatronicznych.
Absolwenci specjalnoœci mechatronika systemów 
energetycznych s¹ przygotowani do zajmowania sta-
nowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remon-
towych, w s³u¿bach remontowych przedsiêbiorstw 
produkcyjnych, w s³u¿bach nadzoru technicznego 
przedsiêbiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, 
w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i tech-
nologicznych, zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym 
i maszynowym oraz w jednostkach zajmuj¹cych siê 
diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urz¹dzeñ 
wraz z ich uk³adami mechatronicznymi. 
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w oczyszczalniach œcieków i przepompowniach czyn-
ników technologicznych.
Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty si³owni 
wiatrowych posiada umiejêtnoœci niezbêdne do 
zrozumienia zagadnieñ z zakresu budowy, wytwa-
rzania i eksploatacji maszyn. Mo¿e byæ zatrudniony 
w zak³adach wytwarzania, przesy³u i dystrybucji energii 
oraz w przedsiêbiorstwach energetyki odnawialnej, 
nadzoru eksploatacji si³owni wiatrowych morskich 
i l¹dowych, w zak³adach produkuj¹cych urz¹dzenia 
elektryczne, w elektrowniach i elektrociep³owniach, 
w firmach produkuj¹cych konstrukcje wsporcze, 
osprzêt, urz¹dzenia i uk³ady izolacyjne. 
Absolwent specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹-
dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych po uzyska-
niu dyplomu oficera mechanika wachtowego mo¿e 
byæ zatrudniony jako oficer mechanik na statku, 
w s³u¿bach dozoru technicznego armatorów, towa-
rzystw klasyfikacyjnych i przedsiêbiorstw przemys³u 
energetycznego.
Absolwent specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêto-
wych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu 
jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji 
maszyn i urz¹dzeñ technicznych oraz bezpiecznej pracy 
na statkach lub jachtach motorowych w charakterze 
oficera mechanika. Mo¿e byæ zatrudniony w stoczniach 
produkcyjnych i remontowych, w s³u¿bach nadzoru 
technicznego, administracji morskiej, w firmach serwi-
sowych, projektowych i technologicznych, zwi¹zanych 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
(in¿ynierskie)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 
(magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalnoœæ: 
– eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:
- uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi

- napêdy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

- eksploatacja ch³odniowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania si³owni¹ 

  okrêtow¹

- elektroenergetyka okrêtowa i systemy 

  sterowania

KIERUNEK: MECHATRONIKA
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœæ:
– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalnoœæ: 
– budowa i eksploatacja morskich systemów 
   energetycznych (BiEMSE)

Kierunek mechanika i budowa maszyn

Absolwent specjalnoœci eksploatacja si³owni okrê-
towych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika 
wachtowego mo¿e pracowaæ jako oficer mechanik na 
statkach lub byæ zatrudniony w stoczniach remonto-
wych oraz w dzia³ach utrzymania ruchu takich 
przedsiêbiorstw jak: elektrociep³ownie, papiernie, 
huty, porty, oczyszczalnie œcieków, przepompownie. 
Mo¿e pracowaæ w s³u¿bach nadzoru technicznego 
armatorów, w s³u¿bach towarzystw klasyfikacyjnych 
i w s³u¿bach dozoru technicznego zak³adów przemy-
s³owych, w serwisach technicznych firm przemys³u 
maszynowego, w administracji morskiej, w jednost-
kach projektowych, konstrukcyjnych i technologicz-
nych zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym i maszyno-
wym, w firmach konsultacyjnych i doradztwa prze-
mys³u maszynowego.
Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty ma-
szyn i urz¹dzeñ okrêtowych po uzyskaniu dyplomu 
oficera mechanika wachtowego mo¿e pracowaæ na 
statkach lub byæ zatrudniony w charakterze rzeczo-
znawcy i inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego jako 
specjalista w stoczniach i zak³adach remontowych 
zarówno przemys³u okrêtowego, jak i w energetyce 
przemys³owej, w przedsiêbiorstwach magazynowania, 
prze³adunku, transportu i przesy³u noœników energii, 
np. w terminalach LNG oraz w zak³adach zwi¹zanych 
z szeroko rozumian¹ ochron¹ œrodowiska, na przyk³ad 

10



Co mo¿esz robiæ
po studiach 
na Wydziale 
Mechanicznym?

z budow¹, wyposa¿eniem i eksploatacj¹ statków i jach-
tów oraz w zak³adach przemys³u maszynowego.

Kierunek mechatronika 

Absolwent specjalnoœci elektroautomatyka okrêtowa 
jest przygotowany do pracy wœród cz³onków za³óg 
obiektów p³ywaj¹cych jako oficer elektroautomatyk 
okrêtowy, w s³u¿bach dozoru technicznego armato-
rów, w s³u¿bach towarzystw klasyfikacyjnych, w stocz-
niach produkcyjnych i remontowych, w zak³adach 
przemys³u maszynowego, w s³u¿bach nadzoru, serwi-
sach, instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych, 
w s³u¿bach technicznych armatorów, firmach diag-
nostycznych i remontowych, w przedsiêbiorstwach 
przemys³u okrêtowego oraz w innych zajmuj¹cych siê 
wytwarzaniem i eksploatacj¹ maszyn oraz uk³adów 
mechatronicznych.
Absolwenci specjalnoœci mechatronika systemów 
energetycznych s¹ przygotowani do zajmowania sta-
nowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remon-
towych, w s³u¿bach remontowych przedsiêbiorstw 
produkcyjnych, w s³u¿bach nadzoru technicznego 
przedsiêbiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, 
w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i tech-
nologicznych, zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym 
i maszynowym oraz w jednostkach zajmuj¹cych siê 
diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urz¹dzeñ 
wraz z ich uk³adami mechatronicznymi. 
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w oczyszczalniach œcieków i przepompowniach czyn-
ników technologicznych.
Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty si³owni 
wiatrowych posiada umiejêtnoœci niezbêdne do 
zrozumienia zagadnieñ z zakresu budowy, wytwa-
rzania i eksploatacji maszyn. Mo¿e byæ zatrudniony 
w zak³adach wytwarzania, przesy³u i dystrybucji energii 
oraz w przedsiêbiorstwach energetyki odnawialnej, 
nadzoru eksploatacji si³owni wiatrowych morskich 
i l¹dowych, w zak³adach produkuj¹cych urz¹dzenia 
elektryczne, w elektrowniach i elektrociep³owniach, 
w firmach produkuj¹cych konstrukcje wsporcze, 
osprzêt, urz¹dzenia i uk³ady izolacyjne. 
Absolwent specjalnoœci eksploatacja okrêtowych urz¹-
dzeñ napêdowych i elektroenergetycznych po uzyska-
niu dyplomu oficera mechanika wachtowego mo¿e 
byæ zatrudniony jako oficer mechanik na statku, 
w s³u¿bach dozoru technicznego armatorów, towa-
rzystw klasyfikacyjnych i przedsiêbiorstw przemys³u 
energetycznego.
Absolwent specjalnoœci eksploatacja si³owni okrêto-
wych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu 
jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji 
maszyn i urz¹dzeñ technicznych oraz bezpiecznej pracy 
na statkach lub jachtach motorowych w charakterze 
oficera mechanika. Mo¿e byæ zatrudniony w stoczniach 
produkcyjnych i remontowych, w s³u¿bach nadzoru 
technicznego, administracji morskiej, w firmach serwi-
sowych, projektowych i technologicznych, zwi¹zanych 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
(in¿ynierskie)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 
(magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalnoœæ: 
– eksploatacja si³owni okrêtowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:
- uk³ady napêdowe z silnikami t³okowymi

- napêdy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

- eksploatacja ch³odniowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania si³owni¹ 

  okrêtow¹

- elektroenergetyka okrêtowa i systemy 

  sterowania

KIERUNEK: MECHATRONIKA
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœæ:
– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalnoœæ: 
– budowa i eksploatacja morskich systemów 
   energetycznych (BiEMSE)

Kierunek mechanika i budowa maszyn

Absolwent specjalnoœci eksploatacja si³owni okrê-
towych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika 
wachtowego mo¿e pracowaæ jako oficer mechanik na 
statkach lub byæ zatrudniony w stoczniach remonto-
wych oraz w dzia³ach utrzymania ruchu takich 
przedsiêbiorstw jak: elektrociep³ownie, papiernie, 
huty, porty, oczyszczalnie œcieków, przepompownie. 
Mo¿e pracowaæ w s³u¿bach nadzoru technicznego 
armatorów, w s³u¿bach towarzystw klasyfikacyjnych 
i w s³u¿bach dozoru technicznego zak³adów przemy-
s³owych, w serwisach technicznych firm przemys³u 
maszynowego, w administracji morskiej, w jednost-
kach projektowych, konstrukcyjnych i technologicz-
nych zwi¹zanych z przemys³em okrêtowym i maszyno-
wym, w firmach konsultacyjnych i doradztwa prze-
mys³u maszynowego.
Absolwent specjalnoœci diagnostyka i remonty ma-
szyn i urz¹dzeñ okrêtowych po uzyskaniu dyplomu 
oficera mechanika wachtowego mo¿e pracowaæ na 
statkach lub byæ zatrudniony w charakterze rzeczo-
znawcy i inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego jako 
specjalista w stoczniach i zak³adach remontowych 
zarówno przemys³u okrêtowego, jak i w energetyce 
przemys³owej, w przedsiêbiorstwach magazynowania, 
prze³adunku, transportu i przesy³u noœników energii, 
np. w terminalach LNG oraz w zak³adach zwi¹zanych 
z szeroko rozumian¹ ochron¹ œrodowiska, na przyk³ad 
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– ponad 3000 eurooficer elektroautomatyk

Przyk³adowe zarobki:

13

Przyk³adowe zarobki:

kadet (student)
motorzysta

– ok. 500 euro
– ponad 1000 euro

oficer mechanik
starszy oficer mechanik

– ponad 3000 euro 
– ponad 5000 euro12

Kariera zawodowa
absolwenta

Wydzia³u Mechanicznego

np.: w s³u¿bach nadzoru 
technicznego, w s³u¿bach 

technicznych firm przemys³u 
maszynowego, w jednostkach 

projektowych, konstrukcyjnych 
i technologicznych zwi¹zanych 

z przemys³em energii 
odnawialnej, w firmach 

konsultacyjnych i doradztwa 
przemys³u energii odnawialnej

studia I stopnia 4 lata ESO, DiRMiUO
ESOiJM (w tym praktyka morska 
6 miesiêcy) – dyplom in¿yniera

studia I stopnia 3,5 roku DiRMiUO
(w tym praktyka l¹dowa)

dyplom in¿yniera

studia I stopnia 3,5 roku DiRSW
(w tym praktyka l¹dowa)

dyplom in¿yniera

uzupelnienie praktyki morskiej 
ESO, DiRMiUO, ESOiJM

kariera l¹dowa kariera l¹dowa

kariera morska

dyplom starszego oficera 
mechanika okrêtowego

dyplom oficera
 mechanika wachtowego

kierunek mechanika i budowa maszyn

kariera l¹dowa

np.: w s³u¿bach nadzoru 
technicznego armatorów, 

w s³u¿bach towarzystw 
klasyfikacyjnych i s³u¿bach dozoru 

technicznego zak³adów 
przemys³owych, serwisach 

technicznych firm przemys³u 
maszynowego, w administracji 

morskiej, jednostkach 
projektowych, konstrukcyjnych 
i technologicznych zwi¹zanych 

z przemys³em okrêtowym 
i maszynowym, w firmach 

konsultacyjnych i doradztwa 
przemys³u maszynowego

np.: w s³u¿bach nadzoru 
technicznego si³owni 

wiatrowych, l¹dowych 
i morskich, w s³u¿bach 

technicznych firm przemys³u 
maszynowego, w jednostkach 

projektowych, konstrukcyjnych 
i technologicznych zwi¹zanych 

z przemys³em energii 
odnawialnej, w firmach 

konsultacyjnych i doradztwa 
przemys³u energii odnawialnej

studia II stopnia 1,5 roku 
dyplom magistra in¿yniera

studia I stopnia 4 lata EO 
(w tym praktyka morska 6 miesiêcy) 
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uzupe³nienie praktyki morskiej  

studia II stopnia 1,5 roku 
dyplom magistra in¿yniera na kierunku 

mechanika i budowa maszyn

studia I stopnia 3,5 roku MSE
(w tym praktyka 6 miesiêcy) 
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kariera na l¹dzie

np.: w stoczniach remontowych 
i produkcyjnych, w zakladach przemyslu 
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w instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych, 

w s³u¿bach technicznych armatorów, 
w firmach diagnostycznych i remontowychkariera morska

dyplom oficera elektroautomatyka
okrêtowego

kierunek mechatronika



– ponad 3000 eurooficer elektroautomatyk

Przyk³adowe zarobki:
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Przyk³adowe zarobki:

kadet (student)
motorzysta

– ok. 500 euro
– ponad 1000 euro

oficer mechanik
starszy oficer mechanik

– ponad 3000 euro 
– ponad 5000 euro12

Kariera zawodowa
absolwenta

Wydzia³u Mechanicznego
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6 miesiêcy) – dyplom in¿yniera

studia I stopnia 3,5 roku DiRMiUO
(w tym praktyka l¹dowa)
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kariera l¹dowa kariera l¹dowa

kariera morska

dyplom starszego oficera 
mechanika okrêtowego

dyplom oficera
 mechanika wachtowego

kierunek mechanika i budowa maszyn

kariera l¹dowa

np.: w s³u¿bach nadzoru 
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dyplom oficera elektroautomatyka
okrêtowego

kierunek mechatronika



– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie 
   transportowym (LiZwEST)
– logistyka turystyki wodnej (LTW)
– logistyka metropolitalna (LM)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU)
– zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach 
   (ZIwPiU)
– zarz¹dzanie przemys³owymi systemami 
   energetycznymi (ZPSE)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)
– Organizacja i Zarz¹dzanie w Gospodarce Morskiej 
  (OiZwGM)

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalnoœci: 
– systemy transportu zintegrowanego (STZ)
– inteligentne systemy transportowe (IST)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI
studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalnoœæ: 
– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie 
   transportowym (LiZwEST)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
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Kierunek zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji

Absolwent kierunku zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji 
jest przygotowany do pe³nienia funkcji kierowniczych 
i wykonawczych w przedsiêbiorstwach produkcyjnych 
i us³ugowych sektora TSL (transport, spedycja, logisty-
ka), ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorstw 
gospodarki morskiej. 
Posiada umiejêtnoœci wyznaczania optymalnych celów 
strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organi-
zacji, koordynacji i kontroli wykonanych zadañ produk-
cyjnych i us³ugowych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informatycznych. Jest przygotowany do 
zarz¹dzania procesami logistycznymi w europejskim 
systemie transportowym oraz zarz¹dzania transpor-
tem zintegrowanym. 
Dysponuje wiedz¹ o przedsiêbiorczoœci, zasadach 
prawnych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, 
o etyce zarz¹dzania i o spo³ecznej odpowiedzialnoœci 
przedsiêbiorstw w globalnej gospodarce. Posiada 
umiejêtnoœci z zakresu zarz¹dzania i in¿ynierii pro-
dukcji zdobyte w laboratoriach naukowych wyposa-
¿onych w u¿ytkowe oprogramowanie oraz na prakty-
kach krajowych i zagranicznych. Biegle pos³uguje siê 
zawodowym jêzykiem angielskim. Posiada mo¿liwoœci 
uzyskania certyfikatów potwierdzaj¹cych znajomoœæ 
jêzyków obcych. 

Co mo¿esz robiæ
po studiach 
na Wydziale 
In¿ynieryjno-Ekonomicznym 
Transportu?
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Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)
– ¿egluga œródl¹dowa (¯Œ)
– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)
– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)

KIERUNEK: LOGISTYKA 
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– logistyka przedsiêbiorstw (LP)
– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie 
   transportowym (LiZwEST) 
– logistyka turystyki wodnej (LTW)
– logistyka metropolitalna (LM)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– zarz¹dzanie jakoœci¹ produkcji i us³ug (ZJPiU)
– zarz¹dzanie innowacjami w produkcji i us³ugach 
   (ZIwPiU)
– zarz¹dzanie przemys³owymi systemami 
   energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone 
   wspólnie z Wydzia³em Mechanicznym

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)

– Organizacja i Zarz¹dzanie w Gospodarce Morskiej 
  (OiZwGM)

KIERUNEK: ZARZ¥DZANIE I IN¯YNIERIA PRODUKCJI
studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalnoœæ:
– logistyka i zarz¹dzanie w europejskim systemie 
   transportowym (LiZwEST) 

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalnoœci:
– systemy transportu zintegrowanego (STZ)
– inteligentne systemy transportowe (IST)
– intelligent transport systems (ITS)
– inland shipping management (ISM)

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)
– ¿egluga œródl¹dowa (¯Œ)
– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)
– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)

KIERUNEK: LOGISTYKA
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci: 
– logistyka przedsiêbiorstw (LP)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)

Wydzia³ 
In¿ynieryjno-

-Ekonomiczny
Transportu

kierunki kszta³cenia
2019/2020

– Studia w jêzyku angielskim.

Kandydaci przyjmowani s¹ na okreœlony kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nastêpuje w trakcie kolejnych 
semestrów nauki. Decyzjê o uruchomieniu specjalnoœci podejmuje dziekan.
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cyjnych i us³ugowych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informatycznych. Jest przygotowany do 
zarz¹dzania procesami logistycznymi w europejskim 
systemie transportowym oraz zarz¹dzania transpor-
tem zintegrowanym. 
Dysponuje wiedz¹ o przedsiêbiorczoœci, zasadach 
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Studia stacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)
– ¿egluga œródl¹dowa (¯Œ)
– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)
– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)
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studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
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– logistyka turystyki wodnej (LTW)
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– inland shipping management (ISM)

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci:
– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)
– ¿egluga œródl¹dowa (¯Œ)
– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)
– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)

KIERUNEK: LOGISTYKA
studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalnoœci: 
– logistyka przedsiêbiorstw (LP)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (in¿ynierskie)

Wydzia³ 
In¿ynieryjno-

-Ekonomiczny
Transportu

kierunki kszta³cenia
2019/2020

– Studia w jêzyku angielskim.

Kandydaci przyjmowani s¹ na okreœlony kierunek, a wybór specjalnoœci kszta³cenia nastêpuje w trakcie kolejnych 
semestrów nauki. Decyzjê o uruchomieniu specjalnoœci podejmuje dziekan.



Przyk³adowe zarobki: – ponad 2000 euro
– ponad 1500 euro

in¿ynier
marynarz (¯Œ)
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nozowaæ i rozwi¹zywaæ problemy oraz monitorowaæ 
procesy gospodarcze. Posiada umiejêtnoœæ projekto-
wania procesów produkcyjnych i transportowych. 
Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne w za-
kresie funkcjonowania i rozwoju przedsiêbiorstwa 
w warunkach konkurencji i zmiennoœci otoczenia. 
Mo¿e znaleŸæ zatrudnienie jako specjalista logistyki 
w przedsiêbiorstwie, operator bran¿y TSL, projektant 
i doradca zajmuj¹cy siê logistyk¹, transportem i spe-
dycj¹, ekspert logistyczny w jednostkach gospodar-
czych i administracyjnych. 

Kierunek zarz¹dzanie

Absolwent kierunku zarz¹dzanie posiada obszern¹ 
wiedzê z zakresu funkcjonowania przedsiêbiorstw, 
umiejêtnoœci identyfikowania i rozwi¹zywania proble-
mów za pomoc¹ metod i technik mened¿erskich 
oraz kwalifikacje niezbêdne do podejmowania decyzji 
gospodarczych w obszarach marketingu, finansów 
i inwestycji. Zna nowoczesne metody zarz¹dzania per-
sonelem, projektami, innowacjami i wiedz¹. Potrafi 
pos³ugiwaæ siê narzêdziami informatycznymi, w tym 
systemami wspomagania decyzji.
Jest przygotowany do pe³nienia funkcji kierowniczych 
i wykonawczych w ró¿nych typach przedsiêbiorstw, 
ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorstw 
powi¹zanych z sektorami gospodarki morskiej oraz 
bran¿y TSL (transport, spedycja, logistyka).

Kierunek transport

Absolwenci kierunku transport maj¹ wiedzê z zakresu:
%in¿ynierii ruchu transportowego,
%in¿ynierii œrodków transportu,
%analizy systemów transportowych,
%zarz¹dzania procesami eksploatacyjnymi,
%logistyki transportu. 
S¹ specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu 
³adunków, eksploatacji terminali transportu zintegro-
wanego i centrów logistycznych oraz organizacji za-
rz¹dzania ³añcuchem transportowym „dom–dom”. 
Maj¹ umiejêtnoœæ wykorzystania technologii informa-
tycznych w pracy zawodowej. S¹ przygotowani do 
pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach 
eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych trans-
portu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodar-
czych stanowi¹cych ich zaplecze oraz w instytucjach 
zwi¹zanych z szeroko pojêtym transportem. Biegle 
pos³uguj¹ siê zawodowym jêzykiem angielskim, maj¹ 
mo¿liwoœæ uzyskania certyfikatów potwierdzaj¹cych 
znajomoœæ jêzyków obcych.

Kierunek logistyka

Absolwent kierunku logistyka jest profesjonalnie przy-
gotowany do podejmowania optymalnych decyzji 
w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi, finansowy-
mi i informacjami w przedsiêbiorstwie. Potrafi diag-
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kierunki: zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, 
transport, logistyka

kariera na l¹dzie 
(wszystkie specjalnoœci)
technomened¿erowie 

kariera w ¿egludze œródl¹dowej 

dalsze kszta³cenie 
dyplom Master of Business Administration (MBA), 

studia podyplomowe, studia III stopnia (doktoranckie)

studia I stopnia 3,5 roku 
dyplom in¿yniera

studia II stopnia 1,5 roku 
dyplom magistra

specjaliœci z zakresu logistyki, transportu, zarz¹dzania produkcj¹, zarz¹dzania 
jakoœci¹, znajduj¹cy zatrudnienie m.in. w przedsiêbiorstwach spedycyjnych, 
logistycznych, transportowych, informatycznych, produkcyjnych, w sektorze 

gospodarki morskiej (zarz¹dy portów, firmy prze³adunkowe) i w firmach 
turystycznych (turystyka wodna), w ¿egludze œródl¹dowej

kierunek: zarz¹dzanie 

kariera na l¹dzie 
technomened¿erowie 

studia I stopnia 3,5 roku 
dyplom licencjata

specjaliœci z zakresu zarz¹dzania personelem, 
projektami, innowacjami i wiedz¹, znajduj¹cy 

zatrudnienie m.in. w przedsiêbiorstwach 
spedycyjnych, logistycznych, transportowych, 
produkcyjnych, w przedsiêbiorstwach sektora 

gospodarki morskiej 

dalsze kszta³cenie: studia 
magisterskie, podyplomowe



Przyk³adowe zarobki: – ponad 2000 euro
– ponad 1500 euro

in¿ynier
marynarz (¯Œ)
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i inwestycji. Zna nowoczesne metody zarz¹dzania per-
sonelem, projektami, innowacjami i wiedz¹. Potrafi 
pos³ugiwaæ siê narzêdziami informatycznymi, w tym 
systemami wspomagania decyzji.
Jest przygotowany do pe³nienia funkcji kierowniczych 
i wykonawczych w ró¿nych typach przedsiêbiorstw, 
ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorstw 
powi¹zanych z sektorami gospodarki morskiej oraz 
bran¿y TSL (transport, spedycja, logistyka).

Kierunek transport

Absolwenci kierunku transport maj¹ wiedzê z zakresu:
%in¿ynierii ruchu transportowego,
%in¿ynierii œrodków transportu,
%analizy systemów transportowych,
%zarz¹dzania procesami eksploatacyjnymi,
%logistyki transportu. 
S¹ specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu 
³adunków, eksploatacji terminali transportu zintegro-
wanego i centrów logistycznych oraz organizacji za-
rz¹dzania ³añcuchem transportowym „dom–dom”. 
Maj¹ umiejêtnoœæ wykorzystania technologii informa-
tycznych w pracy zawodowej. S¹ przygotowani do 
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czych stanowi¹cych ich zaplecze oraz w instytucjach 
zwi¹zanych z szeroko pojêtym transportem. Biegle 
pos³uguj¹ siê zawodowym jêzykiem angielskim, maj¹ 
mo¿liwoœæ uzyskania certyfikatów potwierdzaj¹cych 
znajomoœæ jêzyków obcych.

Kierunek logistyka

Absolwent kierunku logistyka jest profesjonalnie przy-
gotowany do podejmowania optymalnych decyzji 
w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi, finansowy-
mi i informacjami w przedsiêbiorstwie. Potrafi diag-
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jakoœci¹, znajduj¹cy zatrudnienie m.in. w przedsiêbiorstwach spedycyjnych, 
logistycznych, transportowych, informatycznych, produkcyjnych, w sektorze 

gospodarki morskiej (zarz¹dy portów, firmy prze³adunkowe) i w firmach 
turystycznych (turystyka wodna), w ¿egludze œródl¹dowej

kierunek: zarz¹dzanie 
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technomened¿erowie 
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dyplom licencjata

specjaliœci z zakresu zarz¹dzania personelem, 
projektami, innowacjami i wiedz¹, znajduj¹cy 
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spedycyjnych, logistycznych, transportowych, 
produkcyjnych, w przedsiêbiorstwach sektora 

gospodarki morskiej 

dalsze kszta³cenie: studia 
magisterskie, podyplomowe



Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budo-
wa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadaj¹ 
morskiego œwiadectwa zdrowia, bêd¹ kierowani na 
nieodp³atne obowi¹zkowe badania lekarskie, w tym: 
badania laboratoryjne  (morfologia, OB, poziom cuk-
ru, badanie moczu), przeœwietlenie RTG, EKG, badania 
neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne , stoma-
tologiczne i internistyczne. Badania przeprowadzane 
bêd¹ w zak³adzie opieki zdrowotnej wskazanym przez 

1

2
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AM w Szczecinie. Warunkiem przyst¹pienia do badañ 
lekarskich jest uiszczenie op³aty rekrutacyjnej i z³o¿enie 
dokumentów we w³aœciwym dziekanacie lub komisji 
rekrutacyjnej. 
Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu lub 
komisji rekrutacyjnej zg³aszaj¹ siê na badania lekarskie 
w dniach od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.
Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budo-
wa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadaj¹ 
orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, 
bêd¹ skierowani w trakcie studiów na nieodp³atne 
obowi¹zkowe badania (nie dotyczy cudzoziemców).

Praktyka przygotowawcza

Kandydaci, zakwalifikowani na studia na kierunkach: 
nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz me-
chatronika po og³oszeniu wyników rekrutacji przez 
wydzia³ow¹ komisjê rekrutacyjn¹, odbywaj¹ w okre-
sie od sierpnia do wrzeœnia 2019 r. obowi¹zkowe 
szkolenia w ramach praktyki przygotowawczej (z wy-
j¹tkiem osób wskazanych przez w³aœciwy dziekanat 
i cudzoziemców). Nieobecnoœæ na praktyce przygoto-
wawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreœlenie 
z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki 
przygotowawczej dokonuje dziekan wydzia³u. 
Terminy szkoleñ dla poszczególnych grup kandydatów 
bêd¹ podane przy og³oszeniu wyników rekrutacji. 
Szkolenia odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym 

1

2

 Kandydat mo¿e przedstawiæ swoje wyniki badañ. Termin 

wa¿noœci wynosi 2 lata dla przeœwietlenia RTG i 1 miesi¹c dla 

pozosta³ych badañ laboratoryjnych. 

 Wed³ug przepisów (rozporz¹dzenie MZ z dnia 9.12.2015 r. 

DzU z 10.12.2015 r. poz. 2105) od za³ogi pok³adowej, tj. od 

nawigatorów wymagana jest ostroœæ wzroku do dali 0,5 dla 

ka¿dego oka (w skali dziesiêtnej Snellena), minimalna wartoœæ 

w jednym oku to 0,7. Z kolei od mechaników i elektroauto-

matyków wymagana jest ostroœæ wzroku co najmniej 0,4 dla 

ka¿dego oka. Od za³ogi pok³adowej, mechaników oraz 

elektroautomatyków wymaga siê równie¿ badañ dotycz¹cych 

widzenia barw, pola widzenia, widzenia zmierzchowego i wra¿-

liwoœci na olœnienie oraz diplopii (podwójne widzenie).

Dodatkowe warunki 
rekrutacji

1916

?dowód wniesienia op³aty rekrutacyjnej – wp³aty 
mo¿na dokonaæ w kasie uczelni lub na konto 
Akademii Morskiej w Szczecinie: 
Bank Pekao SA VII O/Szczecin 
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615,
?kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budo-

wa maszyn oraz mechatronika – morskie œwiadec-
two zdrowia oraz orzeczenie do celów sanitarno-
-epidemiologicznych (kandydaci, którzy ich nie 
posiadaj¹, bêd¹ kierowani na bezp³atne, obo-
wi¹zkowe badania – zobacz „Dodatkowe warunki 
rekrutacji”). 

3. Spe³nij dodatkowe warunki rekrutacji 
dla wybranych kierunków studiów

Dodatkowe warunki rekrutacji:
a. Badania lekarskie – bezp³atne i obowi¹zkowe dla 
kandydatów na kierunki „p³ywaj¹ce”: nawigacja, me-
chanika i budowa maszyn, mechatronika.
b. Praktyka przygotowawcza – dla osób zakwalifiko-
wanych na studia na kierunkach „p³ywaj¹cych”.
c. Test jêzykowy – dla kandydatów na studia w jêzyku 
angielskim.

Pamiêtaj – badania lekarskie trwaj¹ oko³o 3 dni 
roboczych. Zaplanuj je odpowiednio w czasie, aby 
z³o¿yæ dokumenty w wymaganym terminie!

Warunki 
rekrutacji

Studia I stopnia

1
 

inny dokument) uzyskane za granic¹, uprawniaj¹ce zgodnie 

z obowi¹zuj¹cymi przepisami do ubiegania siê o przyjêcie na 

studia w uczelniach wy¿szych w Polsce.
2
 Fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraŸne, 

przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów 

z ciemnymi szk³ami, z g³ow¹ w lewym pó³profilu z widocznym 

ca³ym lewym uchem, z równomiernie oœwietlon¹ twarz¹.

To jest polskie œwiadectwo dojrza³oœci albo œwiadectwo (lub 

18

Jak zostaæ studentem akademii?

1. Zarejestruj siê

Poprzez stronê internetow¹ uczelni wype³nij formularz 
rejestracyjny w zak³adce REKRUTACJA. Pamiêtaj o ko-
niecznoœci dodania fotografii w formie elektronicznej 
jako za³¹cznika. 

2. Z³ó¿ odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie z³ó¿ w dziekanacie lub 
w komisji rekrutacyjnej wydzia³u:
?podanie o przyjêcie na studia, 
?ankietê osobow¹,

1
?œwiadectwo dojrza³oœci ,

2
?dwie fotografie  o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz 

jedn¹ w formie elektronicznej jako za³¹cznik podczas 
rejestracji na stronie internetowej uczelni w zak³adce 
REKRUTACJA,
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¯eby zostaæ przyjêtym na studia w Akademii Morskiej 
w Szczecinie, kandydaci spoza Polski musz¹ spe³niaæ 
nastêpuj¹ce warunki:
?posiadaæ wykszta³cenie umo¿liwiaj¹ce przyjêcie na 

dany stopieñ studiów; 
?posiadaæ œwiadectwo lub dyplom uprawniaj¹ce do 

rozpoczêcia studiów danego stopnia w kraju, w któ-
rym zosta³o wydane; 
?je¿eli kandydat pochodzi z kraju, z którym Polska nie 

podpisa³a umowy o uznawalnoœci wykszta³cenia lub 
jeœli jego œwiadectwa czy dyplomu nie mo¿na uznaæ 
z mocy prawa za uprawniaj¹ce do podjêcia studiów 
wy¿szych w Polsce, powinien posiadaæ dokument 
z Kuratorium Oœwiaty potwierdzaj¹cy urzêdowe 
uznanie œwiadectwa lub dyplomu;
?z³o¿yæ wszystkie dokumenty wymagane dla danego 

kierunku, stopnia i trybu studiów – ich lista jest opu-
blikowana na stronie: admission.am.szczecin.pl;
?znaæ jêzyk polski lub angielski (w zale¿noœci od tego, 

w jakim jêzyku prowadzone s¹ studia) na poziomie 
okreœlonym w aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisach 
(informacje: admission.am.szczecin.pl);
?wnieœæ op³atê rekrutacyjn¹ (85 z³, czyli oko³o 20 euro);
?kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budo-

wa maszyn, mechatronika powinni posiadaæ Miêdzy-

narodowe Œwiadectwo Zdrowia Marynarza (Medical 

Certificate for Service at Sea, Medical Fitness Certificate for 

Seafarers) zgodne z wymogami STCW/MLC/ILO.
Kandydaci na kierunki prowadzone w jêzyku angiel-
skim mog¹ sk³adaæ swoje dokumenty aplikacyjne 
w ca³oœci w wersji elektronicznej, przy czym do mo-
mentu okazania orygina³ów wszystkich wymaganych 
dokumentów i spe³nienia wymogów rekrutacyjnych 
kandydat otrzymuje decyzjê warunkow¹.
Dokumenty wystawione w jêzyku obcym powinny byæ 
z³o¿one wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski spo-
rz¹dzonym lub poœwiadczonym przez t³umacza 
przysiêg³ego wpisanego na listê t³umaczy przysiêg-
³ych prowadzon¹ przez Ministra Sprawiedliwoœci, 
przez konsula Rzeczpospolitej Polskiej urzêduj¹cego 
w pañstwie, w którym zosta³ wydany dokument, 
t³umacza przysiêg³ego kraju UE/EFTA/OECD lub 
przedstawicielstwo dyplomatyczne kraju, w którym 
œwiadectwo zosta³o wydane, znajduj¹ce siê na tery-
torium RP. W przypadku aplikowania przez cudzoziem-
ców na kierunki prowadzone w jêzyku angielskim 
wersja anglojêzyczna dokumentów aplikacyjnych lub 
ich t³umaczenie na jêzyk angielski bêd¹ uznawane 
(z zastrze¿eniem, i¿ t³umaczenie winno byæ wykonane 
lub poœwiadczone przez ww. podmioty).
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce warunków rekru-
tacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej 
w Szczecinie dostêpne s¹ na stronie internetowej: 
www.admission.am.szczecin.pl.

Szczególne zasady przyjêæ

Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szcze-
cinie (OSRM), ul. Dêbogórska 7/8.

Test jêzykowy

W przypadku studiów prowadzonych w jêzyku an-
gielskim kandydatów posiadaj¹cych obywatelstwo 
polskie obowi¹zuje test z jêzyka angielskiego. Z testu 
s¹ zwolnieni kandydaci, którzy: 
?przed³o¿yli certyfikat – Cambridge First Certificate 

lub równowa¿ny,
?ukoñczyli szko³ê œredni¹, w której jêzykiem wyk³a-

dowym by³ jêzyk angielski,
?ukoñczyli inne studia prowadzone w jêzyku an-

gielskim, 
?zdali jêzyk angielski w trakcie egzaminu dojrza³oœci 

na poziomie rozszerzonym,
?posiadaj¹ ocenê co najmniej dobr¹ uzyskan¹ na 

egzaminie koñcowym z jêzyka angielskiego w ra-
mach studiów ukoñczonych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

oraz kandydaci, dla których jêzyk angielski jest jêzy-
kiem ojczystym.

Cudzoziemcy zobowi¹zani s¹ do okazania dokumen-
tów poœwiadczaj¹cych ich znajomoœæ jêzyka angiel-
skiego wymienionych w aktach prawnych obowi¹zu-
j¹cych na dzieñ ubiegania siê o przyjêcie na studia. 
Wiêcej informacji na www.admission.am.szczecin.pl.

Laureaci oraz finaliœci olimpiad stopnia centralnego 
przyjmowani s¹ na studia poza konkursem wyników 
egzaminu dojrza³oœci, po spe³nieniu wymagañ for-
malnych i dodatkowych form rekrutacji.

Kierownicy pierwszych trzech najwy¿ej ocenionych 
prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmo-
wani s¹ na kierunek studiów informatyka poza kon-
kursem wyników egzaminu dojrza³oœci, po spe³nieniu 
wymagañ formalnych. Uprawnienie to przys³uguje 
tylko w roku uzyskania œwiadectwa dojrza³oœci.
Informacje o konkursie mo¿na znaleŸæ na stronie 
internetowej: informatyka.am.szczecin.pl.

Warunki rekrutacji dla 
cudzoziemców
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jeœli jego œwiadectwa czy dyplomu nie mo¿na uznaæ 
z mocy prawa za uprawniaj¹ce do podjêcia studiów 
wy¿szych w Polsce, powinien posiadaæ dokument 
z Kuratorium Oœwiaty potwierdzaj¹cy urzêdowe 
uznanie œwiadectwa lub dyplomu;
?z³o¿yæ wszystkie dokumenty wymagane dla danego 

kierunku, stopnia i trybu studiów – ich lista jest opu-
blikowana na stronie: admission.am.szczecin.pl;
?znaæ jêzyk polski lub angielski (w zale¿noœci od tego, 

w jakim jêzyku prowadzone s¹ studia) na poziomie 
okreœlonym w aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisach 
(informacje: admission.am.szczecin.pl);
?wnieœæ op³atê rekrutacyjn¹ (85 z³, czyli oko³o 20 euro);
?kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budo-

wa maszyn, mechatronika powinni posiadaæ Miêdzy-

narodowe Œwiadectwo Zdrowia Marynarza (Medical 

Certificate for Service at Sea, Medical Fitness Certificate for 

Seafarers) zgodne z wymogami STCW/MLC/ILO.
Kandydaci na kierunki prowadzone w jêzyku angiel-
skim mog¹ sk³adaæ swoje dokumenty aplikacyjne 
w ca³oœci w wersji elektronicznej, przy czym do mo-
mentu okazania orygina³ów wszystkich wymaganych 
dokumentów i spe³nienia wymogów rekrutacyjnych 
kandydat otrzymuje decyzjê warunkow¹.
Dokumenty wystawione w jêzyku obcym powinny byæ 
z³o¿one wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski spo-
rz¹dzonym lub poœwiadczonym przez t³umacza 
przysiêg³ego wpisanego na listê t³umaczy przysiêg-
³ych prowadzon¹ przez Ministra Sprawiedliwoœci, 
przez konsula Rzeczpospolitej Polskiej urzêduj¹cego 
w pañstwie, w którym zosta³ wydany dokument, 
t³umacza przysiêg³ego kraju UE/EFTA/OECD lub 
przedstawicielstwo dyplomatyczne kraju, w którym 
œwiadectwo zosta³o wydane, znajduj¹ce siê na tery-
torium RP. W przypadku aplikowania przez cudzoziem-
ców na kierunki prowadzone w jêzyku angielskim 
wersja anglojêzyczna dokumentów aplikacyjnych lub 
ich t³umaczenie na jêzyk angielski bêd¹ uznawane 
(z zastrze¿eniem, i¿ t³umaczenie winno byæ wykonane 
lub poœwiadczone przez ww. podmioty).
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce warunków rekru-
tacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej 
w Szczecinie dostêpne s¹ na stronie internetowej: 
www.admission.am.szczecin.pl.

Szczególne zasady przyjêæ

Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szcze-
cinie (OSRM), ul. Dêbogórska 7/8.

Test jêzykowy

W przypadku studiów prowadzonych w jêzyku an-
gielskim kandydatów posiadaj¹cych obywatelstwo 
polskie obowi¹zuje test z jêzyka angielskiego. Z testu 
s¹ zwolnieni kandydaci, którzy: 
?przed³o¿yli certyfikat – Cambridge First Certificate 

lub równowa¿ny,
?ukoñczyli szko³ê œredni¹, w której jêzykiem wyk³a-

dowym by³ jêzyk angielski,
?ukoñczyli inne studia prowadzone w jêzyku an-

gielskim, 
?zdali jêzyk angielski w trakcie egzaminu dojrza³oœci 

na poziomie rozszerzonym,
?posiadaj¹ ocenê co najmniej dobr¹ uzyskan¹ na 

egzaminie koñcowym z jêzyka angielskiego w ra-
mach studiów ukoñczonych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

oraz kandydaci, dla których jêzyk angielski jest jêzy-
kiem ojczystym.

Cudzoziemcy zobowi¹zani s¹ do okazania dokumen-
tów poœwiadczaj¹cych ich znajomoœæ jêzyka angiel-
skiego wymienionych w aktach prawnych obowi¹zu-
j¹cych na dzieñ ubiegania siê o przyjêcie na studia. 
Wiêcej informacji na www.admission.am.szczecin.pl.

Laureaci oraz finaliœci olimpiad stopnia centralnego 
przyjmowani s¹ na studia poza konkursem wyników 
egzaminu dojrza³oœci, po spe³nieniu wymagañ for-
malnych i dodatkowych form rekrutacji.

Kierownicy pierwszych trzech najwy¿ej ocenionych 
prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmo-
wani s¹ na kierunek studiów informatyka poza kon-
kursem wyników egzaminu dojrza³oœci, po spe³nieniu 
wymagañ formalnych. Uprawnienie to przys³uguje 
tylko w roku uzyskania œwiadectwa dojrza³oœci.
Informacje o konkursie mo¿na znaleŸæ na stronie 
internetowej: informatyka.am.szczecin.pl.

Warunki rekrutacji dla 
cudzoziemców
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we 50% punktów, tj. ostateczna liczba punktów 
obliczana wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata zgod-
nie ze wzorem podstawowym.

Je¿eli kandydat posiada œwiadectwo maturalne w sys-
temie tzw. starej matury, stopnie uzyskane na egza-
minie maturalnym (w czêœci pisemnej lub ustnej) 
przelicza siê na punkty zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹. 

Punkty te stanowi¹ sumê uzyskan¹ z wyników egza-
minu pisemnego w czêœci obowi¹zkowej oraz egza-
minu pisemnego z wybranych przedmiotów dodat-
kowych, tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki 
we wzorze. Je¿eli kandydat zdawa³ dany przedmiot 
zarówno w czêœci ustnej, jak i pisemnej, do okreœlenia 
liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot nale¿y 
wzi¹æ pod uwagê lepszy wynik.

Wyniki rekrutacji

Na studia zostaj¹ przyjête – w ramach limitu miejsc na 
dany kierunek – osoby, które uzyska³y najlepsze wy-
niki punktowe, spe³ni³y wymagania formalne, zdro-
wotne i wymagania wynikaj¹ce z dodatkowych form 
rekrutacji (je¿eli dotycz¹). W przypadku gdy na gra-
nicy limitu znajduj¹ siê kandydaci z jednakow¹ liczb¹ 
punktów, na studia zostanie przyjêty ka¿dy z nich.
Kandydaci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na studia mog¹ 
deklarowaæ równie¿ drugi kierunek studiów, prowa-
dzony na tym samym wydziale. W przypadku nieprzy-
jêcia na dany kierunek z powodu braku wolnych 
miejsc kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi 
zadeklarowany kierunek.

Wszelkie informacje dotycz¹ce rekrutacji zostan¹ po-
dane na tablicach og³oszeñ dziekanatów odpowied-
nich wydzia³ów oraz na stronach internetowych 
uczelni. Wyniki rekrutacji kandydaci mog¹ sprawdziæ 
poprzez stronê internetow¹ Akademii w zak³adce 
REKRUTACJA. Bêd¹ równie¿ powiadomieni listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
wys³anym na adres korespondencyjny wskazany 
przez kandydata w trakcie rekrutacji. Cudzoziemcy 
uzyskuj¹ ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajow-
ców i Wymiany Miêdzynarodowej oraz na stronie 
admission.am.szczecin.pl.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów 
I stopnia s¹ wyniki egzaminu maturalnego uzyskane 
przez kandydata w czêœci pisemnej z nastêpuj¹cych 
przedmiotów:
?matematyka,
?fizyka (dla wszystkich kierunków z wy³¹czeniem 

zarz¹dzania),
?chemia (dla kierunku zarz¹dzanie: wiedza o spo³e-

czeñstwie),
?jêzyk obcy nowo¿ytny,
?informatyka,
?geografia,
?jêzyk polski.
Wydzia³owa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankin-
gow¹ dla ka¿dego kierunku studiów, zgodnie z liczb¹ 
uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów 
uzyskanych przez kandydata obliczana jest wed³ug 
nastêpuj¹cego wzoru:

gdzie:
pm, pjp, pjo – liczba punktów procentowych uzyska-
nych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu 
maturalnego na poziomie podstawowym, odpowied-
nio z matematyki, jêzyka polskiego, jêzyka obcego,
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rch, rf, rg, ri, rm – liczba punktów procentowych uzys-
kanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu 
maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio 
z chemii, fizyki, geografii, informatyki, matematyki.
Dla kierunku zarz¹dzanie prowadzonego na Wydziale 
In¿ynieryjno-Ekonomicznym Transportu liczba punk-
tów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgod-
nie z nastêpuj¹cym wzorem:

gdzie:
pm, pjp, pjo – liczba punktów procentowych uzyska-
nych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu 
maturalnego na poziomie podstawowym, odpowied-
nio z matematyki, jêzyka polskiego, jêzyka obcego,
rwos, rg, ri, rm – liczba punktów procentowych uzys-
kanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu 
maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowied-
nio z wiedzy o spo³eczeñstwie, geografii, informatyki, 
matematyki.
Je¿eli kandydat nie zdawa³ egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu lub nie zdawa³ danego przed-
miotu na okreœlonym poziomie, w odpowiednim 
miejscu we wzorze nale¿y wstawiæ zero.

Je¿eli kandydat jest uczniem szko³y objêtej patro-
natem Akademii Morskiej w Szczecinie na podstawie 
podpisanej umowy patronackiej, uzyskuje dodatko-

ocena 

dopuszczajacy

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujacy

30

73

115

158

200

liczba punktów

Kryteria rekrutacyjne
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we 50% punktów, tj. ostateczna liczba punktów 
obliczana wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata zgod-
nie ze wzorem podstawowym.

Je¿eli kandydat posiada œwiadectwo maturalne w sys-
temie tzw. starej matury, stopnie uzyskane na egza-
minie maturalnym (w czêœci pisemnej lub ustnej) 
przelicza siê na punkty zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹. 

Punkty te stanowi¹ sumê uzyskan¹ z wyników egza-
minu pisemnego w czêœci obowi¹zkowej oraz egza-
minu pisemnego z wybranych przedmiotów dodat-
kowych, tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki 
we wzorze. Je¿eli kandydat zdawa³ dany przedmiot 
zarówno w czêœci ustnej, jak i pisemnej, do okreœlenia 
liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot nale¿y 
wzi¹æ pod uwagê lepszy wynik.

Wyniki rekrutacji

Na studia zostaj¹ przyjête – w ramach limitu miejsc na 
dany kierunek – osoby, które uzyska³y najlepsze wy-
niki punktowe, spe³ni³y wymagania formalne, zdro-
wotne i wymagania wynikaj¹ce z dodatkowych form 
rekrutacji (je¿eli dotycz¹). W przypadku gdy na gra-
nicy limitu znajduj¹ siê kandydaci z jednakow¹ liczb¹ 
punktów, na studia zostanie przyjêty ka¿dy z nich.
Kandydaci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na studia mog¹ 
deklarowaæ równie¿ drugi kierunek studiów, prowa-
dzony na tym samym wydziale. W przypadku nieprzy-
jêcia na dany kierunek z powodu braku wolnych 
miejsc kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi 
zadeklarowany kierunek.

Wszelkie informacje dotycz¹ce rekrutacji zostan¹ po-
dane na tablicach og³oszeñ dziekanatów odpowied-
nich wydzia³ów oraz na stronach internetowych 
uczelni. Wyniki rekrutacji kandydaci mog¹ sprawdziæ 
poprzez stronê internetow¹ Akademii w zak³adce 
REKRUTACJA. Bêd¹ równie¿ powiadomieni listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
wys³anym na adres korespondencyjny wskazany 
przez kandydata w trakcie rekrutacji. Cudzoziemcy 
uzyskuj¹ ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajow-
ców i Wymiany Miêdzynarodowej oraz na stronie 
admission.am.szczecin.pl.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów 
I stopnia s¹ wyniki egzaminu maturalnego uzyskane 
przez kandydata w czêœci pisemnej z nastêpuj¹cych 
przedmiotów:
?matematyka,
?fizyka (dla wszystkich kierunków z wy³¹czeniem 

zarz¹dzania),
?chemia (dla kierunku zarz¹dzanie: wiedza o spo³e-

czeñstwie),
?jêzyk obcy nowo¿ytny,
?informatyka,
?geografia,
?jêzyk polski.
Wydzia³owa komisja rekrutacyjna tworzy listê rankin-
gow¹ dla ka¿dego kierunku studiów, zgodnie z liczb¹ 
uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów 
uzyskanych przez kandydata obliczana jest wed³ug 
nastêpuj¹cego wzoru:

gdzie:
pm, pjp, pjo – liczba punktów procentowych uzyska-
nych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu 
maturalnego na poziomie podstawowym, odpowied-
nio z matematyki, jêzyka polskiego, jêzyka obcego,
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kanych przez kandydata w czêœci pisemnej egzaminu 
maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio 
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In¿ynieryjno-Ekonomicznym Transportu liczba punk-
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Wydzia³ Nawigacyjny
geodezja i kartografia, informatyka:
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r. 
nawigacja: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn, mechatronika: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 18.12.2019 r.

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
logistyka, transport, zarz¹dzanie i in¿ynieria 
produkcji, zarz¹dzanie: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r. 
geoinformatyka:
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 28.02.2020 r.

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
transport, zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

Wa¿ne terminy 
- studia stacjonarne

Wa¿ne terminy 
- studia niestacjonarne

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja w jêzyku angielskim:
– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn w jêzyku angielskim: 
– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja, geoinformatyka: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn w jêzyku angielskim: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, transport:
– rekrutacja od 27.01.2020 r. do 11.02.2020 r.

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja w jêzyku angielskim: 
– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn w jêzyku angielskim: 
– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
transport w jêzyku angielskim:
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 11.02.2020 r.

Sk³adanie dokumentów
– dziekanat 

w³aœciwego wydzia³u,
– cudzoziemcy: Dzia³ 
ds. Obcokrajowców 

i Wymiany Miêdzynarodowej 

Badania lekarskie
– Przychodnia Akademii 
Morskiej w Szczecinie.

Badania trwaj¹ min. 3 dni.

Og³oszenie 
wyników rekrutacji

WN, WIET 
od 06.05.2019 r.
do 10.07.2019 r.

WM, 

od 06.05.2019 r.

do 10.07.2019 r.

WN, WM, WIET
12.07.2019 r.

Studia stacjonarne I stopnia w j. polskim

Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim Studia niestacjonarne II stopnia w j. polskim

Studia niestacjonarne I stopnia w j. polskim

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

Studia niestacjonarne II stopnia w j. angielskim
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Wydzia³ Nawigacyjny
geodezja i kartografia, informatyka:
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r. 
nawigacja: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn, mechatronika: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 18.12.2019 r.

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
logistyka, transport, zarz¹dzanie i in¿ynieria 
produkcji, zarz¹dzanie: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r. 
geoinformatyka:
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 28.02.2020 r.

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
transport, zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

Wa¿ne terminy 
- studia stacjonarne

Wa¿ne terminy 
- studia niestacjonarne

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja w jêzyku angielskim:
– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn w jêzyku angielskim: 
– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja, geoinformatyka: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn w jêzyku angielskim: 
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, transport:
– rekrutacja od 27.01.2020 r. do 11.02.2020 r.

Wydzia³ Nawigacyjny
nawigacja w jêzyku angielskim: 
– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn w jêzyku angielskim: 
– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
transport w jêzyku angielskim:
– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 11.02.2020 r.

Sk³adanie dokumentów
– dziekanat 

w³aœciwego wydzia³u,
– cudzoziemcy: Dzia³ 
ds. Obcokrajowców 

i Wymiany Miêdzynarodowej 

Badania lekarskie
– Przychodnia Akademii 
Morskiej w Szczecinie.

Badania trwaj¹ min. 3 dni.

Og³oszenie 
wyników rekrutacji

WN, WIET 
od 06.05.2019 r.
do 10.07.2019 r.

WM, 

od 06.05.2019 r.

do 10.07.2019 r.

WN, WM, WIET
12.07.2019 r.
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Jak zostaæ studentem II stopnia?

1. Ukoñcz studia I stopnia

Do przyjêcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej 
w Szczecinie wymagane s¹ ukoñczone studia I stopnia 
na danym lub pokrewnym kierunku  – tytu³ in¿yniera 
lub równorzêdny.

2. Zarejestruj siê

Poprzez stronê internetow¹ uczelni wype³nij formu-
larz rejestracyjny w zak³adce REKRUTACJA. Pamiêtaj 
o dodaniu fotografii w formie elektronicznej jako 
za³¹cznika. 

2. Z³ó¿ odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie (patrz str. 24 i 25) z³ó¿ 
w dziekanacie wydzia³u:
?podanie o przyjêcie na studia; 
?ankietê osobow¹;
?odpis dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia; w przy-

padku dyplomu ukoñczenia studiów I stopnia za gra-
nic¹ musi on zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
uprawniaæ do podjêcia w Polsce studiów magister-
skich na odpowiednim kierunku (wiêcej informacji 
na admission.am.szczecin.pl) oraz byæ przet³uma-
czony na jêzyk polski lub angielski (patrz str. 21);

1
 Fotografie powinny byæ jednakowe, aktualne, wyraŸne, 

przedstawiaj¹ce osobê: bez nakrycia g³owy, bez okularów 

z ciemnymi szk³ami, z g³ow¹ w lewym pó³profilu z widocznym 

ca³ym lewym uchem, równomiernie oœwietlon¹ twarz¹.

?kserokopiê suplementu;
?dowód wniesienia op³aty rekrutacyjnej – wp³aty 

mo¿na dokonaæ w kasie uczelni lub na konto 
Akademii Morskiej w Szczecinie: 
Bank Pekao SA VII O/Szczecin 
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

1
?dwie fotografie  o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz 

jedn¹ w formie elektronicznej jako za³¹cznik pod-
czas rejestracji na stronie internetowej uczelni 
w zak³adce REKRUTACJA.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stop-
nia jest ocena ukoñczenia studiów I stopnia. Na jej 
podstawie tworzone s¹ listy rankingowe dla ka¿dego 
kierunku studiów. Na studia zostaj¹ przyjête – w ra-
mach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które 
uzyska³y najlepsze oceny ukoñczenia studiów I stopnia 
i spe³ni³y warunki formalne. 
Limity miejsc okreœla Senat Akademii Morskiej w Szcze-
cinie. W przypadku gdy na granicy limitu znajduj¹ siê 
kandydaci z tak¹ sam¹ ocen¹, w nastêpnej kolejnoœci 

Kryterium rekrutacyjne

bierze siê pod uwagê ocenê z egzaminu dyplomowego. 
W przypadku gdy na granicy limitu ponownie znajduj¹ 
siê kandydaci z jednakow¹ liczb¹ punktów, na studia 
zostanie przyjêty ka¿dy z nich. 
W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowa-
dzonych w jêzyku angielskim kandydatów posiada-
j¹cych obywatelstwo polskie obowi¹zuje test z jêzyka 
angielskiego (patrz str. 20). 
Wyniki rekrutacji kandydaci mog¹ sprawdziæ poprzez 
stronê internetow¹ uczelni w zak³adce REKRUTACJA. 
O wynikach rekrutacji zostan¹ tak¿e powiadomieni 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru, wys³anym na adres korespondencyjny wskaza-
ny w trakcie rekrutacji. Cudzoziemcy uzyskaj¹ wszelkie 
informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany 
Miêdzynarodowej.

Dla obywateli polskich i cudzoziemców przyjêtych na 
zasadach obywateli polskich odp³atnoœæ za naukê 
w jêzyku angielskim wynosi od 2000 z³/rok do 2500 
z³/rok w zale¿noœci od kierunku. Szczegó³owe infor-
macje mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej uczelni 
w zak³adce REKRUTACJA/OP£ATY.
Informacje o p³atnoœci za studia dla cudzoziemców 
znajduj¹ siê na stronie admission.am.szczecin.pl.

P³atnoœci i organizacja
studiów niestacjonarnych

Studia niestacjonarne s¹ odp³atne. Wysokoœæ op³aty 
za studia jest okreœlona zarz¹dzeniem rektora 
Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwsz¹ czêœæ 
nale¿noœci za I rok studiów nale¿y wnieœæ w wysokoœci 
minimum 50% stawki rocznej. Istnieje mo¿liwoœæ 
roz³o¿enia na raty pozosta³ej kwoty. Wp³aty dokonuje 
siê na indywidualne subkonto.

Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika 
i budowa maszyn trwa 10 tygodni, w okresie od 
stycznia do marca – studia I stopnia i od marca do 
czerwca – studia II stopnia. 
Sesje zjazdowe kierunków: geodezja i kartografia, 
mechatronika, informatyka, geoinformatyka, zarz¹-
dzanie i in¿ynieria produkcji, logistyka oraz transport 
organizowane s¹ w weekendy. Terminy sesji zjaz-
dowych zostan¹ podane na stronie internetowej 
w zak³adce STUDENCI – PLANY ZAJÊÆ. 

Warunkiem ukoñczenia studiów niestacjonarnych 
jest odbycie programowej praktyki morskiej na kie-
runkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn 
oraz mechatronika. Wymagane praktyki realizowane 
pod nadzorem uczelni student organizuje we w³as-
nym zakresie.

Warunki 
rekrutacji

Studia II stopnia
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Akademia Morska w Szczecinie posiada dwa Stu-
denckie Domy Marynarza, w których zapewniono 
ponad 900 miejsc dla studentów mieszkaj¹cych poza 
Szczecinem. Studenci mog¹ korzystaæ równie¿ ze sto-
³ówki i bufetów.
Wszyscy kandydaci ubiegaj¹cy siê o miejsce w Stu-
denckim Domu Marynarza zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia 
wniosku o przyznanie miejsca. Wnioski sk³ada siê 
elektronicznie za pomoc¹ systemu informatycznego 
dostêpnego na stronie: akademik.am.szczecin.pl 
w terminie od dnia og³oszenia wyników rekrutacji do 
15 sierpnia roku kalendarzowego, którego dotyczy 
postêpowanie rekrutacyjne. Cudzoziemcy sk³adaj¹ 
ww. wnioski za poœrednictwem Dzia³u ds. Obcokra-
jowców i Wymiany Miêdzynarodowej.

Podczas rekrutacji istnieje mo¿liwoœæ skorzystania 
z odp³atnego zakwaterowania w Studenckich Do-
mach Marynarza:
?  KORAB – tel. 91 48 09 606,
?  PASAT – tel. 91 48 09 604.
Cennik dostêpny jest na stronie internetowej osiedla 
akademickiego: oa.am.szczecin.pl.

Studenci w trakcie studiów mog¹ uczestniczyæ 
w ró¿nych formach zajêæ pozaobowi¹zkowych. Ko³a 

naukowe pozwalaj¹ na rozwijanie zainteresowañ 
zawodowych i badawczych. Istnieje mo¿liwoœæ upra-
wiania sportu w 13 sekcjach Uczelnianego Klubu AZS. 
Akademia dysponuje w³asn¹ p³ywalni¹, strzelnic¹ 
i salami gimnastycznymi.

Najlepsi studenci za szczególne osi¹gniêcia w nauce, 
sporcie lub inne mog¹ ubiegaæ siê o stypendium 
rektora. Studenci w trudnej sytuacji materialnej lub 
maj¹cy zwiêkszone wydatki z tytu³u zameldowania 
w miejscu utrudniaj¹cym dojazd mog¹ ubiegaæ siê 
o stypendia socjalne i zapomogi losowe. 
Warunki, jakie musz¹ spe³niæ, okreœlone s¹ w Regula-
minie przyznawania, ustalania wysokoœci i wyp³acania 
œwiadczeñ pomocy materialnej studentom Akademii 
Morskiej w Szczecinie.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Dziale 
Nauczania – pokój nr 63, 66 lub pod numerami 
telefonu: 91 48 09 545; 91 48 09 845; 91 48 09 855.

Najlepsi studenci maj¹ mo¿liwoœæ studiowania 
w danym semestrze lub roku za granic¹ w ramach 
europejskiego programu wymiany studentów.

Studenci kierunków nawigacja, mechatronika oraz 
mechanika i budowa maszyn s¹ zobowi¹zani do 
noszenia mundurów.

Warunki socjalno-bytowe
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Wymagane dokumenty (dla wszystkich kierunków 
Wydzia³u Nawigacyjnego):
?formularz zg³oszenia,
?dwa zdjêcia,
?odpis dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych,
?potwierdzenie wniesienia op³aty wpisowej,
?deklaracja pokrycia kosztów studiów.

Po zakwalifikowaniu kandydata op³ata wpisowa zo-
stanie zaliczona na poczet czesnego. Je¿eli kandydat 
nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów 
nie zostanie uruchomiony w danej edycji, op³ata 
zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku 
rezygnacji kandydata op³ata nie jest zwracana.
Informacje o naborze na studia podyplomowe za-
mieszczone bêd¹ na stronie internetowej Wydzia³u 
Nawigacyjnego.

Studia podyplomowe „Geoinformatyka i teledetekcja 
œrodowiska” przeznaczone sà dla osób pragn¹cych 

Geoinformatyka i teledetekcja œrodowiska

zdobyæ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu u¿ytkowania 
i wdra¿ania systemów informacji geograficznej. Studia 
przygotowujà równieý projektantów systemów GIS 
oraz doradców inwestycji geoinformatycznych. 
Obejmujà 222 godziny zajæã dydaktycznych w formie 
wykùadów, ãwiczeñ oraz laboratoriów. Studia trwaj¹ 
dwa semestry w formie zjazdów sobota/niedziela.

Zasady rekrutacji
Decyduje kolejnoúã zgùoszeñ. 
Dokumenty mo¿na sk³adaæ osobiœcie (w godz. 8.00 – 
14.30), wys³aæ poczt¹ lub drogà elektronicznà na 
adres: 

Instytut Geoinformatyki 
Akademia Morska w Szczecinie 
ul. Ýoùnierska 46
71-210 Szczecin 
e-mail: ig@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Geoinformatyka”.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 30.09.2019 r.

Op³ata za studia
Ca³kowity koszt studiów wynosi 6700 z³ i pozostaje 
niezmienny w trakcie trwania studiów. Kwota mo¿e byæ 
roz³o¿ona na dwie równe raty p³atne w terminach:
– I rata do 31.10.2019 r.
– II rata do 28.02.2020 r.
Op³ata wpisowa wynosi 100 z³.

Wydzia³ Nawigacyjny Studia 
podyplomowe
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z dopiskiem: Studia podyplomowe „Geoinformatyka”.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 30.09.2019 r.

Op³ata za studia
Ca³kowity koszt studiów wynosi 6700 z³ i pozostaje 
niezmienny w trakcie trwania studiów. Kwota mo¿e byæ 
roz³o¿ona na dwie równe raty p³atne w terminach:
– I rata do 31.10.2019 r.
– II rata do 28.02.2020 r.
Op³ata wpisowa wynosi 100 z³.

Wydzia³ Nawigacyjny Studia 
podyplomowe
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Studia trwajà dwa semestry. Ogóùem realizowanych 
jest 290 godzin zajæã programowych w formie wykùa-
dów, seminariów, ãwiczeñ oraz integralnej praktyki 
programowej.

Zasady rekrutacji
Decyduje kolejnoúã zgùoszeñ. 
Dokumenty mo¿na sk³adaæ osobiœcie (w godz. 8.00 – 
15.00) lub wys³aæ pod adresem:

Instytut Nawigacji Morskiej 
Akademia Morska w Szczecinie 
ul. Waùy Chrobrego 1–2, pok. 240
70-500 Szczecin 
e-mail: inm@am.szczecin.pl 

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Inspekcje 
morskie FSC, PSC”.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 22.10.2019 r.

Op³ata za studia
Ca³kowity koszt studiów wynosi 6400 z³ i pozostaje 
niezmienny w trakcie trwania studiów. Kwota mo¿e byæ 
roz³o¿ona na dwie równe raty p³atne w terminach:
– I rata do 31.10.2019 r.
– II rata do 28.02.2020 r.
Op³ata wpisowa wynosi 100 z³.

Instytut Technologii Morskich

Studia podyplomowe „Programowanie aplikacji 
internetowych” skierowane s¹ do osób pragn¹cych 
dokszta³ciæ siê w dziedzinie wytwarzania aplikacji 
internetowych, kandydatów chc¹cych zdobyæ zatrud-
nienie w tym zawodzie oraz nauczycieli kszta³c¹cych 
uczniów w technologiach www. S³uchacze poznaj¹ 
szczegó³owo zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowa-
niem oraz administrowaniem serwerowymi syste-
mami operacyjnymi, zarz¹dzaniem bazami danych, 
in¿ynieri¹ oprogramowania i tworzeniem grafiki. 
Poznaj¹ nowoczesne metody projektowania i jêzyki 
wytwarzania aplikacji internetowych, a tak¿e najnow-
sze frameworki przyspieszaj¹ce tworzenie zaawan-
sowanych aplikacji www.
Zajêcia prowadzone bêd¹ w soboty i niedziele.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 22.10.2019 r.

Studia podyplomowe „Programowanie komputerów” 
skierowane s¹ do osób chc¹cych siê szkoliæ w zaawan-
sowanych technikach programowania aplikacji, prag-
n¹cych podj¹æ pracê w tym zawodzie oraz dla nauczy-
cieli programowania w szko³ach. S³uchacze poznaj¹ 
zaawansowane techniki projektowania, implemen-

Programowanie aplikacji internetowych

Programowanie komputerów
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Pilotaý morski

Podstawowym celem studiów „Pilotaý morski” jest 
ksztaùcenie i przygotowanie kadry inýynierskiej do 
pracy na stanowiskach zwiàzanych z pilotaýem mor-
skim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej niezbædnej do efektywnego 
peùnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i za gra-
nic¹. Umoýliwia takýe uzyskanie praktycznych umie-
jætnoúci niezbædnych do manewrowania statkami – 
szkolenie na symulatorach manewrowych. 
Roczne studia podyplomowe prowadzone bædà w try-
bie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajæã w trzech 
dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmujà 226 
godzin zajæã dydaktycznych, a tak¿e praktykê pilotaýu 
na torze wodnym Szczecin–Úwinoujúcie oraz w zaleý-
noúci od zapotrzebowania w portach Gdañsk i Gdynia.

Zasady rekrutacji
Decyduje kolejnoúã zgùoszeñ. 
Dokumenty mo¿na sk³adaæ osobiœcie (w godz. 8.00 – 
15.00) lub wys³aæ pod adresem:

Instytut In¿ynierii Ruchu Morskiego
Akademia Morska w Szczecinie 
ul. Waùy Chrobrego 1–2, pok. 334 
70-500 Szczecin 
e-mail: irm@am.szczecin.pl 

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Pilotaý morski”. 
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 22.10.2019 r.

Op³ata za studia
Ca³kowity koszt studiów wynosi 8700 z³ i pozostaje 
niezmienny w trakcie trwania studiów. Kwota mo¿e byæ 
roz³o¿ona na dwie równe raty p³atne w terminach:
– I rata do 31.10.2019 r.
– II rata do 28.02.2020 r.
Op³ata wpisowa wynosi 100 z³.

Program studiów „Inspekcje morskie FSC, PSC” za-
pewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej 
niezbædnej do efektywnego wypeùniania zadañ 
administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich. 
S³uchacze poznaj¹ cele i zadania organizacji wdra-
ýajàcych bezpieczeñstwo na morzu, nabywaj¹ umiejæt-
noúci poszukiwania i monitorowania wùaúciwych êró-
deù prawnych oraz uzyskuj¹ praktyczne umiejætnoúci 
prowadzenia okreúlonych inspekcji. Od kandydatów 
wymagana jest dobra znajomoúã jæzyka angielskiego, 
udokumentowana certyfikatem FCE bàdê potwierdzo-
na w rozmowie kwalifikacyjnej (zakùada siæ prowa-
dzenie znacznej liczby zajæã w jæzyku angielskim). 
Wskazane jest morskie doúwiadczenie zawodowe na 
poziomie operacyjnym.
Zajæcia prowadzone sà w trybie niestacjonarnym, 
odbywajà siæ w Akademii Morskiej w Szczecinie, 
praktyki programowe realizowane sà w portach: 
Úwinoujúcie, Szczecin, Gdañsk, Gdynia.

Inspekcje morskie FSC, PSC
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towania i wymiany danych, dokumentacjê i formaty 
danych. Studia bêd¹ prowadzone z wykorzystaniem 
symulatorów. Absolwenci bêd¹ mogli dodatkowo 
ubiegaæ siê o uzyskanie œwiadectwa radiokomu-
nikacyjnego Short Range Certificate (SRC).
Studia realizowane bêd¹ w ramach zjazdów semes-
tralnych. 
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 22.10.2019 r.

Dokumenty nale¿y z³o¿yæ osobiœcie lub przes³aæ pod 
adresem:

Instytut Technologii Morskich
Akademia Morska w Szczecinie 
ul. Waùy Chrobrego 1–2
70-500 Szczecin 
e-mail: dn@am.szczecin.pl 

z dopiskiem: Studia podyplomowe [nazwa wybrane-
go kierunku studiów podyplomowych].

Szczegó³owe informacje:
Instytut Technologii Morskich
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wa³y Chrobrego 1–2
tel. 91 48 09 758
e-mail: itm@am.szczecin.pl

Transport LNG i eksploatacja terminali

Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja 
terminali” przeznaczone s¹ dla osób z wykszta³ceniem 
wy¿szym, specjalizuj¹cych siê lub pragn¹cych specja-
lizowaæ siê w problematyce transportu l¹dowego LNG 
i eksploatacji l¹dowych terminali roz³adunkowych LNG. 
Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eks-
ploatacja terminali” jest kszta³cenie i przygotowanie 
kadry in¿ynierskiej do pracy na stanowiskach zwi¹-
zanych z transportem, urz¹dzeniami i systemami rega-
zyfikacji, przechowywania i przesy³u skroplonego gazu 
ziemnego. Zajêcia w formie wyk³adów, æwiczeñ oraz 
zajêæ laboratoryjnych odbywaj¹ siê dwa razy w miesi¹-
cu (pi¹tki po godz. 15.00 i soboty) w Akademii Morskiej 
w Szczecinie, obejmuj¹ 2 semestry. 
Absolwenci uzyskuj¹ œwiadectwo ukoñczenia studiów 
podyplomowych wystawione przez Akademiê Morsk¹ 
w Szczecinie (Wydzia³ Mechaniczny).

Zasady rekrutacji
Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. 
Wymagane dokumenty
?kwestionariusz osobowy,
?odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dy-

plomu ukoñczenia szko³y wy¿szej,
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towania oraz testowania i dokumentowania kodu 
wytwarzanych aplikacji komputerowych w jêzyku 
programowania Java. Zdobêd¹ wiedzê na temat 
zaawansowanych metod in¿ynierii wytwarzania sys-
temów, naucz¹ siê wykorzystywaæ techniki zwinne 
(Agile-Scrum), refraktoryzowaæ kod, programowaæ 
interfejsy u¿ytkownika czy pracowaæ w modelu MVC. 
Dla potwierdzenia swoich umiejêtnoœci s³uchacze 
bêd¹ mogli przyst¹piæ do egzaminu, po którym uzys-
kaj¹ certyfikat dla wybranego jêzyka programowania.
Zajêcia prowadzone bêd¹ w soboty i niedziele.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 22.10.2019 r.

Studia podyplomowe „Analizy statystyczne i eksplo-
racja danych” skierowane s¹ do osób chc¹cych pog³ê-
biæ wiedzê w zakresie analizy du¿ych zbiorów danych. 
S³uchacze poznaj¹ metody analizy i eksploracji da-
nych, w szczególnoœci: Data Mining, Data Cleaning, 
Clustering, Data Selection, Scoring. Nabêd¹ umiejêt-
noœci odkrywania asocjacji, wzorów sekwencji, klasy-
fikacji i grupowania danych – wiedzê i kwalifikacje 
niezbêdne w pracy analityka danych lub w pracy 
naukowej.
Zajêcia prowadzone bêd¹ w soboty i niedziele.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 22.10.2019 r.

Analizy statystyczne i eksploracja danych 

Radiokomunikacja 

Technologie informacyjne na morzu 

Studia podyplomowe „Radiokomunikacja” adreso-
wane s¹ do osób chc¹cych przyswoiæ sobie wiedzê 
w zakresie komunikacji i ³¹cznoœci realizowanej 
w podstawowym systemie ³¹cznoœci stosowanym na 
morzu oraz w lotnictwie – Global Maritime Distress 
and Safety System (GMDSS). S³uchacze uzyskaj¹ kwa-
lifikacje zawodowe radiooperatorów, wiedzê z zakre-
su regulaminu i prawa radiokomunikacyjnego, a tak¿e 
umiejêtnoœæ prowadzenia szkoleñ przysz³ych u¿yt-
kowników systemów ³¹cznoœci. 
Absolwenci zostan¹ przygotowani do ubiegania siê 
o œwiadectwo radiokomunikacyjne Long Range 
Certificate (LRC). 
Zajêcia prowadzone bêd¹ w soboty i niedziele.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 22.10.2019 r.

Studia podyplomowe „Technologie informacyjne na 
morzu” kierowane s¹ do osób chc¹cych pog³êbiæ 
wiedzê z zakresu stosowanych technologii informa-
cyjnych na jednostkach morskich. Studia adresowane 
s¹ tak¿e do osób pracuj¹cych na statkach morskich, 
pracowników administracji i firm obs³uguj¹cych 
³adunki transportowane drog¹ morsk¹. W ramach 
studiów s³uchacze poznaj¹ stosowane technologie, 
metody i systemy komunikacji, procedury przygo-

Wydzia³ Mechaniczny
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cyjnych na jednostkach morskich. Studia adresowane 
s¹ tak¿e do osób pracuj¹cych na statkach morskich, 
pracowników administracji i firm obs³uguj¹cych 
³adunki transportowane drog¹ morsk¹. W ramach 
studiów s³uchacze poznaj¹ stosowane technologie, 
metody i systemy komunikacji, procedury przygo-
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Zasady rekrutacji
Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Wymagane dokumenty
– podanie na studia, 
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopia dowodu osobistego,
– odpis dyplomu szko³y wy¿szej (in¿ynier, licencjat, 

magister).
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 22.10.2019 r.
Dokumenty nale¿y z³o¿yæ lub przes³aæ do sekretariatu 
studiów podyplomowych:

Akademia Morska w Szczecinie
Instytut In¿ynierii Transportu 
Zak³ad Ochrony Œrodowiska
pok. 205 A, tel. 91 48 09 646 lub 91 48 09 807
ul. H. Pobo¿nego 11, 70-507 Szczecin

lub elektronicznie: zaos@am.szczecin.pl

Op³aty za studia
Wpisowe 50 z³, czesne (2 semestry): 4450 z³ – op³ata 
mo¿e byæ roz³o¿ona na 2 raty.
Po uzyskaniu informacji o przyjêciu na studia podyplo-
mowe nale¿y dokonaæ op³at w terminach:
– I rata do 31.10.2019 r.
– II rata do 28.02.2020 r.
na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao 
SA VII O/Szczecin, 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 
z adnotacj¹ „Za studia podyplomowe ZAOS”. 

Studia doktoranckie s¹ prowadzone w nastêpuj¹cych 
dyscyplinach naukowych:
?geodezja i kartografia,
?transport,
?budowa i eksploatacja maszyn.
Na studia doktoranckie przyjmowani s¹ kandydaci 
posiadaj¹cy dyplom ukoñczenia studiów drugiego 
stopnia. Kszta³cenie odbywa siê w formie stacjonar-
nej lub niestacjonarnej i trwa 4 lata. Absolwenci
 – po obronie doktoratu – uzyskuj¹ stopieñ naukowy 
doktora nauk technicznych w danej dyscyplinie.
Celem kszta³cenia jest zapewnienie doktorantom 
szerokich podstaw wiedzy w obszarze nauk tech-
nicznych, pozwalaj¹cych na elastycznoœæ w dokony-
waniu wyboru drogi kariery naukowej i zawodowej 
oraz stworzenie warunków do prowadzenia samo-
dzielnych badañ naukowych lub wspó³pracy nauko-
wej w zespo³ach badawczych, w tym równie¿ 
miêdzynarodowych. 

Studia doktoranckie?pokwitowanie wp³aty wpisowego w wysokoœci 
150,00 z³,

?dwa zdjêcia legitymacyjne.
Dokumenty w terminie 02.12.2019 do 29.02.2020 r. 
nale¿y przes³aæ poczt¹ pod adresem:

Dziekanat Wydzia³u Mechanicznego
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wa³y Chrobrego 1–2, 70-500 Szczecin

z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG
lub elektronicznie: studialng@am.szczecin.pl
lub z³o¿yæ osobiœcie

w Dziekanacie Wydzia³u Mechanicznego 
Akademii Morskiej w Szczecinie 
ul. Wa³y Chrobrego 1–2 
pok. 174 lub 175, w godz. 7.30 – 15.00.

Op³aty za studia
Ca³kowity koszt studiów wynosi 6500 z³ i pozostaje 
niezmienny w trakcie studiów. Kwota mo¿e byæ 
roz³o¿ona na dwie równe raty p³atne w terminach:
– I rata do 31.01.2020 r.
– II rata do 30.09.2020 r.
Op³ata wpisowa wynosi 150 z³.
Nale¿noœæ za studia nale¿y wp³acaæ na konto 
Akademii Morskiej w Szczecinie:
Pekao SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615
z dopiskiem: Studia podyplomowe „Transport LNG 
i eksploatacja terminali”.

Zarz¹dzanie i auditing w ochronie œrodowiska

Studia podyplomowe „Zarz¹dzanie i auditing w och-
ronie œrodowiska” przeznaczone s¹ dla urzêdników 
z pionów ochrony œrodowiska w administracji pañ-
stwowej, samorz¹dowej i zak³adowej, pracowników 
podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytu-
cji wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ oraz zajmuj¹cych 
siê edukacj¹ w zakresie ekologii i ochrony œrodowiska 
oraz dla wszystkich zainteresowanych mo¿liwoœci¹ 
podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony 
œrodowiska.

Studia obejmuj¹ dwa semestry. Zajêcia dydaktyczne 
(ok. 190 godzin) w formie wyk³adów, æwiczeñ oraz 
zajêæ terenowych odbywaj¹ siê w soboty i niedziele 
w salach Wydzia³u In¿ynieryjno-Ekonomicznego Tran-
sportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Henryka 
Pobo¿nego 11. 
Absolwenci uzyskuj¹:
– dyplom studiów podyplomowych,
– certyfikat audytora wewnêtrznego Systemu Za-

rz¹dzania Œrodowiskowego wed³ug 
PN-EN ISO 14001.
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