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1. PREZENTA CJA WYDZI AL U
1.1. L okalizacj a i infr astr uktur a
Siedziba Politechniki Gdanskiej znajduje sie w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12.
Kampus PG, obejmujacy budynki wszystkich wydzialów i centrów oraz budynki technicznoadministracyjne, pokazany jest na mapie dostepnej na internetowej stronie PG
(http://campus.pg.gda.pl).
Na wyposazeniu Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
znajduja sie nastepujace obiekty:
1. budynek wydzialu zawierajacy czesc administracyjna, dwa duze audytoria i szereg sal
wykladowych, laboratoria dydaktyczne i badawcze, nowoczesne laboratorium
komputerowe, biblioteke z czytelnia,
2. nalezace do Wydzialu specjalistyczne laboratoria rozmieszczone na terenie
Politechniki Gdanskiej, w tym:
o Laboratorium Hydromechaniki Okretu,
o Laboratorium Paliw i Smarów,
o Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki,
o Laboratorium Maszyn i Systemów Okretowych ,
o Laboratorium Badan Materialowych i Technik Wytwarzania,
o Laboratorium Techniki Glebinowej i Materialów Kompozytowych,
3. Centrum Badawcze w Ilawie.

1.2. Histor i a
Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa (WOiO) Politechniki Gdanskiej jest
kontynuatorem tradycji i dzialalnosci:
• Wydzialu Budowy Okretów i Maszyn Okretowych, powolanego, wsród szesciu
wydzialów, z chwila utworzenia Królewskiej Politechniki w Gdansku z dniem 1
pazdziernika 1904 r.,
• Wydzialu Budowy Okretów, wchodzacego w sklad powojennej Politechniki
Gdanskiej, wsród czterech wydzialów, od jej powolania dekretem Krajowej Rady
Narodowej z dnia 24 maja 1945 r.,
• Instytutu Okretowego, na prawach wydzialu, na który w 1968 r. zmieniono Wydzial
Budowy Okretów.
W 1990 r. Instytut Okretowy przeksztalcil sie w obecny Wydzial Oceanotechniki
i Okretownictwa. To przeksztalcenie oznaczalo modyfikacje profilu ksztalcenia, jego zakresu
i metod. Jest konsekwencja zmian w zasiegu i sposobach eksploatacji mórz i oceanów.
Zmiany w gospodarce narodowej i na rynku pracy spowodowaly, ze obok kierunku studiów
Oceanotechnika, Wydzial prowadzi dodatkowo dwa nowe kierunki - Energetyka i Transport.
Ksztalcenie inzynierów budowy okretów bylo zawsze traktowane jako istotna specyfika
Politechniki Gdanskiej, od poczatku jej istnienia. Odrebny nieodmiennie Wydzial, gdy u
poczatków Politechniki Gdanskiej wydzialów bylo szesc, a po wojnie tylko cztery, nadal
Politechnice Gdanskiej te specyficzna ceche. Skupial w swojej dzialalnosci zawsze calosc
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wielostronnej problematyki okretownictwa, dzis ponadto wkroczyl w wybrane zagadnienia
oceanotechniki.
Wydzial jest dotychczas jedynym okretowym osrodkiem naukowym w Polsce
posiadajacym prawa habilitowania. Z tej racji, a takze z racji mozliwosci doktoryzowania, jest
osrodkiem waznym dla Wydzialu Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technicznego w Szczecinie, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie,
Akademii Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Okretowej, Centrum Techniki Morskiej,
Polskiego Rejestru Statków.
Wydzial wypromowal od 1945 r. prawie 5950 mgr inz. i inz., od 1950 r. - ponad 240
doktorów nauk technicznych oraz od 1961 r. - ponad 50 doktorów habilitowanych.
W chlubnym rozwoju Politechniki Gdanskiej okretownictwo, a tym samym Wydzial z
nim zwiazany, ma swój znaczny udzial. Doceniala to i docenia spolecznosc akademicka
uczelni. Trzech sposród profesorów zwiazanych z okretownictwem pelnilo zaszczytna i
odpowiedzialna funkcje rektora Politechniki Gdanskiej (R. Szewalski, J. Stalinski, J.
Doerffer), trzech naszych profesorów, w uznaniu zaslug dla rozwoju nauki naszej Uczelni,
obdarzono godnoscia i tytulem doktora honoris causa Politechniki Gdanskiej (A. Rylke, R.
Szewalski, J. Doerffer). Uznanie, jakie znajduje Politechnika Gdanska w kraju i za granica,
jest równiez zasluga okretowców- jej pracowników. Przyczynia sie do tego wielostronna
wspólpraca z uniwersytetami zagranicznymi, instytucjami miedzynarodowymi, czlonkostwo
w miedzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach, udzial w konferencjach i
sympozjach naukowych. Czterech profesorów naszego Wydzialu otrzymalo godnosc i tytul
doktora honoris causa innych uczelni (J. Doerffer, L. Kobylinski, J. Stalinski, R. Szewalski).
Okretowcy Politechniki Gdanskiej wydali ze swego grona wielu wybitnych przedstawicieli
nauki.

1.3. Status
Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej prowadzi dzialalnosc w
ramach struktury publicznej uczelni akademickiej Politechniki Gdanskiej. Zasady dzialania
Wydzialu okresla ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z pózn. zm.).
Wydzial kierowany jest zgodnie ze statutem Uczelni przez pochodzace z wyboru organy
jednoosobowe i kolegialne. Najwyzszym organem jednoosobowym Wydzialu jest Dziekan, a
organem kolegialnym Rada Wydzialu.
Uchwaly Rady Wydzialu sa wiazace dla Dziekana oraz wszystkich pracowników,
doktorantów i studentów Wydzialu.
Wydzial posiada kategorie naukowa B, zgodnie z komunikatem nr 413/KAT/2013
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 23.10.2013 r. o ustalonych kategoriach
jednostek naukowych.
Rada Wydzialu posiada nastepujace uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych
w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej „budowa i eksploatacja maszyn”:
1. doktora habilitowanego nauk technicznych,
2. doktora nauk technicznych.
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2. M I SJA, STRATEGI A i K I ERUNK I ROZWOJU WYDZI AL U
2.1 M isja i str ategia Wydzi alu
Misja i Strategia Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej jest
zgodna z Misja i Strategia Uczelni, przyjetymi przez Senat Uczelni (Uchwala Senatu PG Nr
45/2012/XXIII z 19 grudnia 2012 r. - http://www.pg.gda.pl/misc/files/strategia.pdf).
Misje i Strategie Wydzialu zatwierdzila Rada Wydzialu w dniu 26.03.2013 r.
2.2 K ier unki r ozwoju Wydzi alu
Na Radzie Wydzialu w dniu 26.03.2013 r. przyjeto kierunki rozwoju Wydzialu, które sa
dostepne pod adresem internetowym: http://www.pg.gda.pl, pod nazwa „Strategia Rozwoju
Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej do 2020 roku”.
Kierunki rozwoju Wydzialu przedstawiono w tabeli ponizej:

3. POL I TYK A JAK OSCI K SZTAL CENI A
3.1 Powolanie Wydzial owej K omisji ds. Zapewnienia Jakosci K sztalcenia (WK ZJK )
Decyzje o wprowadzeniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakosci
K sztalcenia (USZiDJK ) podjeto Uchwala Senatu nr 15 z dnia 22 listopada 2012 r., zwana w
dalszej czesci ksiegi Uchwala.
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Decyzja Dziekana Wydzialu z dnia 29 stycznia 2013 r. zostala powolana Wydzialowa
Komisja ds. Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia (zgodnie z § 5 Zalacznika nr 1 do Uchwaly
Senatu PG nr 15 z dnia 22 listopada 2012 r., dotyczacego wprowadzenia Uczelnianego
Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia na Politechnice Gdanskiej).
3.2 Zakr esy kompetencj i wydzi alowych or ganów decyzyjnych w spr awach
pr ojak osciowych
Podstawowymi dokumentami regulujacymi zakres
jednoosobowych i kolegialnych Wydzialu sa:
• Ustawa Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z pózn. zm.
• Statut Politechniki Gdanskiej.

odpowiedzialnosci

organów

Kompetencje i obowiazki kierowników jednostek organizacyjnych Wydzialu, a takze
zakres dzialania komórek administracyjnych okreslaja:
• Statut Politechniki Gdanskiej,
• Regulamin organizacyjny,
• Zarzadzenia Rektora,
• Zarzadzenia Dziekana.
Na Wydziale Oceanotechniki i Okreto wnictwa powolano Pelnomocnika Dziekana ds.
Jakosci Ksztalcenia, kierujacego dzialalnoscia Wydzialowej Komisji ds. Zapewniania Jakosci
Ksztalcenia (WKZJK). Zadania Pelnomocnika Dziekana oraz Wydzialowej Komisji ds.
Zapewniania Jakosci Ksztalcenia okreslone sa w § 6 Uchwaly.
3.3. Wewnetr zny System Zapewniani a Jakosci K sztalcenia na Wydziale Oceanotechniki
i Okr etownictwa
1. Na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa dziala Wewnetrzny System Zapewniania
Jakosci Ksztalcenia (WSZJK), umozliwiajacy systematyczne monitorowanie, ocene i
doskonalenie realizacji procesu ksztalcenia na wszystkich kierunkach i poziomach
studiów wyzszych, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych prowadzonych
na Wydziale, pod katem realizacji zakladanych efektów ksztalcenia oraz aktualizacji
programów ksztalcenia. System zostal wdrozony przy uwzglednieniu obowiazujacych
przepisów oraz zalecen formulowanych w aktach wewnetrznych PG.
2. Celem nadrzednym WSZJK na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa jest
podniesienie skutecznosci dzialan podejmowanych w zwiazku z realizacja misji i strategii
Wydzialu, zbieznych z wizja rozwoju Politechniki Gdanskiej. Ponadto system, poprzez
ciagle doskonalenie, umozliwia realizacje zadan w sposób gwarantujacy powtarzalnosc
cech jakosciowych.
Ogólne cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia na
PG zostaly sformulowane w Uchwale Senatu Politechniki Gdanskiej nr 15/2012/XXIII
z 21 listopada 2012 r. oraz w innych dokumentach opracowanych na Wydziale
zwiazanych z realizacja misji i strategii rozwoju Wydzialu. Zadania Wydzialowej KZJK
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wymienione sa w § 6 ww. uchwaly i w tabeli 1 nie sa wpisywane, wyjatek stanowi
pozycja 14 tabeli 3.3 .1.
Cele szczególowe WSZJK odnosza sie do czterech podstawowych obszarów aktywnosci
Wydzialu. Te o bszary to:

A.
B.
C.
D.

Ksztalcenie.
Polityka kadrowa.
Infrastruktura.
Jakosc.

Zapewnianie i doskonalenie jakosci procesu ksztalcenia w kazdym z ww. obszarów
uzyskuje sie poprzez:

Ad A.
1. Realizacje i weryfikacje zakladanych efektów ksztalcenia.
2. Zapewnienie spójnosci procesu ksztalcenia z badaniami naukowymi.
3. Efektywna wspólprace z interesariuszami zewnetrznymi.

Ad B.
1. Monitorowanie stanu kadrowego Wydzialu.
2. Podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia i seminaria.
3. Dzialania zmierzajace do uzyskania najwyzszej oceny parametrycznej poprzez
wlasciwy dobór kadry i motywacje kadry do zwiekszania liczby i jakosci publikacji
oraz projektów krajowych i grantów europejskich.

Ad C.
1. Zapewnienie zasobów umozliwiajacych realizacje procesu ksztalcenia i powiazanych
procesów na wysokim poziomie.
2. Monitorowanie stanu infrastruktury dydaktycznej Wydzialu, a w szczególnosci
laboratoriów dydaktycznych i naukowych.

Ad D.
1. Ciagle doskonalenie i rozwój WSZJK.
2. Podnoszenie atrakcyjnosci i konkurencyjnosci Wydzialu …. oraz tworzenie trwalych
podstaw do umocnienia wysokiej pozycji Wydzialu na tle innych jednostek uczelni
polskich
i zagranicznych o zbieznym do Wydzialu charakterze.
3. Ksztaltowanie w spolecznosci akademickiej Wydzialu postaw projakosciowych oraz
budowanie kultury jakosci.
Wymienione powyzej cele szczególowe sa zbiezne z elementami polityki jakosci
Wydzialu.
Dla realizacji ww. celów na Wydziale sa podejmowane zadania i dzialania
wyszczególnione w tab.3.3. 1.
3. Podstawe struktury organizacyjnej WSZJK tworza:
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Dziekan i Kolegium Dziekanskie.
Rada Wydzialu.
Pelnomocnik dziekana ds. jakosci ksztalcenia.
Wydzialowa Komisja ds. Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia.

Pozostali uczestnicy WSZJK:

•
•
•
•
•
•
•
•

Komisje programowe i inne komisje powolane przez dziekana.
Kierownicy studiów doktoranckich i podyplomowych.
Pelnomocnicy dziekanów i wydzialowi koordynatorzy.
Nauczyciele akademiccy.
Jednostki organizacyjne i administracyjne Wydzialu.
Wydzialowe Rady Studentów i Samorzady Doktorantów.
Studenci, doktoranci, sluchacze studiów podyplomowych.
Interesariusze zewnetrzni.

Strukture organizacyjna WSZJK przedstawiono na rys. 3.3.1, zas schemat
funkcjonalny systemu na rys. 3.3.2 .
4. Zakresy odpowiedzialnosci poszczególnych jednoosobowych organów, cial kolegialnych
oraz interesariuszy Wydzialu, zwiazanych z procesem ksztalcenia i zapewnianiem jakosci
ksztalcenia, reguluja odpowiednie akty prawne, w tym:

•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 572 z pózn. zm.),
uchwala Senatu Politechniki Gdanskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012
r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i
Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia na Politechnice Gdanskiej,
zarzadzenia rektora,
zarzadzenia dziekana,
indywidualne karty obowiazków, odpowiedzialnosci i uprawnien pracownika,
decyzje o powolaniu pelnomocników dziekana i wydzialowych
koordynatorów, wraz z zakresem ich obowiazków,
inne dokumenty.
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3.4 Pr ezentacja polityki jak osci ksztalcenia na Wydzi ale
Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa konsekwentnie dazy do doskonalenia
jakosci ksztalcenia, poszerzenia i wzbogacenia form oraz kierunków ksztalcenia oraz
osiagniecia i utrzymania wiodacej pozycji na rynku uslug edukacyjnych. Dazenia te maja
swoje odzwierciedlenie w polityce jakosci ksztalcenia oraz w prowadzonej dzialalnosci
naukowo-badawczej wydzialu.
Podstawowe elementy polityki jakosci na Wydziale to:
• ksztalcenie studentów na najwyzszym poziomie zgodnie z zasada wolnosci nauki
i ciaglego jej rozwoju,
• podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
• monitorowanie i doskonalenie procesów zwiazanych z ksztalceniem ,
• weryfikowanie procesu ksztalcenia pod katem osiagania zakladanych efektów
ksztalcenia i ich zgodnoscia z potrzebami rynku pracy,
• rozwój kreatywnosci i innowacyjnosci wsród studentów oraz pracowników naukowodydaktycznych , wynikajacy z wymagan wspólczesnego rynku pracy,
• powiazanie programów nauczania z prowadzonymi badaniami oraz najnowszymi
osiagnieciami nauki i techniki,
• wprowadzenie nowych kierunków, form i metod ksztalcenia, zgodnie z opiniami
interesariuszy zewnetrzny ch,
• zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stalego rozwoju umiejetnosci
pedagogicznych kadry dydaktycznej,
• okreslenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych
informacji w zapewnieniu jakosci ksztalcenia,
• angazowanie wszystkich interesariuszy procesu ksztalcenia w jego monitorowanie i
doskonalenie
• umiedzynarodowienie studiów poprzez wprowadzanie atrakcyjnej oferty zajec
dydaktycznych w jezyku angielskim, pozyskiwanie studentów zagranicznych oraz
uzyskanie akredytacji i certyfikatów miedzynarodowych w zakresie jakosci
ksztalcenia.

3.5 Akr edytacje
Wydzial uzyskal akredytacje Panstwowej Komisji Akredytacyjnej zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tabeli 3.5 .1.
Tabela 3.5.1

Kierunek
Oceanotechnika

Poziom i forma
studiów

Numer uchwaly
PKA

I i II st. oraz
jedn. mgr.

503/2003 z dnia
11.09.2003

Wydzial uzyskal akredytacje
zamieszczonymi w tabeli 3.5 .2.

Polskiej

Uzyskana ocena,
okres
przyznania
Pozytywna
2008/2009

Komisji Akredytacyjnej

Uwagi
i zalecenia PKA

Nie bylo

zgodnie

z

danymi
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Tabela 3.5.2
Rodzaj oceny:
instytucjonalna/
programowa
kierunek
Oceanotechnika

Data: 28/02/2015

Profil
ksztalcenia/poziom
i forma studiów

Numer uchwaly
PKA

Uzyskana
ocena, okres
przyznania

I i II st. oraz jedn.
mgr.

191/2009 z dnia
19.03.200 9

Pozytywna
2014/2015
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Uwagi
i zalecenia PKA

Nie bylo

Wydzial uzyskal akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych zgodnie z
danymi zamieszczonymi w tabeli 3.5.3 .
Tabela 3.5.3

Kierunek

Poziom i forma
studiów

Numer uchwaly
KAUT

-

-

-

Uzyskana ocena,
okres
przyznania
-

Uwagi
i zalecenia
KAUT
-

3.6 Cer tyfikaty miedzynar odowe
Wydzial posiada nastepujace certyfikaty miedzynarodowe: nie bylo
4. K SZTAL CENI E I PROCES DYDAK TY CZNY

4.1 Etyka nauczycieli akademickich i studentów
Zgodnie z Kodeksem Etyki PG, przyjetym uchwala Senatu PG nr 303/2011 z dnia 19
stycznia 2011 r. (http://www.pg.gda.pl/senat/uchwaly/u20110119.pdf) oraz z Kodeksem Etyki
Studenta PG (www.mif.pg.gda.pl/kfal/VARIA/kodeks_etyki_studenta_pg.pdf), uchwalonym
przez SSPG przestrzeganie zasad moralnych oraz norm etycznych, zwlaszcza wlasciwych dla
etyki ksztalcenia akademickiego, jest obowiazkiem kazdego uczestnika procesu
dydaktycznego na wydziale i ma zapewnic osiaganie najwyzszych standardów akademickich
dla budowania spoleczenstwa obywatelskiego.
Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa PG wymaga przestrzegania przez
pracowników Wydzialu zasad moralnych i wlasciwych postaw etycznych wspierajac w ten
sposób i propagujac ksztaltowanie wlasciwych postaw etycznych wsród studentów poprzez
przyklad osobisty i bezposredni kontakt studenta z nauczycielem .

4.2 Studia wyzsze I i I I stopnia
Wydzial prowadzi ksztalcenie na nastepujacych kierunkach studiów: Oceanotechnika,
Energetyka i Transport.

WYDZI AL OWA K SI EGA
JAK OSCI K SZTAL CENI A
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Ogólne informacje o prowadzonych studiach zawarte sa w tabeli 4.2.1. Obliczenia
sumarycznej liczby godzin w czasie realizacji danego programu studiów wykonano przy
zalozeniu, ze 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom programu.
Tabela 4.2.1
Kierunek

Profil*

Oceanotechnika
Oceanotechnika
Oceanotechnika
Oceanotechnika
Energetyka
Energetyka
Transport

O

Poziom
studiów
I/II
I

7

Liczba
punktów
ECTS
216

Liczba
profili/
specjalnosci
4

polski

Tytul, jaki
absolwent
uzyskuje
inzynier

Sumaryczna
liczba
godzin
2700-2790

O

NS

8

240

2

polski

inzynier

1620

II

S

3

90 (98)1

3

polski

4

120

2

polski

990-1020
(1200)1
705-714

S

7

6

polski

II

S

3

214
(220)
91

Magister
inzynier
Magister
inzynier
inzynier

O

II

NS

O

I

O

8

polski

O

I

S

7

217

2

polski

Forma
studiów**

Liczba
semestrów

S

I

O

Jezyk
wykladowy

Magister
inzynier
inzynier

2439-2537
1020
2775

*O – ogólnoakademicki, P – praktyczny
** S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjo narne
1
– specjalnosc „technologie podwodne”
Dla kazdego kierunku, poziomu i formy studiów okreslono:
• obszar nauki lub obszary nauki (z podzialem procentowym),
• dyscypliny zwiazane bezposrednio z kierunkiem i dyscypliny wspomagajace,
• sylwetke absolwenta,
• efekty ksztalcenia,
• metody weryfikacji efektów ksztalcenia,
• karty przedmiotów (sylabusy),
• programy ksztalcenia i plany studiów, w tym liczby godzin i liczby punktów ECTS
realizowanych w bezposrednim kontakcie z nauczycielem akademickim oraz liczby
godzin pracy wlasnej studenta oszacowane dla poszczególnych przedmiotów,
modulów ksztalcenia i calego programu.
Kierunkowe efekty ksztalcenia zostaly okreslone przez Senat PG:
? dla kierunku studiów Oceanotechnika uchwala Senatu nr 452/2012 z dnia 18.04.2012;
? dla kierunku studiów Energetyka uchwala Senatu nr 474/2012 z dnia 23.05.2012;
? dla kierunku studiów Transport uchwala Senatu nr 486/2012 z dnia 20.06.2012.
Programy i plany studiów kierunku Oceanotechnika opracowane przez Wydzialowa
Komisje Programowa zostaly uchwalone zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat
Politechniki Gdanskiej, po zasiegnieciu opinii wlasciwego organu samorzadu studenckiego na
posiedzeniu Rady Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa, która odbyla sie dnia
25.06.2013 r. (uchwala RW nr VI/17 z dnia 25.06.2013 r.) – studia I stopnia oraz w dniu
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24.09.2013 r. ((uchwala RW nr IX/5 z dnia 24.09.2013 r.) – studia II stopnia, i zostaly
zaakceptowane przez prorektora ds. ksztalcenia PG.
Programy i plany studiów kierunku Transport opracowane przez Wydzialowa Komisje
Programowa zostaly uchwalone zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Politechniki
Gdanskiej, po zasiegnieciu opinii wlasciwego organu samorzadu studenckiego na posiedzeniu
Rady Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa, która odbyla sie dnia 25.09.2012 r.
(uchwala RW nr 96/2012 z dnia 25.09.2012 r.) i zostaly zaakceptowane przez prorektora ds.
ksztalcenia PG.
Programy i plany studiów kierunku Energetyka opracowane przez Miedzywydzialowa
Komisje Programowa zostaly uchwalone zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat
Politechniki Gdanskiej, po zasiegnieciu opinii wlasciwego organu samorzadu studenckiego na
posiedzeniu Rady Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa, która odbyla sie dnia
26.02.2013 r. (uchwala RW nr II/9 z dnia 26.02.2013 r.) i zostaly zaakceptowane przez
prorektora ds. ksztalcenia PG.
Szczególowe informacje o programie ksztalcenia i planach studiów sa opublikowane na
stronie internetowej wydzialu: http://oce.pg.gda.pl/studia/.
4.3 Studia doktor anckie I I I stopnia
Wydzial wspólpracuje z Wydzialem Mechanicznym w prowadzeniu Srodowiskowego
Studium Doktoranckiego „wspólczesne technologie i konwersja energii”, który odpowiada za
organizacje tych studiów. (www.mech.pg.gda.pl/dydaktyka/studia-iii-stopnia/).
Wspólpraca zwiazana jest z udzialem przedstawiciela Wydzialu Oceanotechniki i
Okretownictwa w pracach Komisji Programowej, Komisji Rekrutacyjnej, Komisji
stypendialnej – Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice
Gdanskiej w obszarach kluczowych w kontekscie strategii Europa 2020 (Advanced Ph .D.) i
Wydzialowej Komisji Doktoranckiej Srodowiskowego Studium Doktoranckiego.

4.4 Studia podyplomowe
Wydzial prowadzi studia podyplomowe zwiazane z prowadzonymi na Wydziale
Oceanotechniki i Okretownictwa kierunkami studiów. Podstawowe informacje o
prowadzonych w ostatnich trzech latach studiach podyplomowych zawarto w tabeli 4.4.1.
Tabela 4.4.1
Kierunki

Liczba

studiów
Nazwa studiów
podyplomowych

zwiazane z
zakresem

Czas
trwania

Cel

studiów
Standardy ISO i
zarzadzanie

przez jakosc
(TQM)

podyplomowych
Oceanotechnika:
specjalnosc
Zarzadzanie i
marketing w
gospodarce
morskiej,
Transport

2
semestry

Poglebienie
wiedzy z
zakresu
nowoczesnych

metod
zarzadzania
organizacjami

pracujace

Rodzaj
wspólpracy

P RS, Toka
Consuling,
Agencja
konsultingo
wa
AN IM ATOR
, iQuelle,
Grupa
konsultingo

W yklado wcy
zewnet.
P ro wadza
- cy firmy
lub
bedacy
ich
pracowni -

Instytuc je
wspól-

sluchaczy*
P

U

149

143

Forma
potwierdze
nia
uzyskania
kwalifikacji

swiadectwo
studiów
podyplomo

wych
Po zdaniu
dodatkowy
ch
egzaminów
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Zarzadzanie
projektem w
gospodarce
morskiej

Oceanotechnika:
specjalnosc
Zarzadzanie i
marketing w
gospodarce
morskiej,
Transport

2
semestry

Poglebienie
wiedzy z
zakresu
nowoczesnych
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wa RID,
Zaklad
Systemów
Jakosci i
Zarzadzania,
BELOGIQ,
EnM S
P olska

kami

PMexperts,

W yklado wcy
zewnet.
P ro wadza
- cy firmy
lub
bedacy
ich
pracowni kami

Ulstein

Poland
LTD

metod
zarzadzania
projektami w
gospodarce
morskiej ze
szczególnym
naciskiem na
samodzielna
realizac je
projektu przy
wykorzystaniu
metodyki

Certyfikat
menedzera
jakosci

Brak

danych.
Pierwsza
edycja

studiów
uruchamian
a od X
2013

swiadectwo
studiów
podyplomo

wych.
Po zdaniu
dodatk.
egzaminu
Certyfikat
PRINCE 2

Foundation

PRINCE 2
Inzynieria ropy i

Oceanotechnika:

gazu

specjalnosc
Inzynieria
Zasobów
Naturalnych

2
semestry

Przygotowanie
kadr do prac
serwisowych na
wiertni

Inne
wydzialy

PG;
Instytuty
naukowe
zwiazane z
przemys l.
ropy i gazu;

P ro wadze
nie:
wy kladów
cwiczenia,
laborator.
zajecia
praktycz.
na
wiertni;

42

42

swiadectwo
studiów
podyplomo

wych

PGNiG;
AGH

P – liczba przyjetych sluchaczy,
U – liczba sluchaczy, którzy ukonczyli studia.
Dla prowadzonych obecnie studiów podyplomowych okreslono zalozenia techniczno organizacyjne oraz ramowy program studiów zawierajace:
• czestotliwosc zajec,
• warunki uczestnictwa,
• forme zajec,
• forme zaliczenia,
• podstawe wydania swiadectwa,
• wykaz przedmiotów, wraz z ich trescia, wymiarem godzin i liczba punków ECTS,
• opis efektów ksztalcenia oraz ich odniesienie do poszczególnych przedmiotów,
• metody weryfikacji efektów ksztalcenia,
• wykaz osób prowadzacych zajecia na studiach podyplomowych,
• preliminarz studiów podyplomowych.
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Zalozenia techniczno-organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych
Standardy I SO i zarzadzanie przez jakosc (TQM) opracowane przez Zespól Systemów
Jakosci Katedry Technologii Obiektów Plywajacych, Systemów Jakosci i Materialoznawstwa,
zostaly zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa, która
odbyla sie dnia 23.10.2012 roku (uchwala RW nr 112/2012 z dnia 23.10.2013 r.) i
zaakceptowane przez prorektora ds. ksztalcenia PG.
Szczególowe informacje o programie i planach studiów podyplomowych Standardy I SO
i zarzadzanie przez jakosc sa opublikowane na stronie internetowej wydzialu:
http://oce.pg.gda.pl/studia/studia-ii-stopnia-oraz-podyplomowe/,
oraz stronie internetowej Politechniki Gdanskiej:
http://www.pg.gda.pl/?kat=studiapodyplomowe&id=27.
Zalozenia techniczno -organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych
Zarzadzanie projektem w gospodarce morskiej opracowane przez Zespól Zespól Systemów
Jakosci Katedry Technologii Obiektów Plywajacych, Systemów Jakosci i Materialoznawstwa
zostaly zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa, która
odbyla sie dnia 25.06.2013 roku (uchwala RW nr VI/18 z dnia 25.06.2013 r.) i zaakceptowane
przez prorektora ds. ksztalcenia PG.
Szczególowe informacje o programie i planach studiów podyplomowych Zarzadzanie
projektem w gospodarce morskiej sa opublikowane na stronie internetowej wydzialu:
http://oce.pg.gda.pl/studia/studia-ii-stopnia-oraz-podyplomowe/
oraz stronie internetowej Politechniki Gdanskiej:
http://www.pg.gda.pl/?kat=studiapodyplomowe&id=65.
Zalozenia techniczno -organizacyjne oraz ramowy program studiów podyplomowych
I nzynieria ropy i gazu opracowane przez Zespól Programowy powolany przez Rade
Wydzialu WOiO zostaly zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydzialu Oceanotechniki i
Okretownictwa, która odbyla sie dnia 21.01.2013 r. (uchwala RW nr I/8 z dnia 21.01.2013 r)
i zaakceptowane przez prorektora ds. ksztalcenia na podstawie decyzji Senatu PG z dnia
21.03.2012 r.
Szczególowe informacje o programie i planach studiów podyplomowych I nzynieria
ropy i gazu sa opublikowane na stronie internetowej Politechniki Gdanskiej:
http://www.pg.gda.pl/?kat=studiapodyplomowe&id=62,
i na stronie WOiO:
http://oce.pg.gda.pl/studia/studia-ii-stopnia-oraz-podyplomowe/

5. ORGANI ZA CJA PROCESU DYDAK TY CZNEGO
Organizacja procesu dydaktycznego na studiach wyzszych, doktoranckich i
podyplomowych odbywa sie na zasadach zapisanych odpowiednio:
w Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyzszych na Politechnice
Gdanskiej (http://pg.gda.pl/zawartosc/mstudia/pliki/Regulamin2013-14.pdf),
w
Regulaminie
studiów
doktoranckich
na
Politechnice
Gdanskiej
http://static.pg.gda.pl/pg.gda.pl/studenci/regulamin_studiow_doktoranckich_01_10_2013.pdf,
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oraz w Regulaminie studiów podyplomowych
(http://static.pg.gda.pl/pg.gda.pl/studenci/regulamin -studiow-podyplomowych -2012.pdf).
Na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa w tym zakresie wprowadzono, po
zatwierdzeniu przez Rade Wydzialu, dodatkowo nastepujace uregulowania przedstawione:
http://oce.pg.gda.pl/wpcontent/blogs.dir/53/files/2013/04/Zasady_Dyplomowania_WOiO_2013_14.pdf
Praktyki studenckie sa organizowane zgodnie z Regulaminem odbywania praktyk
zawodowych Politechniki Gdanskiej (http://oce.pg.gda.pl/studenci/praktyki/).
5.1 Rekr utacja
Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia wyzsze, I i II stopnia, na dany rok
akademicki sa zatwierdzane na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdanskiej i oglaszane na
stronach internetowych PG www.pg.gda.pl oraz http://rekrutacja.pg.gda.pl/ Na stronie
internetowej PG w informacji nt. Kandydaci, umieszczono nastepujace zakladki: Centrum
Rekrutacyjne, Zasady przyjec, Limity przyjec, Wymagane dokumenty, Kursy do matury,
Kontakt.
Rekrutacja (e-Rekrutacja) jest prowadzona przez Centrum Rekrutacyjne na wszystkie
prowadzone na PG kierunki, zarówno na semestr zimowy, jak i na semestr letni. Kandydat
sklada jedno podanie o przyjecie na studia, w wersji elektronicznej, w którym podaje poziom
i forme studiów oraz zapisana w kolejnosci wlasnych preferencji liste kierunków studiów.
Na stronach internetowych wydzialów znajduja sie równiez informacje o rekrutacji na
studia wyzsze.
Zasady rekrutacji na studia wyzsze na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa dotycza
nastepujacych kierunków, poziomów i form studiów: kierunek Oceanotechnika, studia I i II
stopnia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Transport, studia stacjonarne I stopnia, kierunek
Energetyka, miedzywydzialowe studia I i II stopnia stacjonarne organizowane w
porozumieniu i przy wspólpracy Wydzialów Mechanicznego oraz Elektrotechniki i
Automatyki. Informacje na temat studiów zostaly opublikowane na stronie internetowej
Wydzialu: http://oce.pg.gda.pl/.
Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na dany rok
akademicki sa zatwierdzane na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdanskiej i oglaszane na
stronie internetowej PG www.pg.gda.pl w informacji nt. Doktoranci w zakladce „Zasady
przyjec”.
Zasady rekrutacji na studia podyplomowe pt: Standardy I SO i zarzadzanie przez jakosc,
Zarzadzanie projektem w gospodarce morskiej , I nzynieria ropy i gazu prowadzone na
Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa sa umieszczone na stronie internetowej Wydzialu:
http://oce.pg.gda.pl/studia/studia-ii-stopnia-oraz-podyplomowe/. Zasady
rekrutacji
sa
zatwierdzone przez Rade Wydzialu.
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5.2 Zajeci a dydaktyczne i ich pr owadzenie
Na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa na studiach wyzszych I i II stopnia sa
prowadzone nastepujace rodzaje zajec dydaktycznych: wyklady, cwiczenia, laboratoria,
projekty, seminaria.
Wydzial, na studiach wyzszych, prowadzi na kierunku Oceanotechnika II stopnia zajecia
dydaktyczne w formie projektów grupowych .
Przewiduje sie równiez realizacje zajec w j. angielskim na wybranych specjalnosciach
studiów II stopnia kierunku Oceanotechnika.
Na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa na studiach podyplomowych prowadzone
sa nastepujace zajecia dydaktyczne: wyklady, cwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria.

5.3 Rejestr acj a studentów na kolejne semestr y
Na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa rejestracja studentów studiów wyzszych
na kolejne semestry odbywa sie zgodnie z rozdzialem VIII . Zasady rejestracji Regulaminu
studiów
stacjonarnych
i
niestacjonarnych
na
Politechnice
Gdanskiej
(http://www.pg.gda.pl/?kat=mstudia&kats=mstudia&katr=regulaminy ).
Na Wydziale obowiazuja dodatkowo zasady rejestracji na kolejne semestry, które zostaly
zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydzialu z dnia 23.04.2013 roku i ogloszone na stronie
internetowej Wydzialu:
http://oce.pg.gda.pl/wpcontent/blogs.dir/53/files/2013/04/Zasady_Dyplomowania_WOiO_2013_14.pdf. Dotycza one
zasad rejestracji na semestr dyplomowy studiów I stopnia (Regulamin zasad dyplomowania
na rok akademicki 2013/14).
Na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa rejestracja sluchaczy studiów
podyplomowych na kolejne semestry odbywa sie podobnie, jak na studiach wyzszych.

5.4 Pr aktyki studenckie
Praktyki studenckie sa organizowane zgodnie z Regulaminem Odbywania Praktyk
Zawodowych Politechniki Gdanskiej (http://oce.pg.gda.pl/studenci/praktyki/).
Na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa obowiazuja dodatkowo zasady zaliczania
praktyki zawodowej studentów studiów wyzszych, zatwierdzone przez Rade Wydzialu w
formie regulaminu o praktykach zawodowych, umieszczonego na stronie internetowej
Wydzialu http://oce.pg.gda.pl/studenci/praktyki/ oraz Zarzadzenie Rektora Politechniki
Gdanskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r.
Na Wydziale dziala Pelnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich, który jest
odpowiedzialny za realizacje praktyk zgodnie z przewidzianymi efektami ksztalcenia i
ustalonym programem. Praktyki zawodowe na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa sa
organizowane dla studentów studiów I stopnia nastepujacych kierunków studiów (tabela
5.4.1):
Tabela 5.4.1
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kierunek

Oceanotechnika
Transport
Energetyka

Data: 28/02/2015

Liczba punktów
ECTS

czas trwania/
organizowane po
semestrze
6 tygodni/po VI
4 tygodnie/po VI
4 tygodnie/po VI
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Uwagi

6
6
6

Praktyki zawodowe (dyplomowe) na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa sa
organizowane dla studentów studiów II stopnia nastepujacych kierunków studiów (tabela
5.4.2):
Tabela 5.4.2
kierunek

Oceanotechnika
specjalnosc:
Technologie
podwodne

czas trwania/
organizowane po
semestrze
4 tygodnie/ po
semestrze

Liczba punktów
ECTS
I

6

Uwagi
Praktyki
organizowane przez
patrona specjalnosci
EDC GE w W-wie

Na pozostalych studiach II stopnia nie jest wymagane zaliczenie praktyki zawodowej.

5.5 Pr oces dyplomowania
Proces dyplomowania na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa reguluja
nastepujace dokumenty:
?
Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyzszych na Politechnice
Gdanskiej (http://pg.gda.pl/zawartosc/mstudia/pliki/Regulamin2013-14.pdf) oraz:
? Regulamin zasad dyplomowania w roku akademickiego 2013/2014, zatwierdzony
przez Rade Wydzialu w dniu 23.04.2013 r. (http://oce.pg.gda.pl/wpcontent/blogs.dir/53/files/2013/04/Zasady_Dyplomowania_WOiO_2013_14.pdf).;
? Regulamin zasad dyplomowania Miedzywydzialowego kierunku Energetyka studia
II stopnia w roku akademickiego 2013/2014, zatwierdzony przez Rade Wydzialu w
dniu 21.05.2013 r. (http://oce.pg.gda.pl/wpcontent/blogs.dir/53/files/2012/04/Zasady_Dyplomowania_Energetyka_IIstop.pdf);
? Zagadnienia na egzamin dyplomowy indywidualnie ustalone dla wszystkich
kierunków i specjalnosci (http://oce.pg.gda.pl/studenci/pliki-do-pobrania/).

5.6 K ola naukowe
Na Wydziale dzialaja nastepujace kola naukowe:
- Kolo Naukowe „Korab”, http://www.korab.pg.gda.pl/
Opiekunem kola jest dr inz. Wojciech Litwin
- Kolo Naukowe "SynerTech", https://www.facebook.com/synertechPG
Opiekunem kola jest mgr inz. Damian Jakowski
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- Kolo Naukowe "Piksel", www.facebook.com/PikselPG/info .
Opiekunem kola jest dr inz. Cezary Zrodowski
5.7 Obsluga administr acyjna pr ocesu dydaktycznego
Obsluga procesu dydaktycznego zajmuje sie Dziekanat Wydzialu Oceanotechniki,
zlokalizowany w budynku wydzialu na II pietrze.
Szczególowe informacje o godzinach urzedowania Dziekanatu sa umieszczone na stronie:
http://oce.pg.gda.pl/o-wydziale/dziekanat/. Wzory podan i wniosków sa dostepne w systemie
Elektronicznej platformy https://moja.pg.gda.pl.

6. ZASOBY K ADROWE M A TERI AL NE I FI NANSOWE POTRZEBNE DO
REAL I ZA CJI CEL ÓW STRA TEGI CZNY CH I OSI AGNI ECI A EFEK TÓW
K SZTAL CENI A
6.1 Polityka kadr owa
Dla realizacji procesu ksztalcenia Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa zatrudnia
nauczycieli akademickich oraz pracowników niebedacych nauczycielami akademickimi.
Zasady i metody doboru kadry naukowo-dydaktycznej Wydzialu okresla Statut PG, w którym
zawarto szczególowe wymagania kwalifikacyjne, tryb zatrudniania oraz zwalniania
pracowników.
Podstawowe elementy polityki kadrowej w zakresie ksztaltowania jakosci dydaktyki na
wydziale dotycza:
• prawidlowosci powierzania nauczycielom akademickim zadan dydaktycznych i
zgodnosci tematyki tych zadan ze ich specjalnoscia naukowa,
• okresowej oceny dorobku nauczycieli akademickich,
• monitorowania jakosci procesu dydaktycznego poprzez system hospitacji oraz
ankietyzacji,
• stwarzania mozliwosci podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych poprzez
system wyjazdów sluzbowych.
Wyzej wymienione zagadnienia sa przedmiotem odpowiednich uregulowan na szczeblu
uczelnianym, w formie uchwal senatu, zarzadzen rektora oraz regulaminów. Nazwy tych
dokumentów oraz adresy internetowe zawarto w rozdziale 5.1 Uczelnianej Ksiegi Jakosci
Ksztalcenia Politechniki Gdanskiej.
Niezaleznie od powyzszych dzialan na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa
dokonuje sie analizy kadry pod katem jakosci prowadzonej dydaktyki na posiedzeniu Rady
Wydzialu (posiedzenie RW z dnia 24 wrzesnia 2013 r.)
Na Wydziale podejmowane sa dzialania projakosciowe w zakresie kadry, które koncentruja
sie glownie na:
• udzielaniu wsparcia finansowego przy podejmowaniu dodatkowych studiów, kursów
specjalistycznych i szkolen ,
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• finansowaniu udzialu w konferencjach dydaktycznych i naukowych (Explo-Diesel &
Gas Turbine - co 2 lata, Compower - co 5 lat),
• organizacji we wlasnym zakresie, nieodplatnych, wydzialowych seminariów
dydaktycznych i naukowych (comiesieczne Seminarium Katedry Silowni Morskich i
Ladowych).
6.2 Polityka finansowa
Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa prowadzi polityke finansowa zapewniajaca
stabilnosc jej rozwoju zgodnie z polityka finansowa uczelni, sformulowana w Statucie PG
oraz w Uczelnianej Ksiedze Jakosci (rozdzial 5.2 Uczelnianej Ksiegi Jakosci Ksztalcenia
Politechniki Gdanskiej). Na posiedzenie Rady Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa w
dniu 25.06.2013 r. podjeto Uchwale nr VI/18 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego
WOiO na rok 2013, w którym uwzglednione zostaly elementy niezbedne dla realizacji celów
strategicznych i osiagniecia efektów ksztalcenia. System motywacyjny Uczelni opisany jest
w dokumencie Strategia Politechniki Gdanskiej: http://www.pg.gda.pl/misc/files/strategia.pdf.
Na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa stosowane sa nastepujace formy finansowania,
premiujace osiaganie zakladanych efektów projakosciowych:
• zgloszenia do nagród Rektora PG, Ministra NiSW, Ministra TBiGM, n p. wnioski
rozpatrywane na posiedzeniu Rady Wydzialu z dnia 22.01.2013r. i 19.02.2013 r.
• wspomaganie finansowania prac badawczych , w tym równiez mlodych pracowników
naukowych , poprzez finansowanie potrzeb w ramach DS (informacje dostepne w
protokólach z posiedzen Rady Wydzialu w dniach 25.06.2013 r. oraz 22.10.2013 r.,
dodatkowe materialy i regu lamin do wgladu w Sekretariacie p. 121).
Problematyka polityki finansowej Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa jest co najmniej
raz do roku prezentowana na Radzie Wydzialu (posiedzenie Rady Wydzialu Oceanotechniki
i Okretownictwa w dniu 25.06.2013 r).

6.3 I nfr astr uktur a dydaktyczna
Infrastruktura Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa stanowi czesc
politechnicznej infrastruktury dydaktycznej, przedstawionej w rozdziale 5.3 Uczelnianej
Ksiegi Jakosci Ksztalcenia Politechniki Gdanskiej.
Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa dysponuje odpowiednia infrastruktura
dydaktyczna, dostosowana do specyfiki oferowanych studiów i zapewniajaca osiaganie
zalozonych efektów ksztalcenia. Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa prowadzi
gospodarke finansowa w zakresie infrastruktury dydaktycznej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami:
• uchwaly Senatu PG, np. Uchwala nr 507/2012, dotyczaca przyjecia Programu
Rozwoju Dydaktyki i Badan Politechniki Gdanskiej w oparciu o infrastrukture
rozwijana w projekcie "Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla
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realizacji programu ksztalcenia inzynierów przyszlosci w Politechnice
Gdanskiej":
http://www.bip.pg.gda.pl/index.php?strona=uchwaly2012,
• zarzadzenia Rektora Politechniki Gdanskiej, np. Zarzadzenie nr 33/2011 z 30
grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego
Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa :
http://www.bip.pg.gda.pl/zarzadzenia_main/2011/33_2011.pdf.
Na infrastrukture dydaktyczna i badawczo -laboratoryjna Wydzialu Oceanotechniki i
Okretownictwa skladaja sie (STAN SAL W BUDYNKU WOiO NA DZIEN 07.10.2014 r.):

1. Sale wykl adowe (wyposazone w audiowizualne sr odki dydaktyczne):
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2. Specj alistyczne labor ator i a: http://oce.pg.gda.pl/badani a/bazy-badawczelabor ator i a/:
a. L abor ator ium Hydr omechaniki Okr etu:

Laboratorium Hydromechaniki Okretu posiada do swojej dyspozycji kilka stanowisk,
w tym:
1) basen holowniczy o wymiarach: 30m x 3m x 1,5m ;
Basen wyposazony jest w tor zawieszony w plaszczyznie symetrii basenu, po którym
porusza sie niewielki, lekki wózek holowniczy. Do wózka podczepia sie modele
statków i innych obiektów plywajacych w celu pomiaru ich charakterystyk oporowych
i/lub wlasciwosci morskich.
Na jednym z konców basenu zainstalowany jest wywolywacz fal typu nurnikowego,
za pomoca którego mozna wytwarzac fale regularna w okreslonym zakresie czestosci i
wysokosci. Ten typ wywolywacza fal nie pozwala na wytworzenie falowania
nieregularnego, które wystepuje na akwenach naturalnych.
Drugi koniec basenu wyposazony jest w „plaze” prostej konstrukcji – czyli specjalnie
uksztaltowana powierzchnie dna, której zadaniem jest wygaszanie fali, w celu
zminimalizowania zjawiska odbicia fali. Obecna konstrukcja wygaszacza nie pozwala na
prowadzenie prób w sposób ciagly, gdyz wielkosc fali odbitej (pomimo, ze czesciowo
stlumionej) istotnie wplywa na ksztalt swobodnej powierzchni wody w tak zwanej czesci
pomiarowej basenu.
Modele statków, które badane sa na basenie, wytwarzane sa metoda tradycyjna. W
oparciu o dokumentacje techniczna (wykonywana w systemach CAD) wykonuje sie
rysunki linii teoretycznych w skali modelu, na podstawie których wycinane sa szablony
do kontroli ksztaltu powierzchni. Powierzchnia modelu wykanczana jest metoda obróbki
recznej.
Zakres badan:
Na basenie mozna prowadzic nastepujace badania:
- badania modelowe oporu statków,
- uproszczone badania napedowe statków,
- badania oplywu statków,
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- badania wlasciwosci morskich statków (ruch statku na fali),
- badania modelowe z zakresu bezpieczenstwa i niezatapialnosci okretu,
- uproszczone badania pojazdów glebinowych,
- uproszczonych badania obiektów offshore poddanych dzialaniu fali,
- badania oplywu i reakcji hydromechanicznych na wybranych fragmentach konstrukcji.
System pomiarowy:
Urzadzenia elektroniczne (przetworniki, rejestratory, itp.) oraz oprogramowanie
przetwarzania danych pomiarowych i do przygotowania geometrii modelu i
programowania urzadzen:
- oprogramowanie do obróbki sygnalu pomiarowego (DASYlab ),
- oprogramowanie do projektowania modeli oraz stanowiska pomiarowego (AutoCAD).
2) laboratorium dydaktyczne podstaw hydromechaniki:
- otwarty kanal obiegowy o przestrzeni pomiarowej: 4.6m x 1.0m x 1.0m i predkosci
przeplywu wody do 1.2 m/s,
- basen do badania wodowania bocznego i statecznosci o wymiarach: 4m x 5m x 0.6m,
3) tunel kawitacyjny (sredni) o przestrzeni pomiarowej: 500mm x 500mm i predkosci
przeplywu wody do 12 m/s.
W ramach restrukturyzacji potencjalu badawczego planuje sie wybudowac nowy basen
holowniczy o wymiarach niecki dlugosc x szerokosc x glebokosc = 40m x 4m x 3m
wyposazony w pomost holowniczy pod którym instalowane beda modele statków i
obiektów oceanotechnicznych oraz wywolywacz fal wraz z tak zwana plaza sluzaca do
wygaszania (tlumienia) fali. Niecka basenu bedzie elementem integralnym budowli.
Nazwa stanowiska

Uwagi

Stanowisko
zasilania
hydraulicznego duzej mocy
Stanowisko
ukladów
napedowych diesel - hydraulic
Stanowisko
do
badania
sprawnosci
ukladów
hydrostatycznych
Stanowisko do badania lozysk
slizgowych walów glównych
Stanowisko do badania napedów
elektrycznych
i
modeli
pedników azymutalnych

zaawansowanie
50%
wydzielenie sekcji > 40 MP a
zakonczenie pierwszej fazy

Stanowisko sruby nastawnej
Stanowisko
wciagarki
z
napedem hydraulicznym
Stanowisko
wciagarki
z
napedem elektrycznym
Stanowisko badawcze maszyn
sterowych (obrotowa i tlokowa)
Sitowisko badawcze napedów

Badawcze/ dydaktyczne

budowy 2012r. (grant)
posiadamy
wiekszosc
komponentów
do
budowy
pierwszej fazy

b/d
b/d
b/d
b/d

w eksploatacji

b/d
w eksploatacji
w eksploatacji, (zasilanie prad
staly??)

d

w eksploatacji

d

w eksploatacji

d

zastapily

tlokowa
pierwszy

by
etap

duza
w

maszyne
trakcie

d
b/d
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hybrydowych
Stawisko badawcze
akumulatorowego
Stanowisko
fotowo ltanicznego

zasilania
zasilania

Zespól stanowisk zasilania i
sterowania pneumatycznego
Zespól stanowisk zasiania i
sterowania hydraulicznego
Zespól stanowisk metrologii i
podstaw konstrukcji maszyn

realizacji w ramach grantu
pierwsza
faza
w
trakcie

projektowania
posiadamy
komponentów
pierwszej fazy
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do

wiekszosc
budowy

b/d
b/d

budowane od nowa

d

istniejace

d

istniejace

d

b. L abor ator ium Paliw i Smar ów (laboratorium certyfikowane):
Nazwa stanowiska
Aparat czterokilowy ( Tester T -02 i T-03)
Lepkosciomierz cyfrowy, rotacyjny
Anton Paar ? DV-1P
Lepkosciomierz
kinematyczny ? V iscoClock .
Spektrometr Philipsa? M iniM ate
& Metorex X-M et 920

Zak res badania
Oznaczanie granicznego obciazenia
zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia
Oznaczanie lepkosci dynamicznej
Oznaczanie lepkosci kinematycznej
Wyznaczanie ilosciowe pierwiastków w
paliwach i olejach

Aparat HFP 386 firmy WAL TER HERZOG GM BH
Oznaczanie temperatury zaplonu
do oznaczania temperatury zaplonu w tyglu otwartym
oraz temperatur y palenia
metoda Cleveland' a
Pólautomatyczny aparat HFP 380 PM firmy
WAL TER HERZOG GM BH do oznaczania
Okreslanie punktu zaplonu
temperatury zaplonu w tyglu zamknietym metoda
Pensky - M artens
Reczny gestosciomierz elekt roniczny
Ok reslanie gestosci
DMA 35 N PETROL firmy Anton Paar
Celka elektrochemiczna firmy Kittiwake
Okreslanie liczby zasadowej i zawartosci
Developments Ltd
wody w paliwach i olejach
Temperatury kroplenia smarów firmy P etrotest
Ok reslenie temperatur y kroplenia smarów
Instruments GmbH &Co. KG
Zestaw do separacji oleju ze smarów firmy Petrotest
Ok reslenie separacji olej u
Instruments GmbH &Co. KG
Zestaw k roplowy do oznaczania liczby TAN firmy
Okreslenie liczby kwasowej
Kittiwake Developments Ltd.
M ier nik SVAN 956 firmY SVANTEK Sp. Z O.O
Ok reslanie drgan silnika
I ndykator elekt roniczny L EM AG PREM ET C firmy
Okreslanie cisnien wewnetr znych
LEHMAN &MICHELS GmbH
Endoskop pomiarowy Everest XL G3 firmy General
Wykr ywanie uszkodzen

Electrics

c. L abor ator ium Podstaw Automatyki i Robotyki :
Nazwa stanowiska
statyczne

Charakterystyki

Opis i uzywana aparatura
Badanie wlasnosci statycznych hydrostatycznej sondy poziomu

WYDZI AL OWA K SI EGA
JAK OSCI K SZTAL CENI A
(WOiO )

przetworników pomiarowych

Identyfikacja
dynamicznych

obiektów

Badanie regulatorów

Metoda Ziegler’a-Nichols’a

Sterowanie
i
wyznaczanie
charakterystyk silnika pradu stalego

Data: 28/02/2015

Str ona 30 z 76

wody oraz przetwornika przemieszczen liniowych.
Aparatura:

• Stanowisko komputerowe
• Karta pomiarowa
• Przetwornik przemieszczen liniowych UT-06
• Sonda hydrostatyczna (seria PL)
• Miernik elektryczny
Cwiczenie ma na celu identyfikacje czlonów automatyki na
podstawie odpowiedzi skokowych i czestotliwosciowych
Aparatura:
•
• Stanowisko komputerowe
• Karta pomiarowa
• Generator sygnalów
• Oscyloskop cyfrowy
Cwiczenie ma na celu badanie róznych typów regulatorów
uzywanych w technice. Cwiczenie wykonywane w Matlab
Simulink.
Aparatura:
• Stanowisko komputerowe
Cwiczenie ma na celu poznanie metody Ziegler’a-Nichols’a.
Studenci zgodnie z metoda wyznaczaja nastawy regulatorów,
nastepnie przeprowadzaja optymalizacje kryterialna otrzymanych
nastaw.
Aparatura:
• Stanowisko komputerowe
Celem cwiczenia jest zbadanie silnika pradu stalego. Studenci
wykonuja pomiary predkosci obrotowej oraz napiecia, na
podstawie tych pomiarów wyznaczaja charakterystyka U=f(n).
Wyznaczaja wspólczynnik wzmocnienia. Dokonywany jest
pomiar czestotliwosci napiecia oraz kat przesuniecia fazowego, w
celu wyznaczenia charakterystyki amplitudowo -fazowej.
Aparatura:
• Silnik pradu stalego
• Tachometr
• Woltomierz

Modelowanie

Cwiczenie ma na celu pokazanie procesu tworzenia modeli. Od
opisu
fizycznego
przez
model
mechaniczny,
model
matematyczny, schemat blokowy i analize otrzymanych
wyników.
Aparatura:

Sterownik programowalny

Celem cwiczenia jest pokazanie
programowalnych oraz zapoznanie

•

Wprowadzenie do programowania
robotów

Stanowisko komputerowe
dzialania sterowników
sie z metodami ich

programowania.
Aparatura:
• Stanowisko komputerowe
• Sterownik programowalny SAIA
Celem cwiczenia jest prezentacja mozliwosci programowania
robotów LEGO Mindstorms NXT oraz sposobu dzialania i uzycia
czujników swiatla i dotyku ponadto prezentacja srodowiska do
programowania w/w robotów.
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Aparatura:

•
•

Programowanie robota 1

Stanowisko komputerowe
Roboty LEGO Mindstorms NXT z czujników swiatla i
dotyku

Celem cwiczenia jest zaprogramowanie robota LEGO
Mindstorms NXT 2.0 sortujacego obiekty zaleznie od ich koloru.
Aparatura:

•
•

Programowanie robota 2

Stanowisko komputerowe
Roboty LEGO Mindstorms NXT 2.0 z czujnikami
dotyku i koloru oraz z serwomotorami
Celem cwiczenia jest zaprogramowanie robota LEGO
Mindstorms NXT 2.0 i jego regulatora tak aby kompensowal on
wychylenia pojazdu.
Aparatura:
• Stanowisko komputerowe
• Roboty LEGO Mindstorms NXT 2.0 z czujnikiem
swiatla i serwomotorami

d. L abor ator ium M aszyn i Systemów Okr etowych:
K atedr a I V
Silnik labor ator yjny Far ymann Diesel D10: czterosuwowy silnik o zaplonie samoczynny,
niedoladowany, jednocylindrowy z wtryskiem paliwa do wstepnej, wirowej komory spalania.
Silnik ten napedza pompe hydrauliczna za pomoca paska klinowego. Na silniku zabudowane
sa zbiorniki na wode chlodzaca oraz paliwo. Silnik posiada rozruch reczny z zaworem
dekompresyjnym ulatwiajacym rozruch. Wyposazony jest w obsade papieru zaplonowego,
wkrecanego w glowice cylindra. Obecnie gwintowany otwór obsady papieru wykorzystany
jest do montazu kurka indykatorowego. Tlok wykonany jest ze stopu aluminium posiada trzy
pierscienie uszczelniajace oraz dwa pierscienie zgarniajace. W silniku zastosowano
smarowanie rozbryzgowe. Podstawowe dane techniczne silnika przedstawiono w tabeli.

Dane techniczne:
Moc nominalna
Predkosc obrotowa nominalna
Pojemnosc skokowa

6 kW
1500 obr/min
765

Srednica cylindra

90 mm

Stopien sprezania

1:22

Dlugosc korbowodu

225 mm

W sklad stanowiska wchodzi indykator elektroniczny L EM AG Pr emet C XL niemieckiej
firmy LEHMANN & Michels GmbH. Indykator elektroniczny PREMET C w wersji XL jest
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oferowanym z dedykowanym oprogramowaniem WPREMET.
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analizatorem

cisnienia

Podstawowe dane i ndykatora elektroni cznego PREMET C XL
Zakres pomiaru cisnien
0 – 25 MPa
Zakres predkosci obrotowych silnika
40 – 1800 obr/min
Maksymalna liczba cylindrów silnika
20
Maksymalna liczba usrednianych obiegów
30
Wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001
Kompensacja wydluzen cieplnych
Transfer danych do komputera
USB
Obudowa ze stali nierdzewnej z izolowanym zlaczem podlaczeniowym
Thermogrip
Kolorowy wyswietlacz wysokiej rozdzielczosci
Klasa dokladnosci

1,6

Wir ówka pr zemyslowa typu M AB104B : Parametry techniczne wirówki zestawiono w tabeli
ponizej.
Wydajnosc
Q=0,45÷2 m3/h
Moc silnika
N=1,1 kW
Predkosc
M=1420÷1500 obr/min
obrotowa
Predkosc
100÷150 obr/min
obrotowa bebna
Rodzaj
pracy
puryfikator/klaryfikator
wirówki
Wiel ofunkcyjne stanowisko do badania pomp i wymienników ciepla: pozwala na
wykonywanie nastepujacych cwiczen laboratoryjnych:
- badanie charakterystyk przeplywowych pomp,
- badanie wspólpracy równoleglej i szeregowej pomp,
- badanie charakterystyk c ieplno – przeplywowych wymienników ciepla.
- wyznaczanie charakterystyki pompy i rurociagu przy zmiennych wartosciach
geodetycznych wysokosci ssania i tloczenia,
- wizualizacje tworzenia kawitacyjnych warunków pracy pompy pod wplywem zmiany
parametrów ukladu pompowego i temperatury wody,
- okreslanie charakterystyk oporowych elementów skladowych rurociagu.
W sklad stanowiska wchodza nastepujace pompy i wymienniki ciepla:
- pompa tlokowa Grundfos typu WL 3002-4 o natezeniu przeplywu 50 l/min przy
maksymalnej wysokosci podnoszenia 40 metrów;
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-

pompa wirowa Grundfos typu UPS 25 – 80 wyposazona w silnik z uzwojeniami
przelaczalnymi dla trzech zakresów predkosci obrotowej (I – 1100 obr/min, II – 1700
obr/min, III – 2250 obr/ min);
- pompa wirowa Grundfos tyou UPS 25 – 40.
- plaszczowo – rurowy wymiennik ciepla o powierzchni 0,25 m 2 ;
- wymiennik plytowy APV o powierzchni wymiany ciepla 0,25 m 2 ;
- wymiennik rura w kanale prostokatnym równiez o powierzchni wymiany ciepla 0,25 m 2 .
Ponadto stanowisko jest wyposazone w zbiornik na wode o wymiarach 1000x700x1000 mm.
Uklad rurociagów oraz odpowiednio rozmieszczone zawory pozwalaja na zrealizowanie
badan poszczególnych pomp i wymienników ciepla oraz wspólpracy równoleglej oraz
szeregowej wybranych pomp. Stanowisko moze byc w razie potrzeby zasilane ciepla woda ze
stanowiska podgrzewaczy.
Spr ezar ka powietr za Espholin typ H3S: dwucylindrowa o wydajnosc 18.3 m3/h i cisnieniu
tloczenia 3 MPa. Stanowisko przeznaczone jest do badania procesów cieplno -przeplywowych
w ukladach impulsowych dla potrzeb diagnostyki maszyn tlokowych.
Symulator Silowni Okr etowej.
11 – stanowiskowa, sieciowa wersja symulator a silowni okr etowej fir my UNI TEST w
wer sji:
• MER/MEC – symulator programowo – sprzetowy z konsola operatora okretowego
ukladu napedowego skladajacego sie z dwóch silników srednioobrotowych, przekladni
zbiorczej oraz sruby o skoku nastawnym (wersja 2D).
• MED3D – symulator programowy; Medium Speed Engine Room Simulator MED3D
zostal oparty na typowych rozwiazaniach, które sa obecnie stosowane w sredniej
wielkosci maszynowniach oraz wprowadza model 3D silowni, oparty na wirtualnej
rzeczywistosci i faktycznie istniejacych urzadzeniach, aby stworzyc wrazenie pracy w
prawdziwej silowni.
• LER3D – symulator programowy, Low Speed Engine Room Simulator LER3D zostal
oparty na typowych rozwiazaniach, które sa obecnie stosowane w duzych silowniach
okretowych oraz wprowadza model 3D silowni, oparty na wirtualnej rzeczywistosci i
faktycznie istniejacych urzadzeniach.
• CBT – Pakiet oprogramowania pomocniczego umozliwiajacego interaktywne
nauczanie zasad funkcjonowania podstawowych ukladów energetycznych silowni,
instalacji silownianych oraz ogólnookretowych, min.:
o elektrowni okretowej z niezaleznymi zespolami pradotwórczymi,
o instalacji transportowej paliwa,
o instalacji sprezonego powietrza,
o instalacji sanitarnej wody slodkiej wraz z urzadzeniami odsalajacymi,
o instalacji okretowej oczyszczalni scieków sanitarnych,
o instalacji urzadzenia sterowego,
o instalacji chlodni okretowej.
11 – stanowiskowa, sieciowa wer sj a symulator a di agnostycznego TURBODI ESEL
VER.4.0 fir my UNI TEST.
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K atedr a VI
Nazwa stanowiska

Uwagi

Stanowisko badawcze
turbina
wiatrowa
z
symulatorem
sieci
elektrycznej
Stanowisko badawcze pompa ciepla
Stanowisko badawcze kolektor sloneczny
Stanowisko badawcze ogniwo fotowoltaiczne
Stanowisko badawcze ogniwo paliwowe
Stanowisko
badawcze
komputerowego
monitorowania i obslugi
Demonstracyjne
modele
urzadzen
Demonstracyjne
Stanowisko dydaktyczne mala elektrownia
modele
wodna
urzadzen
Demonstracyjne
Stanowisko dydaktyczne platforma wydobywcza modele
urzadzen
Demonstracyjne
Stanowisko dydaktyczne eksploatacja zasobów
modele
mineralnych
urzadzen
Stanowisko
wielofunkcyjne
skaningowe
mikroskopy
sil
atomowych
wyposazone
wariantowo w rózne zestawy aparatury
uzupelniajacej i urzadzen pomocniczych wraz z
niezbednym oprogramowaniem
Stanowisko mikroskop optyczny bliskiego pola
Stanowisko do pokrywania materialu warstwami
monomolekularnymi
Stanowisko do produkcji struktur weglowych
(nanorurek weglowych, fulerenów)
Stanowisko aparatura do automatycznego
dozowania cieczy w skali mikro
Stanowisko
nowoczesnego
mikrocentrum
obróbki mata badawcze materialów
Stanowisko urzadzen pomiarowych parametrów
pól
elektrycznych,
magnetycznych,
temperaturowych itp.
Stanowisko turbiny gazowej GTD -350

Stanowisko dydaktyczne farma wiatrowa

Stanowisko powietrznej turbiny modelowej
Stanowisko sprezarki promieniowej

Badawcze/ dydaktyczne

badawcze
badawcze
badawcze
badawcze
badawcze
badawcze
dydaktyczne

dydaktyczne

dydaktyczne

dydaktyczne

badawcze

badawcze
badawcze
badawcze
badawcze
badawcze
badawcze
badawcze
/dydaktyczne
badawcze
/dydaktyczne
dydaktyczne
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Stanowisko
do wywazania wirników sztywnych
Stanowisko
do
badania
profili
aerodynamicznych
Stanowisko
do
badania
silownika
pneumatycznego
z nastawnikiem pozycyjnym
Elektrohydrauliczny uklad sterowania skokiem
sruby nastawnej
Elektrohydrauliczny uklad sterowania skokiem
sruby steru strumieniowego
Pneumatyczno -hydrauliczny uklad skojarzonego
sterowania skokiem sruby nastawnej i predkosci
obrotowej silnika napedu glównego statku

dydaktyczne

dydaktyczne
dydaktyczne
dydaktyczne
dydaktyczne
dydaktyczne

e. L abor ator ium Badan M ater i alowych i Technik Wytwar zani a:
Do realizacji swoich zadan laboratorium posiada nastepujace grupy sprzetu monitorujacopomiarowego:
1.
metrologiczne
narzedzia
warsztatowe
(suwmiarki,
zegarowe),podzielone funkcjonalnie na dwie klasy zastosowan:

mikrometry,

czujniki

• do prowadzenia zajec dydaktycznych – jako treningowe przyrzady dydaktyczne,
• do prowadzenia prac pomiarowo -kontrolnych w trakcie wytwarzania zleconych
wyrobów,
2. metrologiczne narzedzia laboratoryjne (twardosciomierze, mlot Charpy’ego)
3. wbudowane wyposazenie maszyn wytrzymalosciowych i systemów zadawania obciazen w
laboratorium (silomierze w maszynie 4000kN, silomierze i mierniki polozenia w silownikach
400 kN)
4.
mobilne
wyposazenie
uniwersalnych
stanowisk
i
systemów
zadawania
obciazen(elektroniczne silomierze i mierniki przemieszczen, mostki pomiarowe, wskazniki)

Dane o urzadzeniach pomiarowych zebrane sa w Rejestrze narzedzi i urzadzen
nadzorowanych (RMu). Wybrane grupy aparatów i przyrzadów posiadaja indywidualne Karty
kontroli urzadzenia pomiarowego (Ma).
Te maszyny badawcze i urzadzenia mobilne, które podlegaja okresowemu wzorcowaniu lub
sprawdzaniu posiadaja skompletowana dokumentacje zawierajaca paszport producenta,DTR,
dokumentacje dodatkowych oprzyrzadowan i protokoly badan. Dokumenty te
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przechowywane sa zgodnie z Rejestrem narzedzi i urzadzen nadzorowanych (RMu) (kolumna
Dok. fabryczna)
Urzadzenia, aparatura i przyrzady pomiarowe stanowiace wyposazenie laboratoriów
badawczych, warsztatów i osób kontrolujacych procesy podlegaja:
• analizie pod katem poziomu technicznego i koniecznosci rozwoju w celu ciaglej
poprawy mozliwosci technicznych dla realizacji zamierzen jakosciowych; w
szczególnosci planuje sie, w miare potrzeby, wykonywanie oprzyrzadowania
niezbednego do poszerzania mozliwosci pomiarowych sprzetu,
• weryfikacji stanu technicznego (zuzycia, uszkodzen) i dokladnosci,
• adiustacji i kalibracji,
• skladowaniu w miejscach i w sposób zapewniajacy ochrone przed utrata zdolnosci
pomiarowej.

f. L abor ator ium Techniki Glebinowej i M ater i alów K ompozytowych:
Stanowisko do wytwar zania l aminatów zbr oj onych metoda r eczna – stól plaski
ze stali nierdzewnej, wagi do odmierzania zywic i zbrojen, podreczny magazyn
komponentów.
Pompa pr ózniowa do demonstr acji techniki pr zesycania zbr ojen metoda
pr ózniowa. Mozliwosc wykonywania niewielkich ksztaltek lub innych malogabarytowych
wyrobów z laminatów.
Planowana jest rozbudowa laboratorium, m.in. o maszyny do testów
wytrzymalosciowych i technologicznych.

g. Centr um Badawcze w I lawie:
I nfor macje ogólne:
Studenci Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa PG maja mozliwosc uczestniczenia
w obozach naukowych organizowanych w Osrodku Doswiadczalnym Politechniki Gdanskiej
w Ilawie. Obozy naukowe odbywaja sie corocznie w okresie od czerwca do wrzesnia.
Badania, które studenci przeprowadzaja podczas obozów maja na celu zapoznanie sie z
podstawowymi wlasciwosciami hydromechanicznymi statków, w tym szybkich jednostek
plywajacych. Prowadzone najczesciej w Osrodku badania dotycza przewidywania
charakterystyk oporowo -napedowych statków. Podczas badan studenci zapoznaja sie z
metodami prowadzenia badan na modelach fizycznych statków. Podczas badan studenci
dokonuja pomiarów wybranych charakterystyk hydromechanicznych modeli. Na podstawie
uzyskanych wyników pomiarów studenci dokonuja ich ekstrapolacji dla jednostek
rzeczywistych. W ten sposób moga ocenic wlasciwosci hydromechaniczne tych statków.
Dzieki uczestnictwu w powyzszych zajeciach studenci nabieraja wiedzy i umiejetnosci
praktycznych pomagajacych w okresleniu kierunku dalszego ksztalcenia.
Stanowisko badawcze:
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Badania oporowe modeli przeprowadza sie na wodzie spokojnej jeziora Jeziorak. Modele
statków holowane sa przy pomocy szybkiego katamaranu badawczego “BADACZ-2" .
Katamaran zostal przystosowany do holowania modeli obiektów plywajacych z
predkoscia maksymalna 8,5 m/s. Napedzany jest dwoma silnikami Volvo Penta, z których
naped przenoszony jest na sruby napedowe. Badany model statku umieszczany jest w czesci
dziobowej katamaranu, pod pomostem wysunietym przed jego kadluby. Przestrzen, w której
znajduje sie model nie jest zaklócona falami generowanymi przez kadluby katamaranu, co
pozwala na poruszanie sie modelu w jednostajnym polu predkosci wody. W czasie badan
przeprowadza sie najczesciej badania oporowo-napedowe slizgu, wodolotu, jednostki typu
SWATH lub innego statku. Celem badan eksperymentalnych jest pomiar oporu modelu,
katów przechylu i przeglebienia modelu w funkcji predkosci. Do pomiaru oporu stosuje sie
dynamometr, katy przeglebienia lub przechylu mierzone sa przy pomocy inklinometru,
pomiaru predkosci modeli dokonywany jest przy pomocy logu Otta. Sygnaly z powyzej
wymienionych elementów pomiarowych, po wzmocnieniu i przeksztalceniu na napieciowe,
rejestrowane sa na komputerze polaczonym z przetwornikiem analogo wo-cyfrowym.
Zasadnicze elementy systemu pomiar owego:
System pomiarowy sklada sie z nastepujacych elementów:
1) dynamometru tensometryczno-pojemnosciowego firmy ATMI - pomiar oporu modelu;
2) inklinometr bezstykowy firmy Wobit (czujnik przechylu) - pomiar przechylu i/lub
przeglebienia;
3) log Otta - pomiar predkosci;
4) komputer pomiarowy (pokladowy) klasy PC;
5) program DasyLab - obróbka analogowo-cyfrowa mierzonych wielkosci;
6) agregat pradotwórczy;
7) skrzynka zaciskowa;
8) skrzynki posrednie;
9) akumulatory;
10) przewody zapewniajace wspólprace podzespolów systemu.
Opis modeli statków uzywanych podczas badan:
Model jednostki typu slizg (podstawowe parametry):
Masa: 39,10 kg
Dlugosc wodnicy plywania: 1,88 m
Szerokosc wodnicy plywania: 0,43 m
Zanurzenie od PP: 0,11 m
Wspólczynnik pelnotliwosci kadluba: 0,463
Model jednostki typu SWATH (podstawowe parametry):
Masa: 69.51 kg
Wypornosc: 0.069 m3
Dlugosc calkowita: 2.23 m
Szerokosc calkowita: 0.93 m
Zanurzenie: 0.19 m
Dlugosc dolnego kadluba: 2.03 m
Srednica dolnego kadluba: 0.15 m
Dlugosc wspornika: 2.05 m
Powierzchnia zwilzona: 1.72 m 2
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Model jednostki typu wodolot (podstawowe parametry):
Masa: 58.00 kg
Predkosc eksploatacyjna: 6.50 m/s
Wznios srodka masy wodolotu: 0.38 m
Odleglosc plata rufowego od srodka masy: -1.35 m
Rozpietosc plata rufowego: 0.35 m
Rozpietosc plata dziobowego: 0.36 m
Zanurzenie srednie plata rufowego: 0.042 m
Zanurzenie srednie plata dziobowego: 0.062 m
Badania wlasciwosci manewr owych statków w Osr odku Fundacji Bezpieczenstwa
Zeglugi i Ochr ony Sr odowiska w I lawie-K amionce:
Program obozu w Ilawie zawiera równiez wizyte w Osrodku Fundacji Bezpieczenstwa
Zeglugi i Ochrony Srodowiska w Ilawie- Kamionce.
W czasie wizyty studenci zapoznaja sie z wlasciwosciami manewrowymi wybranych
typów statków. W tym celu Osrodek udostepnia studentom kilka modeli redukcyjnych (w
skali 1:24) przy uzyciu których przeprowadzane sa standardowe próby manewrowe
obejmujace:
1) próbe wezowa "zig -zag”;
2) próbe cyrkulacji;
3) próbe hamowania awaryjnego.

3. L abor ator i a komputer owe
Pietro Sala System
operacyjny

Oprogramowanie aplikacyjne

V

50 0

Windows7
64 bit

V

501

Windows7
64 bit

V

50 2

Windows7
64 bit

IX

902

Windows7
64 bit

Ansys, AutoCAD, Aveva, Creo
Parametric, FeMap, Inventor, Maat
Hydro, Matlab, MS Office, MS Visio,
MS Project, MS Visual Basic, NX9,
Sesam, SolidEdge, Star-ccm+, Survey
Simulator, Symfonia
Ansys, Aster, AutoCAD,
Aveva, Creo Parametric, FeMap,
Inventor, Matlab, MS Office, MS
Visio, MS Project, MS Visual Basic,
NX9, Sesam, Solid Edge, Spawex,
Star-ccm+, Symfonia
Ansys, Aster, AutoCAD, Creo
Parametric, FeMap, Inventor, Matlab,
MaxSurf, MS Office, MS Visio, MS
Project, MS Visual Basic, LabView,
NX9, Solid Edge, Spawex, Symfonia
Ansys, AutoCAD, Aveva, Creo
Parametric, Matlab, MS Office, MS

Liczba
stanowisk
studenckich
20

Liczba
stanowisk
nauczyciela
1

20

1

20

1

20

1

WYDZI AL OWA K SI EGA
JAK OSCI K SZTAL CENI A
(WOiO )

IX

903

Windows7
64 bit

parter 25

Windows7
64 bit

I

Symulator
silowni
okretowych
UNITEST

192
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Visio, MS Project, MS Visual Basic,
NX9, Solid Edge
Ansys, AutoCAD, Creo Parametric,
FeMap, Matlab, MS Office, MS Visio,
MS Project, MS Visual Basic, NX9,
SolidEdge,
MS Office, MS Visio, MS Project,
NX9, Rinoceros, SolidEdge, Starccm+
UNITEST
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20

1

15

1

10

1

4. Pomoce dydak tyczne (eksponaty, modele fizyczne) pr ezentowane w salach
wykladowych i na kor ytar zach katedr .
5. Filia Biblioteki Glównej na Wydzi ale Oceanotechniki i Okr etownictwa wyposazona
jest w 48 miejsc do czytania or az w 3 stanowiska komputer owe .
6. Wydzialowa siec inter netowa:
Lacze zewnetrzne –
Lacza wewnetrzne –
Siec WiFi –
Siec kablowa –
Stanowiska studenckie z
dostepem do internetu –

przepustowosc 100MBitów,
przepustowosc 1GBit,
dostep na terenie calego budynku,
dostep w pokojach pracowniczych i w Sali 603,
korytarz obok Sali 501 – 6 stanowisk,
korytarz obok Sali 902 – 5 stanowisk,

Majac na wzgledzie wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej w chwili obecnej, na Wydziale
realizowane sa nastepujace projekty inwestycyjne:
- modernizacja i estetyzacja sal dydaktycznych (na biezaco),
- uzupelnianie wyposazenia stanowisk dydaktycznych w laboratoria o aparature pozyskiwana
w wyniku realizacji projektów badawczych
- remont generalny i modernizacja glównego laboratorium Wydzialu - Laboratorium Maszyn
i Systemów Okretowych
W procesie dydaktycznym wykorzystywane sa równiez pracownie naukowo -badawcze
Centrum Badawczego w Ilawie oraz laboratoria (stanowiska) udostepniane przez
interesariuszy zewnetrznych, np. przez firme General Electric Poland (laboratorium
przemyslowe w Warszawie) oraz towarzystwo klasyfikacyjne DNV.
Organizowane sa równiez wizyty studyjne w zakladach przemyslowych ujete w programach
ksztalcenia:
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• Katedra Technologii Obiektów Plywajacych, Systemów Jakosci i Materialoznawstwa
– przedmioty: Zarzadzanie w Gospodarce Morskiej: Port Gdansk lub Port Gdynia,
Terminal DCT, Stocznia CRIST; Zarzadzanie firm transportowych: Terminal DCT.
• Katedra Silowni Morskich i Ladowych – przedmioty: Pompy i Sprezarki – Gdanska
Stocznia Remontowa, Kotly i Wymienniki Ciepla – Laboratorium Eksploatacji
Silowni Okretowych AMW Gdynia, Silownie Okretowe – 3 Flotylla Okretów MW
RP.
• Katedra Mechatroniki Morskiej
– przedmiot: Urzadzenia oceanotechniczne i
hydraulika silowa: Stocznie i ZUO Hydroster.
• Katedra Automatyki i Energetyki – przedmiot Turbiny Parowe i Gazowe – ECII
Gdansk.
Wydzial stara sie, w miare swoich mozliwosci, zapewnic dostep niepelnosprawnym
(niepelnosprawnosc ruchowa) do infrastruktury dydaktycznej.
7. BADANI A NAUK OWE

7.1. Powiazanie badan z ofer ta ksztalceni a
Badania naukowe realizowane na Wydziale zwiazane sa z obszarem wiedzy „nauki
techniczne”, dziedzina naukowa „ nauki techniczn e” i dyscyplina naukowa „budowa i
eksploatacja maszyn”, do których przyporzadkowane zostaly efekty ksztalcenia
prowadzonych na Wydziale kierunków studiów. Uzyskane wyniki prac naukowo -badawczych
sa na biezaco wprowadzane do dydaktyki jako nowe tresci programowe, poszerzajac i
aktualizujac oferte ksztalcenia. O ile jest to mozliwe, wytworzona aparatura lub aparatura
zakupiona do projektów, po zakonczeniu projektu , wzbogaca infrastrukture dydaktyczna
Wydzialu (np. wi deoendoskopu fi rmy „ Everest” typu XLG3 stanowi acy wyposazeni e bazy
laboratoryjnej Katedry Si lowni Morski ch i Ladowych). Prace kwalifikacyjne (projekty
inzynierskie oraz prace magisterskie, rozprawy doktorskie) sa czesto powiazane z
prowadzonymi badaniami, zas uzyskane wyniki (równiez publikowane) sa wykorzystywane
w procesie dydaktycznym. Doktoranci maja mozliwosc wykorzystania w procesie
dydaktycznym swojej wiedzy oraz kompetencji, nabytych w trakcie realizacji pracy
doktorskiej.
Podstawowy kierunek badawczy Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej, silnie zwiazany z oferta ksztalcenia na studiach wyzszych I, II i
III stopnia oraz studiach podyplomowych to rozwój i doskonalenie systemów i srodków
technicznych transportu morskiego, eksploatacji zywych i mineralnych zasobów morza oraz
ochrony srodowiska morskiego oraz ich wyposazenia w ramach tematu ogólnego:
„ Rozwój
metod
projektowani a,
optymali zacji
i
sterowania
obi ektów
oceanotechni cznych (w tym statków handlowych, r ybacki ch i obi ektów zanurzalnych),
ze wzgledu na techni czne i ekonomi czne warunki eksploatacji .”
Realizacja powyzszego kierunku badawczego wymaga rozwiazania zagadnien
naukowych z zakresu projektowania i hydromechaniki obiektów plywajacych, mechaniki i
wytrzymalosci, inzynierii materialowej, technologii ich budowy, konstrukcji, energetyki
systemów napedowych, specjalistycznych maszyn i urzadzen, stanowiacych wyposazenie
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obiektów plywajacych, wybranych zagadnien automatyki, informatyki i elektroniki. Specyfika
badan naukowych prowadzonych na Wydziale, w odróznieniu od innych kierunków i
placówek badawczych, wynika z wlasciwosci fizycznych i przyrodniczych srodowiska
morskiego oraz miedzynarodowych uwarunkowan (np. konwencji, przepisów itp.) w zakresie
bezpieczenstwa zycia i ladunku, ochrony srodowiska oraz warunków ekonomicznych w
gospodarce morskiej.
Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa jest w tej chwili jedynym w kraju wydzialem
którego dzialania obejmuja caloksztalt zagadnien zwiazanych z projektowaniem, wytwarzaniem
i eksploatacja systemów i srodków technicznych transportu morskiego, eksploatacji zywych i
mineralnych zasobów morza oraz ochrony srodowiska morskiego.
W chwili obecnej realizowana jest nastepujaca tematyka prac badawczych Wydzialu:
- Rozwój metod projektowania kadlubów statków i obiektów
oceanotechnicznych
- Rozwój metod projektowania ukladów napedowo-energetycznych oraz racjonalnej ich
eksploatacji
- Rozwój urzadzen technologicznych i ogólnookretowych statków oraz urzadzen do
ochrony srodowiska morskiego
- Wytrzymalosciowa optymalizacja konstrukcji okretowych i oceanotechnicznych
Realizowana przez Wydzial tematyka naukowo-badawcza przyczynia sie do rozwoju
dyscypliny naukowej „budowa i eksploatacja maszyn” oraz kierunków ksztalcenia:
„oceanotechnika”, „energetyka” oraz „transport”, czego przykladem
moga byc wydane
publikacje: http://pion.pg.gda.pl.
Publikacje te stanowia zarówno znaczace pozycje naukowe jak i przeznaczone sa dla
zaawansowanych studiów w dziedzinach okretownictwa i energetyki.
Aktywnosc badawcza pracowników Wydzialu wspierana finansowaniem dzialalnosci
statutowej zaowocowala udzialem w programach badawczych UE i innych: http://pion.pg.gda.pl
oraz http://oce.pg.gda.pl.

7.2. Udzial doktor antów i studentów w pr owadzonych badaniach
Studenci i doktoranci maja mozliwosc udzialu w projektach badawczych
realizowanych na Wydziale i stosownie do swoich kompetencji i poziomu studiów, moga
realizowac rózne zadania. W szczególnosci, doktoranci realizujacy rozprawy doktorskie,
nabywaja kompetencji badawczych w trakcie realizacji pracy doktorskiej, pracujac jako
wykonawcy w wybranych projektach badawczych - grantach. Przykladowo dwóch
doktorantów z Katedry Automatyki i Energetyki bralo udzial, jako wykonawcy, w latach
2010-2013 w realizacji pracy badawczej N N513 490039, PB 4900/B/T02/2010/39, Zad. PG:
019250 zatytulowanej „Tworzenie i badanie szybkich cieplno -przeplywowych symulatorów
3D do wyznaczania stanów referencyjnych systemów turbinowych”.
Dodatkowo, udzial w wymianie pracowników naukowych Marie Curie International
Research Staff Exchange Scheme (IRSES) w ramach grantu europejskiego Towards
Intelligent Micro -Bearings - Tribological Aspects (IMBeing).
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8. M OBI L NOSC STUDENTÓW, DOK TORANTÓW I PRACOWNI K ÓW

8.1 I nter nacjonalizacj a pr ocesu ksztalcenia
Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa jest aktywnym uczestnikiem programów
wymiany miedzynarodowej i krajowej.
Student moze odbyc czesc studiów na innym wydziale PG lub uczelni krajowej i
zagranicznej.
Corocznie w wymianie miedzynarodowej z uczelniami europejskimi bierze udzial ok. 10
studentów Wydzialu. Za prawidlowa realizacje wymiany miedzynarodowej odpowiada
Koordynator Wydzialowy, którzy wspólpracuje z Koordynatorem Uczelnianym i z Dzialem
Miedzynarodowej Wspólpracy Akademickiej, prowadzacym merytoryczna i organizacyjna
obsluge programów wymiany studentów, doktorantów i kadry. Zaliczanie semestrów
studentom uczestniczacym w programach wymiany krajowej i zagranicznej odbywa sie w
ramach systemu ECTS.
8.2 Pr ogr amy miedzynar odowe
Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa uczestniczy w nastepujacych programach
miedzynarodowych:
- program ERASMUS + (dawniej LLP ERASMUS),
- program FSS.
Umowy WOiO PG podpisane w ramach programu LLP ERASMUS (od roku akademickiego
2010/11 do 2013/14):
UCZELNIA PARTNERSKA

Technical University Varna
Danmarks Tekniske Universiteit
Helsinki University of Technology
Ecole Centrale de Nanates
Universidad de Cadiz
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Klaipeda University
Hochschule Bremen
Technische Universitat Hamburg-Harburg
Norwegian University of Science and Technology
Chalmers University of Technology
Universidade Tecnica de Lisboa
Yildiz Technical University
Cranfield University
Universita degli Studi di Genova

KRAJ

Bulgaria
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Hiszpania
Litwa
Niemcy
Niemcy
Norwegia
Szwecja
Portugalia
Turcja
Wielka
Brytania
Wlochy

Umowa
wazna do
r. akad.

Planowane w umowie
wyjazdy / przyjazdy
Studentów

Pracowników

2013/14
2013/14
2010/11
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2010/11
2013/14
2013/14
2013/14

6/6
3/3
2/2
2/2
2/2
3/3
2/2
3/3
2/2
2/2
1/1
2/2
3/3
1/1

2 /2
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0

2013/14

1/1

1/1
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Umowy WOiO w ramach programu ERASMUS+ obejmujacego lata akademickie od
2014/ 15 do 2020/ 2021
UCZEL N IA PARTNERSK A

Planowane w

K RAJ

umowie
wyjazdy /
przyjazdy

Technical University of Denmark
Ecole Centrale de Nanates
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidade da Coruna
Uiversidad Politecnica de Cartagena
Universidade Tecnica de Lisboa
Tecnico Lisboa
Chalmers University of Technology
Yildiz Technical University
Istanbul Technical University
Cranfield University
University of Southampton
Universita degli Studi di Messina
Universita degli Studi di Genova

Dania
Francja
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Portugalia
Portugalia
Szwecja
Turcja
Turcja
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wlochy
Wlochy

Mobilnosc studentów w ramach programu ERASMUS:
Rok ak ademicki 2014/15
wyjazdy: 3 (ERASMUS+) oraz 5 (FSS)
przyjazdy: 11 (ERASMUS+).
Rok ak ademicki 2013/14
wyjazdy: 7 (LLP ERASMUS) oraz 4 (FSS)
przyjazdy: 3 (LLP ERASMUS).
Rok ak ademicki 2012/13:
wyjazdy: 3 (LLP ERASMUS),
przyjazdy 1 (LLP ERASMUS).
Rok ak ademicki 2011/12:
wyjazdy: 3 (LLP ERASMUS),
przyjazdy: 4 (LLP ERASMUS).
M obilnosc pr acowników: wyjazdy 0, przyjazdy 0.

studentów
1/1
2/2
3/3
2/2
2/2
3/3
2/2
1/1
2/2
2/2
1/1
1/1
2/2
1/1

WYDZI AL OWA K SI EGA
JAK OSCI K SZTAL CENI A
(WOiO )

Data: 28/02/2015

Str ona 44 z 76

9.WSPARCI E NAUK OWE, DYDAK TY CZNE I M A TERI AL NE

9.1 Opieka naukowa i dydaktyczne
Studenci studiów wyzszych i uczestnicy studiów doktoranckich moga otrzymac pomoc w
procesie ksztalcenia w postaci:
• pomocy materialnej,
• opieki naukowej i dydaktycznej,
• pomocy w rozwiazywaniu konfliktów,
• pomocy psychologicznej.
Sluchacze studiów podyplomowych moga otrzymac pomoc w procesie ksztalcenia w
postaci:
• dostepu do bibliotek Uczelni,
• dostep do infrastruktury dydaktyczno -naukowej Wydzialu,
• pomocy w rozwiazywaniu konfliktów.
9.2 Rozwiazywanie sytuacji konfliktowych i pomoc psychologiczna
System rozwiazywania sytuacji konfliktowych i rozpatrywania skarg studentów, doktorantów
i sluchaczy studiów podyplomowych wystepujacych w sytuacjach, które sa mozliwe do
przewidzenia opisano w Uczelnianej Ksiedze Jakosci Ksztalcenia Politechniki Gdanskiej,
odpowiednio w punktach 8.4.1. i 8.4.2. W ww. Ksiedze, w punkcie 8.4.3, przedstawiono
równiez mozliwosc uzyskania pomocy psychologa i psychoterapeuty przez studentów,
doktorantów i pracowników PG.

9.3 Pomoc mater ialna
Prawo do ubiegania sie o swiadczenia pomocy materialnej maja wszyscy studenci i
doktoranci ksztalcacy sie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zasady oraz tryb
przyznawania swiadczen pomocy materialnej okreslona jest przez „ Regulamin przyznawania
swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdanskiej ”
stanowiacy zalacznik do zarzadzenia Rektora Politechniki Gdanskiej nr 28/2012 z 1
pazdziernika 2012r.
Studenci i doktoranci moga ubiegac sie o przyznanie swiadczen stypendialnych , takich jak:
a) stypendium socjalnego
Stypendium socjalne, moze byc przyznane studentowi/doktorantowi bedacemu w trudnej
sytuacji materialnej, na podstawie zlozonego wniosku. Stypendium przyznawane jest na
okres semestru , na podstawie sredniego miesiecznego dochodu przypadajacego na jednego
czlonka rodziny studenta.
Zasady przyznawania stypendium socjalnego reguluje: „ Regulamin przyznawania
swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdanskiej ”.

WYDZI AL OWA K SI EGA
JAK OSCI K SZTAL CENI A
(WOiO )

Data: 28/02/2015

Str ona 45 z 76

Liste wymaganych dokumentów, które student/doktorant jest zobowiazany dolaczyc do
wniosku o stypendium socjalne reguluje Zalacznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania
swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdanskiej ,
Dokumentowanie dochodu. Zasady ustalania wysokosci dochodu uprawniajacego
studenta/doktoranta do ubiegania sie o stypendium socjalne reguluje: Zalacznik Nr 2 do
Regulaminu przyznawania swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom
Politechniki Gdanskiej, Ustalanie dochodu.
Zasady wyznaczania wysokosc stypendium materialnego okresla Regulaminu
przyznawania swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki
Gdanskiej .

b) Stypendium r ektor a dl a naj lepszych studentów, stypendium dla najlepszych
doktor antów
Poczawszy od II roku studiów student moze otrzymywac stypendium za wyniki w nauce.
Stypendium to moze byc przyznane studentowi, który terminowo zaliczyl wszystkie
przedmioty przewidziane w planie studiów na danym roku , uzyskujac wysoka srednia ocen
oraz spelnil inne wymogi zaliczenia roku ustalone przez wladze wydzialu (np. praktyki.)
Stypendium za wyniki w sporcie moze byc przyznane studentowi, który terminowo
zaliczyl wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów na danym roku oraz osiagnal
wysokie wyniki sportowe we wspólzawodnictwie miedzynarodowym lub krajowym.
O przyznanie stypendium za wyniki nauki lub w sporcie moze sie równiez ubiegac student
pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jesli rozpoczal studia drugiego stopnia w ciagu
roku od ukonczenia studiów pierwszego stopnia.
Wysokosc stypendiów okreslona jest w Zalacznik Nr 4 do Regulaminu przyznawania
swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdanskiej.
Ustalanie kwot stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Zasady przyznawania stypendiów okreslono w Zalaczniku Nr 4 do Regulaminu
przyznawania swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki
Gdanskiej . Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium jest zawarty w Zalaczniku Nr 8 do Regulaminu
przyznawania swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki
Gdanskiej . Wzory wniosków oraz druków.
Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich
przyznawane jest doktorantom, którzy osiagneli bardzo dobre wyniki w postepowaniu
rekrutacyjnym. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantom,
którzy uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objetych programem studiów
doktoranckich, wykazali sie postepami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy
doktorskiej, wykazali sie szczególnym zaangazowaniem w pracy dydaktycznej.
Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje sie na podstawie punktacji okreslonej
w Zalaczniku Nr 5 do Regulaminu przyznawania swiadczen pomocy materialnej
studentom i doktorantom Politechniki Gdanskiej . Wyznaczanie punktacji do stypendium
dla najlepszych doktorantów.
Kwoty stypendium dla najlepszych doktorantów wyznaczane sa na podstawie Zalacznika
nr 7 do Regulaminu przyznawania swiadczen pomocy materialnej studentom i
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doktorantom Politechniki Gdanskiej Ustalanie kwot stypendium dla najlepszych
doktorantów.
c) stypendium specjalnego dla osób niepelnospr awnych
Stypendium specjalne dla osób niepelnosprawnych moze byc przyznane studentowi na
podstawie wniosku zlozonego w terminie okreslonym w Regulaminu przyznawania
swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdanskiej . Student
do podania musi dolaczyc orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci. Wysokosc
stypendium jest uzalezniona od stopnia niepelnosprawnosci i jest ustalana przez
Uczelniana Komisje Stypendialna, w uzgodnieniu z rektorem.
d) Stypendium ministr a za osiagniecia w nauce
Stypendium ministra za osiagniecia w nauce moze otrzymac student, który spelnia
nastepujace warunki: zaliczyl kolejny rok studiów; nie powtarzal roku studiów w okresie
zaliczonych lat studiów chyba, ze niezaliczenie roku studiów wynikalo z przyczyn
zdrowotnych; posiada osiagniecia naukowe i wykazuje sie aktywnoscia naukowa; uzyskal
w okresie zaliczonych lat studiów srednia ocen nie nizsza niz: 4,50. Za osiagniecia
naukowe i aktywnosc naukowa uwaza sie miedzy innymi prace w kole naukowym, prace
naukowa, udzial w pracach naukowo -badawczych, wspólprace naukowa z innymi
osrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, dziela artystyczne, udzial w
konferencjach naukowych, studia równolegle na drugim kierunku studiów itp.
e) Stypendium ministr a za wybi tne osiagniecia spor towe
Stypendium ministra za wybitne osiagniecia sportowe moze otrzymac student, który
spelnia nastepujace warunki: zaliczyl kolejny rok studiów; nie powtarzal roku studiów w
okresie zaliczonych lat studiów chyba, ze niezaliczenie roku studiów wynikalo z przyczyn
zdrowotnych; uzyskal w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik
sportowy we wspólzawodnictwie krajowym lub miedzynarodowym. Za wysoki wynik
sportowy uwaza sie: udzial studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach
paraolimpijskich; zajecie przez studenta od pierwszego do piatego miejsca w
mistrzostwach swiata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach
swiata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób
niepelnosprawnych; zajecie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w
mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepelnosprawnych.
f) Zapomoga l osowa
Zapomoga losowa jest przyznawana studentom i doktorantom, którzy z przyczyn losowych
znalezli sie przejsciowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga przyznawana jest na
podstawie wniosku zlozonego przez studenta/doktoranta, zawierajacego dokumenty
potwierdzajace zdarzenie losowe, które spowodowalo znaczne pogorszenie sytuacji
materialnej studenta lub doktoranta. Wysokosc zapomóg losowych ustala Uczelniana
Komisja Stypendialna w uzgodnieniu z rektorem.
Zasady udzielania zapomogi losowej okreslone sa w Regulaminie przyznawania
swiadczen pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdanskiej .
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9.4 Wydzi alowa Rada Studentów
Wydzialowa Rada Studentów (WRS) organ Samorzadu Studentów Politechniki Gdanskiej
(SSPG), wybierany w wyborach powszechnych przez Studentów Wydzialu Oceanotechniki i
Okretownictwa (WOiO) Politechniki Gdanskiej (PG).
WRS przy wspólpracy z WOiO oraz SSPG stwarza mozliwosci:
- organizowania konkursów majacych na celu animacje Studentów podczas roku
akademickiego,
- organizowania imprez tematycznych w AK Kwadratowa,
- organizowania Regat o Puchar Dziekana WOiO oraz Puchar Rektora PG,
- wspólorganizowania koncertu glównego Technikalia.13,
- przygotowania oraz obslugi Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych.
WRS wraz z WOiO wspiera:
- wyjazdy na konferencje naukowe o zasiegu swiatowym oraz ogólnopolskim,
- prace komisji ds. zapewnienia jakosci oraz ds. ksztalcenia,
- opiniowanie wniosków Studentów WOiO do Rektora PG o umorzenie naleznosci za
powtarzanie przedmiotów,
- rozmowy z Dziekanem WOiO w temacie biezacych problemów Studentów WOiO.

9.5 Jednostka wspier ajaca osoby niepelnospr awne
Wspieranie osób niepelnosprawnych jest koordynowane na poziomie uczelnianym
poprzez pelnomocnika Rektora ds. osób niepelnosprawnych. Przygotowana strona
internetowa pt.: „Politechnika Gdanska dla Osób z niepelnosprawnoscia” umozliwia
studentom
niepelnosprawnym
dostep
do
oferty
dydaktycznej
Uczelni:
pg.gda.pl/info/niepelnosprawnosc/.

10. I NTERESARI USZE ZEWNETRZNI
10.1 Zasady wspólpr acy z inter esar iuszami zewnetr znymi
Interesariuszy zewnetrznych na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa
reprezentuja: przedstawiciel Forum Okretowego (Wydzialowa Komisja ds. Zapewnienia
Jakosci Ksztalcenia), przedstawiciel najwiekszego konsorcjum przemyslu okretowego w
Polsce – czlonek zarzadu Remontowa Marine Design & Consulting (Wydzialowa Komisja
Programowa).
Interesariusze Ci, poprzez udzial w pracach powyzszych komisji maja wplyw na
oferte dydaktyczna wydzialu, jak równiez umozliwiaja dostep do praktyk studenckich,
laboratoriów przemyslowych, stypendiów. W szczególnosci poprzez udzial w WKP maja
wplyw na zmiany w programach ksztalcenia, moga uzgadniac programy praktyk
realizowanych na terenach przedsiebiorstw, proponowac wybranym studentom platne staze
produkcyjne. Natomiast poprzez udzial w WKZJK maja wplyw na realizacje procesu
weryfikacji osiagania zakladanych efektów ksztalcenia.
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10.2 M onitor owanie k ar ier zawodowych absolwentów
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa sie zgodnie z zarzadzeniem
Rektora PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. i jest prowadzone centralnie.
Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydzial prowadzi w nastepujacych
formach:
1) poprzez przeprowadzanie ankietyzacji absolwentów zwiazanej z programem studiów i
jakoscia ksztalcenia,
2) poprzez podejmowanie wspólpracy z pracodawcami i zwiazkami branzowymi w celu
zbierania opinii dotyczacych:
- poziomu wyksztalcenia absolwentów,
- przeprowadzenia wybranych zajec,
- organizacji i prowadzenia praktyk,
- wykonywania prac dyplomowych,
- opiniowania zapotrzebowania na nowe kierunki i specjalnosci ksztalcenia.

11. M ONI TOROWANI E SYSTEM U, ANAL I ZA I DOSK ONAL ENI E
11.1 Spr awozdania r oczne Wydzial owej K omisji ds. Zapewnienia Jak osci K sztalcenia
Ocena prac WKZJK dzialajacej na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa
dokonywana jest w okresach rocznych, kazdorazowo za miniony rok akademicki, nie pózniej
niz 3 miesiace od jego zakonczenia. Jesli Dziekan uzna to za zasadne, moze dokonac
przegladu w trybie nadzwyczajnym.
Do realizacji zadan zwiazanych z zapewnieniem, doskonaleniem oraz ocena procedur
jakosci ksztalcenia Dziekan powoluje na okres kadencji Wydzialowa Komisje ds.
Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia (WKZJK) WOiO.
WKZJK wspólpracuje z UKZJK realizujac zadania wynikajace z funkcjonowania
Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia.
W sklad Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia WOiO wchodza:
1. Pelnomocnik Dziekana Wydzialu Oceanotechniki i O kretownictwa ds. Zapewnienia
Jakosci ksztalcenia, jako przewodniczacy,
2. Nauczyciele akademiccy reprezentujacy prowadzone na wydziale kierunki studiów w
liczbie zaproponowanej przez Dziekana WOiO,
3. Przedstawiciel doktorantów z Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa wskazany przez
Samorzad Doktorantów PG,
4. Przedstawiciel studentów z Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa wskazany przez
Wydzialowa Rade Studentów WOiO PG,
5. Przedstawiciel interesariuszy zewnetrzn ych.
WKZJK WOiO w ramach swojego skladu powoluje Wydzialowy Zespól ds. Oceny
Jakosci Ksztalcenia WOiO, któremu powierza okreslone zadania.
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Komisja dokonujac oceny, analizuje wyniki prac monitorujacych, czynniki, które maja
wplyw na jakosc ksztalcenia, zgodnie z § 6 Uchwaly. Dziekan Wydzialu w razie potrzeb y
moze powolac odrebne komisje do analizy wyników prac monitorujacych .
WKZJK przedstawia na Radzie Wydzialu sprawozdanie z wyników przegladu systemu i
oceny jego efektywnosci. Zgodnie z § 6 Uchwaly p. 3 sprawozdanie zawiera ocene
mijajacego roku akademickiego w zakresie:
1. Mocnych i slabych stron Wydzialu w zakresie ksztalcenia, prowadzonych badan
naukowych, bazy dydaktycznej i naukowej (analiza prowadzona jest przy
wykorzystaniu technik analitycznych SWOT, polegajacych na posegregowaniu
posiadanych i nformacji o danym zakresi e dzi alan (lub i nfrastruktury) Wydzi alu na
cztery grupy: S - wszystko to co stanowi atut, przewage, zalete analizowanego zakresu
dzialan lub infrastruktury Wydzialu, W - wszystko to co stanowi slabosc, bariere,
wade analizowanego zakresu dzialan lub infrastruktury Wydzialu, O - szanse:
wszystko to co stwarza dla analizowanego zakresu dzialan lub infrastruktury
Wydzialu szanse korzystnej zmiany, T - zagrozenia: wszystko to co stwarza dla
analizowanego zakresu dzialan lub infrastruktury Wydzialu niebezpieczenstwo
zmiany niekorzystnej).
2. Planów i kalendarium dzialan majacych na celu wyeliminowanie zjawisk
niepozadanych .
Zatwierdzone przez Rade Wydzialu sprawozdanie WKZJK pelnomocnik Dziekana ds.
Jakosci Ksztalcenia przekazuje pelnomocnikowi R ektora PG ds. jakosci ksztalcenia.
Sprawozdanie jest jawne i publikowane na stronie internetowej Wydzialu.

11.2 M onitor owanie zasobów kadr owych
Monitorowanie zasobów kadrowych Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa
stanowi forme realizacji polityki kadrowej i odbywa sie w cyklach rocznych oraz okresowo,
w zwiazku z procesami parametryzacji lub akredytacji (minima kadrowe w zakresie
kierunków studiów i dyscypliny naukowej). Jego celem jest ocena zgodnosci zasobów
kadrowych (co do liczby oraz kwalifikacji naukowych) z potrzebami, wynikajacymi z
prowadzonej dzialalnosci naukowej i dydaktycznej. Dokumentacja i oswiadczenia nauczycieli
akademickich w zakresie minimów kadrowych przechowywane sa w Sekretariacie WOiO
p.121.

11.3 M onitor owanie infr astr uktur y i wyposazenia
Monitorowanie infrastruktury oraz wyposazenia Wydzialu Oceanotechniki i
Okretownictwa odbywa sie na biezaco i jest uwzglednione w zakresie obowiazków
Dziekanów i Dyrektora Administracyjnego Wydzialu. Ma ono na celu ocene dostosowania
infrastruktury dydaktycznej i naukowej do potrzeb prowadzonego ksztalcenia oraz specyfiki
realizowanych badan. Wyniki monitorowania sa przedstawiane na Radzie Wydzialu (np.
posiedzenie Rady Wydzialu w dniu 24.05.2011 – Zatwierdzenie planu rzeczowo -finansowego
WOiO na 2011 rok).
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12 WYK A Z PROCEDUR WYDZI AL OWY CH

12.1. Nadzór nad dokumentacj a Systemu
Nadzór nad dokumentacja Systemu Zapewnienia i Jakosci Ksztalcenia na Wydziale pelni
WKZJK dzialajaca na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa. Dokumenty przechowuje
Przewodniczacy WKZJK WOiO p.601G.

12.2. M onitor owanie dzi alani a Systemu
Monitorowanie dzialania Systemu Zapewnienia Jakosci na Wydziale przeprowadza
Wydzialowy Zespól ds. Oceny Jakosci Ksztalcenia powolany ze skladu WKZJK.

12.3. Spr awozdanie r oczne WK Z JK
Sprawozdania
roczne
przygotowuje
Przewodniczacy
WKZJK Wydzialu
Oceanotechniki i Okretownictwa. Kopie sprawozdan rocznych przechowywane sa w
Sekretariacie WOiO p.121.

12.4. Dor azne audyty
Podstawa do przeprowadzenia audytu w zakresie jakosci ksztalcenia jest zlozenie
„Wniosku zgloszenia potrzeby zmian” – Zalacznik 3. Prawo zlozenia takiego Wniosku
przysluguje, wszystkim pracownikom zatrudnionym na Wydziale, studentom i doktorantom.

12.5. Rozpatr ywanie podan i odwol an do Dziekana
Zakr es pr ocedur y
Procedura obejmuje procesy zwiazane z rozpatrywaniem podan, wniosków i odwolan
kierowanych przez pracowników, doktorantów i studentów do Dziekana.
Osoby odpowiedzi alne
Dziekan i Prodziekani, zgodnie z kompetencjami okreslonymi w Statucie Uczelni.
Opis postepowania w r amach pr ocedur y
1. Podania, wnioski i odwolania kierowane do Dziekana lub Prodziekanów skladane sa
przez studentów lub doktorantów poprzez Sekretariat WOiO pokój. 121.
2. Podania, wnioski i odwolania kierowane do Dziekana lub Prodziekanów skladane sa
przez pracowników poprzez kierowników katedr (zakladów) w celu wczesniejszego
zaopiniowania.
3. Kierownik Katedry zobowiazany jest w terminie do 7 dni do sporzadzenia opinii w
przedmiotowej sprawie. Po sporzadzeniu opinii przekazuje ja wraz z opiniowanym
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pismem do Dziekana (Prodziekana). Zasady rozpatrywania podan i odwolan, w tym w
szczególnosci tryb rozpatrywania podan i odwolan oraz sposób powiadomienia
zainteresowanego o decyzji okresla Regulami n Pracy Poli techni ki Gdanski ej :
Zar zadzenie Rektor a Politechniki Gdanskiej nr 12/2005 z 14 mar ca 2005 r .
http://www.bip.pg.gda.pl/index.php?str ona=zar z1205.
4. Rozpatrywanie podan, wniosków i odwolan kierowanych do Dziekana, ma forme
decyzji. Istnieje mozliwosc odwolania od decyzji Dziekana do Rektora, którego
decyzja jest ostateczna i nie podlega odwolaniu na Uczelni, natomiast jest podstawa
do odwolania w sadzie. Zasady rozpatrywania podan wniosków i odwolan sa zgodne z
ustaleniami Kodeksu postepowania admi nistracyjnego. Ramowy wzór podan podaja
zalaczniki 4 i 5.
Dokumenty zwi azane z pr ocedur a
Statut Poli techni ki Gdanski ej , Regulami n Studiów, Kodeks postepowania admi ni stracyjnego,
Regulamin Pracy PG.

12.6. Pr aktyki studenckie
Zakr es pr ocedur y
Procedura obowiazuje studentów oraz pracowników odpowiedzialnych za praktyki studenckie
na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa. Zakres procedury obejmuje: procesy zwiazane
z kierowaniem studentów na praktyki, nadzorem praktyk, oraz zaliczeniem praktyk.
Osoby odpowiedzi alne za pr zepr owadzenie dzi alan objetych pr ocedur a

•
•
•

Prodziekan ds. ksztalcenia;
Pelnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich;
Opiekun kierunku studiów (badz specjalnosci).

Opis postepowania w r amach pr ocedur y
Postanowienia ogólne:
• Ogólne zasady organizacji i zaliczania praktyk studenckich na Politechnice
Gdanskiej okresla „Regulamin odbywania praktyk zawodowych Politechniki
Gdanskiej”;
• Praktyki studenckie stanowia integralna czesc procesu ksztalcenia i podlegaja
zaliczeniu;
• Rodzaj i czas trwania praktyki, semestr, na którym praktyka bedzie realizowana
oraz przypisana liczbe punktów ECTS, okresla plan studiów dla danego kierunku
(i specjalnosci) realizowanego na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa;
• Praktyki studenckie moga byc realizowane w krajowych lub zagranicznych
jednostkach organizacyjnych (zwanych dalej Zakladem Pracy), których charakter
dzialania zwiazany jest z kierunkiem (i specjalnoscia) odbywanych studiów;
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Pelnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich wraz z opiekunem kierunku (lub
specjalnosci) w porozumieniu z prodziekanem ds. ksztalcenia przygotowuje
ramowy program praktyk zgodny z programem nauczania wlasciwym dla danej
specjalnosci;
Student moze odbywac praktyke w zaproponowanym przez siebie zakladzie pracy,
pod warunkiem akceptacji ze strony wydzialowego opiekuna praktyk studenckich;
Pelnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich wraz z opiekunem kierunku
studiów (specjalnosci) powinni ulatwiac studentom znalezienie odpowiedniego
miejsca odbycia praktyki;
Praktyki studenckie powinny odbywac sie w trakcie wakacji badz w czasie roku
akademickiego, pod warunkiem, ze nie beda kolidowaly z zajeciami
dydaktycznymi;
W uzasadnionych przypadkach student moze wnioskowac o zmiane terminu
odbywania praktyki. Zgode wyraza prodziekan ds. ksztalcenia;
Praktyka studencka musi byc zaliczona przed koncem semestru, którego plan
studiów przewiduje jej wykonanie;
Umowe w sprawie przyjecia studentów na praktyke na podstawie umowy
cywilnoprawnej z zakladami pracy zawiera pelnomocnik dziekana ds. praktyk
studenckich;
Wydzial nie pokrywa kosztów, ponoszonych przez studentów i zaklady pracy,
zwiazanych z realizacja praktyk;
Student odbywajacy praktyke jest zobowiazany ubezpieczyc sie od nastepstw
nieszczesliwych wypadków.

Organizacja praktyk :
• Za nadzór, organizacje i koordynacje praktyk odpowiedzialny jest pelnomocnik
dziekana ds. praktyk studenckich;
• Do zadan pelnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich nalezy:
? Przedstawienie studentom terminów i warunków zaliczenia praktyki
studenckiej,
? Przekazanie studentom ramowego programu praktyki dla danej
specjalnosci,
? Prowadzenie nadzoru w sposób uzgodniony z przedstawicielem zakladu
pracy nad realizacja odbywanej praktyki,
? Prowadzenie ewidencji praktyk,
? Sporzadzanie rocznego sprawozdania z przebiegu praktyk studentów
Wydzialu
• Na terenie zakladu pracy student podlega przepisom obowiazujacym w tym
zakladzie, w szczególnosci zwiazanych z BHP;
• Bezposrednim zwierzchnikiem studenta w czasie odbywania praktyki jest:
pelnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich i opiekun praktyk z ramienia
zakladu pracy;
• Program praktyki studenckiej w danym zakladzie pracy ustala opiekun praktyk z
ramienia zakladu pracy. Ustala on program na podstawie ramowego programu
praktyki studenckiej dla danego kierunku studiów (lub specjalnosci);
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Student zobowiazany jest do:
? Odbycia praktyki zgodnie z programem,
? Przestrzegania ustalonego przez zaklad pracy porzadku, dyscypliny pracy
oraz zasad bhp i ochrony przeciwpozarowej,
? Przestrzegania zasad zachowania tajemnicy sluzbowej i panstwowej oraz
ochrony poufnosci danych w zakresie okreslonym przez zaklad pracy,
? Przestrzegania zasad odbywania praktyki okreslonych przez Uczelnie.

Zaliczanie praktyk :
• Warunkiem zaliczenia praktyki studenckiej jest:
?
Odbycie praktyki w ustalonym terminie;
?
Przedlozenie dokumentu „zaswiadczenie o odbyciu praktyki”,
powinno ono byc potwierdzone przez zaklad pracy (pieczecia zakladu i
podpisem przedstawiciela zakladu pracy), z podaniem terminu odbycia
praktyki, programu praktyki w tym zadan realizowanych przez studenta
oraz ocena jakosci pracy praktykanta;
?
Przedlozenie sprawozdania z przebiegu praktyki (w formie
okreslonej przez pelnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich).
Sprawozdanie w j. polskim i j. angielskim.
?
Akceptacja sprawozdania przez pelnomocnika dziekana ds. praktyk
studenckich.
•
Ponadto o zaliczenie praktyki studenckiej moga ubiegac sie studenci,
zgode wyraza prodziekan ds. ksztalcenia lub pelnomocnik dziekana ds. praktyk
studenckich w porozumieniu z prodziekanem ds. ksztalcenia, którzy
udokumentuja:
?
Udzial w pracach badawczych (lub pracach obozów naukowych),
jezeli ich zakres odpowiadal wymaganiom praktyki na danej specjalnosci;
?
Odbycie stazu produkcyjnego lub innej praktyki spelniajacej
wymagania programu praktyki na danej specjalnosci.
•
Wpis zaliczenia praktyki dokonuje pelnomocnik dziekana ds. praktyk
studenckich.
Inne:
• W sprawach nieuregulowanych niniejsza procedura maja zastosowanie przepisy
zawarte w „Regulaminie odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdanskiej”
oraz w „Regulaminie studiów Politechniki Gdanskiej”,
• Niniejsza procedura podlega okresowym aktualizacjom, przede wszystkim
wynikajacych ze zmian w:
? Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyzszym” oraz aktów wykonawczych,
? „Regulaminie odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdanskiej”
oraz w „Regulaminie studiów Politechniki Gdanskiej”,
? Procedurach Uczelnianego i Wydzialowego Systemu Zapewnienia Jakosci
Ksztalcenia.
Dokumenty zwi azane z pr ocedur a
Regulamin studiów Politechniki Gdanskiej
Regulamin odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdanskiej
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Plan studiów
12.7. Pr oces dyplomowania
Niniejsza procedura przedstawia zasady dyplomowania studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych zarówno I jak i II stopnia na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej. Zasady dyplomowania dla miedzywydzialowego kierunku
dyplomowania Energetyka na studia II stopnia sa uregulowane w odrebnym dokumencie
W niniejszej procedurze, jesli nie podano wyraznie odrebnego znaczenia, termin
”Praca dyplomowa” odnosi sie do pracy dyplomowej magisterskiej na studiach II stopnia lub
projektu inzynierskiego na studiach I stopnia.
Procedura obowiazuje studentów oraz pracowników odpowiedzialnych za proces
dyplomowania na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa.
Podstawy pr awne pr ocedur y:
Podstawy prawne niniejszego dokumentu (procedury) sa nastepujace:
1)
Ujednolicony tekst ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pózniejszymi zmianami);
2)
Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 lipca 2011r. w
sprawie warunków, jakim musza odpowiadac postanowienia studiów w uczelniach;
3)
Uchwala Nr 356/96 Rady Glównej Szkolnictwa Wyzszego z dnia 28. listopada 1996
roku.
Uczelniane uwar unk owani a zasady dyplomowania:
Uczelniane uwarunkowania zasad i procesu dyplomowania na Wydziale Oceanotechniki i
Okretownictwa zawarte sa Regulaminie Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Wyzszych
na Politechnice Gdanskiej (nazwany dalej Regulaminem).
Osoby odpowiedzi alne za pr zepr owadzenie dzi alan objetych pr ocedur a:
Dziekan
Prodziekan ds. ksztalcenia;
zgodnie z kompetencjami okreslonymi w Statucie Uczelni.
Zakr es pr ocedur y obejmuje procesy zwiazane z:
1) wymaganiami wstepnymi,
2) ogólnymi wymaganiami stawianymi pracy dyplomowej,
3) procedura realizacji pracy dyplomowej,
4) karta dyplomanta,
5) kontrola postepów dyplomanta,
6) seminarium dyplomowym,
7) ukladem i forma pracy dyplomowej,
8) recenzja pracy dyplomowej,
9) egzaminem dyplomowym,
10) zasadami archiwizacji prac dyplomowych,
11) prawami autorskimi i samodzielnoscia wykonania pracy dyplomowej.
Opis postepowania w r amach pr ocedur y zostal zawar ty w Regulaminie Zasad
Dyplomowania na r ok ak ademicki 2013/2014 zatwier dzonym pr zez Rade Wydzialu
Oceanotechniki i Okr etownictwa. Link - portal uczelniany MojaPG: https://moja.pg.gda.pl/.
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Szczególy dotyczace:
1) wymagan wstepnych,
2) ogólnych wymagan stawianych pr acy dyplomowej ,
podano w Regulaminie Zasad Dyplomowania na rok akademicki 2013/2014 zatwierdzonym
przez Rade Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa. Link - portal uczelniany MojaPG:
https://moja.pg.gda.pl/.
3) pr ocedur a r ealizacji pr acy dyplomowej :
1.
Tematy prac dyplomowych musza byc ogloszone co najmniej 10 miesiecy przed
koncem semestru dyplomowego.
2.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich
semestrów, lacznie z obowiazujacymi praktykami oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy
dyplomowej.
3.
Opiekun inzynierskiej pracy dyplomowej zalicza w indeksie w semestrze
dyplomowym jednostke dydaktyczna „Projekt dyplomowy inzynierski” na ocene, jednostke
dydaktyczna „Praca dyplomowa magisterska” bez oceny.
4.
Ocena koncowa pracy dyplomowej magisterska (wpisywana podczas egzaminu
dyplomowego) stanowi srednia oceny opiekuna pracy i oceny recenzenta, zaokraglona do
obowiazujacych ocen na Uczelni.
5.
W semestrze dyplomowym uwzglednia sie pracochlonnosc przygotowania do
egzaminu dyplomowego. Opiekun zalicza w indeksie jednostke d ydaktyczna „Przygotowanie
do egzaminu dyplomowego” bez oceny.
6.
Student sklada prace dyplomowa w formie papierowej opiekunowi (w twardych
okladkach, drukowana jednostronnie) oraz w Dziekanacie (w miekkich okladkach, drukowana
dwustronnie) z dolaczona forma elektroniczna na plycie CD-ROM/DVD-ROM nie pózniej
niz:
- do konca prowadzonych zajec w semestrze dyplomowym – na studiach pierwszego stopnia,
- do 30 kwietnia – na studiach drugiego stopnia konczacych sie w semestrze zimowym,
- do 30 wrzesnia – na studiach drugiego stopnia konczacych sie w semestrze letnim.
7.
Student, który zostal zarejestrowany na semestr dyplomowy, a nie zlozyl pracy
dyplomowej w ww. terminie, zostaje skreslony z listy studentów. Dziekan, na pisemny
wniosek studenta, po zasiegnieciu opinii opiekuna, moze w szczególnych przypadkach
przedluzyc ten termin nie dluzej niz o 3 miesiace.
8.
Zgodnie z Zarzadzeniem Rektora Politechniki Gdanskiej nr 12/2013 z dnia
24.04.2013 r. za powtarzanie „Pracy dyplomowej magisterskiej”, „Projektu dyplomowego
inzynierskiego”, „Pracy dyplomowej inzynierskiej” lub „Pracy dyplomowej licencjackiej”
wnosi sie oplate w wysokosci 30 zl za kazdy brakujacy punkt ECTS zwiazany z
przedmiotami wymienionymi wyzej.
9.
Listy tematów prac dyplomowych, lacznie z nazwiskami prowadzacych oraz z
krótkimi opisami zakresów prac, po zatwierdzeniu przez kierownika katedry, powinny byc
dostarczone przez katedry do Dziekanatu nie pózniej niz 10 dni po uplywie terminu
zglaszania tematów w katedrach.
10.
Zatwierdzone listy tematów prac dyplomowych sa podawane przez kierowników
katedr do publicznej wiadomosci ogólu studentów.
11.
Po wybraniu przez studenta tematu pracy dyplomowej i ustaleniu z odpowiednim
prowadzacym jej zakresu musza byc wypelnione i podpisane trzy egzemplarze Karty
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Dyplomanta. W przypadku studentów którym rozlicza sie papierowy indeks, student wpisuje
do indeksu dane prowadzacego i temat pracy. Prowadzacy potwierdza swoim podpisem
podjecie sie opieki nad dyplomantem.
Wymagania dotyczace:
4) kar ty dyplomanta,
5) kontr oli postepów dyplomant a,
6) seminar ium dyplomowego,
7) ukladu i for my pr acy dyplomowej ,
8) r ecenzj i pr acy dyplomowej ,
9) egzaminu dyplomowego, w tym:
- dopuszczenia do egzaminu dyplomowego,
- skladu komisji egzaminacyjnej,
- przebiegu egzaminu dyplomowego,
- oceny za egzamin dyplomowy
podano w Regulaminie Zasad Dyplomowania na rok akademicki 2013/2014 zatwierdzonym
przez Rade Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa. Link - portal uczelniany MojaPG:
https://moja.pg.gda.pl/.
Zalaczniki zawierajace:
- wzór zgloszenia tematu pracy dyplomowej,
- oswiadczenie studenta o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- wzór oceny pracy dyplomowej przez kierujacego praca,
- wzór oceny pracy dyplomowej przez recenzenta,
stanowia zalaczniki do Regulam inu Zasad Dyplomowania na rok akademicki 2013/2014
zatwierdzonego przez Rade Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa. Link - portal
uczelniany MojaPG: https://moja.pg.gda.pl/.
10) Zasady ar chiwizacj i pr ac dyplomowych dokonywane sa zgodnie z zarzadzeniem
Ministerstwa Edukacji Narodowej "Zasady oceny archiwalnej, miejsca i sposobu
przechowywania prac magisterskich i dyplomowych w uczelniach" z dnia 14.10.1994-L.Dz.
DNS-3-0141 -74-2/AM/94 : Link - portal uczelniany MojaPG: https://moja.pg.gda.pl/.
11) Pr awa autor skie i samodzielnosc wykonania pr acy dypl omowej zapewniane sa
zgodnie z procedura nr 2 o "Ochronie wlasnosci intelektualnej" z dnia 25 wrzesnia 2013 r.
zwartej w Uczelnianej Ksiedze Jakosci Ksztalcenia: Link - portal uczelniany MojaPG:
https://moja.pg.gda.pl/.
Dokumenty zwi azane z pr ocedur a:
Statut Politechniki Gdanskiej
Regulamin Studiów Politechniki Gdanskiej
Plan studiów
Link - portal uczelniany MojaPG: https://moja.pg.gda.pl/

12.8. Pr ocedur a antypl agiatowej wer yfik acji pr ac dyplomowych
Cel, pr zedmiot i zakr es dzialan

•

Celem procedury ochrony wlasnosci intelektualnej jest przeciwdzialanie
naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej
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wlasnosci intelektualnej na WOiO PG zgodnie z Procedura nr. 3 Ksiegi Jakosci
PG z dn. 25 wrzesnia 2013.

•

Przedmiot i zakres dzialan, wykaz stosowanych w procedurze, zakres dzialan
objetych procedura, a takze pozostale niewymienione w niniejszym procedurze
regulacji sa zgodne z nadrzedna procedura wymieniona w pkt. 1.1.

Wyszczególniony wyk az poj ec stosowanych w pr ocedur ze

•
•

Role operatora w mysl nadrzednej procedury wymienionej w pkt. 1.1. na WOiO
PG pelni promotor/opiekun pracy.
Administratorem systemu antyplagiatowego na WOiO PG jest kierownik
Dziekanatu.

Opis postepowania w r amach pr ocedur y

o Opiekun/promotor wyraza zgode na skierowanie pracy do weryfikacji przez
system antyplagiatowy (zalacznik nr 1).
o po merytorycznej akceptacji pracy przez opiekuna/promotora (zalacznik nr 1)
autor przekazuje ja w wersji elektronicznej zgodnie z wersja zaprezentowana
operatorowi do systemu antyplagiatowego (system jest dostepny na portalu
mojapg w zakladce Dyplomy.
o Dla kazdej wprowadzonej pracy, system antyplagiatowy generuje raport
okreslajacy stopien podobienstwa danej pracy z innymi dokumentami, które
zostaly wyszukane w procesie analizy.
o Raport z weryfikacji pracy w systemie antyplagiatowym bedzie dostepny
zarówno dla autora pracy jak i operatora na portalu mojapg.
o Tryb postepowania w przypadku akceptacji pracy:
§ Praca kwalifikuje sie do akceptacji, jesli fragmenty znalezione przez
system antyplagiatowy sa w sposób prawidlowy oznaczone, jako
cytowanie lub przywolanie. Wnioski, konkluzje i podsumowania musza
zachowac autorski charakter. Interpretacji tresci raportu dokonuje
promotor/opiekun.
§

Po akceptacji pracy przez operatora, administrator systemu na WOiO
PG dodaje prace do repozytorium dokumentów cyfrowych, któ re
funkcjonuje na Uczelni.

o Tryb postepowania w przypadku braku akceptacji pracy:
Promotor/opiekun pracy wydaje opinie (zalacznik nr 2), na podstawie
raportu, który nie potwierdzil autorskiego charakteru pracy, w której moze:
• zaakceptowac prace bez dokonywania
zmian/poprawek w jej tresci;
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skierowac prace do ponownej redakcji
(nie wiecej niz 2 razy);
nie przyjac prace i przekazac sprawe do
decyzji prodziekana ds. ksztalcenia

Na podstawie opinii promotora/opiekuna (zalacznik nr 2), prodziekan ds.
ksztalcenia moze:
§ wyrazic zgode na zmiane tematu lub/i opiekuna pracy na podastawie
pisemnego wniosku autora pracy, lub

§

wystapic do rektora za posrednictwem dziekana WOiO PG z wnioskiem o
wszczecie postepowania dyscyplinarnego wobec autora pracy zgodnie z
art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym (Dz. U. 2012 poz. 572 z pózn. zm) oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 6
grudnia 2006 r. w sprawie szczególowego trybu postepowania
wyjasniajacego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 236,
poz. 1707), lub

o Autor pracy jest zobowiazany zalaczyc do pracy skrócony raport z jej
weryfikacji dostepny w systemie antyplagiatowym na portalu mojaPG.
o Niniejsza procedura wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia przez Rady
Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.
Uwaga dodatkowa
System antyplagiatowy ma charakter doradczy. Akceptacja pracy przez promotora/opiekuna
nie jest jednoznaczna z przyjeciem odpowiedzialnosci za jej tresci i zawartosci w kontekscie
ochrony wlasnosci intelektualnej okreslonego w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz.83 – z póz. zm.). Autor pracy
jest w pelni odpowiedzialny za tresci oraz zawartosci pracy.

12.9. Zasady r ejestr acji na semestr
Cel
Celem niniejszej procedury jest okreslenie warunków rejestracji studentów na kolejny semestr
na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
Wstep

• Rejestracja studenta na pierwszy semestr nastepuje na podstawie decyzji o przyjeciu
na dane studia wyzsze.
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• Rejestracja na kolejny semestr odbywa sie na podstawie ilosci uzyskanych punktów
ECTS. Punkty ECTS sa przypisane kazdemu przedmiotowi. Wszystkie formy zajec

skladajace sie na przedmiot lub modul wyodrebniony w planie studiów danego
semestru podlegaja lacznej ocenie.
• Suma punktów z niezaliczonych przedmiotów na wszystkich semestrach okreslana jest
jako dlug punktowy.
War unki r ejestr acji na wszystkich semestr ach z wyj atkiem semestr u dyplomowego
1. Wszyscy studenci, którzy maja dlug punktowy z wczesniejszych semestrów sa
zobowiazani do zlozenia wniosku o rejestracje na kolejny semestr. Wniosek jest
dostepny na moja.pg. Studenci bez dlugu punktowego nie maja obowiazek skladania
tego wniosku i sa automatycznie rejestrowani na kolejny semestr.
2. Termin skladania wniosków o rejestracje to:

• 04.10.2014 r. (sem. zimowy),
• 04.03.2015 r. ( sem. letni).
3. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest rozmiar dlugu punktowego
nieprzekraczajacy 12 punktów, który nie zawiera punktów zwiazanych z ponownym
powtarzaniem niezaliczonych przedmiotów.
4. Do 12 dlugu rejestracja na kolejny semestr odbywa sie „warunkowo” - braki powinny
byc nadrobione nie pózniej niz po uplywie dwóch kolejnych semestrów. Niespelnienie
jednak tego warunku powoduje cofniecie studenta na niezaliczony semestr lub
skreslenie z listy studentów.
5. Dlug punktowy zawierajacy sie w przedziale 13-20 punktów powoduje cofniecie na

nizszy semestr lub udzielnie przerwy przed powtarzaniem w celu uzupelnienia
zaleglosci w nauce.
6. Dlug punktowy przekraczajacy 20 punktów bedzie podlegal indywidualnej decyzji
dziekana, a kryterium decyzji bedzie uzyskane i udokumentowanie postepów w nauce.
7. Dlug punktowy powyzej 25 punktów (bez uwzglednienia punktów zwiazanych z
ponownym powtarzaniem nie zaliczonych przedmiotów) powoduje skreslenie z listy
studentów.
8. Student uczestniczacy w zajeciach z nie zaliczonych przedmiotów wnosi oplaty

zgodnie z „Umowa o warunkach odplatnosci za stacjonarne studia I lub II stopnia w
Politechnice Gdanskiej”. Na wniosek studenta Dziekan moze wyrazic zgode na

rozlozenie oplaty na raty za powtarzanie przedmiotów w danym semestrze. Podanie o
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umorzenie oplat za powtarzanie przedmiotów powinni byc skierowane do Prorektora
ds Ksztalcenia. W obu przypadkach stosowne podanie powinno byc zlozony w

Dziekanacie przed rozpoczeciem semestru w którym student powtarza przedmiot/y.
9. Kazdy student jest zobowiazany do sprawdzenia uzyskanych w sesji ocen na swoim

indywidualnym koncie na moja.pg. Wszystkie uwagi dotyczace ocen nalezy kierowac
do odpowiedniego nauczyciela akademickiego w terminie 14 dni od daty ogloszenia
wyników. Ponadto, po 14 dniach od rozpoczecia kolejnego semestru oceny nie moga

byc zmienione, chyba ze Dziekan wyrazi na to zgode.
10. Student powtarzajacy semestr lub powracajacy z urlopu moze wystapic do Dziekana z

podaniem o zgode na studiowanie wedlug indywidualnego planu studiów w celu
realizowania przedmiotów z semestrów wyzszych zgodnie z §17 ust. 2 Regulaminu
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyzszych na Politechnice Gdanskiej.
Dziekan moze wyrazic zgode na realizowanie przez studenta przedmiotów z
semestrów wyzszych pod warunkiem, ze:
i.

student uzyska od odpowiedzialnego za przedmiot pisemna zgode na realizacje
tego przedmiotu w biezacym semestrze wedlug wzoru podanego w Zal. 1.

ii.

laczna liczba punktów do realizacji w biezacym semestrze (w tym z semestrów
wyzszych) nie przekroczy 20 punktów,

iii.

student zlozy podanie przed ostatecznym terminem zlozenia wniosków o
rejestracje na kolejny semestr.

W przypadku nie zaliczenia przez studenta realizowanego przedmiotu z semestru
wyzszego, jego kolejna realizacja jest traktowana jako powtarzanie przedmiotu i
podlega oplacie (zgodnie z §19 ust. 8 Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych

studiów wyzszych na Politechnice Gdanskiej).
Dodatk owe war unki r ejestr acji na semestr ze dyplomowym
Studia I i II stopnia:
1. Warunkiem koniecznym do rejestracji na semestr dyplomowy jest zaliczenie

wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów, chyba ze:
i.

liczba nie zaliczonych/nie zdanych przedmiotów nie jest wieksza niz 3, oraz

ii.

suma punktów ECTS nie zaliczonych przedmiotów nie jest wieksza niz 7,

iii.

a jednoczesnie sa to przedmioty prowadzone na semestrze zgodnym z

semestrem dyplomowania studenta (zgodnym czyli oba musza byc letnie lub
musza byc zimowe).

Wszystkie te warunki musza byc spelnione jednoczesnie.
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2. Wniosek o rejestracje na ostatni semestr zostanie przyjety przez Dziekanat pod
warunkiem wczesniejszego zlozenia „karty tytulowej” pracy dyplomowej.
Studi a I stopnia:
3. Wszyscy studenci, niezaleznie od tego czy maja dlug punktowy z wczesniejszych

semestrów, czy tez nie, sa zobowiazani do zlozenia projektu dyplomowego
inzynierskiego w semestrze zimowym 2014/15 do dnia 09.12.2014 r. na studia stac., a
do 30.09.2015 na studia niestac.
4. Studenci 7 semestru z dlugiem punktowym po zlozeniu projektu dyplomowego
inzynierskiego oraz po spelnieniu podanych wyzej warunków, beda mogli przystapic
do egzaminu dyplomowego po uzupelnieniu braków. Studenci, którzy nie zloza pracy
w terminie beda skresleni z listy studentów.
Studi a II stopni a
3. Wszyscy studenci, niezaleznie od tego czy maja dlug punktowy z wczesniejszych
semestrów, czy tez nie, sa zobowiazani do zlozenia pracy dyplomowej magisterskiej w
semestrze letnim 2014/15 do dnia 30.09.2015 na studia stac., a do 30.04.2015 na

studia niestac.
4. Studenci 3 semestru z dlugiem punktowym po zlozeniu pracy dyplomowej
magisterskiej oraz po spelnieniu podanych wyzej warunków, beda mogli przystapic do

obrony pracy i egzaminu dyplomowego po uzupelnieniu braków. Studenci, którzy nie
zloza pracy w terminie beda skresleni z listy studentów.

5. Nie ujete zasady w niniejszej procedury zostaly przedstawione w „Regulaminie zasad
dyplomowania i prowadzenia prac dyplomowych”, dostepny na stronie internetowej
Wydzialu (oio.pg.edu.pl) w dziale „Studenci”.
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ZAL A CZNI K Z.1
Wydzialowy, r oczny kalendar z wydzial owych dzi alan pr oj akosciowych

Lp

Miesiac

1
2
3

Dzialanie
Sprawozdanie z dzialalnosci WKZJK
Ocena akcji rekrutacyjnej
Sprawozdanie z dzialalnosci WRS

Odpowiedzialny
Dziekan
WKZJK
WRS
RW
X
X
X

ZAL A CZNI K Z.2
Wydzialowy, semestr alny kalendar z wydzi alowych dzi alan pr ojak osciowych

Lp
1
2

Tydzien
semestru

Dzialanie
Ocena dydaktyczna sesji zimowej
Ocena dydaktyczna sesji zimowej

Odpowiedzialny
Dziekan
WKZJK
WRS
RW
X
X
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ZAL A CZNI K Z.3
WNI OSEK ZGL OSZENI A POTRZEBY ZM I ANY
Wykryta

niezgodnosc
pomiedzy
dokumentami/przepisami procesami

v

Potrzeba udoskonalenia

Opis potrzeby zmiany:

Proponowane rozwiazanie:

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …

Imi e i Nazwi sko

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …

Stanowisko; Wydzi al /Jednostka

…… …… ……

… …… ….. …… …… …… …… …… …… …

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …

Data i podpi s zgl aszajacego potr zebe zmi any

Kontakt

Decyzja pelnomocnika rektora ds. jakosci ksztalcenia/prorektora wlasciwego ds. jakosci ksztalcenia:

Zgloszenie przekazano do:

…… …… …… …….. …… ….… ..…

….. …… … ……………....…………………………………………………………………………………………………………….……………

Data

Jednostka/Dzi al

Termin realizacji zadania
…… …. ……... .. …… …… ……...
…… …… ……

… …… ….. …… …… …… …… …… …… …

Data i podpi s osoby odpowi edzialnej za zmiane

…… …… …… …

… …… …..… …… …… …… …… …… .… …… ……

Data i podpi s pelnomocni ka r ektora ds. jakosci ksztal cenia/
prorektora wlasci wego ds. j akosci ksztal cenia

Dzialania zrealizowano:
…… …… …… ……

… …… ….. …… …….. …… …… …… …… …… …… …

Data i podpi s pelnomocnika rektor a ds. j akosci ksztal ceni a/
prorektora wlasci wego ds. j akosci ksztal cenia
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ZAL A CZNI K Z.4
WZÓR PODANI A/ODWOL ANI A
STUDENTÓW, DOK TORANTÓW DO DZI EK ANA
...............................................
(imie i nazwisko)

..……………..………
(miejscowosc, data)

...............................................
(nazwa Wydzialu)

...............................................
(rodzaj studiów)

...............................................
(rok/semestr studiów/grupa dziekanska)

...............................................
(numer albumu)

Dziek an/Pr odziekan ds………
Wydzialu Oceanotechniki i Okr etownictwa
............................................................
(stopien i tytul naukowy, imie i nazwisko)

PODANI E/ODWOL ANI E*
dotyczy:.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(Tresc podania/odwolania i uzasadnienie)*

Zalaczniki:
……………………..
……………………..

...........................................
(podpis)
* niepotrzebne skreslic
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ZAL A CZNI K Z.5
WZÓR PODANI A/ODWOL ANI A
PRACOWNI K ÓW DO DZI EK ANA

..............................................
(imie i nazwisko)

..……………..………
(miejscowosc, data)

...............................................
(stopien i tytul naukowy)

...............................................
(nazwa Wydzialu)

...............................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Dziek an/Pr odziekan ds………
Wydzialu Oceanotechniki i Okr etownictwa
............................................................
(stopien i tytul naukowy, imie i nazwisko)

przez
Kierownika Katedry
....................................................
(nazwa katedry)

............................................................
(stopien i tytul naukowy, imie i nazwisko)

PODANI E/ ODWOL ANI E*
dotyczy:.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(Tresc podania/odwolania i uzasadnienie)*

Opinie i zalaczniki:
……………………..
……………………..

.........................................
(podpis)
* niepotrzebne skreslic
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ZAL A CZNI K Z.6
SK I EROWANI E NA PRAK TYK E STUDENCK A

L. dz. 20../WOiO/Dz/

Gdansk, 2013-… -…

STUDIA STACJONARNE I stopnia, III roku studiów
kierunek:…………………………….
specjalnosc: …………………………….

Upr zejmie pr osimy o pr zyjecie naszego studenta (studentki)
..................................................................................................................................................

na 4-tygodniowa wakacyjna praktyke zawodowa.
Koszty ubezpieczenia za praktyke pokrywa Uczelnia.
Ramowy program praktyki – w zalaczeniu.

Oswiadczenie zakladu pracy przyjmujacego studenta (studentke) na praktyke.
Zaklad pracy (pelna nazwa, adres, telefon)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
moze zapewnic realizacje praktyki dla w/w studenta w terminie :
.......................................................................................................................................................

Podpis i pieczatka osoby reprezentujace firme na UMOWI E oraz osoby
odpowi edzialnej za realizacje praktyki w zakladzie (jezeli jest inna)
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ZAL A CZNI K Z.7
WZÓR: Umowa o or ganizacje pr aktyk studentów studiów wyzszych
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Data: 28/02/2015

ZAL A CZNI K Z.8
Spr awozdanie z odbytej pr ak tyce zawodowej (j . polski)
Politechnika Gdanska, Wydzial Oceanotechniki i Okr etownictwa
I nfor macj a o odbytej pr aktyce zawodowej
Dane studenta
Imie:
K ierunek studiów

Nazwisko:
Specjalnosc

Rodzaj st udiów

Nr albumu:
Praktyka zawodowa
odbyta po semestrze:

Dane o praktyce
Nazwa zakladu pracy:
Dokladny adres zak ladu pracy:
Telefon kontaktowy do zakladu pracy:
Poczta e-mail do zakladu pracy:
Imie i nazwisko, tytul osoby zaliczajacej prakt yke w zakladzie pracy:
L aczna ilosc dni praktyki (tylko dni robocze):
Ok res prakt yk i (o d RRRR - M M - DD – do RRRR - M M - DD):
Stanowiska zajmowane w trakcie praktyki (wszystkie):
K rótki opis czynnosci na kazdym z zajmowanych w t rakcie praktyki stanowisk (do 75 sló w na stano wisko ) :

Zaliczenie prakt yki przez Wydzialowego Pelnomocnika ds. Prakt yk
Imie i nazwisko, tytul naukowy: Dariusz Duda, mgr inz.
Telefon: 347 -1101
E-mail: dadu@pg.gda.pl
Stwierdzenie o zaliczeniu prakt yki zawodowej :
Na podstawie przedstawionych dokumentów (sprawozdania z praktyki zawodowej) niniejszym zaliczam/nie zaliczam
opisana w niniejszym dokumencie praktyke zawodowa.
Data zaliczenia praktyk i zawodowej (RRRR - M M - DD) :
Podpis studenta:
Podpis Pelnomocnika ds. Praktyk WOiO:
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ZAL A CZNI K Z.9
Spr awozdanie z odbytej pr ak tyce zawodowej (j . angielski)
Gdansk University of Technol ogy, Faculty of Ocean Engineer ing and Ship Technol ogy
Pr ofessional Tr aining I nfor mation Car d
Student data
Name:
Study M ajor

Sur name:
Study specialisat ion

Study level

Student ID:
Training attended after
study semester No.:

Professional Training Data
Name of the instit ution accepting Trainee:
Full address of the instit ut ion:
I nst itut ion contact phone:
I nst itut ion contact e-mail:
Name of the person supervising the t raining at the inst it ution:
Training attended in t he per iod (from YYYY- M M - DD – to
Total number of training days (working days only) :
YYYY- M M - DD):

Positions occupied dur ing the t raining (list all):
Short descript ion of the t raining scope at each occupied posit ions (no more than 75 wo rds for each positions) :

Acceptance of the training by Faculty Training Coordinator
Name, sur name, tit le: Dariusz Duda, M.o.S.
Contact Phone: 347-1101
E-mail: dadu@pg.gda.pl
Statement about the confirmation of the professional t raining :
On the base of submitted documents (report from the professional training) I hereby accept the professional training as
described in this document.
Date of the training acceptance (YYYY- M M - DD) :
Student (t rainee) signature:
Faculty Training Coordinator signature:
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ZAL A CZNI K Z.10
Zaswiadczenie ukonczeni a pr ak tyki zawodowej
Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczatka zakladu pracy)

ZASWIADCZENIE UKONCZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Niniejszym potwierdzamy, ze
...................................................................................................

student/studentka Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej odbyl/la
w naszym zakladzie pracy w dniach od . . . . . . . . . do . . . . . . . . praktyke zawodowa . Praktyka
obejmowala wykonywanie nastepujacych prac:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Prace studenta oceniamy:
...................................................................................................
...................................................................................................

Jednoczesnie mamy nastepujace uwagi i propozycje:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

......................................

......................................

(podpis Opiekuna praktyki)

(podpis Dyrektora/Kierownika)
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ZAL A CZNI K Z.11
Zgoda opiekuna/promotora
na skierowanie pracy do weryfikacji przez system antyplagiatowy

Imie i nazwisko autora pracy: <imie, nazwisko>
Wydzial: Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
<Praca dyplomowa magisterska/praca dyplomowa inzynierska/projekt dyplomowy inzynierski/praca
dyplomowa licencjacka/praca dyplomowa realizowana na studiach podyplomowych/praca doktorska>
zatytulowan<a/y> <tytul>
zostal<a> przyjet<a/y> w dniu .............……..............
i skierowan<a/y> do weryfikacji przez system antyplagiatowy.
.........................................................................
Podpis opiekuna /promotora
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ZAL A CZNI K Z.12
Opinia opiekuna/promotora na podstawie raportu nie potwierdzajacego
autorskiego charakteru pracy

Oswiadczam, ze zapoznalem sie z raportem wygenerowanym przez system antyplagiatowy dla
<pracy
dyplomowej
magisterskiej/pracy
dyplomowej inzynierskiej/projektu
inzynierskiego/pracy dyplomowej licencjackiej/pracy dyplomowej realizowanej
podyplomowych/pracy doktorskiej>

dyplomowego
na studiach

zatytulowan<ej/ego>: <tytul>
przygotowan<ej/ego> na Wydziale Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdankiej
przez <Pania/Pana>: <imie, nazwisko autora pracy>

Po analizie raportu stwierdzam, ze:
<Praca/projekt> moze byc zaakceptowan<a/y> bez dokonywania poprawek
Kieruje <prace/projekt> do ponownej redakcji
<Praca/projekt> nie moze zostac zaakceptowan<a/y> i kieruje sprawe do decyzji prodziekana
ds. ksztalcenia
Uwagi:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

.......................................
Data

.......................................................................
Podpis opiekuna /promotora
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ZAL A CZNI K Z.13
(Dot. zgody na realizac je przedm iotu/ów z wyzszych sem es trów w biezac ym sem estrze )

1

Imie i nazwisko

2

Nr albumu

3

Rodzaj studiów

4

Kierunek

5

Specjalnosc

6

Rok akademicki –
Semestr

L.p.

I stopnia / II stopnia, stacjonarne / niestacjonarne

zimowy / letni
Odpowiedzialny
za przedmiot

Przedmiot

(stopien, imie i nazwisko)

Liczba
pkt.
ECTS

W

C

L P/S

Data

Zgoda Podpis

1

2

...................................

Data zlozenia w Dziekanacie

...................................

Podpis studenta
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