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Od Dziekana
„Z tradycją w nowoczesność” to hasło odzwierciedlające blisko 50. letnie doświadczenie oraz cele strategiczne Wydziału uwzględniające potrzebę promocji
przedsiębiorczości, rozwoju innowacyjnej gospodarki
oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Nasze oferty kształcenia, dostosowywane do potrzeb krajowego
i międzynarodowego rynku pracy, gwarantują osiągnięcie przez absolwentów kompetencji adekwatnych
do oczekiwań pracodawców.
Realizowane zajęcia dydaktyczne oparte są o atrakcyjne programy studiów, powstające przy współpracy z wybitnymi praktykami – członkami Rady
Partnerów WPiT oraz doskonalone dzięki efektom
badań naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Programy te umożliwiają Studentom
udział w specjalistycznych szkoleniach, praktykach
i stażach, realizowania części studiów poza granicami
kraju oraz uzyskanie certyfikatów kompetencji zawodowych. Dzięki temu studiujący uzyskują niezbędną wiedzę, umiejętności oraz szerokie kompetencje społeczne
istotne dla rozwoju ich przyszłej kariery zawodowej,
konieczne do sprostania wyzwaniom czwartej rewolucji
przemysłowej.
Prowadzimy studia I stopnia (licencjackie na kierunku
Innowacyjna Gospodarka i inżynierskie na kierunku Towaroznawstwo) oraz II stopnia (magisterskie) na obu kierunkach. Swoją ofertę edukacyjną adresujemy również
do cudzoziemców, zapraszając na studia prowadzone
w j. angielskim na kierunku Innowacyjna Gospodarka
w ramach specjalności: Maritime Economics and Logistics (Bachelor’s Degree Program) oraz International Trade, Transport and Logistics (Master’s Degree Program).

Nasi Studenci aktywnie działają w wielu organizacjach
studenckich, sekcjach sportowych oraz w kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale, gdzie rozwijają
swoje pasje i zainteresowania. Organizują konferencje
naukowe o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym,
a także spotkania z przedstawicielami biznesu i ludźmi
sukcesu.
Naszym absolwentom i wszystkim osobom aktywnym
zawodowo oferujemy możliwość doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności oraz zwiększenia kompetencji zawodowych na studiach podyplomowych, realizowanych w cyklu dwusemestralnym. Zapraszamy
na oferowane w tej formule studia: Logistyka i Transport
Międzynarodowy, Usługi Żywieniowe i Dietetyka oraz
Zarządzanie Projektami.
Zapraszamy do studiowania na Wydziale, który otworzy przed Wami możliwość uzyskania kompetencji zawodowych pożądanych zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy, dających również szansę
podejmowania własnej działalności gospodarczej.

prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski,
Dziekan Wydziału
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG
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Studia I stopnia
Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba
posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo
dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub osoba,
która posiada inne świadectwa wymienione w art. 69
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).
Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, umożliwiają uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata.
Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego
na wynik postępowania rekrutacyjnego:
1. Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę
wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym
z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych w tabeli.

Na stronie internetowej www.kandydat.umg.edu.pl
znajdziesz zasady przyjmowania laureatów
i finalistów olimpiad oraz wykaz uznawanych certyfikatów z języka obcego.
4

Poziom podstawowy
– egzamin pisemny
Przedmioty
obowiązkowe

Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Morskim
w Gdyni w roku akademickim 2020/2021.

Dotyczy kandydatów z „nową maturą”
(matura od 2005 roku):
Wyniki pisemnego Współ- Uzyskana
egzaminu czyn- liczba punkmaturalnik
tów (max)
nego

MATEMATYKA

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

0,20

... (max 20)

JĘZYK OBCY (angielski,
niemiecki, francuski,
rosyjski, włoski lub hiszpański – wybrany przez
kandydata)

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

0,15

... (max 15)

Poziom rozszerzony
– egzamin pisemny
Przedmioty
dodatkowe

Zasady rekrutacji

Wyniki pisemnego Współ- Uzyskana
egzaminu czyn- liczba punkmaturalnik
tów (max)
nego

MATEMATYKA/ FIZYKA
Z ASTRONOMIĄ/ CHEMIA/ GEOGRAFIA/ BIOLOGIA lub INFORMATYKA
– wybrany przez kandydata

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

0,40

... (max 40)

JĘZYK OBCY (angielski,
niemiecki, francuski,
rosyjski, włoski lub hiszpański – wybrany przez
kandydata)

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

0,25

... (max 25)

WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ... (max 100)

2. Dotyczy kandydatów ze „starą maturą”
(matura do 2004 roku):
WPR = epm + euj
gdzie:
WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego
epm – wynik egzaminu z matematyki
euj – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego

Ocena

Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021
epm

euj

skala ocen
od 1 do 6

skala ocen
od 2 do 5

skala ocen
od 1 do 6

skala ocen
od 2 do 5

6

60 pkt

–

40 pkt

–

5

40 pkt

60 pkt

30 pkt

40 pkt

4

20 pkt

40 pkt

20 pkt

25 pkt

3

15 pkt

15 pkt

10 pkt

10 pkt

2

5 pkt

–

5 pkt

–

W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany
kierunek, poziom i formę studiów, rektor może na
wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie
postępowania rekrutacyjnego, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na inny kierunek studiów.
Rektor może zarządzić przeprowadzenie rekrutacji
uzupełniającej.
W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.

Uniwersytet Morski w Gdyni w toku postępowania
rekrutacyjnego nie przeprowadza testów
sprawnościowych.

Studia II stopnia
Do studiów drugiego stopnia dopuszcza się kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w tej samej dyscyplinie. Decyzję o dopuszczeniu
do postepowania kwalifikacyjnego kandydata posiada-

jącego dyplom z innej dyscypliny studiów podejmuje
dziekan. Dziekan może określić sposób uzyskania brakujących efektów uczenia się niezbędnych kandydatowi do prawidłowej realizacji studiów drugiego stopnia
i ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych.
Stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia
umożliwiają uzyskanie dyplomu magistra lub magistra
inżyniera.
Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według
największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych według wzoru:
WPR = dyp + ols
gdzie:
WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego,
dyp – ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich,
ols – średnia ocena arytmetyczna z ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem zawierającym informację o średniej ocen
ze studiów.
W przypadku, gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu - należy dołączyć zaświadczenie o odbytych studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen uzyskanych w ich
toku, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absol5
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wentem. Dyplom ukończenia studiów należy dostarczyć w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia semestru.

dostarczone w formie elektronicznej powinno być
identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym do uczelni wraz z pozostałymi dokumentami.

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na
I rok studiów na Uniwersytecie Morskim w Gdyni
w roku akademickim 2020/2021.

1) osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu
wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę
w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,

Kandydaci na studentów Uniwersytetu Morskiego
w Gdyni oprócz zarejestrowania się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji (www.umg.edu.pl/IRK) składają
w teczkach, opisanych według wzoru wydziałowej komisji rekrutacyjnej, następujące dokumenty:
1. Ankietę osobową obowiązującą na Uniwersytecie,
wygenerowaną w elektronicznym systemie rekrutacji.
2. Oryginał świadectwa dojrzałości (oryginały będą
oddawane w I semestrze studiów) i potwierdzoną
przez uczelnię kopię.
3. Potwierdzoną przez uczelnię kopię świadectwa
ukończenia szkoły średniej.
4. Dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia
wyższych studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu - w przypadku ubiegania
się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
5. Kolorowe 2 zdjęcia na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej bez nakrycia
głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie
JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375
pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze
2 cmx2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny
rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Zdjęcie
6

2) dokumentem poświadczającym uprawnienie do
załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub
nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności,
3) dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu
głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,
4) osoby o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.
6. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.
7. Dokument tożsamości do wglądu.
8. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów
sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego
do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko na
kierunek Towaroznawstwo.

Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

9.
nia morskiego świadectwa zdrowia, uzyskanie
książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenia od lekarza

Pamiętaj!
ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE I, II STOPNIA

a także za studia podyplomowe znajdują się na stronie
internetowej www.kandydat.umg.edu.pl.

Po zarejestrowaniu się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji musisz dostarczyć do
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej komplet
wymaganych dokumentów
w terminach ich przyjmowania.

Rekrutacja krok po kroku
www.umg.edu.pl/IRK
2.
dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu re-

i godzin ich przyjmowania zostanie opublikowana
na wydziałowych stronach internetowych po roz-

Wydział Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa:
www.wpit.umg.edu.pl
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Terminy rekrutacji
SEMESTR ZIMOWY
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
I, II stopnia
Rekrutacja
01.07.2020 r. – 24.07.2020 r.
- przyjmowanie dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów

Zgłoszenia elektroniczne:
semestr zimowy od 4.05.2020 r.
semestr letni od 1.12.2020 r.

31.07.2020 r.
- ogłoszenie wyników rekrutacji
Rekrutacja uzupełniająca
(jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)
17.08.2020 r. – 11.09.2020 r.
- przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych
wydziałów
16.09.2020 r.
- ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej
SEMESTR LETNI

8

STUDIA
STACJONARNE
II stopnia

STUDIA
NIESTACJONARNE
I i II stopnia

11.01.2021 r. –
12.02.2021 r.
- przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na
stronach internetowych
wydziałów

07.12.2020 r. –
12.02.2021 r.
- przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na
stronach internetowych
wydziałów

15.02.2021 r.
- ogłoszenie wyników
rekrutacji

15.02.2021 r.
- ogłoszenie wyników
rekrutacji

Więcej na: www.kandydat.umg.edu.pl
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WYDZIAŁ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TOWAROZNAWSTWA
81 – 225 Gdynia, ul. Morska 81 – 87
www.wpit.umg.edu.pl
/WPiT.Uniwersytet.Morski.Gdynia
Tel.: +48 58 5586 517
Tel.: +48 58 5586 267
Dziekanat:
Tel: +48 58 5586 635
e-mail: dziekanat@wpit.umg.edu.pl

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa kształci
specjalistów na poziomie europejskim na studiach I i II
stopnia na dwóch kierunkach: INNOWACYJNA GOSPODARKA I TOWAROZNAWSTWO.

ne laboratoria i ciekawe zajęcia były zaskoczeniem
dla znajomych ze szkoły średniej wypytujących czym
jest Towaroznawstwo. Oprócz wykształcenia uczelnia zapewniła mi szerokie pole do popisu w rozwoju
własnych zainteresowań. Zaangażowałem się w pracę
w kole naukowym Towaroznawstwa i pojechałem na
kilka konferencji naukowych. Dodatkowo odnalezłem
swoje „artystyczne ja” śpiewając w Chórze Uniwersytetu Morskiego, o czym nie pomyślałbym jeszcze
w liceum. Poznałem wiele przyjaznych studentów
z Uniwersytetu miałem okazję pojechać do Bremenhaven oraz brać udział w obozach narciarskich. Polecam
studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, szczególnie
na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

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

humanistycznym, szukając kierunku, który zapewni
i Towaroznawstwa. Dzięki dobremu poziomowi kształcenia i nieukrywając również pracy własnej szybko dogoniłem koleżanki i kolegów, którzy ukończyli

Michał Świtalski
Doktorant w Szkole Doktorskiej UMG
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Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa posiada
wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
w zakresie kształcenia na poziomie akademickim
i prowadzenia prac naukowo-badawczych według
wymagań krajowych i międzynarodowych.
Od 17 grudnia 2012 roku Wydział posiada pełne prawa akademickie. Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów Naukowych przyznano Wydziałowi Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo (wg aktualnej
klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych:
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości).

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek: Innowacyjna Gospodarka
Absolwent otrzymuje dyplom licencjata.
Studia trwają 3 lata (6 semestrów).
Specjalności:
• Ekonomia Menedżerska (SS, SN)
• Informatyka Gospodarcza (SS, SN)
• Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)
• Turystyka i Hotelarstwo (SS, SN)
• Maritime Economics and Logistics - prowadzone
w j. ang. (SN) NOWOŚĆ
Kierunek: Towaroznawstwo
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów).
10

Specjalności:
• Menedżer Produktu (SS, SN)
• Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością (SS, SN)
• Usługi Żywieniowe i Dietetyka (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek: Innowacyjna Gospodarka
Absolwent otrzymuje dyplom magistra.
Studia trwają 2 lata (4 semestry).
Specjalności:
• Biznes Elektroniczny (SS, SN)
• Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej (SS,
SN)
• Zarządzanie Finansami (SS, SN) NOWOŚĆ
• Zarządzanie Organizacjami (SS, SN) NOWOŚĆ
• International Trade, Transport and Logistics prowadzone w j. ang. (SN) NOWOŚĆ
Kierunek: Towaroznawstwo
Absolwent otrzymuje dyplom magistra.
Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają
2 lata (4 semestry); dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku (3 semestry).
Specjalności:
• Menedżer Systemów Zarządzania (SS, SN) NOWOŚĆ
• Menedżer Usług Dietetycznych (SS, SN) NOWOŚĆ
• Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami (SS, SN)

Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA NA KIERUNKU INNOWACYJNA
GOSPODARKA
Ekonomia Menedżerska
• studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Studia na specjalności Ekonomia Menedżerska adresowane są do przyszłych menedżerów i przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych, a także innych osób
chcących pełnić funkcje kierownicze i przywódcze
w społeczeństwie. Program studiów specjalności
zawiera przedmioty umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania
optymalnych decyzji związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów ekonomicznych oraz finansowych przedsiębiorstwa. W trakcie studiów student poznaje m. in. metody i techniki zarządzania,
w tym wykorzystujące technologie informatyczne,
dzięki którym potrafi diagnozować i rozwiązywać
problemy związane z zarządzaniem procesami
w organizacjach gospodarczych. Uzyskana wiedza,
umiejętności i kompetencje społeczne umożliwią
absolwentowi podjęcie pracy w dużych przedsiębiorstwach, w działach zajmujących się monitorowaniem otoczenia, analizą biznesową i prognozowaniem. Dzięki umiejętnościom organizowania
pracy zespołu, komunikowania się i negocjowania
absolwent jest przygotowany również do kierowania pracą zespołów. Jest również przygotowany do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Informatyka Gospodarcza
• studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Studia na specjalności Informatyka Gospodarcza
wpisują się w oczekiwania pracodawców na specjalistów w zakresie wytwarzania i efektywnego
wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w działalności gospodarczej. W trakcie
studiów student uzyskuje wiedzę i umiejętności
dotyczące m.in. narzędzi analizy ekonomicznej,
baz danych, programowania, aplikacji internetowych i mobilnych, zintegrowanych systemów informatycznych, czy też zarządzania projektami IT.
Łącząc wiedzę i umiejętności z informatyki z wybranymi zagadnieniami z zarządzania i ekonomii,
studia na tej specjalności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zespołach odpowiedzialnych za rozwój, wdrażanie i eksploatację systemów informacyjnych przedsiębiorstw, jak również
w firmach wytwarzających i dostarczających rozwiązania z obszaru IT. Absolwent jest również
przygotowany do założenia i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe,
koordynowane zarówno przez pracowników Wydziału,
jak i przez studentów w ramach prac kół naukowych.
Ważnym elementem działalności Wydziału jest również
współpraca z zagranicą oraz organizacja licznych
konferencji.
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Systemy Transportowe i Logistyczne
• studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Studia na specjalności Systemy Transportowe i Logistyczne umożliwiają studentowi zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania
i kształtowania efektywnych, zrównoważonych systemów transportowych i logistycznych. Pozwalają
również wykształcić umiejętności, dzięki którym
potrafi on myśleć kreatywnie oraz działać w sposób
przedsiębiorczy i jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów ze sfery
transportu, spedycji i logistyki (TSL). Dzięki połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, absolwent tej specjalności jest
dobrze przygotowany do pracy na stanowiskach
o profilu operacyjnym, jak i menedżerskim w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach
sektora TSL. Może on również podejmować własną
działalność gospodarczą w tym sektorze.
Turystyka i Hotelarstwo
• studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Studia na specjalności Turystyka i Hotelarstwo skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem
wiedzy i umiejętności związanych z kształtowaniem
jakości produktów i usług w szeroko rozumianej
branży hotelarsko-turystycznej. W trakcie studiów
student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną
obejmującą zakładanie, zarządzanie i rozwój przedsiębiorstw w sektorze turystyki i hotelarstwa.
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Program studiów obejmuje m. in. przedmioty
z zakresu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, uwarunkowań
formalno-prawnych funkcjonowania takich przedsiębiorstw, czy też nowoczesnych technik promocji
i dystrybucji produktów turystycznych skierowanych do właściwych segmentów rynku. Absolwent
jest gotowy do podjęcia pracy na stanowiskach
związanych z planowaniem i organizacją działalności współczesnych przedsiębiorstw w branży turystycznej i hotelarskiej. Może również znaleźć pracę
w podmiotach społecznych i w jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanych z branżą turystyczną i hotelarską.
Maritime Economics and Logistics
• Bachelor’s Degree Program

NOWOŚĆ

The graduate is a specialist with relevant competencies for operational positions dealing with
transport, forwarding and logistics issues. Comprehensive knowledge of economical, organizational,
technical as well as legal aspects of transport, storage and forwarding processes with special focus
on the maritime transport and logistics are his/her
key ability. Thus, the graduate is able to work efficiently in operational departments of companies
engaged in maritime business, including shipping
and seaports, and also for multimodal logistics providers, public administration or trade and manufacturing companies.

Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

Biznes Elektroniczny
• studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej
• studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia na specjalności Biznes Elektroniczny to wyjątkowe studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z ekonomii,
zarządzania, marketingu oraz informatyki pozwalających projektować, wdrażać i efektywnie prowadzić przedsięwzięcia w ramach wybranych modeli
biznesu elektronicznego. W trakcie studiów student
nabywa wiedzę i kompetencje w zakresie m.in. wykorzystania Internetu, narzędzi marketingu elektronicznego, środków komunikacji elektronicznej,
czy też mediów społecznościowych w działalności
gospodarczej, umożliwiając tym samym przedsiębiorstwom zdobycie przewagi konkurencyjnej na
rynku. Absolwent jest przygotowany do pracy w roli
analityka potrzeb firm i organizacji w zakresie IT, jak
również w roli eksperta w obszarze wdrożeń narzędzi IT w firmach.

Studia na specjalności Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej skierowane są do osób planujących związać swoją przyszłość z dynamicznie
rozwijającą się branżą transportowo-logistyczną.
W trakcie studiów student uzyskuje szeroką wiedzą
z zakresu funkcjonowania gospodarki globalnej, handlu międzynarodowego oraz globalnych systemów
transportowo-logistycznych. Nabywa umiejętności
analizowania i oceny zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce globalnej, a także w układzie
międzynarodowych rynków transportowych i logistycznych. Dzięki znajomości nowoczesnych metod,
technik i narzędzi badawczych ze sfery zarządzania
i ekonomii, absolwent tej specjalności jest dobrze
przygotowany do projektowania i zarządzania globalnymi łańcuchami i sieciami dostaw. W wyniku
odpowiedniego połączenia multidyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, jest on poszukiwanym specjalistą z zakresu transportu, spedycji
i logistyki na krajowym i międzynarodowym rynku
pracy.

Specjalności oferowane przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa stwarzają absolwentom szansę
kariery zawodowej w warunkach innowacyjnej, globalnej gospodarki opartej na wiedzy.
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Zarządzanie Finansami NOWOŚĆ
• studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Zarządzanie Organizacjami NOWOŚĆ
• studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia na specjalności Zarządzanie Finansami wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na menedżerów finansowych oraz osób, które specjalizują
się w zakresie finansów. W trakcie studiów student
nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z gromadzeniem, analizą i oceną informacji finansowych
dotyczących prowadzonej działalności. Poznaje tradycyjne, jak i wynikające ze zmieniającego się otoczenia, nowoczesne techniki zarządzania finansami.
Pozwoli mu to w przyszłości podjąć pracę zarówno
w małych, średnich czy nawet bardzo dużych przedsiębiorstwach, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego – wszędzie tam gdzie potrzebne
są osoby odpowiedzialne za finanse. Uwzględnienie
w treściach kształcenia problematyki z zakresu rachunkowości, daje absolwentowi dodatkowe możliwości podjęcia pracy jako pracownik działów ekonomiczno-finansowych i księgowych, a szczególnie
działu finansowego, controllingu, budżetowania,
kontroli kosztów czy analizy ekonomicznej. Zdobyta
wiedza może być również przydatna przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Studia na specjalności Zarządzanie Organizacjami
umożliwiają zdobycie inderdyscyplinarnej wiedzy
z zarządzania, marketingu i ekonomii prowadzących
do wykształcenia umiejętności sprawnego zarządzania organizacją. Dzięki temu absolwent jest w stanie
sprostać zmieniającym się dynamicznie potrzebom
i wymaganiom rynków odnośnie do produktów, sposobów obsługi klientów, rozwiązań organizacyjnych,
czy technicznych. Nabyta w czasie studiów wiedza
specjalistyczna oraz umiejętność wykorzystywania różnych metod i narzędzi, niezbędnych w pracy
współczesnego menedżera, pozwolą absolwentowi
na podjęcie pracy oraz podejmowanie efektywnych
decyzji z zakresu zarządzania, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach publicznych oraz
w sektorze pozarządowym. Absolwent jest również
przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Fot. Pracownia mikrobiologii i higieny
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International Trade, Transport and Logistics NOWOŚĆ
• Master’s Degree Program

OFERTA EDUKACYJNA NA KIERUNKU
TOWAROZNAWSTWO

The graduate is a skilled specialist with appropriate
competencies for dealing with transport and logistics issues on the international scale. He/she has an
extensive knowledge of international trade and service markets operation, supply chains and networks
management, and the ability to analyse and evaluate specific factors and processes being identified
in the global economic system. The graduate could
be employed on management positions of transport,
logistics and distribution companies operating in the
international environment. Besides, comprehensive
knowledge acquired during the studies is fully sufficient for other areas of professional activity, including public administration, trade and commercial
business as well as manufacturing or service companies.

Wydział współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w zakresie realizacji szkoleń: Asystenta
Systemu Zarządzania Jakością, Asystenta Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, Pełnomocnika
Systemu Zarządzania Jakością, Asystenta Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Asystenta Systemu Zarządzania w Laboratorium, Asystenta
Wewnętrznego Systemu Kontroli, Asystenta Systemu
Zarządzania Energią, Asystenta Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Danych, wykorzystując ramowe
programy szkoleń PCBC S.A.

Kadrę Wydziału stanowią wykwalifikowani pracownicy badawczo-dydaktyczni.
Baza dydaktyczna obejmuje wiele nowoczesnych, multimedialnych sal wykładowych,
pracowni i laboratoriów wyposażonych w sprzęt
światowej klasy.
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Menedżer Produktu
• studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
• studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Studia na specjalności Menedżer Produktu ukierunkowane są na wykształcenie specjalistów w zakresie kreowania nowych produktów i zarządzania
innowacjami produktowymi odpowiadającymi potrzebom rynku. W trakcie studiów student zdobywa
wiedzę i umiejętności w zakresie m. in. kreowania
oraz badania potrzeb klientów z uwzględnieniem
ich oczekiwań w aspekcie jakości towarów i usług,
projektowania produktów i usług oraz kreowania
ich marki, jak również komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług. Absolwent specjalności
jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach
produkcyjnych, handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za kształtowanie jakości
produktu w sferze produkcji, a następnie podczas
jego transformacji w warunkach rynkowych.

Studia na specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością w interdyscyplinarny sposób łączą zagadnienia z zakresu kształtowania, oceny i zapewnienia jakości produktów i usług z zagadnieniami
projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi oraz projektowania i wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania. Program studiów
na tej specjalności został skonstruowany w sposób
umożliwiający zdobycie przez studentów wiedzy
i umiejętności pozwalających na przystąpienie do
egzaminów i uzyskanie certyfikatów kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania Jakością oraz
Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy, wydawanych przez Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji S.A. Absolwent specjalności jest
przygotowany do podjęcia pracy jako menedżer
szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych różnych branż, specjalista w zakresie kontroli jakości, czy też specjalista w zakresie wdrażania systemów zarządzania
jakością. Jest przygotowywany do samodzielnego
wykonywania ekspertyz towaroznawczych oraz doradztwa w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

Wydział oferuje studentom możliwość rozwoju
swoich zainteresowań w prężnie działających kołach
naukowych.
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Usługi Żywieniowe i Dietetyka
• studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Studia na specjalności Usługi Żywieniowe i Dietetyka skierowane są do osób zainteresowanych
zdobyciem wykształcenia w zakresie kształtowania
jakości żywienia, organizacji i zarządzania usługami żywieniowymi, a także profilaktyki zdrowotnej.
W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu: żywienia człowieka zdrowego,
w tym w różnych warunkach środowiskowych,
przyczyn i profilaktyki chorób dietozależnych, projektowania diet, czy też projektowania i zarządzania jakością usług żywieniowych. Absolwent tej
specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy
w placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego, przedsiębiorstwach handlowych
i produkcyjnych przemysłu spożywczego, zakładach
żywienia otwartego i zamkniętego oraz instytucjach
zajmujących się edukacją żywieniową i promocją
zdrowego stylu życia.

W ramach własnej inicjatywy studenci Wydziału
organizują wiele studenckich seminariów i konferencji naukowych, rozgrywek sportowych oraz akcji
o charakterze charytatywnym.

Menedżer Systemów Zarządzania NOWOŚĆ
• studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Studia na specjalności Menedżer Systemów Zarządzania to unikatowe studia, które poza wiedzą
teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości
uwzględniają także praktyczne aspekty zarządzania
oraz kształtowania i oceny jakości produktów w całym cyklu ich życia. To charakteryzuje ich oryginalność i niepowtarzalność. To co szczególnie wyróżnia tę specjalność, to realizowany w trakcie studiów
program zgodny z wytycznymi Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji S.A., pozwalający przygotować studentów do uzyskania aż siedmiu certyfikatów kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania
Środowiskowego, Asystenta Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności, Asystenta Systemu
Zarządzania w Laboratorium, Asystenta Systemu
Zarządzania Energią i Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych. Dodatkowym atutem
studiowania na tej specjalności jest możliwość uzyskania certyfikatu Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika Wewnętrznego
Systemu Kontroli.
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Absolwent tej specjalności jest przygotowany do
podjęcia pracy jako specjalista w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, energią
oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem, posiada umiejętności w zakresie planowania, wdrażania,
utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej. Może również podjąć zatrudnienie
w przedsiębiorstwach rzeczoznawczo-kontrolnych
oraz laboratoriach pomiarowych i badawczych.
Menedżer Usług Dietetycznych NOWOŚĆ
• studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Studia na specjalności Menedżer Usług Dietetycznych to interesująca oferta dla osób pragnących
podnosić swoje kompetencje zawodowe w zakresie innowacyjnych usług żywieniowych wpisujących się w trend zdrowego stylu życia człowieka.
Program studiów na tej specjalności umożliwia
uzyskanie wiedzy w zakresie fizjologii żywienia
człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego
ze szczególnym uwzględnieniem planowania diet
leczniczych, współczesnych metod analizy stanu
odżywienia, podstaw diagnostyki laboratoryjnej
niezbędnych w pracy dietetyka, żywienia klinicznego oraz dietoprofilaktyki. W trakcie studiów student
nabywa umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia te przygotowują także
do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
w zakresie takich wąskich specjalizacji, jak:
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dietetyka kliniczna z uwzględnieniem leczenia
żywieniowego, dietetyka sportowa, pediatryczna, czy psychodietetyka. Uzyskane wykształcenie
umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy
w zespołach terapeutycznych i żywieniowych,
w placówkach zajmujących się projektowaniem
diet, profilaktyką zdrowotną oraz poradnictwem żywieniowo-dietetycznym, zakładach żywienia zbiorowego, międzynarodowych korporacjach o profilu
żywnościowo-żywieniowym oraz w wybranych placówkach ochrony zdrowia (przychodnie, poradnie,
hospicja, sanatoria, domy opieki społecznej). Jest
również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Fot. Laboratorium Badawcze

Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami
• studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Studia na specjalności Ochrona Wód i Gospodarka
Odpadami to wyjątkowe studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarówno ochrony wód, jak również
gospodarki odpadami. W trakcie studiów student
zdobywa wszechstronną wiedzę umożliwiającą
dokonywanie oceny zagrożeń dla środowiska związanych z działalnością człowieka i poszukiwanie
rozwiązań zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Nabywa też umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu działania na rzecz inwestycji proekologicznych. Dodatkowym atutem studiów na tej
specjalności jest to, iż dostarczają one studentowi
wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie
certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego wydawanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Kończąc studia, absolwent jest
przygotowany do pracy w firmach zajmujących się
zagospodarowaniem odpadów oraz w instytucjach
monitorujących jakość środowiska. Może również
podjąć pracę w placówkach naukowo-badawczych,
w szkolnictwie zawodowym oraz administracji morskiej.

STUDIA PODYPLOMOWE NA WYDZIALE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
Logistyka i Transport Międzynarodowy
• studia niestacjonarne
Studia podyplomowe Logistyka i Transport Międzynarodowy są kierowane do osób, które chcą poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą procesów
funkcjonowania oraz rozwoju międzynarodowego
sektora transportu, spedycji i logistyki. Dają one
możliwość podniesienia kompetencji i umiejętności osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwach
TSL, jak też planującym swoją karierę zawodową
w branży transportu i logistyki. Pogłębiona wiedza
z zakresu międzynarodowego transportu i usług logistycznych, uwzględniająca aspekty ekonomiczne,
technologiczne, prawne oraz organizacyjne zwiększa możliwości i zdolności uczestników studiów do
sprawnego planowania, negocjowania oraz realizacji i kontroli złożonych procesów transportowych
i magazynowych. Ważnym elementem procesu
kształcenia jest możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyczną, co jest realizowane poprzez
udział przedstawicieli branży TSL w prowadzeniu
zajęć oraz dedykowane wizyty studyjne.
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Usługi Żywieniowe i Dietetyka
• studia niestacjonarne

Zarządzanie Projektami
• studia niestacjonarne

Studia podyplomowe Usługi Żywieniowe i Dietetyka skierowane są do absolwentów studiów
I i II stopnia. Słuchacze zdobędą specjalistyczną
wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego
i chorego z uwzględnieniem najnowszych trendów
i standardów w tym zakresie. Posiądą umiejętności
i kompetencje pozwalające na wykonywanie usług
w obszarze poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Proces
kształcenia uwzględnia również wiedzę o zasadach
i możliwościach prowadzenia własnej działalności
gospodarczej i pobudza do inicjatywy i kreatywności wobec własnej kariery zawodowej. Trzysemestralne studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji dydaktycznych dla słuchaczy posiadających
przygotowanie do nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwenci będą przygotowani do pracy
w ośrodkach prowadzących działalność w zakresie
żywienia człowieka i dietetyki, promocji zdrowia,
placówkach sportowych i odnowy biologicznej oraz
prowadzących działalność edukacyjną.

Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami skierowane są do osób, które planują zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. W trakcie studiów zaprezentowane zostaną metody i techniki oraz narzędzia
zarządzania projektami zarówno pod względem
teoretycznym jak i praktycznym. Celem studiów
jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy o tym
jak prowadzić projekty, z naciskiem na praktyczną
wiedzę oraz nabycie przez uczestników umiejętności stosowania całego spektrum narzędzi Project
Management. Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi paradygmatami i koncepcjami zarządzania
projektami we współczesnych przedsiębiorstwach.
Ponadto omówione zostaną zagadnienia w zakresie
planowania, sterowania i kontroli realizacji projektów oraz metodyk zarządzania projektami. Program
studiów został opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie
perspektywy kreowania kariery zawodowej. Dodatkowo dzięki studiom na tym kierunku absolwent
będzie przygotowany do certyfikacji International
Project Management Association (IPMA).

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa umożliwia studentom podejmowanie
działań przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
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NOTATKI

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:
www.wpit.umg.edu.pl
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Kontakt
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI

#umgdynia

ul. Morska 81 – 87
al. Jana Pawła II 3
81 – 225 Gdynia
81 – 345 Gdynia
e–mail: promocja@umg.edu.pl
www.umg.edu.pl
WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TOWAROZNAWSTWA
ul. Morska 81 – 87
81 – 225 Gdynia
www.wpit.umg.edu.pl
/WPiT.Uniwersytet.Morski.Gdynia

Dziekanat:
tel.: +48 58 558 62 15 (st. stacjonarne)
tel.: +48 58 558 66 06 (st. niestacjonarne)
e–mail: dziekanat@wpit.umg.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
tel.: +48 58 558 63 00 - rekrutacja na sem. zimowy
tel.: +48 58 558 62 67 - rekrutacja na sem. letni
(tylko w godz. pracy Komisji)
e–mail: rswpit@wpit.umg.edu.pl

Jak do nas dojechać?
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Cieplewo

Pruszcz Gdański

Gdańsk Lipce

Gdańsk Orunia

Gdańsk Główny

Gdańsk Stocznia

Gdańsk Politechnika

Gdańsk Wrzeszcz

Gdańsk Zaspa

Gdańsk Przymorze – Uniwersytet

Gdańsk Żabianka
Babi Dół

Gdańsk Oliwa

Sopot Wyścigi
Borkowo

Sopot
Żukowo Wschodnie

Sopot Kamienny Potok

Gdynia Orłowo
Rębiechowo

Pępowo Kartuskie

Gdynia Redłowo
Gdańsk Osowa

Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana
Gdynia Wielki Kack

Gdynia Główna
Gdynia Główna

Uniwersytet
Morski
w Gdyni

Gdynia Stocznia

Gdynia Grabówek

Gdynia Leszczynki

Gdynia Chylonia

Gdynia Cisowa

Rumia Janowo

Rumia

Reda
Reda

Reda Pieleszewo
Reda Rekowo

Wejherowo Śmiechowo

Wejherowo Nanice

Wejherowo

Gościcino Wejherowskie

Luzino

SCHEMAT PRZYSTANKÓW SKM

Więcej info na: www.skm.pkp.pl /
www.zkmgdynia.pl
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Plan Kampusu UMG
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GDYNIA STOCZNIA
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