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Dodaj komentarz: Udostępnij:

8 października 2022 roku o godz. 11:00 na pokładzie żaglowca „Dar Młodzieży" odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w intencji pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni.
Zobacz zdjęcia z wydarzenia.
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Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się od hymnu państwowego oraz podniesienia flagi państwowej. Następnie głos
zabrał rektor UM w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Rektor UM w Gdyni podkreślił, że naczelnymi wartościami uczelni są prawda i rzetelność w nauce i kształceniu, ścisłe
powiązanie procesu kształcenia z potrzebami otoczenia gospodarczego, równowaga pomiędzy teorią i praktyką, a także
innowacyjność oraz otwartość.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest armatorem trzech statków:

Materiały promocyjne partnera

Literacki Nobel dla Annie Ernaux

- Szanowni Państwo, drodzy Studenci! Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2022/2023. Uniwersytet Morski w Gdyni
pisze historię swojego kolejnego stulecia, albowiem kształcimy nieprzerwanie od ponad 100 lat - powiedział prof.
dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. - Pierwsze zajęcia w Szkole Morskiej w Tczewie – poprzedniczce naszego
Uniwersytetu – rozpoczęły się 8 grudnia 1920 roku. Ówczesna młodzież wróciła właśnie z wojny polsko-
bolszewickiej. Kraj uzyskał dostęp do morza, z którym symbolicznych zaślubin zimą, 10 lutego 1920 roku dokonał
generał Józef Haller, wrzucając pierścień w wody Zatoki Puckiej.

znanego na całym świecie żaglowca "Dar Młodzieży",●

statku badawczo-szkoleniowego "Horyzont II",●

statku badawczego „Imor”.●
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