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Uniwersytet Morski w Gdyni uruchomił kierunek z obszaru
o shore
18/03/2022 / energia wiatru, odnawialne źródła energii / @ Łukasz Pająk

Pixabay / @ hpgruesen
Uniwersytet Morski w Gdyni uruchomił nowy kierunek studiów podyplomowych: „Zarządzanie
ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”. Partnerem kierunku została
rma PGE Baltica.
Podpisanie umowy odbyło się w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w
Gdyni (UMG).

Studia podyplomowe Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle
wydobywczym i energetyce wiatrowej, dzięki unikatowej strukturze
programu łączą wiedzę teoretyczną i ekspercką, a dzięki bogatemu
zasobowi rzeczywistych przypadków pokazują także praktyczny aspekt
zarządzania ryzykiem. Realizacja tych studiów przyczynia się do rozwoju
kadry świadczącej usługi niezbędne w energetyce morskiej, świadomej
zagrożeń i ich konsekwencji, potra ącej dokonać analizy i oceny ryzyka, oraz
zaplanować i skutecznie realizować działania eliminujące i ograniczające
ryzyko.
mówi rektor UMG prof. Adam Weintrit

Jego zdaniem program tych studiów realizuje jeden z celów strategicznych UMG, jakim jest
kształcenie wysoko wykwali kowanych kadr dla szeroko rozumianej gospodarki morskiej, co mnie,
jako Rektora UMG bardzo cieszy, bo w pełni wpisuje się w realizowany przez mnie program rozwoju
Uczelni.
Wspieraj Włącz oszczędzanie na Patronite
Nowe studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw
prowadzących działalność w całym przemyśle o shore i jego sektorach składowych. Z oferty mogą
skorzystać zarówno specjaliści z branży OO&G (O shore Oil&Gas), jak i OWE (O shore Wind Energy).
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przede wszystkim z efektywnym i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem w
projektach o shore. .Zadba o to wykwali kowana kadra złożona m.in. ze
specjalistów od żeglugi morskiej, bezpieczeństwa, prawa, a także
ekspertów-praktyków z sektora morskiej energetyki wiatrowej.
tłumaczy rzeczniczka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dr Agnieszka
Czarnecka

Będziesz otrzymywać informacje na tematy związane z
ekologią i ochroną środowiska. Dodatkowo praktyczne
wskazówki jak oszczędzać i być ekoodpowiedzialnym.
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Absolwenci kierunku zdobędą szeroką wiedzą i umiejętności związane

Nowy kierunek studiów podyplomowych to obranie przez Wydział
Nawigacyjny kursu w stronę nowych trendów w nauce, jakie wyznaczają
dynamicznie rozwijający się przemysł i gospodarka. To również
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przygotowanie wykwali kowanej kadry do współczesnych zagadnień w
przemyśle morskim. Cieszę się, że idziemy z duchem czasu i odpowiadamy

Zapisz się

na zapotrzebowanie dyktowane przez rynek pracy w obszarze przemysłu
morskiego.
zauważa dziekan Wydziału Nawigacyjnego UMG dr Tomasz Neumann

Partnerem głównym studiów jest PGE Baltica z Grupy PGE.

Do budowy i rozwoju programu o shore potrzebujemy kompetentnych kadr.
Dlatego jestem dumny z podjęcia współpracy z Uniwersytetem Morskim w
Gdyni, bo oznacza to, że w niedalekiej przyszłości na rynku pracy pojawią się
wykwali kowani eksperci z obszaru morskiej energetyki wiatrowej
wykształceni w Polsce.
mówi prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski

Wśród kadry dydaktycznej programu studiów będzie m.in. pracownik PGE Baltica, Rafał Żendarski,
absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG, który w PGE Baltica kieruje przygotowaniami do budowy
zaplecza O&M, czyli wszystkich kwestii dotyczących konserwacji i utrzymania morskich farm
wiatrowych.
Nowe studia podyplomowe będą trwały dwa semestry i obejmą łącznie 190 godzin zajęć
dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne. Pierwszy semestr
studiów rozpoczyna się w marcu 2022 roku.
Do 3 marca 2022 można było wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.
Utworzenie nowych studiów podyplomowych na Wydziale Nawigacyjnym UMG zostało
zainicjowane listem intencyjnym dotyczącym współpracy badawczej i edukacyjnej, który w maju
2021 roku podpisały PGE, Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
oraz Duński Uniwersytet Techniczny (Danmarks Tekniske Universitet). Intencją tej współpracy było
m.in uruchomienie studiów specjalizacyjnych na UMG w Gdyni.
źródło: naukawpolsce.pap.pl

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje/zestawienie/artykuł do końca. Jeśli cenisz sobie
zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.
Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na
adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę
Wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii
ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na
tematy związane z ekologią. Prognoza
zanieczyszczenia środowiska dla Polski,
Europy i Świata. Przegląd najważniejszych
katastrof i klęsk ekologicznych w Polsce i
na świecie. Użyteczne informacje
dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji,
stowarzyszeń, polskich i
międzynarodowych organizacji
zajmujących się ochroną środowiska i
przyrody.

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej
świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas


codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy

to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony
środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej
uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu
jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą.
Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów,
oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie
skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią
większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem
ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi
związkami.

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których
wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich de cytem,
ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie.
Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2
powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz
zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj
że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu,
więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę,
że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że
człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na
rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma
ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj
przepaści.

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z
wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy
jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to
taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie
powoduje jego niszczenia.

Encyklopedia ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna stanowi
praktyczne i precyzyjnie opracowane
kompendium wiedzy o ekologii, ochronie
środowiska i przyrodzie. Obejmuje terminy
wywodzące się ze wszystkich nauk
przyrodniczych. Zapewnia szybki dostęp
do poszukiwanych haseł ekologicznych i
przyporządkowanym im informacją.
utrwalić wiedzę. Kierowana jest do
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