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ANEKS Nr 1

do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2015 roku

o wsp61nym prowadzeniu rniedzvuczelnlanego, unikatowego kierunku studi6w II stopnia

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE, zwanych dalej Studiami,

Zawarty w dniu Iipca 2019 r. porniedzy:

Politechnlka Gdanskij
z siedziba w Gdarisku, ul. G. Narutowicza 11/12,
reprezentowana przez JM Rektora prof. dr. hab. ini. Krzysztofa Wilde,

Uniwersytetem Morskim w Gdyni
z siedzlba w Gdyni, ul. Morska 81-97,
reprezentowana przez JM Rektora prof. dr. hab. ini . JanuszaZarebskiego,

Akadernla Marynarki Wojennej w Gdyni
z sledziba w Gdyni, ul. inz. 1. Smidowicza 69,
reprezentowana przez JM Rektora-Komendanta Kontradmirala prof. dr . hab. Tomasza Szubrychta ,

Uniwersytetem Gdanskim
z siedzlba w Gdarisku, ul. Jana Bazvriskiego 8, 80-309,
reprezentowana przez JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdale ,

zwanych dalej Stronami Porozumienia,

Na mocy niniejszego Aneksu Uniwersytet Gdariski przvstepu]e do Porozumienia z dnia 17 grudnia
2015 roku, na co zgode wvrazaja pozostale Strony Porozumienia.

Z uwagi na powyisze Strony uzgadniaja, ze:

I. Dotychczasowa tresc Porozumienia z dnia 17 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie
nastepujace:

§1

Doceniajac role badari kosmicznych w rozwoju nowoczesnego spoteczeristwa Strony Porozumienia
podejmuja si~ wsp61nego prowadzenia rnledzvuczelnlanego, unikatowego, kierunku studi6w II
stopnia - TECHNOLOGIE KOSMICZNE ISATELITARNE

§2



Studia b<:dq prowadzone wsp61nie przez podstawowe jednostki organizacyjne Stron Porozumienia.
Zasady wsp61pracyokres]! umowa zawarta w formi e pisemnej, kt6ra w szczegotnosclwskaze podm iot
odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on.

§3
Strony Porozumienia ckresla wsp61ny program stu di6w, zgodnie z ustawa Prawo 0 Szkolnictwie
Wyzszym i Nauce z dnia 20 Iipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z poin. zm.) , prowadzqcy do
osiagniec la jednoli t ych efekt6w uczenia sill wraz z przypisanymi do poszczeg61nych zaj<:c tego
procesu punktami ECTS.

§4

1. Porozum ienie zostaje zawart e na czas nieokreslonv,
2. Zmiana tresci niniejszego Porozum ienia moze nastaplc w formie pisemnej pod rygorem

nlewaznosd.

§S
Kazda ze Stron Porozum ienia rnoze je wypowiedziec pisemnie na szesc mlesiecv przed zakoriczeniem
kazdego roku akadem ickiego, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia warunk6w zapewnienia
kontynuacji pelnego cyklu Studi6w stude ntom, kt6rzy Sq w t rakcie nauki.

§6
Porozumienie sporzqdzono w czterech jed nobrzm iqcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron
Porozumienia ."

II. Niniejszy Aneks wchodzi w zvcle z dniem podp isania.
III. Aneks sporzadzono w czerech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazde] ze

St ron .

Rektor Politechni ki Gdariskiej

Prof . dr hab. lnz. Krzysztof Wilde

Rektor-komendant Akademii Maryna rki Wojennej w Gdyni

Kontradm iral prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Rektor Uniwersytetu Morskiego
wGdyni

Prof. dr hab. lnz. JanuszZarebski

Rektor Uniwersytetu Gdariskiego

Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdala
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Porozumienie

zawarte w dniu 17 grudnia 2015 roku pornledzy:

Akademlq Marynarki Wojennej w Gdyni, zwana dalej AMWG, reprezentowana przez komandora prof. dr
\ ' hab. Tomasza Szubrychta- Rektora-Komendanta AMWG;

Akademi'l Morsk'l w Gdyni, zwana dalej AMG, reprezentowana przez prof. zw. dr hab. inz. Piotra
Jedrzejowicza - Rektora AMG;

Politechnika Gdansk'l. zwana dalej PG, reprezentowana przez prof. zw. dr hab. lnz. Henryka Krawczyka 
Rektora PG,

zwanymi dalej Stronami Porozumienia,

o wspolnvm utworzeniu i prowadzenlu stud low w ramach ml~dzyuczelnianego, unikatowego kierunku
studiow technologie kosmiczne i satelitarne, zwanych dalej Studiami.

Strony Porozumienia uzgadnlajq:

§1

Docenlajac role badali kosmicznych w rozwoju nowoczesnego spoteczelistwa Strony Porozumienia

\ podejmuja s i~ ulworzenia mtedzvuczelnlanego, unikatowego, kierunku studlow technicznych II stopnia 

technologie kosmiczne i satelitarne.

§2

Studia b~d,! prowadzone wspclnie przez podslawowe jednostki organizacyjneSiron Porozumienia.

§3

Slrony Porozumlenia okreslq wspolnv program ksztalcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla

Szkolnlctwa Wyzszego, prowadzacv do osiagniecla jednolilych efektow ksztakenia wraz z przypisanymi do

poszczegolnvch rnodulow tego procesu punktarni EGS.

§4

Porozumienie zostaje zawarte na czas nleokreslonv,

§ 5

Kazda ze Siron Porozumienia moze je wypowiedziee pisemnie na szese miesi~cy przed zakoliczeniem

kazdego roku akademickiego, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia warunkow zapewnienia konlynuacji

petnego cyklu Studiow studentom, ktorzy S'lw lrakcle nauki.



§6

Porozumienie sporzadzo no w lrzech [ednobrzrnlacych egzemplarzach, po jednym dla kazde] ze SIron

Porozumienia.

PROREKTOR ds, ksztalcenia

Aka demii Marynarki Wojennej w Gdyni

\1;' T =\
Y Dr hab.

Jerzy Kojkol

prof. nadzw. AMW

PROREKTOR ds. ksztafcenla

Akademil Morskiej w Gdyni

Dr hab. inz,

Miroslaw Czechowski

prof. nadzw. AM

PROREKTOR ds. kszlafcenia

Politechnikl Gdanskiej

Dr hab. int

Marek Dzida

prof. nadzw. PG


