
– Jest pan zwią za ny z uczel nią od ro -
ku 1992, naj pierw ja ko stu dent,
a od 1998 ja ko pra cow nik. był pan tu
w okre sie naj waż niej szych prze mian,
zdo by wa nia sta tu su uni wer sy te tu. któ re
zmia ny uwa ża pan za naj istot niej sze?

– Rze czy wi ście, by łem świad kiem prze -

kształ ceń, któ re moż na uznać za ka mie nie mi -

lo we w dzie jach uczel ni. W ro ku 2001 Wyż sza

Szko ła Mor ska sta ła się Aka de mią Mor ską,

Żyję 
moją pracą
RoZ mo wa Z dR. hab. inż. iRe ne usZem CZaR now skim, 

pRo Rek to Rem ds. na uki uni weR sy te tu moR skie go w gdy ni

a od ro ku 2018 je ste śmy uni wer sy te tem. Ja ko

pro rek tor ds. na uki by łem za an ga żo wa ny

w dzia ła nia or ga ni za cyj ne wy ni ka ją ce z ko -

niecz no ści speł nie nia wy ma gań usta wy

o szkol nic twie wyż szym. 

– Zmia ny na zwy uczel ni by ły od zwier -
cie dle niem głę bo kich prze mian w jej spo -
so bie dzia ła nia…

– To by ły zmia ny po dyk to wa ne uwa run ko -

wa nia mi spo łecz ny mi, ocze ki wa nia mi w sto -
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sun ku do uczel ni, wy ma ga nia mi współ cze -

snych pra co daw ców, ale tak że roz wo jem

tech no lo gii, któ ra dia me tral nie zmie ni ła spo -

sób pra cy, a co za tym idzie – spo sób, w ja ki

kształ ci my na szych stu den tów. Po wsta ły no -

we kie run ki i spe cjal no ści, zmie ni ły się pro -

gra my kie run ków tra dy cyj nych. Kształ ci my

przede wszyst kim ofi ce rów flo ty han dlo wej

oraz ka drę dla za ple cza go spo dar ki mor -

skiej…
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do któ rych tra fia ją na si ab sol wen ci. W ten

spo sób bu du je my za ufa nie do na sze go „pro -

duk tu”, któ rym są świet nie wy kształ ce ni

i przy go to wa ni do pra cy mło dzi lu dzie.

– uni wer sy tet mor ski od dzie więt na stu
lat jest człon kiem iamu – mię dzy na ro -
do we go sto wa rzy sze nia uni wer sy te tów
mor skich. to do bre fo rum wy mia ny wie -
dzy i do świad czeń?

– Zde cy do wa nie tak, zwłasz cza że ak tyw nie

uczest ni czy my w pra cach róż nych or ga nów tej

or ga ni za cji, dzia ła my w sek cjach te ma tycz -

nych. Kil ka krot nie prze wod ni czy li śmy róż nym

ko mi sjom i ze spo łom IAMU, a od te go ro ku

po raz ko lej ny bę dzie my od po wia dać za pra ce

ko mi sji do spraw aka de mic kich. W ten spo sób

bu du je my na szą po zy cję wśród gra czy z tej sa -

mej bran ży, po ka zu je my się świa tu. Po -

za IAMU je ste śmy rów nież ak tyw ni na fo rum

IMO. Nasz dy plom mor ski speł nia mię dzy na -

ro do we stan dar dy IMO, a my uczest ni czy li śmy

w ich two rze niu. UMG brał udział w opra co -

wa niu mię dzy na ro do wych stan dar dów do ty -

czą cych kom pe ten cji dla ofi ce rów elek try ków.

Pra cow ni cy UMG sta le ak tyw nie pra cu ją

w róż nych ko mi sjach przy IMO. 

– uczel nia re ali zu je du żo pro jek tów, m.in.
z nCbiR. na co są one ukie run ko wa ne?

– Ma my rze czy wi ście kil ka pro jek tów

i wśród nich są te słu żą ce po pra wie ja ko ści

kształ ce nia, zdo by wa niu po trzeb nych kom -

pe ten cji – twar dych i mięk kich – i cer ty fi ka -

tów. Wpro wa dza my no we kie run ki, mo dy fi -

ku je my te już pro wa dzo ne, za pew nia my

stu den tom kon sul ta cje z do rad ca mi za wo do -

wy mi, uczy my ich, jak wcho dzić na spe cy ficz -

ny, mię dzy na ro do wy ry nek pra cy. Pod no si my

tak że kwa li fi ka cje pra cow ni ków dy dak tycz -

nych i ad mi ni stra cyj nych, któ rzy nie mo gą od -

sta wać od świa to wych stan dar dów, je śli

chce my, że by UMG był po waż nie trak to wa ny

przez na szych part ne rów. Sta ra my się bacz -

nie przy glą dać ocze ki wa niom ryn ku, ob ser -

wu je my, w ja kim kie run ku idzie świat.

– to do bra stra te gia, ale nie wie rzę, że
ko niecz ność sta łe go do kształ ca nia się
bu dzi po wszech ny en tu zjazm.

– Uczel nia to prze cież or ga ni za cja, któ rej

za so ba mi są stu den ci, na uczy cie le aka de mic -

cy i pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni. Mu si pa no -

wać mię dzy ni mi sy ner gia, a to moż li we jest

tyl ko wte dy, gdy wszy scy zdo by wa ją kom pe -

ten cje po zwa la ją ce im efek tyw nie współ pra -

co wać. Na przy kład je śli chce my uczest ni -

czyć w pro jek tach (a chce my!), mu si my

wie dzieć, jak sku tecz nie do nich przy stę po -

wać, roz li czać, ra por to wać. Wszy scy mu si my

się te go na uczyć. 

– dla ta kiej uczel ni jak uni wer sy tet
mor ski „wy cho wa nie” wy so ko kwa li fi ko -
wa nej ka dry dy dak tycz nej to wa ru nek
sku tecz ne go dzia ła nia i funk cjo no wa nia
na ryn ku mię dzy na ro do wym.

– Dla te go tak wiel kim wy zwa niem jest dla nas

two rze nie ścież ki awan su pra cow ni -

ków – zwłasz cza mło dych – da ją ce im atrak cyj -

ną per spek ty wę roz wo ju. Z dru giej stro ny

chce my roz wi jać kom pe ten cje mięk kie dy dak -

ty ków w od po wie dzi na zmie nia ją ce się ocze ki -

wa nia stu den tów. To do me na za rząd cza, my ślę,

że jest tu po trzeb ny no wy duch. Oczy wi ście,

nie da się zro bić wszyst kie go „z mar szu”, ale

trze ba wie dzieć, że zmia ny są ko niecz ne. 

– am bit ne za da nia ma ją swo ją ce nę – ich
re ali za cja wy ma ga cza su i wy sił ku.

– My ślę, że pra ca to tak że mo ja pa sja, któ ra

da je mi sa tys fak cję i speł nie nie.

– dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała anna wdowińska

pora na rektora

dR hab. inż. 
iRe ne usZ CZaR now ski

Ab sol wen t Wy dzia łu Elek trycz ne go Wyż szej Szko ły

Mor skiej. Był dok to ran tem na Wy dzia le Elek tro ni ki,

Te le ko mu ni ka cji i In for ma ty ki Po li tech ni ki Gdań skiej.

W 2004 uzy skał na Po li tech ni ce Po znań skiej sto pień

dok to ra na uk tech nicz nych w dys cy pli nie in for ma ty ka,

a w 2012 na Po li tech ni ce Wro cław skiej sto pień dok to -

ra ha bi li to wa ne go w dzie dzi nie na uk tech nicz nych.

Specjalista w za kre sie tech no lo gii in for ma cyj nych, sys te -

mów in for ma tycz nych. Je go dzia łal ność na uko wa kon cen -

tru je się na za gad nie niach sztucz nej in te li gen cji, ucze nia ma -

szy no we go, sie ci neu ro no wych, eks plo ata cji da nych, opty -

ma li za cji i al go ryt mów ewo lu cyj nych. In dek s Hir scha 12. 

Od 1998 zwią za ny z Uni wer sy te tem Mor skim w Gdy -

ni, po cząt ko wo pracował na sta no wi sku asy sten ta, obec -

nie na sta no wi sku pro fe so ra uczel ni. Od 2016 pro rek to r

ds. na uki w Uni wer sy te cie Mor skim w Gdy ni i prze wod -

ni czą cy se nac kiej ko mi sji ds. na uki.

– …z któ rych zna ko mi ta więk szość
pra cu je za gra ni cą.

– To praw da, ale więk szość za ro bio nych pie -

nię dzy kon su mu ją w Pol sce. A jest to nie ma ła

su ma: w na szej oce nie rocz nie z kont ar ma to -

rów do Pol ski ja ko upo sa że nie mo że wpły wać

na wet dwa mi liar dy eu ro. To im po nu ją ca kwo -

ta, ale też na si ab sol wen ci są świet ny mi fa chow -

ca mi, więc ich wy na gro dze nie wy no si śred nio

pięt na ście ty się cy zło tych mie sięcz nie w przy -

pad ku ofi ce ra, do na wet czter dzie stu ty się cy

zło tych dla ka pi ta na. Wła ści wie nie znam żad ne -

go przy pad ku na sze go ab sol wen ta, któ ry nie

mógł by zna leźć pra cy w za wo dzie. 

– Czy w epo ce glo ba li za cji bał tyk jest na -
dal na szym oknem na świat? od rzu tow ce
są szyb sze od stat ków, ro man tyzm pra cy
na mo rzu też już tro chę wy wie trzał.

– Chy ba nie do koń ca ko rzy sta my z atu tu,

ja kim jest do stęp do mo rza. Bał tyk jest i na dal

po wi nien być na szym oknem na świat, w naj -

lep szym te go sło wa zna cze nia. Bo do stęp

do mo rza to nie tyl ko moż li wość trans por to -

wa nia to wa rów stat ka mi, ale tak że ogrom ne

za ple cze dla te go trans por tu na lą dzie: por ty,

cen tra lo gi stycz ne, ba zy kon te ne ro we, spe -

dy cja. To rów nież dzie siąt ki ty się cy miejsc

pra cy w fir mach zwią za nych z trans por tem

mor skim i prze wo zem to wa rów. Ab sol wen ci

na sze go kie run ku lo gi sty ka są przez pra co -

daw ców ku po wa ni „na pniu”! 

– a prze mysł stocz nio wy?
– To dziś do me na Da le kie go Wscho du, ale

już w pro duk cji kom po nen tów dla kon struk -

cji of fsho ro wych, ta kich jak ele men ty mor -

skich elek trow ni wia tro wych czy plat form

wiert ni czych, oraz w pro duk cji stat ków spe -

cja li stycz nych je ste śmy w grze. Ab sol wen ci

Uni wer sy te tu Mor skie go pra cu ją w tej bran -

ży, są też za trud nia ni na stat kach do ob słu gi

plat form i do brze się od naj du ją na tym ryn ku.

Kon klu du jąc: z mo rza się ży je, mo rze ży wi,

więc mu si my o nie dbać. 

– na uczel ni, któ rej ab sol wen ci
w znacz nej czę ści pra cu ją za gra ni cą,
umię dzy na ro do wie nie to prio ry tet.

– Oczy wi ście, bo mu si my wie dzieć, co się

dzie je na ryn ku pra cy za wo dów mor skich,

któ ry jest dziś to tal nie zglo ba li zo wa ny. Kon -

tak ty mię dzy na ro do we stu den tów i pra cow -

ni ków to za ra zem szan sa na zdo by cie naj bar -

dziej ak tu al nej mor skiej wie dzy, ale tak że

uzy ska nie po trzeb nych na tym świa to wym

ryn ku kom pe ten cji. To tak że bu do wa nie mar -

ki uczel ni wśród za gra nicz nych ar ma to rów,

byłem świadkiem 
przekształceń, 

które można uznać 
za kamienie milowe 
w dziejach uczelni
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