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Polish Naval Academy cooperates with many academic centers in Europe and around the world, taking part in 

international educational programs mainly as a partner. Therefore, it undertakes actions focused on increasing 

academic mobility as academy educates both civilian and military students in technical, humanities and social 

studies. Currently, all faculties are open to international cooperation and take active part in international exchange 

and projects aimed at internationalization of the academic community. Students’ active participation involves 

taking part in international mobility programs such as apprenticeships, internships and studies abroad, teachers as 

well as administrative staff exchange conducting classes, both scientific and language. A significant part of the 

trainings are language courses, which are designed to internationalize all departments dealing with students and 

staff services in order to increase the number of incoming professors, specialists and foreign students. At the same 

time, it increases the attractiveness of the work performed and gives the opportunity for continuous professional 

development for all employees. The university's strategy is designed to provide further development of this course 

of action. Acquiring foreign partners, the university relies on existing contacts and good experience resulting 

therefrom. We constantly monitor the quality of exchanges based on surveys submitted by students and employees, 

based on visits to partner universities, as well as using personal contacts of employees related to the operation of 

the program at the university. Polish Naval Academy has been participating in the European Initiative for the 

Exchange of Military Young Officers initiative for several years, which integrates all military universities in 

Europe, therefore, it was possible to expand contacts, work on joint projects, create joint semesters for various 

types of armed forces. As a result, military students began to participate in long-term foreign exchanges for studies 

and apprenticeships. In addition, under these initiative various short-term scientific and training projects take place 

for both academic teachers and military students, in order to raise their qualifications and develop skills as well as 

transfer knowledge in an international environment. In the coming years, Polish Naval Academy is to plan and 

continue cooperation under this initiative because of the beneficial opportunities it brings. Our university is also a 

member of the Consortium of Uniformed Universities "Konsmund" created in 2014 thanks to the Erasmus + 

program, in which, all uniformed universities in Poland are affiliated. The main purpose of this cooperation is to 

provide equal opportunities for students and employees in participating in mobility, exchange of good practices, 

exchange of contacts, integration of the military environment in Poland, integration of program students and 

organization of various types of projects, e.g. conferences or sports olympics. Thanks to this initiative, many 

students and staff took part in international exchanges and new various interinstitutional agreements were signed. 

Considering the mutual benefits of such cooperation, the university intends to continue it. It is also worth 

mentioning that the university is a partner of KA2 projects, which aim to create new educational programs, 

curricullums in English, as well as to unify the profile of training officers in navy academies in Europe, and allow 

exchange of students and employees, in order to modernize of higher education in Europe, reduce the gap and 

eliminate inequalities between the professional roles and status of women and men in the maritime sector, which 

contributes to the development of the maritime industry and maritime security or defense. Further cooperation in 

this type of initiatives will be conducted as at Polish Naval Academy every social and disabled student has the 

same rights to participate in the exchange, but not earlier than after completing the second semester of first-cycle 

studies or from the first semester at second and third-cycle studies. All student achievements are fully recognized, 

the university has a clear, consistent and accessible system of ECTS credits, so that recognition of a semester 

abroad is as simple as possible. In addition, students can count on the support of Erasmus office employees at 

every stage of mobility and also after its completion. Graduation diplomas are issued in Polish and upon request 

in English. In order to increase students' interest in the possibilities offered by the Erasmus + program, a number 

of promotional activities will be undertaken, including meetings with students who have returned from abroad, an 

intensive information campaign on the website and Facebook, use of student self-government to promote the 

program at individual faculties, meetings students with Erasmus Office employees, or meetings with foreign 

students who study at Polish Naval Academy in Gdynia. The list of subjects currently offered in English will be 

successively expanded so the offer of studies in all faculties will be available to all applicants from abroad. At the 

same time, we would like to mention that the university is ready to switch to the digital circulation of documents, 

both in terms of infrastructure and employee training to meet the requirements set for us in the new EU perspective. 

Polish Naval Academy is to ensure the increase of competitiveness of the university and its graduates on the 

domestic and international labor market within the program. It will have a significant impact on the increase in the 

effectiveness of the functioning of the university, while stimulating the development of the defense industry of the 

region and the country due to the use of scientific potential, increasing the quality of education as well as with the 

effective preparation of future employees to enter the labor market together with integration of the military 

environment in Europe and equal opportunities to participate in the program for people from environments 

burdened with all types of inequality. 
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Akademia Marynarki Wojennej współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie, biorąc 

udział w edukacyjnych programach międzynarodowych głównie jako partner. W związku z tym podejmuje 

działania mające na celu zwiększanie mobilności akademickiej. W uczelni kształci się zarówno studentów 

cywilnych i wojskowych na studiach technicznych oraz humanistycznych i społecznych. Obecnie wszystkie 

wydziały otwarte są na współpracę zagraniczną i biorą czynny udział w wymianie międzynarodowej i projektach 

mających na celu umiędzynarodowienie społeczności akademickiej. Studenci biorą udział w mobilnościach 

zagranicznych takich jak praktyki, staże i studia zagraniczne, a nauczyciele i pracownicy administracyjni w 

wyjazdach w celu prowadzenia zajęć i szkoleniach zarówno naukowych jak i językowych. Bardzo istotną część 

szkoleń stanowią kursy językowe, które mają na celu umiędzynarodowienie wszystkich jednostek zajmujących 

się obsługą studentów i pracowników, tak aby zwiększyć ilość przyjeżdżających profesorów, specjalistów i 

studentów  zagranicznych. Równocześnie zwiększa to atrakcyjność wykonywanej pracy i daje możliwość ciągłego 

rozwoju zawodowego dla wszystkich pracowników. Strategia uczelni przewiduje dalsze rozwój tego kierunku 

działań. Pozyskując partnerów zagranicznych uczelnia opiera się na dotychczasowych kontaktach i 

dobrych doświadczeniach z nich wynikających. Stale monitoruje jakość wymiany na podstawie ankiet składanych 

przez studentów i pracowników, w oparciu o wizyty w uczelniach partnerskich, jak również korzystając z 

osobistych kontaktów pracowników związanych z obsługą programu w uczelni. AMW od kilku lat uczestniczy w 

inicjatywie European Initiative for the Exchange of Military Young Officers, która integruje wszystkie uczelnie 

wojskowe w Europie. Umożliwiło to poszerzenie kontaktów, prace nad wspólnymi projektami, utworzenie 

wspólnych semestrów dla różnych rodzajów sił zbrojnych, dzięki czemu studenci wojskowi zaczęli uczestniczyć 

w długotrwałych wymianach zagranicznych na studia i praktyki. Dodatkowo w ramach tej inicjatywy odbywają 

się różne krótkotrwałe przedsięwzięcia o charakterze naukowym i szkoleniowym zarówno dla nauczycieli 

akademickich jak i studentów wojskowych, dzięki czemu mają oni szanse podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać 

umiejętności oraz przekazywać wiedzę w środowisku międzynarodowym. W kolejnych latach planujemy nadal 

współpracować w ramach tej inicjatywy ze względu na ogromne możliwości jakie ze sobą niesie. Nasza uczelnia 

jest równocześnie członkiem Konsorcjum Uczelni Mundurowych „Konsmund” powstałego w 2014 roku dzięki 

programowi Erasmus+, w którym zrzeszone są wszystkie uczelnie mundurowe w Polsce. Głównym celem tej 

współpracy jest wyrównanie szans studentów i pracowników w udziale w mobilnościach, wymiana dobrych 

praktyk, wymiana kontaktów, integracja środowiska wojskowego w Polsce, integracja studentów programu oraz 

organizacja różnego typu przedsięwzięć np. konferencji czy olimpiad sportowych. Dzięki tej inicjatywie wielu 

studentów i pracowników wzięło udział w wymianach międzynarodowych i zostały podpisane nowe umowy 

międzyinstytucjonalne. Biorąc pod uwagę wzajemne korzyści płynące z takiej współpracy, uczelnia zamierza 

nadal ją kontynuować. Warto również wspomnieć o tym, że uczelnia jest partnerem projektów KA2, które mają 

na celu stworzenie  nowych programów kształcenia w języku angielskim, ujednolicenie profilu kształcenia 

oficerów w akademiach marynarek wojennych w Europie, aby umożliwić wymiany studentów i pracowników oraz 

modernizację szkolnictwa wyższego w Europie tak, aby zmniejszono różnice i wyeliminowano nierówności 

między rolami zawodowymi i statusem kobiet oraz mężczyzn w sektorze morskim, który jest wkładem w rozwój 

przemysłu morskiego, a także bezpieczeństwa morskiego i obronności. Dalsza współpraca w ramach tego typu 

inicjatyw będzie prowadzona. W AMW każdy student również socjalny i niepełnosprawny ma takie same prawa 

do uczestnictwa w wymianie, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub od 

I semestru na studiach II i III stopnia. Wszystkie osiągnięcia studentów są w pełni uznawane, uczelnia dysponuje 

jasnym, spójnym i przystępnym systemem punktów ECTS, tak aby uznanie semestru studiów za granicą było jak 

najprostsze. Ponadto studenci mogą liczyć na wsparcie pracowników biura Erasmusa, na każdym etapie 

mobilności oraz po jej zakończeniu. Dyplomy ukończenia studiów wydawane są w j. polskim oraz na życzenie w 

j. angielskim. W celu zwiększenia zainteresowania studentów możliwościami, jakie oferuje program 

Erasmus+, podjętych zostanie szereg działań o charakterze promocyjnym takich jak spotkania ze 

studentami, którzy wrócili z zagranicy, intensywna akcja informacyjna na stronie internetowej i facebooku, 

wykorzystanie samorządu studenckiego do propagowania programu na poszczególnych wydziałach, 

spotkania studentów z pracownikami Biura Erasmusa, spotkania ze studentami z zagranicy, którzy studiują 

w AMW. Lista przedmiotów oferowanych obecnie po angielsku będzie sukcesywnie rozszerzana, tak aby oferta 

studiów na wszystkich kierunkach była dostępna dla wszystkich chętnych z zagranicy. Jednocześnie pragniemy 

nadmienić, że uczelnia jest przygotowana do przejścia na cyfrowy obieg dokumentów, zarówno pod względem 

infrastrukturalnym jak i przeszkolenia pracowników, tak aby spełnić wymagania stawiane nam w nowej 

perspektywie UE. Działania AMW w Programie mają zapewnić wzrost konkurencyjności uczelni i jej 

absolwentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będą miały istotny wpływ na wzrost efektywności 

funkcjonowania uczelni, a równocześnie stymulować rozwój przemysłu obronnego regionu i kraju. Umożliwią 

pełne wykorzystanie potencjału naukowego, podniesienie jakości kształcenia oraz skuteczne przygotowanie 

przyszłych pracowników do wejścia na rynek pracy. Jak również przyczynią się do integracji środowiska 



wojskowego w Europie i wyrównają szanse do uczestnictwa w programie dla osób ze środowisk obarczonych 

wszelkiego typu nierównością. 


