W numerze

Szanowni Czytelnicy

N

iniejszym mam przyjemność przekazać Państwu pierwszy w 2021
roku numer Akademickich Aktualności Morskich. W związku z tym,
że Akademia Morska w Szczecinie znalazła się
wśród laureatów prestiżowego grona „Diamentów Forbesa 2021”, jako materiał wprowadzający
przedstawiamy dotyczący tego wyróżnienia wywiad z rektorem uczelni, dr. hab. inż., kpt. ż.w.
Wojciechem Ślączką, prof. AMS.
Pośród materiałów prezentujących wyniki prac naukowych
przedstawiamy ciekawy artykuł autorstwa prof. Lucjana Gucmy
poświęcony projektowi MAGS, realizowanemu przez Europejską
Agencję Kosmiczną we współpracy z naszą uczelnią. Prezentujemy
także interesujący wywiad z prof. Tadeuszem Szelangiewiczem na
temat prac badawczo-rozwojowych dotyczących autonomicznych
jednostek pływających.
W sekcji kształcenie przedstawiamy aż trzy artykuły poruszające zagadnienia podwyższania kompetencji marynarzy w zakresie
wykorzystania technologii informacyjnych. Tematyka ta została nakreślona z punktu widzenia kadry akademickiej i jednego z naszych
studentów, p. Michała Kolmanna.
Jak zwykle, w bieżącym numerze nie zabrakło artykułów marynistycznych. Przedstawiamy historię statku s/s Smok ex s/s Robur VII
oraz wspomnienie o kpt. ż.w., st. pilocie morskim Janie Zygmuncie
Prüfferze autorstwa kpt. ż.w. Wiktora Czappa.
Przedstawiamy również aktualności z życia uczelni, nowości wydawnicze oraz sukcesy Chóru AMS i naszych sportowców. Życzę
przyjemności z lektury kwartalnika i jak zawsze, zachęcam do nadsyłania artykułów, które chcieliby Państwo opublikować na naszych
łamach
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MAGS – projekt europejskiej agencji
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Kompetencje IT
w kształceniu marynarzy
Informatyka w AMS
– w stronę technologii cyfrowych
Szczere spojrzenie na jakość szkoleń
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22
24

Centrum Eksploatacji Obiektów
Pływających – flagowy projekt AMS
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