W numerze

Szanowni Czytelnicy

N

iniejszym przekazuję Państwu kolejny numer naszego kwartalnika. Przedstawiamy w nim relację
z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022. Z tej okazji wszystkim Studentom i Doktorantom życzymy
wiele satysfakcji płynącej z nauki i doskonalenia zawodowego w murach Akademii Morskiej
w Szczecinie, zaś nauczycielom i pozostałym
pracownikom zadowolenia z wykonywanej przez nich pracy.
Pośród ważnych wydarzeń, które prezentujemy na łamach numeru, jest ślubowanie nowo przybyłych do Szkoły Doktorskiej AMS doktorantów. Ponadto nasza uczelnia została laureatem „Polskiej Nagrody
Innowacyjności” oraz została wyróżniona tytułem „Uczelnia Liderów
2021”. O czym również zamieszczamy szczegółowe informacje.
Kontynuując tradycję wywiadów, prezentujemy rozmowę z naszą
redakcyjną koleżanką, panią Teresą Jasiunas. Okazją do rozmowy
był medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej", który pani Teresa
otrzymała w czerwcu br. na podstawie decyzji ministra kultury z rąk
Wojewody Zachodniopomorskiego. Przyczynkiem do drugiego wywiadu – z autorem Słowa wstępu – było postanowienie Prezydenta
RP z dn. 21 lipca br. dotyczące nadania tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
W dziale poświęconym sprawom studenckim przedstawiamy
nowoczesne narzędzia edukacyjne dla studentów AMS. Omawiamy
również będące w naszej ofercie studia z zakresu nawigacji ze specjalnością ratownictwo.
W numerze umieszczamy też ciekawe artykuły dotyczące zdrowia
psychicznego, relację z uroczystego otwarcia centrum szkoleniowego eksploatatorów silników firmy WinGD, prezentacje z przebiegu
28. Konferencji redaktorów czasopism akademickich i portali, a także aktualności dotyczące działalności Chóru AMS.
Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Państwa do przeczytania artykułów w sekcji Marynistyka, gdzie tym razem prezentujemy nietypowe sekstanty oraz wybrane wydarzenia z historii szczecińskiego portu.
Życzę Państwu przyjemności płynącej z lektury Kwartalnika i zachęcam do nadsyłania materiałów do publikacji na naszych łamach.

Akademia Morska w Szczecinie zainaugurowała
rok akademicki 2021/2022
Akademia w oczach nowych studentów
Minister kutury odznaczył pracownika AMS
Uroczyste ślubowanie doktorantów AMS
Akademia Morska laureatem
Polskiej Nagrody Innowacyjności
Wirtualny świat silników
– nowy symulator już w AMS 
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