
Oferta Wydziału Nauk Technicznych DSW podyktowana jest potrzebami dynamicznie rozwijającego się w ostatnich latach 
tak w Polsce, jak i Europie transportu wodnego na śródlądowych drogach wodnych. Prezentowana oferta edukacyjna daje 
studentom możliwość dalszego kształcenia się dla potrzeb transportu śródlądowego i całej gospodarki wodnej.

Absolwent zostanie wyposażony w specjalistyczne umiejętności techniczno-zawodowe w zakresie posługiwania się systemami 
i urządzeniami nawigacyjnymi, obsługi programów i sieci komputerowych, analizy danych oraz statystycznego opracowania 
danych pomiarowych. Będzie więc posiadał umiejętność poruszania się po europejskich śródlądowych drogach wodnych na 
współczesnych statkach śródlądowych oraz umiejętności  praktyczne członka załogi takiego statku.

Oferujemy zajęcia terenowe i trzymiesięczne, objęte planem studiów, praktyki zawodowe realizowane w firmach żeglugi 
śródlądowej z którymi nasza uczelnia ma podpisane umowy o współpracę oraz możliwość realizacji dodatkowych praktyk 
wymaganych przy ubieganiu się o uprawnienia zawodowe.

W efekcie, absolwenci tej specjalności będą mogli zdobyć zatrudnienie w różnych dziedzinach 
gospodarki, a w tym:  
■   w firmach związanych z żeglugą śródlądową;

■   zgodnie z ustawą o żegludze śródlądowej absolwent kierunku nawigacyjnego i właściciel statku
    śródlądowego może być armatorem, a co za tym idzie prowadzić własną działalność gospodarczą;

■   w administracji państwowej, np.: w Urzędach Żeglugi Śródlądowej;

■   w firmach hydrograficznych;

■   w zawodzie geodety po ukończeniu studiów II stopnia i zdaniu stosownych egzaminów państwowych.

Absolwent uzyska
■   dyplom inżyniera nawigatora w specjalności żegluga śródlądowa;

■   pełną wiedzę teoretyczną dla uzyskania patentu kapitana żeglugi śródlądowej klasy A; 

■   pełną wiedzę teoretyczną niezbędną do ubiegania się o dyplom hydrografa klasy B;

■   możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku Nawigacja w jednej z trzech akademii w Polsce lub 
    w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, z chwilą uzyskania odpowiednich uprawnień;

■   możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia na wydziałach geodezyjnych
    w całej Polsce lub w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, z chwilą uzyskania odpowiednich uprawnień.
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