Wydział Oceanografii i Geografii
O wydziale	
Nowoczesna infrastruktura naukowa i edukacyjna Wydziału Oceanografii i Geografii UG zlokalizowana jest w dwóch miejscach: w Kampusie Gdyńskim, gdzie swoją siedzibę ma Instytut Oceanografii oraz w Kampusie Bałtyckim, gdzie zlokalizowany jest Instytut Geografii. Wydział posiada również dwie stacje terenowe – Stację Morską w Helu oraz Stację Limnologiczną w Borucinie nad Jeziorem Raduńskim.
Od roku 2016 wydział stanie się armatorem nowego statku badawczego, 50 metrowego katamaranu ‘OCEANOGRAF’. Statek będzie używany do prowadzenia interdyscyplinarnych badań środowiska Morza Bałtyckiego oraz do prowadzenia ćwiczeń terenowych dla studentów wydziału.
Kadra
Na wydziale pracuje 213 osób (stan na 1 października 2016 r.). Wśród nich, 131 osób to nauczyciele akademiccy (profesorzy, adiunkci i asystenci). Istotną grupę stanowią pracownicy naukowo-techniczni i techniczno-inżynieryjni w liczbie 54 osób. Wydział zatrudnia również 18 pracowników administracyjnych oraz 10 marynarzy.
Badania/współpraca zagraniczna
Instytut Oceanografii podejmuje interdyscyplinarne badania naukowe w strefie brzegowej mórz szelfowych. Badania są skoncentrowane głównie na obszarze południowego Bałtyku, jednakże pracownicy naukowi eksplorują także regiony polarne. Główna tematyka badawcza dotyczy następujących zagadnień:
	wody, siedliska i ekosystemy przybrzeżne na obszarach chronionych Natura 2000;
	zanieczyszczenie środowiska morskiego, stopnień oddziaływania działalności człowieka na środowisko morskie;
	nowe metody badania ekosystemów morskich, między innymi modele ekohydrodynamiczne opisujące stan oraz przewidujące zmiany w wybranych basenach Morza Bałtyckiego;

	interdyscyplinarne badania nad zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych morza
	badania społecznego i ekonomicznego znaczenia ekosystemów morskich dla człowieka.

Zakres badań prowadzonych przez Instytut Geografii wyznaczają współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest odpowiedź na zagadnienia związane z interakcją człowiek – środowisko oraz określenie wpływu tych interakcji na przyrodę, społeczeństwo, rozwój ekonomiczny i przestrzeń. Wśród badań prowadzonych w Instytucie Geografii znajdują się następujące grupy tematyczne:
	zmiany klimatyczne jako problem środowiskowy i wyzwanie społeczne;
	wpływ działalności ludzkiej na środowisko;
	lokalizacja działalności gospodarczej oraz inwestycji;
	eksploracja oraz eksploatacja odnawialnych źródeł energii;
	powstawanie i funkcjonowanie miast oraz rozwój regionów i krajów.

Wydział współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami zagranicznymi, na których studenci mogą studiować w ramach programu Erasmus+. Pracownicy Instytutu Oceanografii prowadzą szeroką naukową współpracę z siecią morskich instytutów badawczych oraz obserwatoriów środowiska morskiego w ramach konsorcjum EuroMarine.
Międzynarodowa współpraca naukowa w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej opiera się między innymi na kontaktach z uczelniami z krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Natomiast geolodzy współpracują z kluczowymi firmami z branży, np. PGNiG czy LOTOS Petrobaltic.
Wyniki/sukcesy	Wydział od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce rankingu MNiSW wśród uczelni kształcących w zakresie nauk o Ziemi. W 2012 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po dokonaniu oceny instytucjonalnej na Wydziale Oceanografii i Geografii, przyznało ocenę wyróżniającą, poświadczoną Certyfikatem Jakości Kształcenia ważnym do 2020 roku.

Wydział jest wydawcą międzynarodowego czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”, które jest kompleksowym i rzetelnym źródłem najnowszej wiedzy w obszarze zarówno nauk oceanologicznych, jak i hydrobiologicznych. Czasopismo znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej renomowanych czasopism naukowych.
WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII 
81-378 Gdynia
al. Marszałka Piłsudskiego 46
tel.: +48 58 523 6617, www.oig.ug.edu.pl
WŁADZE
Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii
dr hab. Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6610, e-mail: waldemar.surosz@ug.edu.pl
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
dr hab. Wojciech Tylmann, professor nadzwyczajny
tel.: +48 523 6645, e-mail: wojciech.tylmann@ug.edu.pl
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 523 6500, e-mail: joanna.fac-beneda@ug.edu.pl
Prodziekan ds. Kształcenia
Dr Ewa Szymczak
tel.: +48 523 6645, e-mail: ewa.szymczak@ug.edu.pl
 














INSTYTUT OCEANOGRAFII
Dyrektor Instytutu Oceanografii –dr hab. Mariusz Sapota, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6827,fax: +48 58 523 6678
e-mail: mariusz.sapota@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju –dr hab. Dorota Burska
tel.:+48 58 523 6827,fax: +48 58 523 6678
e-mail: dorota.burska@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Edukacji i Kształcenia – dr Stella Mudrak-Cegiołka
tel.: +48 58 523 6827,fax: +48 58 523 6678
e-mail: stella@ocean.ug.edu.pl

ZAKŁAD BIOLOGII I EKOLOGII MORZA
Kierownik – dr hab. Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny
tel: +48 58 523 6701, fax: +48 58 523 6712
e-mail: waldemar.surosz@ug.edu.pl 
Obszary badań:
	Badania krótkookresowych i długoterminowych zmian w strukturze biocenoz wodnych w zakresie fitoplanktonu, fitobentosu i ichtiofauny
	Wpływ wybranych czynników środowiskowych na podstawowe procesy życiowe roślin
	Taksonomiczne i populacyjne badania roślin i zwierząt (ryby) w ekosystemach wodnych
	Występowanie zakwitów sinic i ich potencjalna toksyczność
	Zasolenie jako czynnik modyfikujący zawartość metali ciężkich w sinicach bałtyckich
	Sozologia wybrzeża polskiego Bałtyku
	Występowanie i znaczenie gatunków obcych w Bałtyku.

PRACOWNIA EKOLOGII ROŚLIN MORSKICH 
Kierownik – dr hab. Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6701, fax: +48 58 523 6712
e-mail: waldemar.surosz@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Wpływ czynników stresujących na wzrost i ultrastruktury komórkowe sinic bałtyckich
	Identyfikacja toksycznych gatunków cyanobakterii
	Identyfikacja i oznaczanie w środowisku stężenia hepato- i neurotoksyn produkowanych przez cyanobakterie
	Badania nad przyczynami i skutkami zakwitów toksycznych gatunków cyanobakterii.

PRACOWNIA ICHTIOLOGII
Kierownik – dr hab. Mariusz Sapota, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6601, fax: +48 58 523 6712
e-mail: mariusz.sapota@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Biologia i ekologia ichtiofauny wód przybrzeżnych
	Skład i dynamika ichtiofauny wód przybrzeżnych
	Czynniki środowiskowe wpływające na strukturę płci, reprodukcję oraz wzrost ryb
	Gatunki nierodzime, ich biologia i oddziaływanie na środowisko
	Długoterminowe zmiany w strukturze troficznej przybrzeżnych wód morskich.

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII MORSKIEJ
Kierownik – prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
tel: +48 58 523 6721
e-mail: hanna.mazur-marzec@ug.edu.pl 
Obszary badań:
	Izolacja i charakterystyka związków biologicznie aktywnych – z zastosowaniem metod chromatograficznych, elektroforezy i spektrometrii mas

	Ocena aktywności biologicznej metabolitów w testach m.in. z zastosowaniem mikroorganizmów, enzymów uczestniczących w kluczowych szlakach metabolicznych, linii komórkowych, roślin wyższych i skorupiaków

Izolacja, identyfikacja i charakterystyka organizmów produkujących związki biologicznie aktywne – z zastosowaniem metod genetycznych, chemicznych oraz mikroskopowych
Badania obecności genów kodujących białka biorące udział w biosyntezie związków biologicznie aktywnych oraz analizę czynników wpływających na ich ekspresję
ZAKŁAD FUNKCJONOWANIA EKOSYSTEMÓW MORSKICH
Kierownik – prof. dr hab. Maciej Wołowicz
tel.: +48 58 523 6858, fax: +48 58 523 6678
e-mail: maciej.wolowicz@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Naturalne i antropogeniczne zmiany w ekosystemach estuariowych i brzegowych
	Aktywność fotosyntetyczna i mechanizmy foroochronnemikto fitobentosu oraz planktonu
	Genetyka i fizjologia organizmów morskich
	Struktura sieci troficznych oraz migracja zanieczyszczeń w obrębie sieci troficznej
	Określanie ryzyka ekologicznego ekosystemów morskich.

PRACOWNIA EKOFIZJOLOGII ROŚLIN MORSKICH
Kierownik – prof. dr hab. Adam Latała
tel.: +48 58 523 6894, fax: +48 58 523 6678
e-mail: adam.latala@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Izolacja z wód bałtyckich szczepów glonów z różnych grup taksonomicznych i utrzymywanie ich w monogatunkowych kulturach w Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA) w celu lepszego poznania i zachowania bioróżnorodności Morza Bałtyckiego
	Charakterystyka właściwości autekologicznych i ekofizjologicznych glonów z kolekcji CCBA
	Charakterystyka mikroglonów bałtyckich pochodzących z kolekcji CCBA w aspekcie ich wykorzystania jako gatunki wskaźnikowe stanu środowiska naturalnego 
	Wykorzystanie mikroskopu świetlnego (LM) i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) do poznania budowy morfologicznej bałtyckich mikroglonów
	Pomiar tempa fotosyntezy (mikrorespirometr i elektroda tlenowa), fluorescencji PAM oraz wyznaczanie krzywych świetlnych fotosyntezy i analiza zawartości barwników fotosyntetycznych (HPLC) w celu opisania mechanizmów fotoadaptacyjnych glonów
	Ocena oddziaływania czynników środowiskowych i ich interakcji w doświadczeniach czynnikowych na tempo wzrostu glonów, przebieg fotosyntezy oraz produkcję barwników fotosyntetycznych i produkcję pierwotną glonów bałtyckich
	Ocena oddziaływania wysokich natężeń promieniowania PAR oraz promieniowania UV na wzrost i fotoadaptacje bałtyckich okrzemek i sinic w eksperymentach semilaboratoryjnych
	Zastosowanie testów glonowych do oceny toksycznego oddziaływania różnych związków pochodzenia antropogenicznego, ksenobiotyków, takich jak ciecze jonowe (ILs) czy perfluorowane związki alifatyczne (PFAS).

PRACOWNIA BIOINDYKACJI ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Kierownik –dr hab. Adam Sokołowski, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6856, fax: +48 58 523 6678
e-mail: adam.sokolowski@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Wykorzystanie metody izotopowej do rekonstrukcji powiązań troficznych w środowisku morskim 
	Wpływ składowania CO2 pod dnem Morza Bałtyckiego na ekosystemy morskie
	Struktura sieci troficznych i transfer zanieczyszczeń
	Ekofizkologiczne przystosowania małży morskich do warunków środowiskowych
	Skład, struktura i funkcjonowanie zbiorowisk mikrofitobentosu w Zatoce Gdańskiej
	Bogactwo gatunkowe i różnorodność biologiczna zbiorowisk okrzemek w strefie przybrzeżnej mórz
	Wykorzystanie zbiorowisk mikrobentosu w badaniach ekotokstykologicznych.

PRACOWNIA EKOLOGII ESTUARIÓW
Kierownik – prof. dr hab. Maciej Wołowicz
tel.: +48 58 523 6858, fax: +48 58 523 6678
e-mail: maciej.wolowicz@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Genetyka populacji i ekologia molekularna organizmów morskich
	Zagrożenia ekotoksykologiczne i ich wpływ na organizmy morskie
	Adaptacje ewolucyjne związane z zaburzeniami środowiskowymi w ekosystemach morskich
	Zastosowanie bezkręgowców bentosowych do biomonitoringu
	Wpływ ksenoestrogenów na gospodarkę hormonalną morskich bezkręgowców
	Zastosowanie biotechnologii w poprawie jakości środowiska morskiego.

ZAKŁAD BADAŃ PLANKTONU MORSKIEGO
Kierownik – prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
tel.: +48 58 523 6847, fax: +48 58 523 6678
e-mail: maria.iwona.zmijewska@ug.edu.pl
Obszary badań:
	wpływ czynników środowiskowych na faunę pelagiczną

zmienność sezonowa w ekosystemie pelagialu
zmienność morfologiczna, morfometryczna i genetyczna kluczowych gatunków zooplanktonu, w szczególności Copepoda i Siphonophora;
strategie życiowe i behawioralne wybranych gatunków fauny pelagicznej;
czynniki wpływające na skład meroplanktonu i jego funcjonowanie;
PRACOWNIA PLANKTONU ANTARKTYKI
Kierownik – prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
tel.: +48 58 523 6847, fax: +48 58 523 6678
e-mail: maria.iwona.zmijewska@ug.edu.pl
ZAKŁAD EKOLOGII EKSPERYMENTALNEJ ORGANIZMÓW MORSKICH
Kierownik –dr hab. Urszula Janas, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6867, fax: +48 58 523 6678
e-mail: urszula.janas@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Różnorodność biologiczna zespołów bentosowych Zatoki Gdańskiej – zmiany przestrzenne, sezonowe, wieloletnie
	Gatunki nierodzime: rozmieszczenie i dynamika populacji; adaptacja do nowych warunków środowiska; rola w ekosystemie i znaczenie dla człowieka
	Wpływ czynników środowiskowych i antropogenicznych na bezkręgowce morskie – zachowanie; odżywianie (konsumpcja i asymilacja pokarmu); wydalanie; metabolizm (tlenowy i całkowity); osmo- i jonoregulacja; skład biochemiczny, elementarny (CHN) i wartość energetyczna
	Związki organiczne pozyskiwane z organizmów bałtyckich – ich występowanie, właściwości i możliwość zastosowania w przemyśle oraz biotechnologii (np. chityna, kolagen)
	Bioindykatory i biomarkery jako narzędzie określania jakości środowiska morskiego
	Szacowanie społeczno-ekonomicznej wartości ekosystemów morskich (bezpośredniej pośrednie metody wartościowania usług ekosystemów, wartość ochrony różnorodności biologicznej, wartość ekologiczna, systemy wspierania decyzji).

ZAKŁAD CHEMII MORZA I OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Kierownik – prof. dr hab. Jerzy Bolałek
tel.: +48 58 523 6833, fax: +48 58 523 6678
e-mail: jerzy.bolalek@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Transformacja substancji chemicznych w środowisku morskim.

PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Kierownik – prof. dr hab. Jerzy Bolałek
tel.: +48 58 523 6833, fax: +48 58 523 6678
e-mail: jerzy.bolalek@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Przestrzenne i czasowe zmiany składu chemicznego (C, N, P, Si, Fe, S) zawiesiny i osadów
	Przestrzenne i czasowe zmiany składu chemicznego (substancji biogenicznych oraz Na+, K+, Mg2+, Ca2+, I-, F-, Cl-, SO42-) w wodach interstycjalnych
	Strumienie zawiesiny i jej składowych (C, N, P, Si, Fe, S) oraz dynamika ich przemian w kolumnie wody i osadzie
	Zmiany parametrów chemicznych środowisk wodnych powodowane antropopresją (zrzuty ścieków, solanki, bagrowanie, trałowanie)
	Formy węgla, azotu, fosforu i siarki oraz ich przekształcenia w osadach i wodach porowych
	Wymiana substancji biogenicznych na styku osadu i wody w różnych warunkach oksydacyjno-redukcyjnych
	Interakcje pomiędzy odpadami plastikowymi oraz innymi zanieczyszczeniami w środowisku morskim.

PRACOWNIA CHEMII MORZA I ATMOSFERY
Kierownik – prof. dr hab. Lucyna Falkowska
tel.: +48 58 523 6832, fax: +48 58 523 6678
e-mail: lucyna.falkowska@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Transformacje składu chemicznego atmosfery na styku morza i lądu
	Wpływ warunków synoptycznych na substancje toksyczne i niebezpieczne w aerozolach nadmorskiej atmosfery
	Węgiel elementarny i organiczny w areozolach w powietrzu nad Trójmiastem
	Rtęć, pochodne chloro- i bromoorganiczne oraz fenole w morskiej sieci troficznej; akumulacja i detoksyfikacja w rybach, ssakach morskich i ptakach
	Badanie biodostępności organicznej rtęci z mięśni i wątroby ryb bałtyckich techniką in vitro
	Alokacja zanieczyszczeń antropogenicznych przez ptaki morskie w rejonie Morza Bałtyckiego
	Określanie udziału źródeł antropogenicznych (przemysł, transport, budownictwo, rolnictwo) w zanieczyszczeniu powietrza strefy brzegowej południowego Bałtyku.

PRACOWNIA TRWAŁYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Kierownik –dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6829, fax: +48 58 523 6678
e-mail: elzbieta.niemirycz@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Kumulacja Trwałych Związków Organicznych w różnych elementach środowiska morskiego (wodzie, osadach i organizmach żywych)
	Podział źródeł przenikania Trwałych Związków Organicznych do środowiska
	Biomagnifikacja Trwałych Związków Organicznych w organizmach
	Transformacja rozpuszczonej materii organicznej pod wpływem promieniowania słonecznego
	Czynniki warunkujące dostawanie się zanieczyszczeń do morza
	Analiza substancji śladowych (dioksyn) za pomocą metod HRGC i HPLC

Uzupełnienie badań chemicznych jakości środowiska testem toksyczności – Microtox®
ZAKŁAD GEOLOGII MORZA
Kierownik – dr hab. Małgorzata Witak, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6816, fax: +48 58 523 6678
e-mail: malgorzata.witak@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Stratygrafia i sedymentologia w środowisku morskim
	Geofizyka morza
	Geodynamika wybrzeży klifowych oraz ochrona brzegów klifowych
	Morfolitodynamika
	Wybrane problemy ochrony polskich brzegów morskich
	Współczesne procesy geologiczne brzegu morskiego obszarów polarnych
	Systemy hydrogeologiczne wybrzeża.

PRACOWNIA STRATOGRAFII I SEDYMENTOLOGII
Kierownik – dr hab. Małgorzata Witak, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6816, fax: +48 58 523 6678
e-mail: malgorzata.witak@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Biostratygrafia i litostratygrafia osadów czwartorzędowych
	Procesy sedymentacyjne w środowisku morskim
	Napływ i sedymentacja osadów rzecznych 
	Ewolucja postglacjalna Bałtyku Południowego oraz jego wybrzeża
	Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji w oparciu o dane paleobiologiczne oraz litologiczne
	Mikroskamieniałości jako bioindykatory zmian paleoekologicznych.

PRACOWNIA GEOFIZYKI MORSKIEJ
Kierownik – dr hab. Jarosław Tęgowski, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 68 17,fax: +48 58 523 6678
e-mail: jaroslaw.tegowski@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Bezinwazyjne metody badania dna morskiego
	Gaz w osadach dennych zbiorników wodnych
	Badania polarne –procesy i dynamika cielenia lodowców, morfodynamika dna
	Podwodny szum akustyczny w wodach Arktyki.

PRACOWNIA GEOLOGII STOSOWANEJ
Kierownik – dr hab. Leszek Łęczyński, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6818, fax: +48 58 523 6678
e-mail: leszek.leczynski@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Badania strefy brzegowej ze szczególnym uwzględnieniem transformacji brzegów klifowych
	Wody podziemne: określenie stanu równowagi pomiędzy wodami podziemnymi i wodami morskimi
	Charakterystyka fizyko-chemiczna osadów morskich
	Systemy ochrony brzegów morskich
	Metody geologiczne i geofizyczne w archeologii
	Badania geologiczne w obszarach polarnych.



ZAKŁAD OCEANOGRAFII FIZYCZNEJ
Kierownik – prof. dr hab. Adam Krężel
tel.: +48 58 523 6888, fax: +48 58 523 6678
e-mail: adam.krezel@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Badania rozprzestrzeniania się w morzu substancji pochodzących z lądu
	Modelowanie procesów ekologicznych w strefie brzegowej, Zatoce Gdańskiej i Bałtyku
	Modelowanie procesów hydrodynamicznych oraz struktury termicznej rzek oraz jezior
	Rozwijanie metod analizy satelitarnych i lotniczych obrazów morza i strefy brzegowej.

PRACOWNIA DYNAMIKI MORZA
Kierownik – dr hab. Witold Cieślikiewicz, profesor nadzwyczajny 
tel.: +48 58 523 6875,fax: +48 58 523 6678
e-mail: witold.cieslikiewicz@ug.edu.pl
Tematyka badawcza:
	Badanie długookresowych zmian wahań poziomu Morza Bałtyckiego oraz prądów
	Pionowy transport substancji biogenicznych w Bałtyku
	Modelowanie pola prądów falowych w brzegowej strefie morza
	Identyfikacja i modelowanie fal podgrawitacyjnych.

PRACOWNIA TELEDETEKCJI I ANALIZY PRZESTRZENNEJ
Kierownik – prof. dr hab. Adam Krężel
tel.: +48 58 523 6888, fax: +48 58 523 6678
e-mail: adam.krezel@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Teledetekcja akustyczna:
	uzasadnienie i doskonalenie algorytmów oszacowania biomasy ryb i zooplanktonu oraz identyfikacji ich gatunków (metoda: modelowanie numeryczne, pomiary i analiza danych)
	opracowanie technik rozpoznawania osadów morskich (metoda: modelowanie numeryczne, pomiary i analiza danych)
	opracowanie algorytmów klasyfikacji habitatów bentosowych (metoda: modelowanie numeryczne, pomiary i analiza danych)
	badania zjawisk hydrodynamicznych na podstawie analizy szumów akustycznych(metoda: pomiary i analiza danych)
	opracowanie algorytmów klasyfikacji habitatów bentosowych (metoda: modelowanie numeryczne, pomiary i analiza danych)
	badania zjawisk hydrodynamicznych na podstawie analizy szumów akustycznych(metoda: pomiary i analiza danych)
	Teledetekcja satelitarna:
	tworzenie i doskonalenie metod przetwarzania informacji satelitarnej (AVHRR, SeaWiFS, Meteosat, MSG) do poziomu map tematycznych oraz wykorzystanie tych map do badania procesów zachodzących w morzu
	opracowywanie pól parametrów fizycznych, wyznaczane bezpośrednio na podstawie danych satelitarnych (np. pole temperatury powierzchni morza)
	tworzenie map charakteryzujących różne aspekty stanu środowiska przyrodniczego morza, których utworzenie warunkowane jest uwzględnieniem danych o przestrzennym rozkładzie parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych w morzu (np. mapy charakteryzujące zjawisko zakwitu fitoplanktonu, dynamiki i zasięgu rozpływu wód lądowych, głębokości strefy eufotycznej etc.).

KOLEKCJA KULTUR GLONÓW BAŁTYCKICH
Kierownik – prof. dr hab. Adam Latała
tel.: +48 58 523 6894, fax: +48 58 523 6678
e-mail: adam.latala@ug.edu.pl
Obszary badań:
CCBA założona w połowie lat 80 ubiegłego stulecia posiada status uniwersytecki. Obecnie jest średniej wielkości, ale intensywnie rozwijającą się kolekcją zlokalizowaną w Instytucie Oceanografii UG. W jej skład wchodzi około 150 oryginalnych szczepów bałtyckich sinic, zielenic, okrzemek i wiciowców roślinnych oraz niewielka ilość szczepów słodkowodnych wyizolowanych z wielu różnorodnych siedlisk. Kolekcja kultur zawiera szczepy pochodzące z różnych rejonów Polski (głównie z Bałtyku) i wciąż wzbogacana jest o nowe szczepy. W kolekcji CCBA przetrzymywane są również szczepy glonów pozyskane z zaprzyjaźnionych kolekcji europejskich. Kultury są monogatunkowe i w większości nieakseniczne.
PRACOWNIA APARATURY OCEANOGRAFICZNEJ
Kierownik – inż. Jerzy Drzazgowski
tel.: +48 58 523 6825, fax: +48 58 523 6678
e-mail: jerzy.drzazgowski@ug.edu.pl
Zadania:
	Projektowanie i produkcja niestandardowych instrumentów naukowych
	Ulepszanie istniejącego wyposażania
	Asystowanie podczas operowania sprzętem oceanograficznym oraz utrzymanie go w najlepszej kondycji
	Naprawa i niezbędne modyfikacje sprzętu
	Zarządzanie i nadzór nad laboratoriami komputerowymi Instytutu Oceanografii
	Asystowanie przy instalacji specjalistycznego oprogramowania oraz przy jego użytkowaniu.

STACJA MORSKA W HELU
Kierownik – dr Iwona Pawliczka vel Pawlik
tel.: +48 58 675 0836, fax: +48 58 675 0420
e-mail: iwona.pvp@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Biologia i ekologia ryb strefy brzegowej Bałtyku
	Biologia i ekologia bałtyckich ssaków morskich 
	Ochrona rzadkich gatunków i biotopów Bałtyku
	Narodowe centrum badań ssaków morskich żyjących w polskich wodach Bałtyku.

STATEK BADAWCZY „OCEANOGRAF-2” 
Specjalista ds. taboru pływającego – dr inż. Jacek Hałaczkiewicz
tel.: +48 725 99 1053
e-mail: jacek.halaczkiewicz@ug.edu.pl
p.o. Kierownika statku – Andrzej Bigaj
tel: +48 725 99 1052

INSTYTUT GEOGRAFII
Dyrektor – prof. dr hab. Mirosław Miętus
tel.: +48 58 523 6503, fax: +48 58 523 6505
e-mail: miroslaw.mietus@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych – dr Mirosława Malinowska
tel.: +48 58 523 6504, fax: +48 58 523 6505
e-mail: miroslawa.malinowska@ug.edu.pl
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju – dr Grażyna Chaberek-Karwacka
tel.: +48 58 523 6589, fax: +48 58 523 6505
e-mail: grazyna.chaberek-karwacka@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Badania z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej.


KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ
Kierownik – dr hab. Iwona Sagan, professor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6581, fax: +48 58 523 6590
e-mail: iwona.sagan@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Procesy metropolizacji
	Problem suburbanizacji
	Przemiany społeczno-demograficzne miast postsocjalistycznych
	Procesy rewitalizacji obszarów śródmiejskich
	Turystyka
	Rozwój przedsiębiorczości w regionach zurbanizowanych
	Jakość życia w mieście
	Polityka miejska i regionalna
	Procesy migracyjne
	Współpraca transgraniczna.

KATEDRA GEOGRAFII ROZWOJU REGIONALNEGO
Kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
tel.: +48 58 523 6558, fax: +48 58 523 6505
e-mail: tadeusz.palmowski@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Teoretyczne i metodologiczne podstawy nauk środowiskowych i przestrzennych
	Zasoby morza i walory nadmorskiego położenia jako czynniki rozwoju regionalnego
	Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania i przemian nadmorskich systemów człowiek – środowisko
	Geopolityczne uwarunkowania użytkowania zasobów i walorów Morza Bałtyckiego
	Międzynarodowa współpraca regionalna w Europie Bałtyckiej
	Transformacja portów i miast nadmorskich w Europie Bałtyckiej
	Przemiany „water frontów” w Europie Bałtyckiej
	Rola transportu i tranzytu morskiego w kształtowaniu gospodarki regionów nadmorskich
	Przemiany w sytuacji społecznej, demograficznej, zdrowotnej, ekonomicznej i politycznej społeczeństw europejskich krajów postkomunistycznych.

KATEDRA GEOGRAFII FIZYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Kierownik – dr hab. Mariusz Kistowski, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6552, +48 58 523 65 99
e-mail: mariusz.kistowski@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
	Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju zrównoważonego
	Teoria i praktyka ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w szczególności tzw. strategicznych
	Kompleksowe (geoekologiczne) badania środowiska przyrodniczego
	Teoria i praktyka kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego
	Relacje człowiek – środowisko 
	Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w badaniach i ochronie środowiska
	Geomorfologia dynamiczna, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fluwialnych.

KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
Kierownik – prof. dr hab. Mirosław Miętus
tel.: +48 58 523 6525
e-mail: miroslaw.mietus@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Zagadnienia skali lokalnej, tj. problematyka związana z topoklimatem Pojezierza Kaszubskiego, a w szczególności rynny Jezior Raduńskich
	Klimatyczny bilans wodny rejonu Żuław Wiślanych oraz zagadnienia związane z opadami w rejonie delty Wisły
	Procesy regionalne oraz związki z lokalnymi warunkami klimatycznymi, hydrologicznymi i oceanograficznymi
	Zmienność oraz zmiany klimatyczne w rejonie Wybrzeża i Pomorza i ich związek z procesami globalnymi
	Zagadnienia morskie, klimat mórz i oceanów; zastosowanie technik statystycznego downscalingu w badaniach klimatycznych.

KATEDRA GEOMORFOLOGII I GEOLOGII CZWARTORZĘDU
Kierownik – prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz
tel.: +48 58 523 65 43, fax: +48 58 523 6543
e-mail: stanislaw.fedorowicz@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Geomorfologia Polski północnej
	Paleogeografia schyłku plejstocenu i holocenu
	Metodyka datowań osadów czwartorzędowych (TL, Pb-210, Cs-137)
	Dynamika strefy brzegowej południowego Bałtyku
	Badania osadów jeziornych.

KATEDRA HYDROLOGII
Kierownik – dr hab. Roman Cieśliński, profesor nadzwyczajny 
tel.: +48 58 523 6529, fax: +48 58 523 6529
e-mail: roman.cieslinski@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Przemiany stosunków wodnych delty Wisły pod wpływem procesów naturalnych i w wyniku antropopresji
	Potamiczny transport biogenów na obszarze Pobrzeży Południowobałtyckich
	Elementarna struktura hydrograficzna obszarów młodoglacjalnych i deltowych
	Zagrożenia degradacyjne jezior i zalewów przybrzeżnych
	Zagadnienia metodyczne wykorzystania technik GIS (MapInfo, ArcView, Idrisi) w badaniach hydrologicznych regionów nadmorskich i pojeziernych.

KATEDRA LIMNOLOGII
Kierownik –dr hab. Dariusz Borowiak, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 65 49, fax: +48 58 523 6549
e-mail: dariusz.borowiak@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior Pomorza
	Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania rozwoju abiotycznej struktury systemów limnicznych
	Rola jezior przepływowych w transformacji jakości wody zlewni młodoglacjalnych
	Limnologiczne odrębności jezior polarnych i wysokogórskich
	Kartografia teoretyczna; semantyka języka mapy.

PRACOWNIA KARTOGRAFII, TELEDETEKCJI I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
Kierownik – dr inż. Pavel Neytchev
tel.: +48 58 523 65 23, fax: +48 58 523 6523
e-mail: pavel.neytchev@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Kartografia teoretyczna
	Teledetekcja w praktyce
	Kartografia i GIS
	Badania kartograficzne i teledetekcja – zmiany warstw hydrograficznych
	Analiza czynników zagrożenia powodziowego oraz tworzenie zbioru danych lokalizacji zagrożeń w celu ułatwienia szybkiej reakcji służbom antykryzysowym.

KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Kierownik – prof. dr hab. Zdzisław Kordel
tel.: +48 58 523 6568
e-mail: zdzislaw.kordel@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Społeczne, gospodarcze i kulturowe interakcje przestrzenne
	Region Zatoki Gdańskiej jako przedmiot polityki przestrzennej w XX wieku
	Ekonomika miast i regionów
	Wsparcie logistyczne a zrównoważony rozwój miast i regionów
	Decyzje lokalizacyjne podmiotów gospodarczych a polityka przestrzenna władz lokalnych
	Kulturowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
	Ekonomiczne skutki procesów demograficznych
	Przemiany demograficzne w okresie transformacji społeczno-ustrojowej
	Krajobrazy kulturowe jako materialny i mentalny wyraz przestrzeni zurbanizowanej
	Polityka społeczna i gospodarcza
	Zarządzanie przedsiębiorstwem
	Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego jako kategoria polityki gospodarowania przestrzenią
	Interakcje pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami publicznej polityki przestrzennej
	Historia planowania przestrzennego rozwoju aglomeracji gdańskiej po 1945 r.
	Historia urbanistyki Gdańska w latach 1850-1990.

PRACOWNIA DYDAKTYKI GEOGRAFII
Kierownik – dr Teresa Sadoń-Osowiecka
tel.: +48 58 523 6550
e-mail: teresa.sadon-osowiecka@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Edukacja geograficzna i przyrodnicza
	Dydaktyka przedsiębiorczości
	Regionalizm w nauczaniu geografii
	Konstruowanie wiedzy geograficznej przez uczniów
	Ocenianie wspierające a poziom wiedzy
	Geografia na egzaminach zewnętrznych
	Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcjach geografii
	“Program ukryty" w szkolnej geografii
	Wprowadzanie praktycznej przedsiębiorczości w szkołach
	Edukacja ekologiczna.

STACJA LIMNOLOGICZNA W BORUCINIE
Kierownik naukowy – dr hab. Dariusz Borowiak, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6521
e-mail: dariusz.borowiak@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Parowanie z powierzchni wodnej jezior
	Uwarunkowania stratyfikacji termiczno-tlenowej w jeziorach
	Jakość wody jezior i ich rola w transformacji materii rozpuszczonej.

REDAKCJA CZASOPISMA NAUKOWEGO “OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES”
Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Marcin Pliński
Kierownik redakcji – mgr Grzegorz Kozłowski
Sekretarz redakcji – dr Anna Dziubińska
tel.: +48 58 523 6612, fax: +48 58 523 6612
e-mail: ohs@ug.edu.pl
Usługi redakcyjne
	Recenzje wykonywane przez międzynarodowych ekspertów
	Weryfikacja językowa przyjętych do publikacji artykułów
	Szybki proces recenzji i prac edytorskich
	Szeroki dostęp do opublikowanych prac.

Polityka czasopisma
	Czasopismo jest otwarte zarówno na tematykę związaną ze środowiskiem morskim, jak i słodkowodnym, zapewniając w ten sposób czytelnikom dostęp do szerokiego spektrum wiedzy.
	Publikujemy artykuły autorstwa zarówno początkujących, jak i doświadczonych naukowców, dzięki czemu prace wzajemnie się uzupełniają, a czytelnicy uzyskują możliwość porównania różnych podejść do danego problemu.
	Zapewniamy wsparcie młodym naukowcom, o świeżych oraz polemicznych poglądach na temat danego przedmiotu, którzy mają u nas możliwość zestawienia swojej wiedzy z doświadczeniem uznanych specjalistów.

CENTRUM GIS
Kierownik – dr hab. Jacek Urbański, profesor nadzwyczajny
tel.: +48 58 523 6577
e-mail: jacek.urbanski@ug.edu.pl
Obszary badań:
	Modelowanie procesów hydrologicznych za pomocą GIS 
	Integracja obrazów LANDSAT z GIS w celu analizy wód powierzchniowych strefy brzegowej i jezior 
	Programowanie GIS.


