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KONTAKT 

promocja@pg.gda.pl 

tel. 58 347 29 16 

PROGRAM 

 
    

CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ PIERWSZA PIERWSZA PIERWSZA PIERWSZA ––––    OGÓLNAOGÓLNAOGÓLNAOGÓLNA        
    

  godz. 10.00-12.00 

          Dziedziniec im. Daniela G. Fahrenheita 

 

Dziewczęta, które do nas przyjdą będą miały możliwość zapoznania się z ofertą 

dydaktyczną, a także wzięcia udziału w warsztatach kreatywnych, zręcznościowych 

i twórczych. Towarzyszyć nam będzie DJ Goskee, który gra podczas imprez studenckich 

w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” oraz łazik marsjański LEM 

skonstruowany przez naszych studentów. 

 

 

godz. 10.15 Rozpoczęcie dnia otwartego 

godz. 10.20 Widowiskowe doświadczenia fizyczne – Koło Naukowe Studentów Fizyki 

godz. 10.35 Szybki kurs tańca Bollywood – International Students Association 

godz. 10.50 Samoobrona dla kobiet – sekcja Teakwondo 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Organizator Organizator Organizator Organizator                 PartnerzyPartnerzyPartnerzyPartnerzy    



 

godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00----12.00, s12.00, s12.00, s12.00, sttttoiska warsztatowooiska warsztatowooiska warsztatowooiska warsztatowo----informacyjneinformacyjneinformacyjneinformacyjne    

„Wybierz kierunek dla siebie”„Wybierz kierunek dla siebie”„Wybierz kierunek dla siebie”„Wybierz kierunek dla siebie” – stoisko informacyjno-kreatywne, czyli wszystko na temat zasad 

rekrutacji. 

„Jaki zawód „Jaki zawód „Jaki zawód „Jaki zawód wybrać?”wybrać?”wybrać?”wybrać?” – doradca zawodowy czeka w pogotowiu aby pomóc dziewczynom 

w podjęciu dobrych decyzji. 

„Lustro nieskończoności”, „Ruroorgany”„„Lustro nieskończoności”, „Ruroorgany”„„Lustro nieskończoności”, „Ruroorgany”„„Lustro nieskończoności”, „Ruroorgany”„    „„„„Przesyłanie dźwięku za pomocą światła”, „Magiczne Przesyłanie dźwięku za pomocą światła”, „Magiczne Przesyłanie dźwięku za pomocą światła”, „Magiczne Przesyłanie dźwięku za pomocą światła”, „Magiczne 

wahadło”wahadło”wahadło”wahadło” – studenci z Koła Naukowego Studentów Fizyki zaprezentują jak można bawić się fizyką. 

(Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) 

„Strefa przyszłej s„Strefa przyszłej s„Strefa przyszłej s„Strefa przyszłej studentki WEiA”tudentki WEiA”tudentki WEiA”tudentki WEiA” – studenci wprowadzą młodsze koleżanki w tajemnice 

studenckiego życia, przedstawią ofertę edukacyjną oraz możliwości rozwoju poza zajęciami 

dydaktycznymi, odpowiedzą na nurtujące pytania. W planie pokazy projektów studenckich, 

prelekcja materiału foto o wydziale, studenckie rozmowy o życiu oraz konsultacje z wykładowcą na 

tematy dowolne. (Wydział Elektrotechniki i Automatyki) 

„Drukarka do pian„Drukarka do pian„Drukarka do pian„Drukarka do pianki na kawie”ki na kawie”ki na kawie”ki na kawie”,,,, „„„„CyberOkoCyberOkoCyberOkoCyberOko”, „”, „”, „”, „Strzelnica optyczna”, „Bezprzewodowa Strzelnica optyczna”, „Bezprzewodowa Strzelnica optyczna”, „Bezprzewodowa Strzelnica optyczna”, „Bezprzewodowa 

transmisja optyczna”transmisja optyczna”transmisja optyczna”transmisja optyczna” – okazja do sprawdzenia jak działają wynalazki zrealizowane przez 

studentów i pracowników naukowych wydziału ETI, konkurs strzelecki z nagrodami oraz warsztaty 

dla dziewczyn. (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) 

„Sklej most z makaronu”„Sklej most z makaronu”„Sklej most z makaronu”„Sklej most z makaronu”,,,, „Zmierz się z nami”, „Quiz„Zmierz się z nami”, „Quiz„Zmierz się z nami”, „Quiz„Zmierz się z nami”, „Quiz----Bud”Bud”Bud”Bud” – budowanie makaronowego mostu, 

okazja aby sprawdzić jak działa sprzęt geodezyjny i budowlany oraz dokonać swoich pierwszych 

pomiarów, a także szansa na wykazanie się nową wiedzą i zdobycie nagród w quizie. (Wydział 

Inżynierii Lądowej i Środowiska) 

„Jak powstają implanty?”„Jak powstają implanty?”„Jak powstają implanty?”„Jak powstają implanty?” – niepowtarzalna szansa na podjęcie wyzwania i zaprojektowania 

implantu dla wybranego pacjenta. (Wydział Mechaniczny) 

„„„„NoNoNoNogigigigi    mamamamająjąjąją    mocmocmocmoc””””,,,, „Wiązanie węzłów żeglarskich„Wiązanie węzłów żeglarskich„Wiązanie węzłów żeglarskich„Wiązanie węzłów żeglarskich”, „Celne oko”„Celne oko”„Celne oko”„Celne oko” – zachęcamy do skorzystania 

z wyjątkowego roweru i przekonania się ile mocy dziewczyny mają w nogach – najlepsze wyniki 

będą nagrodzone. Szybkie szkolenie z wiązania węzłów żeglarskich dla przyszłych żeglarek oraz 

test dla tych, co już to potrafią, a także rzucanie do celu rzutkami ratowniczymi. (Wydział 

Oceanotechniki i Okrętownictwa) 

„Mał„Mał„Mał„Małe co nieco na dobry począteke co nieco na dobry począteke co nieco na dobry począteke co nieco na dobry początek”, „Chińskie tradycje na PG”„Chińskie tradycje na PG”„Chińskie tradycje na PG”„Chińskie tradycje na PG” – czyli krótkie warsztaty 

z przedsiębiorczości i ekonomii,  a także nauka pisania imion po chińsku i tradycja parzenia herbaty 

w wykonaniu naszych studentów z Chin. (Wydział Zarządzania i Ekonomii) 

„Jakie zawody reprezentują kobiety zatrudnione w firmach przemysłowych”„Jakie zawody reprezentują kobiety zatrudnione w firmach przemysłowych”„Jakie zawody reprezentują kobiety zatrudnione w firmach przemysłowych”„Jakie zawody reprezentują kobiety zatrudnione w firmach przemysłowych” – spotkanie 

z przedstawicielkami firmy Eaton. 

  
 
 



 

CZĘŚĆ DRUGA CZĘŚĆ DRUGA CZĘŚĆ DRUGA CZĘŚĆ DRUGA ––––    WYDZIAŁOWAWYDZIAŁOWAWYDZIAŁOWAWYDZIAŁOWA    
    

godz. 12.00  

Dziedziniec im. Daniela G. Fahrenheita  
 

Uczestniczki dnia otwartego, w towarzystwie naszych przewodniczek, wyruszą na pasjonującą, 

pełną niespodzianek wycieczkę po wybranym wydziale. 

Dobra radaDobra radaDobra radaDobra rada:::: Lepiej być wcześniej niż za późno, jak już grupa wyruszy to odnalezienie jej nie będzie 

łatwe. Start ze stoisk wydziałowych. 
 

Wydział Elektrotechniki i AutomatykiWydział Elektrotechniki i AutomatykiWydział Elektrotechniki i AutomatykiWydział Elektrotechniki i Automatyki 

wycieczka do laboratorium badawczego LINTE^2 

WAŻNWAŻNWAŻNWAŻNE!E!E!E! na zwiedzanie laboratorium obowiązują zapisy mailowe na adres koordynatora 

wydziałowego, ilość miejsc ograniczona. Zapisy: e-mail: agnieszka.kaczmarek@pg.gda.pl 

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i InformatykiWydział Elektroniki Telekomunikacji i InformatykiWydział Elektroniki Telekomunikacji i InformatykiWydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki 

wycieczka na wydział: 

« monitor emocji i prezentacja kierunku Informatyka  

« reżyserka (produkcja muzyczna, tor foniczny w studiu) i prezentacja kierunku Elektronika 

« zabawy z robotem NAO, łazik marsjański LEM i prezentacja kierunku Automatyka 

« Laboratorium Inżynierii Biomedycznej i prezentacja kierunku Inżynieria Biomedyczna 

« Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej z pokazem 3D 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki StosowanejWydział Fizyki Technicznej i Matematyki StosowanejWydział Fizyki Technicznej i Matematyki StosowanejWydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

wycieczka na wydział: 

« spotkanie ze studentkami wydziału 

« zwiedzanie miejsc, które powinna znać każda studentka 

« odwiedziny laboratoriów podczas studenckich zajęć 

Wydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaWydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaWydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaWydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 

wycieczka na wydział: 

« wizyta w Hali Hydro, a w niej praktyczna wiedza z wykorzystaniem śluzy, zatapianie 

miasta, przepływ wody w kanale, a także badania dynamiczne modeli konstrukcji 

budowlanych na stole wstrząsowym 

« pokaz przyrządów pomiarowych znajdujących się w ogródku metrologicznym 

« wizyta w Laboratorium Mikrobiologicznym i poznanie metod badań m.in. w hodowlach 

bakterii, obserwacje mikroskopowe 

« wizyta w Laboratorium Technologii Betonu, a w nim betonowe wyzwanie, czyli 

sprawdzanie, który beton jest najlepszy, jaki beton wykorzystuje się w konstrukcjach, 

modnych przestrzeniach, czy nieszablonowych meblach 

« wizyta w budynku Kuźni i eksperymenty na próbkach materiałów z wykorzystaniem 

maszyny wytrzymałościowej 

« laboratorium XXI wieku – poznanie oferty i możliwości nowoczesnego Centrum Civitronika 

 

 



 

Wydział MechanicznyWydział MechanicznyWydział MechanicznyWydział Mechaniczny 

wycieczka na wydział: 

« zwiedzanie najciekawszych miejsc wydziałowych 

« prezentacje połączone z warsztatami: 

~ „Księżniczki właśnie takie są...” 

~ „Sztuczny człowiek" 

Wydział Oceanotechniki i OkrętownictwaWydział Oceanotechniki i OkrętownictwaWydział Oceanotechniki i OkrętownictwaWydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 

wycieczka na wydział: 

« prezentacja wydziału 

« wizyta na basenie modelowym przybliży zagadnienia, z którymi na co dzień mają do 

czynienia studenci WOiO 

« odpowiedź na pytanie czym zajmują się koła naukowe działające na wydziale 

« okazja, aby porozmawiać ze studentami oraz wykładowcami, którzy z przyjemnością 

odpowiedzą na wszystkie pytania 

Wydział Zarządzania i EkonomiiWydział Zarządzania i EkonomiiWydział Zarządzania i EkonomiiWydział Zarządzania i Ekonomii 

wycieczka na wydział: 

« zwiedzanie wydziału począwszy od sal wkładowych, poprzez ulubiony bar studencki, aż 

po miejsca, w które nie każda studentka trafia 

« wykład z zakresu zarządzania, ekonomii i przedsiębiorczości  

WAŻNE!WAŻNE!WAŻNE!WAŻNE! na wykład obowiązują zapisy u koordynatora wydziałowego. Zapisy: e-mail: 

monika.weber@zie.pg.gda.pl, tel. 58 348 64 39 

    

 

 


