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LOKALIZACJA UCZELNI

3

Gdañsk – jeden z najwiêkszych w Polsce oœrodków biznesowych, gospodarczych, kulturalnych 
i naukowych. Stolica ponad milionowej aglomeracji miejskiej oraz zamieszka³ego przez ponad 
2,2 mln osób regionu pomorskiego.

Do najpopularniejszych symboli miasta nale¿¹: Fontanna Neptuna, gotycka Bazylika 
Mariacka, zwana koron¹ Gdañska, oraz œredniowieczny ¯uraw nad brzegiem Mot³awy. 
Rozpoznawalni na ca³ym œwiecie s¹ wielcy gdañszczanie: Jan Heweliusz, Daniel G. Fahrenheit, 
Artur Schopenhauer, Günter Grass oraz Lech Wa³êsa. 

Gdañsk urzeka nie tylko ogromn¹ liczb¹ zabytków architektury mieszczañskiej, 
sakralnej i portowej, ale przede wszystkim niepowtarzaln¹ atmosfer¹. 
Tu burzliwa przesz³oœæ ³¹czy siê ze wspó³czesnoœci¹.
 
Sierpieñ 1980, strajk w Stoczni Gdañskiej, któremu przewodzi³ Lech Wa³êsa, i powstanie 
Solidarnoœci to wydarzenia, które zaw³adnê³y sercami milionów ludzi i zmieni³y bieg historii. 
Gdañsk jest miastem wolnoœci.

W Gdañsku funkcjonuje 15 uczelni (w tym szeœæ publicznych). Kszta³ci siê na nich blisko 80 tys. 
osób, z czego przesz³o 32 proc. stanowi¹ studenci PG. (Ÿród³o: portal Study in Gdansk).

Politechnika Gdañska znajduje siê w centrum starego gdañskiego Wrzeszcza, dzielnicy 
doskonale skomunikowanej z ka¿d¹ czêœci¹ Trójmiasta. Na uczelniê prowadzi urokliwa 
aleja lipowa. Ca³y kampus zlokalizowany jest przy ulicy Gabriela Narutowicza; z pewnoœci¹ 
nale¿y do najpiêkniejszych w Polsce.
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KAMPUS POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ

Na terenie kampusu zabytkowa architektura wspó³istnieje z nowoczesnymi budynkami 
pe³nymi doskonale wyposa¿onych sal i wysoce wyspecjalizowanych laboratoriów. 

Symbolem uczelni jest wzniesiony na pocz¹tku XX wieku monumentalny Gmach G³ówny 
zaprojektowany w stylu neorenesansu niderlandzkiego przez wybitnego architekta 
i póŸniejszego profesora uczelni, Alberta Carstena. Podczas II wojny œwiatowej sp³onê³o 
60 proc. kubatury oraz 70 proc. pokrycia dachowego tego budynku. Po wieñcz¹cej Gmach 
wie¿y zegarowej pozosta³a jedynie stalowa konstrukcja. Zniszczenia szybko odbudowano, 
zaœ decyzjê o rekonstrukcji wie¿y wielokrotnie odk³adano w czasie. Dopiero po 67 latach – 
dok³adnie 13 maja 2012 roku – odbudowan¹ wie¿ê posadowiono na Gmachu G³ównym. 

Obecnie powierzchnia terenu uczelni wynosi 77 ha. Jest dziesiêciokrotnie wiêksza ni¿ 111 lat 
temu, w chwili jej powstania. Kampus Politechniki Gdañskiej stale siê rozwija. W czerwcu 2015 
roku zakoñczy³a siê realizacja najwiêkszej uczelnianej inwestycji ostatnich lat, jak¹ jest 
sk³adaj¹ce siê z dwóch budynków Centrum Nanotechnologii PG (A i B).  Do równie imponuj¹cych 
inwestycji nale¿¹: Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji 
Odnawialnych •róde³ Energii LINTE^2, kompleks sk³adaj¹cy siê z Centrum Nauczania Matematyki 
i Kszta³cenia na Odleg³oœæ oraz wspomnianego Centrum Nanotechnologii B, a tak¿e absolutnie 
wyj¹tkowe na skalê œwiatow¹ Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej.

Politechnika Gdañska posiada nowoczesne osiedle studenckie, które dysponuje ponad 2660 
miejscami w 12 domach studenckich zlokalizowanych w trzech atrakcyjnych punktach miasta. 
Akademiki znajduj¹ siê na obrze¿ach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w centrum 
Wrzeszcza oraz niedaleko morza. Studenci i pracownicy maj¹ do dyspozycji wysokiej klasy 
obiekty sportowe w Centrum Sportu Akademickiego PG. M³odzie¿ mo¿e rozwijaæ siê 
w 20 sekcjach sportowych, m.in. p³ywackiej, lekkoatletycznej, judo, siatkówki, pi³ki no¿nej, 
tenisa ziemnego i sto³owego, etc.
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PATRONI UCZELNI

JAN HEWELIUSZ 
(28.01.1611 Gdañsk–28.01.1687 Gdañsk) 

najwybitniejszy po Miko³aju Koperniku astronom na 
ziemiach polskich. Konstruktor przyrz¹dów 
astronomicznych, wynalazca zegara wahad³owego, 
peryskopu i œruby mikrometrycznej, twórca pierwszego 
na œwiecie wielkiego obserwatorium astronomicznego 
wyposa¿onego w lunety.
Heweliusz niemal ca³e ¿ycie spêdzi³ w Gdañsku. Na dachach 
swoich kamienic zbudowa³ obserwatorium astronomiczne, 
które z biegiem lat rozbudowywa³ i wyposa¿a³ w instrumenty 
wykonane samodzielnie lub pod w³asnym kierunkiem. 
Najwiêkszy teleskop mia³ d³ugoœæ 39 metrów i by³ ustawiony 
poza miastem. Heweliusz bada³ gwiazdy, planety i komety, 
analizowa³ zjawisko libracji Ksiê¿yca. Wyodrêbni³ 9 nowych 
gwiazdozbiorów i jako pierwszy odkry³ 4 komety. 
Z powodzeniem dokona³ pomiarów wysokoœci gór 
ksiê¿ycowych, odkry³ wiekowe zmiany w deklinacji 
magnetycznej. By³ autorem wielu prac astronomicznych. Jako 
pierwszy uczony na ziemiach polskich uzyska³ cz³onkostwo 
towarzystwa naukowego Royal Society w Londynie. 
Otrzymywa³ finansowe wsparcie miêdzy innymi od Jana III 
Sobieskiego (na czeœæ którego jeden z gwiazdozbiorów 
nazwa³ Tarcz¹ Sobieskiego) i Ludwika XIV. 
Grób i epitafium wielkiego astronoma znajduj¹ siê w koœciele 
œw. Katarzyny. W 2006 roku na placu przed Ratuszem 
Staromiejskim w Gdañsku stan¹³ pomnik Heweliusza.
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22 wrzeœnia 2010 roku, uchwa³¹ 
Senatu Politechniki Gdañskiej, Dziedziniec Po³udniowy 
(na którym znajduje siê wahad³o Foucaulta) 
nazwano imieniem Jana Heweliusza, a Dziedziniec Pó³nocny – 
Daniela G. Fahrenheita. Na dziedziñcach zainstalowano 
reliefy upamiêtniaj¹ce znamienitych gdañszczan.
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urodzony w Gdañsku fizyk i in¿ynier, wynalazca termometru 
rtêciowego i twórca w³asnej skali temperatury. 
Uczy³ siê w Gdañsku. Po œmierci rodziców wyjecha³ do 
Amsterdamu, gdzie studiowa³ fizykê, prowadzi³ 
doœwiadczenia z przyrz¹dami mierz¹cymi temperaturê 
i ciœnienie, pracowa³ jako nauczyciel chemii. W Gdañsku 
przebywa³ jeszcze w latach 1710 i 1712, prowadzi³ 
doœwiadczenia nad skonstruowaniem mierników 
temperatury i ciœnienia. Jako pierwszy na œwiecie zastosowa³ 
rtêæ w termometrach. Opisa³ zjawisko przech³odzenia wody, 
udowodni³ zale¿noœæ temperatury wrzenia wody od ciœnienia, 
opisa³ w³aœciwoœci platyny; zajmuj¹c siê optyk¹, ulepszy³ 
teleskop Newtona. 
W czasopiœmie Royal Society Londynie opublikowa³ wyniki 
badañ nad now¹ konstrukcj¹ termometru, barometru 
i miernika gêstoœci cieczy (aerometru). W roku 1725 opracowa³ 
termometryczn¹ skalê, nazwan¹ od jego nazwiska (32F = 0C). 
Obecnie skala Fahrenheita jest stosowana w krajach 
anglosaskich.
W 2008 roku w Gdañsku, na D³ugim Targu, ods³oniêto 
kolumnê meteorologiczn¹ Fahrenheita, upamiêtniaj¹c¹ 
wybitnego fizyka. W oszklonej gablocie umieszczono 
termometr o wysokoœci 1,2 metra z dwiema skalami 
temperaturowymi wed³ug Fahrenheita i Celsjusza oraz 
barometr do pomiaru ciœnienia powietrza.

DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT 
(24.05.1686 Gdañsk–16.09.1736 Haga) 



Z HISTORII POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ 

Do utworzenia politechniki przyczyni³o siê Towarzystwo Przyrodnicze (³ac. Societas Physicae Experimentalis), jedno z pierwszych towarzystw naukowych 
na ziemiach polskich. Celem Towarzystwa by³o prowadzenie i popularyzacja badañ z zakresu nauk zwi¹zanych ze œwiatem przyrody. Do zbiorów biblioteki 
Towarzystwa trafia³y bezcenne dzie³a z kolekcji znanych rodów gdañskich. W 1923 roku, w wyniku porozumienia pomiêdzy Zarz¹dem Towarzystwa 
Przyrodniczego a Senatem Wolnego Miasta Gdañska, licz¹cy 30 tys. woluminów ksiêgozbiór zosta³ powierzony jako depozyt bibliotece politechniki. 
W 1945 roku ksiêgozbiór ten, podobnie jak inne zbiory , zosta³ wywieziony do Niemiec. W 1946 roku z wywiezionej czêœci 853 tytu³y 
zosta³y przekazane w depozycie do Biblioteki Pañstwowej – obecnie uniwersyteckiej – w Bremie. W 1993 roku podczas oficjalnej wizyty gdañskiej delegacji 
w Bremie dwie ksiêgi z tego¿ zbioru ofiarowano Politechnice Gdañskiej. Oficjalne przekazanie pozosta³ych ksi¹¿ek odby³o siê w czerwcu 2000 roku 
w Dworze Artusa. 

 uczelnianej biblioteki

CZY WIESZ, ¯E...
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?1904
6 paŸdziernika odby³a siê inauguracja pierwszego 
roku akademickiego na politechnice, wówczas 
Królewsko-Pruskiej Wy¿szej Szkole Technicznej

1921
na mocy traktatu wersalskiego politechnika 
zosta³a przekazana w³adzom Wolnego Miasta Gdañska

1941–1945
uczelnia podporz¹dkowana 
w³adzom Rzeszy w Berlinie

1945
24 maja politechnikê 
przekszta³cono 
w polsk¹ pañstwow¹ 
uczelniê akademick¹

1989 
uzyskanie autonomii, 
90-lecie uczelni

2004
jubileusz 
100-lecia uczelni

2014

Politechniki Gdañskiej
jubileusz 110-lecia 

2020
zgodnie z misj¹ rozwoju 
Politechnika Gdañska realizuje ideê 
SMART University
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MISJA UCZELNI

Zapewnienie wysokiej jakoœci kszta³cenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki 
i spo³eczeñstwa opartego na wiedzy. 

Prowadzenie badañ naukowych na najwy¿szym, miêdzynarodowym poziomie 
w warunkach globalizuj¹cego siê œwiata oraz realizowanie przedsiêwziêæ innowacyjnych 
na rzecz spo³eczeñstwa, zapewniaj¹cych aktywne uczestnictwo w przemianach 
cywilizacyjnych, a w szczególnoœci nauki i techniki.

Realizacja TRÓJK¥TA WIEDZY, na który sk³adaj¹ siê integralne trzy g³ówne dzia³ania 
uczelni: BADANIA, KSZTA£CENIE, INNOWACJE

10

INNOWACJE KSZTA£CENIE

BADANIA

2
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STRATEGICZNIE UWARUNKOWANA 
pozyskiwanie funduszy na realizacjê zadañ strategicznych, zgodnych z priorytetami 
oraz przedsiêwziêciami UE, Polski i regionu

MAKSYMALNIE INNOWACYJNA 
wdra¿anie nowych mechanizmów i wykorzystanie nowych technologii stymuluj¹cych 
opracowywanie rozwi¹zañ innowacyjnych, zarówno dla PG, jak i dla regionu

ATRAKCYJNA DLA WSZYSTKICH 
przygotowanie i wprowadzenie kszta³cenia LLL, wykorzystanie projektowania zespo³owego 
oraz e-learningu w programach studiów, modernizacja laboratoriów dydaktyczno-badawczych 
i zorientowanie badañ na praktyczne zastosowania

ROZWIJAJ¥CA OSOBOWOŒCI 
zapewnienie warunków rozwoju dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników, 
w szczególnoœci tych najlepszych, stawiaj¹c im ambitne zadania i nagradzaj¹c istotne wyniki

TWORZONA Z PASJ¥ 
stopniowe likwidowanie barier i utrudnieñ administracyjnych, preferowanie 
sprawdzonych wzorców, pielêgnowanie kultury pracy i klimatu dla innowacji

WIZJA UCZELNI
2020 ROK – SMART POLITECHNIKA

S

A

R

T
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KSZTA£CENIE
9 wydzia³ów:

Wydzia³ Architektury 
Wydzia³ Chemiczny 
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki 
Wydzia³ Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska 
Wydzia³ Mechaniczny 
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa 
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii 

33 kierunki studiów pierwszego stopnia 
i 29 drugiego stopnia, w tym:

4 miêdzywydzia³owe
2 miêdzyuczelniane, unikatowe w skali kraju: 
in¿ynieria mechaniczno-medyczna oraz chemia budowlana
15 w jêzyku angielskim

7 rodzajów studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) 
ponad 50 studiów podyplomowych
studia MBA

1200 pracowników naukowych
niemal 26 tys. studentów

12

wiêcej informacji na stronie:

   www.pg.edu.pl/rekrutacja



LICZBA STUDENTÓW W LATACH 1904–2014
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STRUKTURA STUDIÓW I LICZBA STUDENTÓW* 
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NOWY MODEL KSZTA£CENIA – IN¯YNIER PRZYSZ£OŒCI

Politechnika realizuje wa¿ny projekt, którego celem jest „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury 
technicznej dla realizacji programu kszta³cenia In¿ynierów Przysz³oœci w Politechnice Gdañskiej”. 
Projekt, na który uczelnia z koñcem 2012 roku otrzyma³a dofinansowanie przekraczaj¹ce 67 mln z³, 
obejmuje nie tylko modernizacjê infrastruktury dydaktycznej i budowê laboratoriów, ale przede 
wszystkim wdro¿enie nowego modelu kszta³cenia zorientowanego na kszta³towanie umiejêtnoœci 
in¿ynierskich: planowania, projektowania, konstruowania i wnioskowania na podstawie 
przeprowadzonego doœwiadczenia. W ramach tego projektu powsta³o ju¿ Laboratorium 3D, 
w którym studenci Wydzia³u Architektury mog¹ miêdzy innymi przygotowywaæ modele i formy 
przestrzenne. W czerwcu 2015 r. oddano do u¿ytku nowy budynek Centrum Nauczania Matematyki 
i Kszta³cenia na Odleg³oœæ, które zosta³o stworzone w oparciu o najnowsze rozwi¹zania techniczne 
i wyposa¿one w nowoczesne narzêdzia do modelowania matematycznego i wizualizacji danych.
 

LABORATORIA

PROJEKTY

ZESPO£Y

15

PG zdobywa cenne doœwiadczenia, uczestnicz¹c w pracach 
miêdzynarodowego konsorcjum CDIO, którego cz³onkowie 
propaguj¹ kszta³cenie in¿ynierów na podstawie algorytmu 
„wyobraŸ sobie – zaprojektuj – skonstruuj – oceñ rozwi¹zanie” 
(Conceive – Design – Implement – Operate). Realizowany 
na PG projekt In¿ynier Przysz³oœci jest spójny z t¹ inicjatyw¹.
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KSZTA£CENIE

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeñ 2014 roku wynika, ¿e absolwenci PG 
osi¹gnêli czwarte co do wysokoœci zarobki wœród absolwentów szkó³ wy¿szych w Polsce.



Liczba wszystkich absolwentów Politechniki Gdañskiej, wypromowanych od 1904 r. do koñca 2014 roku 
wynios³a ponad 111 000 osób. W latach 1904–1939, Politechnikê Gdañsk¹ ukoñczy³o oko³o 11 080 osób.
W gronie wychowanków PG znajduj¹ siê prezesi du¿ych firm, osoby sprawuj¹ce wysokie funkcje 
publiczne, przedsiêbiorcy, twórcy znanych marek, renomowani architekci. Wielu z nich ceni wykszta³cenie 
i praktyczne umiejêtnoœci zdobyte na Politechnice Gdañskiej.  

PONAD 111 TYS. ABSOLWENTÓW
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Absolwenci Politechniki Gdañskiej znajduj¹ pracê od razu po studiach lub do 3 miesiêcy po ich zakoñczeniu.* 
Najwiêksi pracodawcy tak¿e doceniaj¹ absolwentów Politechniki Gdañskiej. W rankingu szkó³ wy¿szych 
„Wprost” na rok 2015 Politechnika Gdañska zajê³a siódme miejsce wœród 50 uczelni, których absolwenci s¹ 
najczêœciej poszukiwani przez pracodawców. Bior¹c pod uwagê tylko politechniki – uczelnia jest na pi¹tej 
lokacie. Na Pomorzu jest bezkonkurencyjna.

*(Raport "Badanie jakoœci kszta³cenia i losów zawodowych absolwentów PG" rocznik 2010 – 2012)



Politechnika Gdañska uczestniczy w wielu miêdzynarodowych programach edukacyjnych oraz rozwija 
wspó³pracê z instytucjami partnerskimi. Uczelnia realizuje obecnie ponad 420 umów bilateralnych 
w ramach programu Erasmus oraz niemal 80 porozumieñ o wspó³pracy o charakterze ogólnym. 
Funkcjonuj¹ tak¿e umowy o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami duñskimi, francuskimi, 
niemieckimi, szwedzkimi czy w³oskimi.
Uczestnictwo w pracach krajowych i miêdzynarodowych sieci, to jest EUA, CDIO, IROs Forum czy 
BSRUN, s³u¿y wymianie doœwiadczeñ w zakresie internacjonalizacji uczelni, promocji zagranicznej, 
tworzenia wspólnych programów studiów, komunikacji miêdzykulturowej etc.
Uczelnia d¹¿y do podnoszenia kompetencji zawodowych kadry akademickiej oraz studentów poprzez 
uczestnictwo w projektach edukacyjnych, na przyk³ad Erasmus Plus, LLP Erasmus, LLP Intensive 
Programme, Erasmus Mundus, Jean Monnet, CEEPUS, Tempus czy Leonardo da Vinci.
 

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA 
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Najwiêksze grupy studentów zagranicznych na Politechnice 
Gdañskiej pochodz¹ z Hiszpanii i Ukrainy. Uczelnia prowadzi 
tak¿e intensywn¹ wspó³pracê z uczelniami w Chinach, 
Turcji i Francji.
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BADANIA 
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CERTYFIKATY

Wybrane laboratoria i kierunki studiów na Politechnice Gdañskiej posiadaj¹ 
certyfikaty potwierdzaj¹ce jakoœæ kszta³cenia i prowadzonych badañ 
naukowych. Przyk³ady certyfikatów i œwiadectw uznania:

Trzy certyfikaty Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 
dla kierunków: informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki, biotechnologia n a Wydziale Chemicznym oraz 
elektrotechnika na Wydziale Elektortchniki i Automatyki. 
Kierunki równoczeœnie podsiadaj¹ certyfikaty European Network 
for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Certyfikat CUDA Teaching Center na Wydziale Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki za zaanga¿owanie w rozwój kszta³cenia 
w zakresie przetwarzania równoleg³ego z wykorzystaniem 
technologii CUDA. Dokument przyzna³a korporacja NVIDIA z siedzib¹ 
w Santa Clara, USA.

Pierwsz¹ na œwiecie akredytacjê Microsoft Modern Lab posiada 
laboratorium komputerowe na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki PG. Certyfikowane przez Microsoft laboratorium 
wyposa¿one jest w najnowoczeœniejszy sprzêt pozwalaj¹cy 
na kszta³cenie wzmacniaj¹ce samodzielnoœæ i innowacyjnoœæ studenta.

Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej otrzyma³ 
instytucjonalny certyfikat wydany przez Association of MBAs (AMBA).
Akredytacja potwierdza najwy¿sz¹, zgodn¹ z miêdzynarodowymi 
standardami jakoœæ kszta³cenia programów MBA.



Certyfikat w ramach Cadence Certified Lab Program otrzyma³o Laboratorium 
Uk³adów Scalonych i Programowalnych Katedry Systemów Mikroelektronicznych 
Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. By³ to pierwszy w Polsce 
certyfikat przyznany w ramach inauguracji Cadence Certified Lab Program.

Wydzia³ Mechaniczny posiada miêdzynarodowy certyfikat ,wydany przez International 
Institute of Welding, uznaj¹cy oœrodek szkoleniowy pod nazw¹ „Politechnika Gdañska – 
Zespó³ spawalnictwa” jako IIW Approved Training Body z uprawnieniami do szkolenia 
Miêdzynarodowych In¿ynierów Spawalników.

Laboratorium Badañ Materia³ów na Wydziale Mechanicznym legitymuje siê trzema 
œwiadectwami uznania Polskiego Rejestru Statków dotycz¹cymi m.in. badañ metali, 
ich w³asnoœci, badañ ultradŸwiêkowych etc.

Dwie pracownie na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa posiadaj¹ Certyfikaty 
Polskiego Rejestru Statków dotycz¹ce m.in. badañ naukowych, analitycznych 
i laboratoryjnych w dziedzinie oceanotechniki czy te¿ badañ w³asnoœci 
fizyko-chemicznych, etc. 

Katedra Elektrochemii, Korozji i In¿ynierii Materia³owej na Wydziale Chemicznym 
posiada dwa certyfikaty DNV GL – najwiêkszego w Polsce towarzystwa 
klasyfikacyjnego statków i instalacji morskich oraz uznanego na œwiecie doradcy 
bran¿y morskiej.
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Priorytetem uczelni jest komercjalizacja wiedzy. Politechnika Gdañska, jako pierwsza uczelnia w Polsce, utworzy³a spó³kê celow¹ EXCENTO,
która pozwoli pracownikom naukowym na sprawne wdra¿anie wyników badañ. Z udzia³em spó³ki EXCENTO powo³ano ju¿ kilka spó³ek córek, 
wykorzystuj¹cych technologie opracowane na uczelni.

KOMERCJALIZACJA BADAÑ

NovaPUR sp z o.o. 
Produkcja ekologicznych 
pianek poliuretanowych

Projekty badawcze 

Spó³ka celowa 
Excento Sp. z o.o.

Spó³ki córki:

ChillID sp. z o.o.
Etykiety informuj¹ce 

o œwie¿oœci 
produktów spo¿ywczych

Argevide sp. z o.o.
Wdro¿enie i sprzeda¿ us³ug

opracowanych w ramach
projektu NOR-STA

AssisTech Sp. z o.o. 
 CyberOko - s

diagnozy i terapii osób
pozostaj¹cych w œpi¹czce

ystem s³u¿¹cy do 

Spó³ka EXCENTO

PeGiE Sp. z o.o. 
dzia³alnoœæ o charakterze sportowym 

i promocja aktywnoœci fizycznej 
wœród spo³ecznoœci akademickiej
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KLASTRY
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Politechnika jest formalnym partnerem 7 klastrów o charakterze biznesowym. Trzy z nich uzyska³y miano kluczowych dla rozwoju województwa pomorskiego.

Interizon Pomorski Klaster ICT to najwiêkszy i najdynamiczniej rozwijaj¹cy siê klaster ICT w Polsce. Obecnie skupia ponad 150 podmiotów z ró¿nych bran¿. 
Szczegó³owa analiza 47 polskich klastrów przeprowadzona przez miêdzynarodow¹ agencjê konsultingow¹ Deloitte Business Consulting SA wykaza³a, 
¿e Interizon nale¿y do najbardziej zaawansowanych pod wzglêdem rozwoju klastrów w Polsce. Badanie zleci³a Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci 
w ramach projektu „Benchmarking klastrów w Polsce – 2010”. Ponadto Klaster zosta³ nagrodzony presti¿ow¹ Bronze Label w programie Cluster Management 
Excellence, a wed³ug Ministerstwa Gospodarki jest jednym z polskich klastrów kluczowych – g³ównych adresatów wsparcia z funduszy UE. 
Rolê administratora Klastra pe³ni Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki PG.

Politechnika Gdañska wspó³tworzy tak¿e dwa inne klastry kluczowe: Gdañski Klaster Budowlany oraz Ba³tycki Klaster Ekoenergetyczny. 
Oprócz tego uczelnia nale¿y do: Polskiego Klastra Morskiego, Pomorskiego Klastra BIO ECO CHEM, klastra KlimaPomerania oraz  Klastra Uczelni 
Województwa Pomorskiego. 

Wspóln¹ cech¹ wszystkich klastrów jest dzia³alnoœæ innowacyjna i prorozwojowa  odpowiadaj¹ca danemu profilowi. Klastry stwarzaj¹ doskona³e 
warunki wspó³pracy przedsiêbiorstw z przedstawicielami œrodowisk naukowych oraz samorz¹dem terytorialnym.
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INNOWACYJNE CENTRA 

Na Politechnice Gdañskiej funkcjonuje szereg centrów, w których 
prowadzone s¹ zaawansowane prace naukowo-badawcze, s³u¿¹ce 
rozwojowi inteligentnych specjalizacji.

Centrum Doskona³oœci Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji  
œwiadczy us³ugi w obszarze kompetencji technologicznych dotycz¹cych 
nowoczesnych platform wytwarzania aplikacji (równoleg³ych, 
rozproszonych i mobilnych). Centrum oferuje swoim u¿ytkownikom 
zaawansowan¹ infrastrukturê informatyczn¹, platformy wytwarzania 
aplikacji oraz katalog us³ug doradczych (Superkomputer Tryton).

Centrum Doskona³oœci WiComm – jeden z najsilniejszych oœrodków 
naukowo-badawczych w Polsce, specjalizuj¹cy siê w zakresie technologii 
bardzo wysokich czêstotliwoœci i mikrofal stosowanych 
w najnowoczeœniejszych systemach inteligentnych i wbudowanych.

Centrum Ekoinnowacji – pierwsze w Polsce centrum realizuj¹ce 
ideê miast ekologicznych. Koncepcja centrum uwzglêdnia zastosowanie 
demonstracyjnych rozwi¹zañ technologicznych, budynki centrum 
zostan¹ tak zaprojektowane, aby zmniejszyæ ich niekorzystny wp³yw 
na œrodowisko. Kierunki prowadzonych badañ bêd¹ nakierowane na 
inteligentne specjalizacje regionu. 

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej  
pe³ni rolê administratora akademickiej sieci komputerowej Pomorza 
oraz Centrum Komputerów Du¿ej Mocy. TASK gromadzi i udostêpnia 
œrodowisku naukowemu zasoby obliczeniowe, programy i aplikacje,
a tak¿e archiwizuje ró¿nego typu dane. 
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Centrum Morskich Technologii Militarnych – realizuje zadania dotycz¹ce problematyki obronnoœci 
i bezpieczeñstwa pañstwa. Oprócz prac badawczo-rozwojowych oraz wdro¿eniowych centrum wykonuje 
m.in. naprawy i ekspertyzy na potrzeby Marynarki Wojennej RP.

Centrum Nanotechnologii – 36 nowoczesnych laboratoriów dydaktyczno-badawczych, skupionych w dwóch 
ultranowoczesnych budynkach (Centrum Nanotechnologii A oddano do u¿ytku w roku 2013, zaœ budynek B 
w czerwcu 2015 roku). Wszystkie pracownie wyposa¿one s¹ w unikatow¹ aparaturê do badañ, tak¿e 
na poziomie atomu. 

Centrum Nauczania Matematyki i Kszta³cenia na Odleg³oœæ – jednostka uczelniana zajmuj¹ca siê kszta³ceniem 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzêdzi modelowania matematycznego oraz wizualizacji danych 
w oparciu o technologie ICT.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii – realizuje zadania zwi¹zane z transferem technologii,  
rozwija wspó³pracê z gospodark¹ oraz wspiera innowacyjnoœæ i przedsiêbiorczoœæ akademick¹.

Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze” – wspólna inicjatywa Politechniki Gdañskiej 
i Uniwersytetu Gdañskiego. Celem centrum jest wspieranie rozwoju nastêpuj¹cych domen: 
technologie informacyjne i telekomunikacyjne, materia³y funkcjonalne i nanotechnologia, ochrona œrodowiska, 
biotechnologia, chemia ¿ywnoœci, chemia leków. W ramach CZT „Pomorze” funkcjonuje 10 specjalistycznych 
laboratoriów, min. Centrum Civitroniki i Laboratorium Biomateria³ów.

Laboratorium LINTE^2 – oœrodek badañ nad innowacyjnymi technologiami elektroenergetycznymi 
i integracj¹ odnawialnych Ÿróde³ energii.

Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej – unikatowe na skalê œwiatow¹ laboratorium, 
w którym mo¿liwa jest wêdrówka w œwiecie wirtualnym, symulacje rzeczywistoœci oraz analiza róŸnego typu dzia³añ
np. dotycz¹cych bezpieczeñœtwa.

Wêze³ Innowacyjnych Technologii – integruje dzia³ania zwi¹zane z rozwojem badañ i innowacyjnych technologii. 
W ramach Wêz³a dzia³a³a szeœæ centrów: Centrum Technologii Fotooptycznych, Centrum Ropy i Gazu, 
Centrum Zaawansowanych Materia³ów, Centrum Technologii Energetycznych, Centrum Badañ Zaawansowanych IBM  
oraz Centrum Projektowania Uniwersalnego.



Uczelnia wspó³tworzy Polsk¹ Platformê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, œciœle wspó³pracuje 
z inkubatorami przedsiêbiorczoœci, a tak¿e z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym 
w Gdyni oraz z Gdañskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Partnerami uczelni s¹ uznane 
w Polsce i na œwiecie firmy:

Det Norske Veritas AS
ENERGA SA 
Grupa LOTOS SA
Intel Technology Poland sp. z o.o.
Lafarge Kruszywa i Beton sp. z o. o.
Leonidas Capital SA
Lotos Petrobaltic SA
Orlen Upstream sp. z o.o.
PERN PrzyjaŸñ SA 
PGNIG SA
POLLYTAG SA
Samsung Electronics Polska sp. z o.o.
TRICOMED SA
Zak³ady T³uszczowe Kruszwica SA
Vistal Ocynkownia sp. z o. o.

W PG  ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia uzyska³a ponad 250 patentów 
w realizacji jest 200 projektów badawczo-rozwojowych z funduszy krajowych i miêdzynarodowych
na przestrzeni 3 lat uczelnia zawar³a 700 umów z przedsiêbiorcami 

WSPÓ£PRACA Z GOSPODARK¥ I TRANSFER TECHNOLOGII
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W latach 2005–2014 Politechnika Gdañska podpisa³a 860 umów na realizacjê projektów w nastêpuj¹cych kategoriach:

krajowe programy badawcze – 672 projekty
fundusze strukturalne – 102 projekty
miêdzynarodowe projekty badawcze oraz programy ramowe – 77 projekty
?miêdzynarodowe projekty edukacyjne – 9 projektów

PROGRAMY I PROJEKTY 

fot. Szymon Zduñczyk
I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Fotogaficznym „Politechnika Gdañska w roku jubileuszowym”
Badania nad ogniwami paliwowymi Ko³a Naukowego Studentów Fizyki
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Sunreef Yachts: wsparcie badawcze dla firmy ze strony uczelni; 
praktyki i cykl wyk³adów dla studentów ze strony SY
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Uczelnia realizuje kilkadziesi¹t ró¿nego rodzaju umów 
z otoczeniem biznesowym. Przyk³ady wspó³pracy:

WSPÓLNE PRZEDSIÊWZIÊCIA

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.: realizacja geodezyjnych 
pomiarów inwentaryzacyjnych torów kolejowych oraz badania 
odbiorowe wiaduktów

Airbus Helicopters: wspólne programy badawcze i naukowe
 w zakresie technologii morskich (ulepszanie systemów 
wspomagaj¹cych œmig³owce w lotach nad du¿ymi akwenami 
wodnymi), kszta³cenie wysoko wykwalifikowanych in¿ynierów

European Dental Implant Institute Vivadental; wspó³praca 
w zakresie stworzenia prototypu implantu stomatologicznego 
z myœl¹ o produkcji przemys³owej

Projekt ACCUS – partnerstwo 28 instytucji naukowych i firm
z oœmiu pañstw UE: tworzenie najbardziej zaawansowanej 
instalacji typu SmartCity w Europie, która zostanie uruchomiona 
w Gdañsku 

Bohemia Interactive: wspólne Laboratorium Zarz¹dzania 
Kryzysowego na Politechnice Gdañskiej, które prowadziæ 
bêdzie badania z zakresu metod szkolenia i zarz¹dzania 
kryzysowego 
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IBM: wspólne Centrum Badañ Zaawansowanych IBM (Center 
for Advanced Studies) dzia³a w ramach Wêz³a Innowacyjnych 
Technologii PG. Jego zadaniem jest realizacja projektów 
z zakresu technologii informatycznych w powi¹zaniu z biznesow¹ 
strategi¹ firmy IBM

Gdañskie Inwestycje Komunalne sp. z o. o.: udzia³ w zespole 
konsultantów naukowych budowy tunelu pod Martw¹ Wis³¹

Przedsiêbiorstwo Eksploatacji Ruroci¹gów Naftowych "PrzyjaŸñ": 
rozwój innowacyjnych rozwi¹zañ na potrzeby logistyki naftowej 
i chemicznej, wykonywanie analiz, ekspertyz i opracowañ 
technicznych  

Polpharma: wspó³praca przy opracowywaniu syntezy i technologii 
produkcji nowych leków

Blirt: wspó³praca przy opracowywaniu innowacyjnych leków 
przeciwnowotworowych i przeciwdrobnoustrojowych w tym 
wspólne inicjatywy w ramach programów strategicznych NCBR 
typu STRATEGMED

MedVentures sp. z o.o. i Pro-Science Polska sp. z o.o.: wspó³praca 
w ramach programu STRATEGMED w projekcie „Nowe technologie 
farmakologicznej stymulacji regeneracji”



Pracownicy i studenci PG prowadza ciekawe badania i realizuja wartosciowe projekty. To naukowcy dzialajacy z pasja i wyobraznia. Ich dorobek 
i aktywnosc naukowa znalazly odzwierciedlenie w znacznej liczbie nagród i wyróznien przyznanych zarówno przez Ministra Nauki  i Szkolnictwa 
Wyzszego, jak i szereg instytucji krajowych i miedzynarodowych zwiazanych z dzialalnoscia naukowo-badawcza. Oto niektóre z nich:

Z PASJ¥ I WYOBRA•NI¥ – WYBRANE OSI¥GNIÊCIA 
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?Z³oty i srebrny medal na moskiewskich targach ARCHIMEDES 2015 zdobyli naukowcy z Wydzia³u 
Mechanicznego. Z³otem uhonorowano „Przyspieszone parowe suszenie drewna w komorze 
suszarniczej” , natomiast srebrem nagrodzono projekt „Regulator przep³ywu”.

?Pierwsze miejsce w plebiscycie „Soczewki Focusa” zdoby³ dr hab. in¿. Marek Krzaczek z Wydzia³u 
In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska, który opracowa³ Œcienn¹ Barierê Termiczn¹, czyli innowacyjny 
system ogrzewania budynku.

?Cenionym god³em promocyjnym „Teraz Polska” wyró¿niono CyberOko s³u¿¹ce do diagnozy 
i terapii pacjentów w œpi¹czce i w stanie wegetatywnym. Gratulacje nale¿¹ siê autorom wynalazku – 
zespo³owi naukowemu prof. Andrzeja Czy¿ewskiego z Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

?Cztery medale: dwa z³ote, srebrny i br¹zowy zdobyli naukowcy z Politechniki Gdañskiej 
na Miêdzynarodowych Targów Wynalazczoœci Concours Lépine w Pary¿u. Pierwszy z³oty medal przyznano 
za wynalazek Satelitowy ,agregat pompowy, kolejny za kompostowaln¹ kompozycjê polimerow¹, 
przeznaczon¹ do wyrobów jednorazowego u¿ytku (m.in. opakowañ i sztuæców).  Srebrem wyró¿niono 
sposób utylizacji substancji toksycznych oraz trudnodegradowalnych z u¿yciem domieszkowanych 
borem elektrod nanodiamentowych. Natomiast br¹zowy medal otrzyma³a  „Magiczna” pompa 
³adunkowa, czyli sposób kanonicznej konwersji napiêcia i uk³ad do realizacji sposobu.

?
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Pierwsze miejsce na mistrzostwach swiata „RoboGames 2015” 
w San Mateo w Kalifornii zdobyli milosnicy robotów – studenci 
Politechniki Gdanskiej.

?Tytul „Dyplom Roku 2015” otrzymal absolwent PG Mikolaj Adamus, 
autor najlepszego Polsce dyplomu architektonicznego. 
Nagrode przyznalo Stowarzyszenie Architektów Polskich.

?Pierwsze miejsce na miedzynarodowych zawodach rowerów wodnych 
w Berlinie – International Waterbike Regatta 2015 – zdobyli mlodzi 
konstruktorzy, studenci Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa.

?Dwa tytuly mistrzów swiata – w swoich kategoriach problemowych – 
podczas finalów Odysei Umyslów 2015 w Stanach Zjednoczonych 
zdobyly druzyny, w których skladzie byli studenci
Politechniki Gdanskiej. 

Dwa zlote, srebrny i brazowy medal przywiezli pracownicy uczelni 
z 63. Targów Wynalazczosci, Badan Naukowych i Nowych Technologii 
BRUSSELS INNOVA 2014:
Zlote medale za: 

satelitowy agregat pompowy; rozwiazanie to otrzymalo takze puchar 
Ministra Gospodarki (przyznawany za szerokie zastosowanie wynalazku 
w przemysle). 
technologie otrzymywania suspensji diamentowych. 

Srebrny medal za uklad do przyspieszonego suszenia drewna w wysokiej 
temperaturze z zastosowaniem pary wodnej; 
Brazowy medal za nowe elastomery poliuretanowe wytwarzane z  udzialem 
glikolizatów – komponentów odzyskanych z odpadów polimerowych 
w procesie recyklingu.



to dewiza uczelni przyjêta uchwa³¹ Senatu Politechniki Gdañskiej 
w dniu 21 stycznia 2015 roku. £¹czy ona problemy przysz³oœci 
z doœwiadczeniem przesz³oœci, a jednoczeœnie emanuje z niej 
otwartoœæ na wspó³pracê.

Jest uzupe³nieniem symbolu Alegorii Nauki na wie¿y Gmachu G³ównego 
uczelni wskazuj¹c na ogrom zadañ stoj¹cych przed ca³¹ spo³ecznoœci¹ 
akademick¹ Politechniki Gdañskiej. Podkreœla, ¿e absolwenci opuszczaj¹cy 
uczelniê posiadaj¹ odpowiedni¹ wiedzê, umiejêtnoœci i zdolnoœci. 

Na tych fundamentach, poprzez dalsze doœwiadczenia w pracy, absolwenci
buduj¹ swoj¹ m¹droœæ i staraj¹ siê zmieniaæ œwiat na lepszy. Dewiza oddzia³uje 
te¿ na genius loci uczelnianego kampusu, a tym samym wzmacnia relacjê 
Politechniki Gdañskiej z jej studentami oraz by³ymi i aktualnymi
pracownikami tworz¹c wielk¹ rodzinê politechniczn¹. 

HISTORIA M¥DROŒCI¥ - PRZYSZ£OŒÆ WYZWANIEM
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OK£ADKA 3

Pasja i kolor naszej m³odoœci
nowe wyzwania, cuda techniki
wielkie idee, Ÿród³a m¹droœci

legenda Gdañskiej Politechniki

ref. Politechnika Gdañska
otwarte g³owy i serca
motto ¿yciem pisane: 

Historia m¹droœci¹
przysz³oœæ wyzwaniem!

W naszym kampusie ducha rozœwietla
blask Heweliusza i Fahrenheita

oczy szeroko otwiera wszechœwiat
g³êbi umys³om dodaje nauka

Tutaj siê nasze marzenie spe³ni
ka¿dego roku wielka to radoœæ
duma i honor gdy absolwenci

id¹ z odwag¹ kreowaæ przysz³oœæ

muzyka: Mi³osz Bembinow
s³owa: Ryszard Kunce

Hymn Politechniki Gdañskiej
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ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 GDAÑSK 

www.pg.edu.pl

DO£¥CZ DO NAS!
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