Gmach Główny powstał w latach 1900–1904 według projektu
Hermanna Eggertta i Alberta Carstena równocześnie
z budynkami Instytutu Elektrotechnicznego, Laboratorium
Maszynowego i Wydziału Chemicznego.
Frontowa część Gmachu Głównego jest ozdobiona licznymi
rzeźbami, które symboliką nawiązują do przeznaczenia budynku. Nad centralnym wejściem znajduje się głowa Meduzy,
chroniąca gmach przed intruzami i personifikująca energię.
Rzeźby umieszczone nad wschodnią bramą boczną przedstawiają latarnię morską oraz wieżę Kościoła Mariackiego,
nad zachodnią bramą częściowo zniszczony symbol
parowozu oraz dziób statku.

Nad oknami wysokiego parteru umieszczono podobizny
pruskich uczonych i pionierów techniki XIX wieku:
architekta Karla Friedricha Schinkla, fizyka Gotthilfa
H.L. Hagena, producenta parowozów Johanna F.A. Borsiga
i budowniczego okrętów Ferdinanda Schichaua.
Dekorację instalacji odprowadzania wody z dachu stanowią
cztery miedziane rzygacze przedstawiające mężczyzn
trzymających stwory wodne.

Wieża zegarowa, zniszczona w 1945 roku powróciła na dach
Gmachu Głównego 13 maja 2012 roku. Wieżę wieńczy
pozłacana rzeźba Alegorii Nauki.

Kordegardy przy bramie wejściowej | Dwa niewielkie budynki
usytuowane symetrycznie względem osi głównej, przed
Gmachem Głównym. Po wschodniej stronie znajduje się
dawny dom portiera z symbolem klucza oraz domek, który
oficjalnie był „domkiem głównego elektryka”, z symbolem
kwiatka (prawdopodobnie domek ogrodnika). Po modernizacji
siedziba Działu Promocji PG i Portiernia.

Dwa lwy umieszczone na balkonach obu domków.
Lew po stronie wschodniej dzierży herb miasta Gdańska.
Rzeźba sowy | Przy domku portiera znajduje się
zrekonstruowana rzeźba sowy naturalnej wielkości,
symbolu wiedzy i mądrości.
Zabytkowe liczniki gazowe | W 1904 r. wraz z wybudowaniem
gmachów politechniki oddano do użytku wewnętrzną
sieć gazową. Rozpoczynała się tuż przy Portierni Głównej.
W odpowiednim pomieszczeniu umiejscowiono główny
zawór i pomiar zużycia gazu. Stała ekspozycja zabytkowych
wodnych liczników gazowych politechniki w Gdańsku,
stojących na pierwotnych stanowiskach pomiarowych,
zawiera zachowane fragmenty instalacji.
Budynek główny obejmuje dziedzińce wewnętrzne
przykryte szklanymi kolebkami założonymi w 2004 roku
według projektu W. Czabańskiego i Z. Wilka.
Wahadło Foucaulta zainstalowane w 2005 roku
na Dziedzińcu Południowym, to ważący 64 kg metalowy
dysk zawieszony na ramieniu długości 26 m. Obserwację
wahań ułatwia promień lasera. Elektromagnes umieszczony
w punkcie zawieszenia podtrzymuje wahania, które bez
niego po pewnym czasie by zanikły.
Reliefy przedstawiające portret Jana Heweliusza i projekt
refleksyjnego zegara słonecznego (po lewej) oraz obrotową
mapę nieba z sekstantem zamontowane w niszach
okiennych nad wahadłem Foucaulta. Autor: Robert Kaja.
W październiku 2013 roku na Dziedzińcu Północnym
odsłonięto relief z podobizną wielkiego gdańszczanina
D.G. Fahrenheita, fizyka, inżyniera, wynalazcy termometru
rtęciowego i twórcy skali temperatury. W jednej z nisz
okiennych znajduje się podobizna wielkiego fizyka.
Druga pokryta jest grubą szklaną taflą. Górna część instalacji przypomina siatkę naczyń krwionośnych, natomiast
dolna obrazuje strukturę kryształów widzianych na szybie
w czasie mrozów. Na środku umieszczony został termometr
Fahrenheita.

24 maja 2015 roku
zwiedzanie Politechniki Gdańskiej
godziny zwiedzania
11.00–16.00
spacery o pełnych godzinach
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Do zobaczenia część historyczna kampusu uczelni powstała
w latach 1900–1904, zaprojektowana w stylu renesansu północnego
z elementami secesji przez Hermanna Eggertta i Alberta Carstena:
Gmach Główny – elewacja frontowa, reprezentacyjna Sala Senatu,
gdzie obraduje Senat Politechniki Gdańskiej; Dziedziniec
im. Jana Heweliusza z jednym z najpiękniejszych w Polsce wahadeł
Foucaulta, służącym do demonstrowania ruchu obrotowego Ziemi
wokół własnej osi; Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita.
Na obu dziedzińcach można podziwiać reliefy przedstawiające
portrety gdańskich uczonych.

