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FAKTY I LICZBY
Uniwersytet techniczny z wyobraŸni¹ i przysz³oœci¹
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LOKALIZACJA UCZELNI
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 Trójmieœcie funkcjonuje 21 szkó³ wy¿szych (13 w Gdañsku). Kszta³ci siê na nich blisko
95 tys. osób, z czego jedn¹ trzeci¹ stanowi¹ studenci PG.
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.
Kampus Politechniki Gdañskiej stale siê rozwija. W 2013 roku na PG otwarto nowoczesne
Centrum Nanotechnologii A, pierwszy etap najwiêkszej uczelnianej inwestycji ostatnich lat..
Do równie imponuj¹cychinwestycji nale¿¹: Laboratorium Innowacyjnych Technologii
Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych •róde³ Energii LINTE^2, kompleks sk³adaj¹cy
siê z Centrum Nanotechnologii B oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kszta³cenia
na Odleg³oœæ, 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.
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PATRONI UCZELNI
JAN HEWELIUSZ

DANIEL GABRIEL FAHRENHEIT

(28.01.1611 Gdañsk–28.01.1687 Gdañsk)

(24.05.1686 Gdañsk–16.09.1736 Haga)

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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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.

22 wrzeœnia 2010 roku, uchwa³¹
Senatu Politechniki Gdañskiej, Dziedziniec Po³udniowy
którym
znajduje
siê Senatu
wahad³o Politechniki
Foucaulta)
22 wrzeœnia(na
2010
roku,
uchwa³¹
Gdañskiej, Dziedziniec Po³udniowy
nazwano imieniem Jana Heweliusza, a Dziedziniec Pó³nocny –
(na którym znajduje
siê wahad³o Foucaulta) nazwano imieniem Jana Heweliusza,
Daniela G. Fahrenheita. Na dziedziñcach zainstalowano
a Dziedziniec
Pó³nocny – Daniela G. Fahrenheita. Na dziedziñcach zainstalowano reliefy
reliefy upamiêtniaj¹ce znamienitych gdañszczan.

upamiêtniaj¹ce znamienitych gdañszczan.
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Z HISTORII POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ
1?904
6 paŸdziernika odby³a siê inauguracja pierwszego
roku akademickiego na politechnice, wówczas
Królewsko-Pruskiej Wy¿szej Szkole Technicznej

1989
uzyskanie autonomii,
90-lecie uczelni

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

2004
jubileusz
100-lecia uczelni

2014
jubileusz 110-lecia
Politechniki Gdañskiej

2020
zgodnie z misj¹ rozwoju
Politechnika Gdañska realizuje ideê
SMART University

CZY WIESZ, ¯E...
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 uczelnianej biblioteki, 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.
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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 trójk¹ta wiedzy, na który sk³adaj¹ siê integralne trzy g³ówne dzia³ania uczelni:
badania, kszta³cenie, innowacje

BADANIA

INNOWACJE
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KSZTA£CENIE

WIZJA UCZELNI
2020 ROK – SMART POLITECHNIKA

S

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

A

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

R

ROZWIJAJ¥CA OSOBOWOŒCI

T

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
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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
35 kierunków studiów pierwszego stopnia
i 30 drugiego stopnia, w tym:
4 miêdzywydzia³owe
2 miêdzyuczelniane, unikatowe w skali kraju:
in¿ynieria mechaniczno-medyczna oraz chemia budowlana
10 w jêzyku angielskim
7 rodzajów studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
ponad 50 studiów podyplomowych
2 œcie¿ki kszta³cenia na studiach MBA
1200 pracowników naukowych
niemal 27 tys. studentów

wiêcej informacji na stronie:
www.pg.edu.pl/rekrutacja
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LICZBA STUDENTÓW W LATACH 1904–2013
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STRUKTURA STUDIÓW I LICZBA STUDENTÓW*

01

02
03
04

01 | Studia stacjonarne

21 581

02 | Studia niestacjonarne

3200

03 | Studia podyplomowe i MBA

1306

04 | Studia doktoranckie

675

*2013
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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. Dziêki realizacji projektu powstanie 921 stanowisk badawczych. W ramach
tego projektu powsta³o ju¿ Laboratorium 3D, w którym studenci Wydzia³u Architektury
mog¹ miêdzy innymi przygotowywaæ modele i formy przestrzenne.
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MIÊDZYNARODOWY
POZIOM KSZTA£CENIA

PROJEKTY

LABOLATORIA

ZESPO£Y

Politechnika Gdañska posiada miêdzynarodowy certyfikat jakoœci kszta³cenia ECTS Label,
który œwiadczy o tym, ¿e program kszta³cenia na wszystkich kierunkach studiów jest
nastawiony na wzmacnianie kompetencji praktycznych studenta oraz kszta³towanie postaw,
które u³atwi¹ mu start na rynku pracy. Politechnika Gdañska otrzyma³a certyfikat
ECTS Label jako druga uczelnia w Polsce. Dotychczas dokument ten uzyska³y
tylko 4 uczelnie w kraju.
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 XI edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeñ wynika, ¿e absolwenci PG osi¹gnêli
w 2013 roku trzecie co do wysokoœci zarobki wœród absolwentów szkó³ wy¿szych w Polsce.
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110 TYS. ABSOLWENTÓW NA 110-LECIE UCZELNI
W latach 1904-2014 politechnikê ukoñczy³o ponad 110 tys. dobrze wykszta³conych absolwentów.
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 uczelni.

Z RAPORTU BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW PG*
Czy jest Pan(i)
zadowolony(a) z ukoñczenia
Politechniki Gdañskiej?

02

01

tak, raczej tak 94%
nie , raczej nie 3%

Czy studia na Pana(i)
kierunku da³y podstawy
wiedzy do pracy zawodowej?

02

01

tak, raczej tak 76%
nie, raczej nie 15%

Czy aktualnie Pan(i)
pracuje zawodowo?

02

tak 82%
nie 18%

01

Czy podjêta praca jest
generalnie zgodna z kierunkiem
kszta³cenia na PG?

02

01

tak 81%
nie 19%

*rocznik 2011
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WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
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.
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PROGRAMY I PROJEKTY
W latach 2004–2013 Politechnika Gdañska podpisa³a 883 umowy na realizacjê projektów w nastêpuj¹cych kategoriach:
krajowe programy badawcze – 706 projektów
fundusze strukturalne – 99 projektów
miêdzynarodowe projekty badawcze oraz programy ramowe – 78 projektów
Tylko w 2013 roku uczelnia uzyska³a dofinansowanie na 84 projekty z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
oraz krajowych i miêdzynarodowych programów badawczych na ³¹czn¹ kwotê przekraczaj¹c¹ 115 mln z³.

FINANSOWANIE DZIA£ALNOŒCI BADAWCZEJ PG
02

03

01

PG

04
05

11

06
10

20

09

08

07

01 | Dzia³alnoœæ statutowa
02 | Projekty NCBiR
03 | Projekty NCN
04 | Wspó³praca naukowa z zagranic¹
05 | Projekty lub przedsiêwziêcia ministra
06 | Fundusze strukturalne
07 | Programy miêdzynarodowe badawcze
08 | Programy ramowe
09 | Projekty WFOS NFOS
10 | Projekty badawcze finansowane
przez fundusze krajowe FNP
11 | Umowna dzia³alnoœæ badawcza

24%
17%
12%
2%
2%
19%
0,1%
1%
0,5%
0,5%
22%

KOMERCJALIZACJA BADAÑ
Spó³ka EXCENTO
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.

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

CyberOko
System s³u¿¹cy do diagnozy
i terapii osób
pozostaj¹cych w œpi¹czce

KLASTRY
Politechnika jest formalnym partnerem 6 klastrów o charakterze biznesowym. Dwa z nich powsta³y z inicjatywy pracowników uczelni,
trzy kolejne otrzyma³y miano kluczowych dla rozwoju województwa pomorskiego.
Interizon Pomorski Klaster ICT to najwiêkszy i najdynamiczniej rozwijaj¹cy siê klaster ICT w Polsce. Obecnie skupia niemal 160 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.
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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
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.
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.
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.
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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, wyposa¿onych
w unikatow¹ aparaturê do badañ 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 bêdzie wêdrówka w œwiecie wirtualnym.
Wêze³ Innowacyjnych Technologii – integruje dzia³ania zwi¹zane z rozwojem badañ i innowacyjnych technologii.
W ramach Wêz³a dzia³a³a piêæ centrów: Technologii Fotooptycznych, Ropy i Gazu, Zaawansowanych Materia³ów,
Technologii Energetycznych oraz Centrum Badañ Zaawansowanych IBM.

23

WSPÓ£PRACA Z GOSPODARK¥ I TRANSFER TECHNOLOGII
W ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia PG 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

STRUKTURA PROJEKTÓW PROCENTOWO
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WSPÓ£PRACA Z GOSPODARK¥ I TRANSFER TECHNOLOGII
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.
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NAUKOWCY Z PASJ¥ I WYOBRA•NI¥ – WYBRANE OSI¥GNIÊCIA
Pracownicy 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:
„Polskim Wynalazkiem Roku 2013” okrzykniêto opracowane pod kierunkiem prof. Andrzeja Czy¿ewskiego CyberOko
s³u¿¹ce do diagnozy i terapii osób w œpi¹czce. Ponadto autorzy interfejsu otrzymali I Nagrodê Prezesa Rady Ministrów
za osi¹gniêcia naukowo-techniczne w 2013 roku.
Z³oty medal na XVII Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2014”
zdobyli badacze z Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Jury doceni³o opracowany przez
dr. in¿. Roberta Bogdanowicza oraz in¿. Mateusza Gardasa „Sposób otrzymywania suspensji diamentowych”.
Z³oty Medal na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich 2014 za satelitowy agregat pompowy otrzyma³
zespó³ pod kierunkiem doktora Paw³a Œliwiñskiego z Wydzia³u Mechanicznego.
Na targach BRUSSELS INNOVA 2013 naukowcy PG zdobyli a¿ cztery medale. Z³otymi medalami nagrodzone zosta³y
wynalazki opracowane na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: Mówi¹ce Mapy – system GIS
wspomagaj¹cy poruszanie siê niewidomych w terenie, CyberOko, odtwarzacz filmowy z funkcj¹ poprawy
zrozumia³oœci dialogów. Ponadto srebrnym medalem nagrodzono inteligentn¹ kamerê wizyjn¹ sterowan¹ sygna³ami RFID.
?
Srebrny medal na Miêdzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji IENA 2013 w Norymberdze za biopolimerowy
materia³ do zastosowañ medyczno-kosmetycznych otrzyma³ zespó³ Grzegorza Gorczycy z Wydzia³u Chemicznego.
?
Z³oty medal targów Technicon-Innowacje 2013 oraz wyró¿nienie specjalne za produkt najlepiej przygotowany
do wdro¿enia zdoby³ opracowany na Wydziale Chemicznym wskaŸnik rozmro¿enia Chill-ID. Rozwi¹zanie powsta³o
pod kierunkiem prof. Wojciecha Chrzanowskiego.
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WYBRANE SUKCESY STUDENTÓW
I miejsce na Mistrzostwach Europy Robot Challenge 2014 wywalczyli pasjonaci robotyki, studenci Wydzia³u
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Nagrody w trzech miêdzynarodowych konkursach zdobyli studenci Wydzia³u Architektury za projekt budynku
stra¿y po¿arnej w San Francisco (2013), koncepcji na zagospodarowanie wzgórza Camelot (2013) oraz projekt
wie¿y – szko³y dla architektów w Dubaju (2014).
II miejsce w œwiatowym finale najwiêkszego konkursu technologicznego dla studentów Imagine Cup 2013
w Petersburgu zdobyli studenci Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Jury doceni³o aplikacjê
na smartfona wykrywaj¹c¹ obecnoœæ narkotyków w organizmie cz³owieka.
I miejsce na miêdzynarodowych regatach ³odzi solarnych w Holandii – DONG Energy Solar Boats Challenge 2014
– zdobyli studenci Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa.
Ko³o Naukowe Studentów Fizyki zosta³o najlepszym ko³em w Polsce (2013).
Studenci PG s¹ laureatami presti¿owych Diamentowych Grantów przyznawanych przez MNiSW.
Oznacza to, ¿e prowadz¹ w³asne badania naukowe.
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UNIWERSYTET TECHNICZNY
Z WYOBRA•NI¥ I PRZYSZ£OŒCI¥!
Wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, nowoczesne
laboratoria wyposa¿one w specjalistyczn¹ aparaturê,
ambitne projekty badawczo-rozwojowe, szeroka wspó³praca
z przemys³em oraz wysoka jakoœæ kszta³cenia sprawiaj¹,
¿e Politechnika Gdañska nale¿y do wiod¹cych polskich
uczelni technicznych.

Gdañsk

POLITECHNIKA GDAÑSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
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