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UCZELNIA

To jest Natalia. Właśnie kończy liceum i planuje studia
inżynierskie na Politechnice Gdańskiej.
A to jest Kuba, absolwent technikum. On też chce
studiować na PG.
Do wyboru mają aż 34 kierunki na 9 wydziałach.
Mogą wybrać studia w języku polskim albo angielskim.
A to wszystko na jednym z najpiękniejszych
europejskich campusów.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I EKONOMII

WYDZIAŁ INŻYNIERII
LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY

WIEcej
o kierunkach
studiów:

WYDZIAŁ CHEMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI
WYDZIAŁ
OCEANOTECHNIKI
I OKRĘTOWNICTWA
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ
WYDZIAŁ
MECHANICZNY

KOMUNIKACJA

Natalia jest spoza Trójmiasta.
Przyjeżdżając na studia może
zamieszkać w jednym z akademików, które
znajdują się bardzo blisko uczelni, wynająć pokój albo mieszkanie.
Trójmiasto oferuje wiele rozwiązań lokalowych dla studentów.

Dzięki temu, że uczelnia znajduje się niemal w centrum Gdańska,
niezależnie w której dzielnicy Natalia zamieszka,
będzie mogła szybko dojechać na Politechnikę
tramwajem, autobusem albo pociągiem.

GDYNIA

POLITECHNIKA

SOPOT
GDAŃSK

ROZWÓJ
Z indeksem uczelni badawczej jaką jest
Politechnika Gdańska Natalia i Kuba mają
wiele możliwości rozwoju swoich
zainteresowań.

Centrum BioTechMed
Centrum EkoTech

Centrum Materiałów Przyszłości

Centrum Technologii Cyfrowych

4 CENTRA NAUKOWE

102 KOŁA NAUKOWE
I ORGANIZACJE STUDENCKIE

Politechnika Gdańska zajęła drugie miejsce w gronie
10 laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

DYSCYPLINY NAUKOWE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ:

|
|
|
|

architektura i urbanistyka | automatyka, elektronika i elektrotechnika
ekonomia i finanse | informatyka techniczna i telekomunikacja | inżynieria lądowa i transport
inżynieria materiałowa | inżynieria mechaniczna | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
matematyka | nauki chemiczne | nauki fizyczne | nauki o zarządzaniu jakości

Życie studenckie na Politechnice
Gdańskiej ma tyyyle wymiarów,
a Natalia i Kuba tyle okazji by
je poznać.

SPORT

Sport to bardzo ważna dziedzina życia
uczelni. Drużyny koszykarskie uczelni
grają z sukcesami w ogólnopolskiej
ekstraklasie.

W ośrodku Centrum Sportu
Akademickiego Politechniki
Gdańskiej na naszych studentów
czeka 20 sekcji – m.in. pływacka,
lekkoatletyczna, judo, siatkówki,
piłki nożnej, tenisa ziemnego
i stołowego czy badmingtona.
Mogą też trenować na wioślarni,
unikalnym tego typu obiekcie
w Polsce.
+ inne

wymiana
6 kontynentów, kilkadziesiąt krajów, możliwość wymian
naukowych i praktyk na prestiżowych uczelniach na całym
świecie. To właśnie oferta Politechniki Gdańskiej dla
studentów, którzy chcą poznać inną kulturę, rozwinąć
swoje kompetencje naukowe i językowe, a także przeżyć
życiową przygodę.

BIAŁORUŚ | BRAZYLIA | CHINY | FINLANDIA | FRANCJA | GRECJA |

GRUZJA | HISZPANIA

RAN | JAPONIA | JORDANIA | KANADA | KOREA POŁUDNIOWA | LIBAN | NIEMCY | NORWEGIA

PERU | PORTUGALIA | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | ROSJA | RUMUNIA

STANY ZJEDNOCZONE | SZWECJA | TAJWAN | TUNEZJA | TURCJA | UKRAINA

WIELKA BRYTANIA | WIETNAM | WŁOCHY

kariera
Dyplom Politechniki Gdańskiej otwiera Natalii i Kubie wiele drzwi. Inżynierowie różnych
specjalności to jedna z najbardziej poszukiwanych grup na rynku pracy.
Ponad 92 % osób, które ukończyły studia na Politechnice jest aktywnych zawodowo.
Badania pokazują, że wynagrodzenia naszych absolwentów zaliczają się
do najwyższych w Polsce. Dyplom i wiedza uzyskane na PG to również przepustka
do kariery poza granicami kraju.
Natalia i Kuba chcą zmieniać świat. Niezależnie czy jako naukowcy,
czy pracując w biznesie, chcą wykorzystywać swoją wiedzę
i umiejętności by tworzyć innowacyjne rozwiązania,
kreować lepszą rzeczywistość.
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A Ty? Jak chcesz
zmieniać świat
z Politechniką Gdańską?

STUDIA DOKTORANCKIE
STUDIA MAGISTERSKIE
STUDIA INŻYNIERSKIE

