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Specjalista w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz 
diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. 
Potrafi w mistrzowski sposób łączyć aktywność naukową ze swoją 
inżynierską pasją, czego dowodem są cztery patenty i ponad 
dwieście zrealizowanych ekspertyz, projektów oraz opracowań 
technicznych. Studia ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowe-
go Politechniki Gdańskiej, a stopień doktora uzyskał na Uniwer-
sytecie Tokijskim w Japonii. W 2009 roku otrzymał tytuł naukowy 
profesora. Konsekwentnie wspiera kreatywność i zaangażowanie 
studentów, między innymi jako honorowy członek Koła Naukowe-
go Mechaniki Konstrukcji KOMBO. Kieruje Katedrą Wytrzymałości 
Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, która 
sprawuje nadzór naukowy nad kluczowymi inwestycjami gdańskiej 
infrastruktury. Trzykrotnie był dziekanem WILiŚ. W 2019 roku został 
rektorem Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem korespondentem 
Polskiej Akademii Nauk. W 2020 został wybrany przewodniczącym 
Rady Rektorów Województwa Pomorskiego i pełni także funkcję 
wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych (KRPUT) w kadencji 2020–2024. W wolnym czasie 
żegluje, jeździ na nartach i motocyklu.

	Gmach Główny, I piętro, pok. 269
 58 347 12 69
 rektor@pg.edu.pl

Rektor
prof. dr hab. inż. krzysztof Wilde 
czł. koresp. Pan
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Drodzy Studenci,

witajcie na Politechnice Gdańskiej! Właśnie wchodzicie w progi 
jednej z dziesięciu uczelni badawczych w kraju, która jednocześnie 
zdobywa coraz wyższe uznanie na naukowej arenie międzynaro-
dowej. Politechnika Gdańska według QR World Ranking University 
2021 to jedna z tysiąca najlepszych uczelni na świecie. W tym roku 
została także po raz pierwszy ujęta w prestiżowym Academic 
Ranking of World Universities (ARWU), zwanym również Rankin-
giem Szanghajskim, gdzie znalazło się tylko osiem polskich szkół 
wyższych. Jeśli więc chcecie realizować swoje naukowe marzenia  
i pasje, trafiliście pod właściwy adres. Pomogą Wam w tym na-
ukowcy, którzy stworzyli i opatentowali rozmaite wynalazki.  
To na naszej uczelni powstało CyberOko, służące do diagnozy  
i terapii pacjentów w śpiączce i stanie wegetatywnym, ekologiczny 
i tani lek na osteoporozę, biodegradowalne tworzywo, które ma 
szansę zastąpić plastik, diamentowy czujnik do wykrywania grypy, 
hydrożele chitozanowe czy systemy głębinowe wykorzystywane 
podczas morskich misji NATO. Czekam na Wasze pomysły, dzięki 
którym zmienicie świat! Swoje projekty będziecie wprowadzać 
w życie pod opieką doświadczonych wykładowców, z użyciem 
nowoczesnej aparatury i wyników najnowszych badań. 
Nie zapominajmy jednak, że studia to nie tylko nauka! Życie stu-
denckie na Politechnice Gdańskiej z pewnością warto wzbogacić 
o akcenty kulturalne i sportowe. Na naszej uczelni nie zabraknie 
Wam wartościowej rozrywki i sportowych wyzwań.
Ten rok akademicki będzie się diametralnie różnił od poprzed-
nich. Czas epidemii zmusza nas do wprowadzenia różnych zmian 
i obostrzeń. Sytuacja, z jaką przyszło nam się zmierzyć jest bez 
precedensu, wymaga od nas wszystkich elastyczności, solidarno-
ści i wzajemnej empatii. Nauka w systemie hybrydowym sprawi, 
że z częścią wykładowców, a także nowych koleżanek i kolegów 
spotykać się będziecie jedynie zdalnie. To nowe doświadczenie dla 
nas wszystkich, mogę Was jednak zapewnić, że nie wpłynie ono 
na jakość kształcenia oraz rzetelną weryfikację zdobywanej przez 
Was wiedzy.
Wierzę głęboko, że to sytuacja przejściowa, która nie przeszkodzi 
Wam zarówno w rozwoju naukowym, jak i osobistym. Cieszę się, 
że właśnie dołączacie do różnorodnej i otwartej społeczności 
Politechniki Gdańskiej. 

Powodzenia!

Rektor
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde 

czł. koresp. PAN
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uCzElnIa BadaWCza  
– InICjaTyWa dOSkOnaŁOŚCI  

Politechnika Gdańska to jedna z dziesięciu polskich uczelni ze 
statusem uczelni badawczej. Otrzymała go jesienią 2019 roku 
jako najwyżej sklasyfikowana uczelnia techniczna.

Status uczelni badawczej to podniesienie jakości badań i kształce-
nia oraz wzrost konkurencyjności PG w kraju i za granicą. 
Politechnika Gdańska utworzyła cztery nowe centra badawcze:

• Centrum BioTechMed,
• Centrum EkoTech,
• Centrum Materiałów Przyszłości,
• Centrum Technologii Cyfrowych.

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 i jakości
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Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki

dr hab. inż. Marek Dzida 
prof. uczelni

	Gmach Główny, I piętro, pok. 266
 58 347 12 66

 prores@pg.edu.pl

Zyskał olbrzymią sympatię studentów, sprawując funkcję prorekto-
ra odpowiedzialnego za ich sprawy już od ośmiu lat. To on ma 
decydujący głos w sprawie studenckiego budżetu i imprez takich 
jak Technikalia. Choć jego kalendarz jest wypełniony po brzegi, 
to zawsze stara się znaleźć czas dla studentów i pomóc im roz-
wiązać ich problemy. Sprawował funkcje prodziekana i dziekana 
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, a obecnie jest tam 
kierownikiem Katedry Automatyki i Energetyki. Naukowo zajmuje 
się przede wszystkim automatyczną regulacją turbin gazowych 
w napędach okrętowych oraz energetyce. Jego prywatną pasją 
jest zaś żeglarstwo.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz  
 

	Gmach Główny, I piętro, pok. 268
 58 347 12 67

 proreg@pg.edu.pl

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG i University of Manchester. 
Doświadczenie przemysłowe zdobył w elektrowniach jądrowych 
w Wielkiej Brytanii, pracując w nich przez trzy lata jako inżynier 
programista. Po powrocie do Polski rozpoczął pracę na Wydziale 
Mechanicznym, gdzie w roku 2012 objął stanowisko kierownika 
Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej, a później dziekana. 
Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim szeroko 
pojęte problemy termodynamiki i techniki cieplnej wraz z zasto-
sowaniami praktycznymi, energetyka rozproszona oraz polityka 
energetyczna. W wolnych chwilach gra w badmintona, lubi jeździć 
na nartach i na rowerze. Lektura dobrej książki zawsze towarzyszy 
mu na urlopie.

kIEROWnICTWO akadEmICkIE
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Prorektor ds. nauki

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski  
 

	Gmach Główny, I piętro, pok. 268
    58 347 14 74

    proren@pg.edu.pl

Na Wydziale Chemicznym PG, który ukończył i gdzie sprawował 
funkcję dziekana, kieruje Katedrą Technologii Leków i Biochemii. 
Fascynuje go poszukiwanie i projektowanie nowych leków, szcze-
gólnie antybiotyków zwalczających infekcje wywoływane przez 
drobnoustroje grzybowe. Wraz ze swoim zespołem intensywnie 
współpracuje z ośrodkami naukowymi w USA, Kanadzie, Wło-
szech, Francji, Niemczech, Brazylii, Czechach, Meksyku i Indiach. 
Miłośnik muzyki klasycznej oraz rocka z lat 70. i 80., w wolnych 
chwilach uprawia turystykę górską.

Prorektor ds. umiędzynarodowienia 
i innowacji

prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański 
 

	Gmach Główny, I piętro, pok. 266
    58 347 22 80

    prorew@pg.edu.pl

Specjalista z zakresu elektrotechniki i automatyki. Ukończył 
Wydział Elektryczny PG, a jego zainteresowania naukowe obej-
mują między innymi sterowanie i diagnostykę układów energo-
elektronicznych, zastosowania układów energoelektronicznych 
w elektroenergetyce, elektroniczne przetworniki pomiarowe czy 
syntezatory częstotliwości. Był kierownikiem projektu, w ramach 
którego na uczelni powstało LINTE^2, najnowocześniejsze labo-
ratorium elektroenergetyczne w kraju, aktywnie współpracujące 
z otoczeniem gospodarczym. Pełnił funkcje kierownika Katedry 
Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych oraz prodziekana 
i dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Jego główne za-
interesowania pozanaukowe to tenis ziemny, literatura i muzyka, 
zwłaszcza wiolinistyka.
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Kanclerz

mgr inż. Mariusz Miler 

	Gmach Główny, I piętro, pok. 215
 58 347 17 44
   58 347 12 15
 kanclerz@pg.edu.pl
	  

Zarządza uczelnianą infrastrukturą i administracją, sprawuje też 
pieczę nad majątkiem Politechniki Gdańskiej. Jest odpowiedzialny 
za wszystkie inwestycje na uczelni. Odpowiada również za kon-
sultacje dotyczące oceny budżetu projektów zgłaszanych przez 
studentów i pracowników do budżetu obywatelskiego PG i ma 
decydujący głos przy ich realizacji. Studentów słucha zawsze, gdy 
przedstawią mu racjonalne argumenty.

Zastępca kanclerza ds. pracowniczych

 mgr inż. Anna Kanarska
 Gmach Główny, I piętro, pok. 215
 58 347 17 44
 58 347 12 15

 anna.kanarska@pg.edu.pl

Kwestor 
Zastępca kanclerza ds. zasobów finansowych

 mgr Piotr Lewandowski
 Kwestura – Gmach B, pok. 02, wysoki parter
 58 347 22 17
 58 348 69 17

 kwestor@pg.edu.pl
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WŁadzE WydzIaŁOWE

Wydział architektury

Dziekan

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Prodziekan ds. nauki 

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
prof. uczelni

Prodziekan ds. rozwoju  
i internacjonalizacji

dr inż. arch. Justyna Borucka

Prodziekan ds. studentów i promocji

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Prodziekan ds. kształcenia  
i programów studiów

dr inż. arch. Anna Wancław
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Wydział Chemiczny

Dziekan

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Janusz Datta

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, 
prof. uczelni

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
prof. uczelni
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Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański

Prodziekan ds. współpracy i promocji

dr hab. inż. Paweł Czarnul
prof. uczelni

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
prof. uczelni

Prodziekan ds. nauki i wdrożeń 

dr hab. inż. Piotr Płotka, prof. uczelni

Prodziekan ds. kształcenia i dydaktyki

dr inż. Paweł Raczyński



13Władze wydziałowe

Wydział Elektrotechniki i automatyki

Dziekan

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn 
prof. uczelni 

Prodziekan ds. rozwoju

dr hab. inż. Marek Olesz 
prof. uczelni

Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk 

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Marcin Śliwiński
prof. uczelni 

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Jarosław Guziński
prof. uczelni 
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Dziekan

prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. Grzegorz Graff
 

Prodziekan ds. kształcenia

dr Brygida Mielewska
prof. uczelni

Prodziekan ds. organizacji

dr hab. inż. Barbara Kościelska
prof. uczelni

Wydział Fizyki Technicznej i matematyki Stosowanej
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Wydział Inżynierii lądowej i Środowiska

Dziekan
dr hab. inż. Joanna Żukowska 

prof. uczelni

Prodziekan ds. współpracy i promocji
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz 

prof. uczelni

 

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Rafał Ossowski

prof. uczelni
 

Prodziekan ds. organizacji studiów
dr inż. Arkadiusz Ostojski

prof. uczelni
 

Prodziekan ds. badań i rozwoju
dr inż. Jakub Szulwic
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Wydział mechaniczny

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Śliwiński
prof. uczelni

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

Prodziekan ds. rozwoju

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski

Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Aleksandra Teresa Wiśniewska

Prodziekan ds. organizacji dydaktyki

dr inż. Magdalena Jażdżewska
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Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Dziekan

dr hab. inż. Wojciech Litwin
prof. uczelni

Prodziekan ds. nauki

dr hab inż. Jerzy Kowalski
prof. uczelni

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Damian Bocheński
prof. uczelni

Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Roman Liberacki
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Wydział zarządzania i Ekonomii

Dziekan
dr hab. Małgorzata Gawrycka
prof. uczelni

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Tomasz Korol
prof. uczelni

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński
prof. uczelni

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

dr hab. Magdalena Olczyk
prof. uczelni

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska
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WITajCIE 
na POlITECHnICE 
GdaŃSkIEj ;)
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ElEkTROnICzna 
lEGITymaCja 

STudEnCka

• To Twój dokument 4 w 1: legitymacja studencka, karta biblio-
teczna, karta miejska, karta wjazdowa na miejsca parkingowe 
na terenie uczelni. 

• Jednorazowy koszt wydania legitymacji to 22 zł.
• W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji jesteś 

zobowiązany do powiadomienia dziekanatu. Chcąc wyrobić 
duplikat, logujesz się na stronie moja.pg.edu.pl i składasz 
elektroniczny wniosek. Zapłacisz wtedy 33 zł. 

• Jeśli chcesz używać legitymacji jako biletu okresowego, zgłoś 
się do punktu zakupu biletów miesięcznych, by złożyć wnio-
sek o „ładowaniu legitymacji studenckiej biletami okresowy-
mi”. Dowiedz się więcej:

j	ztm.gda.pl/bilety/  

1
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PunkTy OBSŁuGI klIEnTa

Tu wyrobisz bilet okresowy na legitymacji studenckiej

	

	 Wyspiańskiego 9A 
	 Dworzec Główny PKP
	 Świętokorzyska 15 
	 Na Stoku 49 

1

1

2

2

3

3

4

4

GdaŃSk

ŚRÓDMIEŚCIE

WRZESZCZ

LETNICA
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2
mOja PG

TWOjE WIRTualnE żyCIE  
na uCzElnI 

• Portal MOJA PG jest skierowany do studentów, wykładowców 
i pracowników Politechniki Gdańskiej.

• By korzystać z portalu, należy aktywować swoje konto: 

 AkTyWACyjNy znajdziecie w wiadomości powitalnej  
po zakończonej pozytywnie rekrutacji

• Aktywacja konta jest bardzo prosta:  

Załóż konto

Uzupełnij wymagane dane

Zdefiniuj własne hasło
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WażnE!

• Konto w portalu Moja PG zakładasz tylko raz, niezależnie od 
liczby kursów, w których bierzesz udział.

• W razie jakichkolwiek problemów przy aktywacji – zajrzyj na 
stronę   j	pomoc.pg.edu.pl/moja-pg 

Co możesz uzyskać, korzystając z portalu moja PG

• Aktywacja konta bibliotecznego (poradnik, jak to zrobić, 
znajdziesz w sekcji Biblioteka PG).

• Wirtualny dziekanat bez wychodzenia z domu:
 - wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej;
 - zaświadczenie do WKU, urzędu skarbowego etc.;
 - informacje o Twoim przebiegu studiów: przedmioty;  

  stypendia, praktyki, etc.;
 - płatności i Twój indywidualny numer rachunku bankowego,  

 gdzie uiszczasz wszystkie wymagane opłaty;
 - eIndeks (pojawią się w nim wszystkie oceny  

 z egzaminów i punktacja zaliczeń poszczególnych  
 przedmiotów).

Przydatne aplikacje

• aplikacja mkioski  

	j	www.pg.edu.pl/mkioski 
 Oferuje spersonalizowany dostęp do niezbęd-

nych informacji na temat PG: udostępnia listę 
prowadzących i wykładowców, pełną mapę 
kampusu, sprawdzenie własnego planu zajęć. 

• aplikacja nauczanie 

 j	 www.pge.edu.pl/enauczanie/mobilne 

 Wszystkie kursy online i materiały dydaktyczne 
zamieszczane na tej platformie można wygodnie 
obejrzeć, przejść i zaliczyć – na komputerze, ta-
blecie czy smartfonie. Ułatwia nawigację, pozwala na szybkie 
wyszukiwanie materiałów i zdalnych kursów. 
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Obowiązkowe szkolenia 

Rozpoczynając studia na PG, powinnaś i powinieneś przejść cztery 
obowiązkowe szkolenia w formie elektronicznej:

- szkolenie z platformy eStudent,
- szkolenie z kompetencji informacyjnych (czyli tzw. szkolenie 

biblioteczne),
- kurs BHP,
- eNauczanie – kurs wprowadzający dla studentów.

Warto je zaliczyć jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickie-
go. Jeśli Ci się nie uda, zrób to w pierwszym semestrze!

Pamiętaj, że należy zalogować się chociaż raz przed rozpo-
częciem zajęć na platformie e-learningowej enauczanie. 
Tylko wtedy prowadzący będą mogli przypisać Cię do swoich 
kursów z materiałami dydaktycznymi. 

Adres do platformy: www.enauczanie.pg.edu.pl – logowanie 
tak jak do całej platformy Moja PG. 

ZAWSZE ONLINE NA Pg 

Na terenie całego kampusu PG możesz korzystać z bezpłatnej 
sieci wi-fi. By mieć darmowe połączenie z Internetem,  
musisz skonfigurować swoje urządzenie, kierując się  
instrukcją umieszczoną na stronie:

j  pomoc.pg.edu.pl/eduroam 

By mieć dostęp do  darmowego wi-fi  
w akademikach, zajrzyj na stronę:

j  www.pg.edu.pl/skos/rejestracja 
 lub 

j www.pg.edu.pl/skos/wi-fi-w-sieci-skos
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3
zaPunkTuj 
NA Pg

ECTS, czyli European Credit Transfer System, to Twój punktowy 
przewodnik przez najbliższe lata. Jest to europejski system punk-
tów honorowany na większości uczelni. 

• Punkty przyporządkowane są wszystkim przedmiotom wy-
stępującym w planie studiów, które podlegają ocenie.

• Są podstawą do obliczenia średniej ocen (nie jest to jednak 
zwykła średnia, lecz średnia ważona, w której wagą danej 
oceny jest liczba punktów).

• Punkty dla poszczególnych przedmiotów przyznają wydzia-
łowe komisje programowe. O liczbie punktów danego przed-
miotu dowiesz się z katalogu ETCS na stronie internetowej 
Twojego wydziału.

• Przyjmuje się, że w ciągu roku akademickiego student powi-
nien zdobyć 60 punktów.

• Jeśli nie zdobędziesz odpowiedniej liczby punktów, popadasz 
w długi.

kiedy popadniesz w długi  

Brak zaliczenia przedmiotu = dług punktowy 
 
Przykład:

• Zaliczenie obowiązujących w danym semestrze  
przedmiotów w przeliczeniu wynosi 30 punktów.

• Brak zaliczenia jednego przedmiotu: minus 2 punkty.
• Semestr zostaje zaliczony warunkowo z 28 punktami i z dłu-

giem punktowym, który musisz spłacić w kolejnym semestrze 
(powtórzenie niezaliczonego przedmiotu plus opłata).

• Jako dopuszczalny uznaje się dług do 12 punktów, czas 
do nadrobienia braków – nie dłużej niż z upływem dwóch 
kolejnych semestrów.

• Dług powyżej 18 punktów powoduje skreślenie z listy stu-
dentów.
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4
nauCzyCIElE 
akadEmICCy 

• Zajęcia na uczelni są najczęściej prowadzone przez nauczy-
cieli akademickich: magistrów, doktorów, doktorów habilito-
wanych i profesorów. 

• Nauczycieli akademickich należy  
właściwie tytułować – zarówno 
w bezpośredniej rozmowie, jak pytając 
o nich lub zwracając się do nich w for-
mie pisemnej.

• Zwróć uwagę, jaki stopień naukowy nosi każdy z prowadzą-
cych, to wyraz szacunku do ich pracy i osiągnięć.  

• Żeby uniknąć wpadki, stopień lub tytuł naukowy danego na-
uczyciela możesz sprawdzić na stronie internetowej wydziału 
w wyszukiwarce pracowników albo na wizytówce gabinetu.

• Jeśli prowadzący pełni również funkcję dziekana lub prodzie-
kana na wydziale, warto używać tego tytułu, zwracając się 
„pani dziekan / panie dziekanie”. Analogicznie przy funkcji 
rektora bądź prorektora mówimy „pani rektor / panie rekto-
rze”.
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5
StAROStA, 
kTóRy WSzySTkIEmu 
SPROStA

Starosta roku:

• dba o interesy studentów z jednego rocznika;
• jest wybierany spośród starostów wszystkich grup na danym 

kierunku studiów;
• w porozumieniu ze starostami grup układa harmonogram 

sesji egzaminacyjnej i zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Starosta grupy: 

• wybierasz go wspólnie ze wszystkimi członkami Twojej grupy; 
• to ważna persona, która ma wpływ na funkcjonowanie Twojej 

grupy, dlatego warto ten wybór przemyśleć;
• ma wpływ na ustalanie terminów kolokwiów, dodatkowych 

zaliczeń, skład grup laboratoryjnych i projektowych; 
• często otrzymuje od wykładowców materiały dydaktyczne, 

które przekazuje potem poszczególnym studentom z grupy.
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6
EGzamIny

– zOSTaŃ SWOIm  
najlEPSzym STRaTEGIEm 

Na studiach nie ma już kartkówek, klasówek i sprawdzianów, 
jednak sprawdzanie wiedzy pozostaje niezmienne – tylko teraz 
w postaci wejściówek, kolokwiów i egzaminów. 
Każdy wykładowca na początku semestru podaje formę zaliczenia 
swojego przedmiotu. Może to być: 

• zaliczenie – które jest sumą osiągnięć zaprezentowanych 
podczas kolokwiów. Liczy się również aktywność na ćwicze-
niach, laboratoriach i wykładach;

• egzamin – odbywa się podczas sesji egzaminacyjnej, w for-
mie pisemnej bądź ustnej. By móc zdawać egzamin, trzeba 
mieć pozytywną ocenę z przypisanych mu laboratoriów lub 
ćwiczeń.

Zerówka – to egzamin w pierwszym, nieobowiązkowym termi-
nie. Zwykle odbywa się jeszcze w czasie trwania zajęć i zalicze-
nie jej przedłuża przerwę wakacyjną bądź zimową = czyli masz 
więcej czasu na odpoczynek.

Niektórzy wykładowcy stawiają jednak warunek – zerówka 
tylko dla tych, którzy mają dobre wyniki z ćwiczeń, projektów 
czy laboratoriów. 
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zmierz się z sesją

• Sesja podstawowa zaczyna się wraz z pierwszym obowiązko-
wym egzaminem.

• Idealną sytuacją jest, kiedy wszystkie egzaminy zaliczysz za 
pierwszym podejściem.

• Wiadomo jednak, że nie od razu Kraków zbudowano, dlate-
go jest jeszcze sesja poprawkowa.

• Jeśli jednak i tym razem w indeksie brak zaliczenia, jesteś 
zobowiązany powtórzyć dany przedmiot w następnym roku 
akademickim, tym razem za opłatą.

• Czasami zdarza się, że najbardziej aktywni studenci, którzy 
sumiennie pracują przez cały semestr, są przez wykładowcę 
zwalniani z egzaminów.

• Jeśli w wyniku niespodziewanej sytuacji losowej nie możesz 
stawić się na egzaminie – możesz starać się o dodatkowy 
termin. Przyczyna Twojej nieobecności musi być jednak 
poświadczona zwolnieniem lekarskim bądź innym zaświad-
czeniem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzminie 
powoduje utratę jednego terminu egzaminacyjnego. 

STyPEndIa 

możliwe rodzaje wsparcia finansowego

• stypendium socjalne,
• stypendium dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium rektora,
• zapomoga,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
• stypendium prezydenta miasta,
• stypendium fundowane.

Stypendium socjalne

• Udzielane jest studentom w trudnej sytuacji finansowej.
• Przyznawane jest osobom wykazującym niskie dochody na 

każdego członka gospodarstwa domowego. 
• By je otrzymać, należy złożyć wniosek z wymaganymi doku-

mentami do Komisji Stypendialnej (KS).
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Stypendium dla osób niepełnosprawnych

• Każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością może 
ubiegać się o takie stypendium, niezależnie od sytuacji mate-
rialnej.

• Wiosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności należy 
złożyć w Komisji Stypendialnej.

Dokładny termin składania wniosków w sprawie stypendium 
socjalnego i dla osób niepełnosprawnych zostaje ogłoszony 
na początku roku akademickiego. Złożenie wniosku w wyzna-
czonym terminie gwarantuje wypłatę świadczenia, jeśli zostało 
przyznane, już za październik. 

Stypendium rektora

Na pierwszym roku studiów stypendium rektora może otrzymać:
• laureat międzynarodowej olimpiady, 
• laureat lub finalista olimpiady o zasięgu ogólnopolskim,
• medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł 

mistrza Polski.
W kolejnych latach studiów stypendystą można zostać dzięki 
wysokiej średniej, osiągnięciom sportowym, artystycznym i na-
ukowym.
By otrzymać stypendium rektora, należy złożyć podanie o jego 
przyznanie wraz ze stosownymi załącznikami do Komisji Socjalnej. 

zapomoga

• Jest przyznawana studentom w trudnej sytuacji finansowej 
spowodowanej nieoczekiwanym zdarzeniem.

• Dofinansowanie może być przyznane nawet dwa razy w roku.
• Wniosek o zapomogę rozpatruje Wydziałowa Komisja Sty-

pendialna.
• Podanie należy złożyć do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia.

Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia 
wniosków o stypendia oraz aktualne informacje dotyczące zasad 
przyznawania stypendium znajdują się na stronach Działu  
Spraw Studenckich i Samorządu Studentów:

j pg.edu.pl/dział-spraw-studenckich 

j pg.edu.pl/studenci
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kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku o stypen-
dium muszą być potwierdzone przez notariusza, właściwy 
urząd bądź członka komisji Stypendialnej, któremu przedsta-
wisz oryginał dokumentu wraz z kopią do potwierdzenia. 

PamIĘTaj!

• Decyzję o przyznaniu bądź odmowie stypendium wydawaną 
przez Komisję Stypendialną powinieneś odebrać osobiście.

• Możesz się odwołać od decyzji w ciągu 14 dni od jej odebrania.
• Jeśli nie złożysz wniosku o stypendium w wyznaczonym 

terminie, jego przyznanie będzie uzależnione od wysokości 
środków w rezerwie funduszu pomocy materialnej. 

Stypendia fundowane

• Są przyznawane przez sponsorów, czyli firmy prywatne 
współpracujące z uczelnią lub przez samorząd lokalny.

• Wniosek o takie stypendium możesz złożyć w dziekanacie 
swojego wydziału.

Inne stypendia 

• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
• Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, 
• Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska,
• Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu,
• Stypendium Miasta Gdyni.
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DZIEKANAt

ORGanIzaCyjnE SERCE  
WydzIaŁu 

Na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na 
Wydziale Mechanicznym działa system kolejkowy do dziekanatu 
i Wydziałowej Komisji Stypendialnej, zintegrowany z portalem 
Moja PG. Przy dziekanacie znajduje się urządzenie podobne do 
biletomatu, do którego trzeba się zalogować za pomocą legity-
macji studenckiej i wybrać właściwą kolejkę. Odebrany wydruk 
z numerkiem pokazuje czas oczekiwania. Istnieje także strona do 
obserwowania systemu kolejkowego online: 

j	sk.pg.edu.pl 
 

To tu załatwisz większość  
kluczowych spraw  

związanych z Twoimi studiami 

To tu otrzymasz legitymację,  
potrzebne zaświadczenia, 

dyplom

To tu rozliczysz sesję
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PamIĘTaj!

Jeśli piszesz mail do swojego wykładowcy lub jakiegokolwiek pra-
cownika uczelni (z dziekanatu, biblioteki, rektoratu etc.) – wysyłaj 
go ze studenckiego uczelnianego adresu pocztowego w domenie 
student.pg.edu.pl.

W związku z sytuacją epidemiczną należy śledzić bieżące informacje 
pojawiające się na stronach dziekanatów, ponieważ godziny otwar-
cia i sposób załatwiania spraw mogą podlegać zmianom. 

Wydział architektury

Y godziny przyjęć studentów:

poniedziałek 9.00–12.00

wtorek 10.00–12.00

środa 9.00–12.00   

czwartek 10.00–12.00

piątek 10.00–12.00

Y godziny przyjęć studentów przez prodziekan ds. studenckich:

poniedziałek 10.00–12.00

czwartek 10.00–12.00

 Gmach Główny (nr 1 na mapie kampusu), pok. 314
 dz-stud@pg.edu.pl
  lista kontaktów telefonicznych:

j	arch.pg.edu.pl/kontakt1 

Wydział Chemiczny

Y godziny przyjęć studentów:

poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek
środa

10.00–13.00

 budynek Chemii C (nr 5 na mapie kampusu) pok. 4, 5, 6, 106
 lista kontaktów:

j	chem.pg.edu.pl/dziekanat-wch

nieczynne



Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Y godziny przyjęć studentów 

 studia stacjonarne studia niestacjonarne

poniedziałek 8.00–11.30 8.00–11.30

wtorek 8.00–11.30 8.00–11.30

środa 11.00–14.30 12.00–14.30

czwartek 11.00–14.30 8.00–11.30

piątek nieczynny nieczynne

sobota nieczynny 11.00–14.00

 Dziekanat obsługuje studentów w systemie kolejkowym.
 budynek WETI B (nr 42 na mapie kampusu) pok. 145, 149 
 dziekanat@eti.pg.edu.pl
  lista kontaktów telefonicznych: 

j	eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/ 
     kontakt_z_pracownikami 

Wydział Elektrotechniki i automatyki

Y godziny przyjęć studentów studiów stacjonarnych

poniedziałek nieczynne

wtorek–piątek 11.00–14.00

Y godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych

poniedziałek nieczynne

wtorek–piątek 11.00–14.00

piątki w terminach 
zjazdów

11.00–16.45

wybrane soboty  
w terminach zjazdów

9.00–12.00

 budynek WEiA (nr 12 na mapie kampusu) pok. E45, E46, E47
 dziekanat.weia@pg.edu.pl
  lista kontaktów telefonicznych: 

j	eia.pg.edu.pl/dziekanat/ 
   informacje-ogolne 
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Wydział Fizyki Technicznej i matematyki Stosowanej

Y godziny przyjęć studentów po umówieniu drogą mailową

poniedziałek, czwartek, 
piątek 10.00–13.00

wtorek 8.00–11.00

środa nieczynne

 Gmach Główny (budynek nr 1 na mapie kampusu), pok. 114
 dziekanat.wftims@pg.edu.pl
 lista kontaktów telefonicznych: 

j	ftims.pg.edu.pl/dziekanat1

Wydział Inżynierii lądowej i Środowiska

Y godziny przyjęć studentów

poniedziałek 8.00–11.00

wtorek 10.00–13.30 

środa 8.00–11.00

czwartek 10.00–13.30

piątek 12.00–15.00

sobota 9.00–12.00 (każda pierwsza i druga 
sobota miesiąca – tylko studia niesta-
cjonarne)

Uwaga! W miesiącach letnich (lipiec, sierpień, wrzesień)  
w soboty nieczynne

 Gmach Główny (budynek nr 1 na mapie kampusu)
  lista kontaktów telefonicznych: 

j	wilis.pg.edu.pl/dziekanat 
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Wydział mechaniczny

Y godziny przyjęć studentów po umówieniu telefonicznie lub 
drogą mailową

poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek 11.00–14.00

środa nieczynne

Dziekanat obsługuje studentów w systemie kolejkowym.

 budynek WM (nr 40 na mapie kampusu), 
pok. 219–221 i 235
 dziekanat.wm@pg.edu.pl
  lista kontaktów telefonicznych:

j	mech.pg.edu.pl/studenci/dziekanat 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Y Godziny przyjęć studentów studiów stacjonarnych    

poniedziałek 8.30–11.45

wtorek 12.00–15.30

środa nieczynne

czwartek 8.30–11.45

piątek 8.30–11.45

Y godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych    

sobota (w terminach zjazdów) 10.00–14.00 

 budynek WOiO (nr 30 na mapie kampusu), pok. tymczasowo 
407, 408

  dziekoce@pg.edu.pl
  lista kontaktów telefonicznych: 

j	oio.pg.edu.pl/dziekanat
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Wydział zarządzania i Ekonomii

Y godziny przyjęć studentów

poniedziałek 8.15–15.00  | przerwa: 12.15–12.45

wtorek 8.15–15.00  | przerwa: 12.15–12.45

środa nieczynny

czwartek 8.15–15.00  | przerwa: 12.15–12.45

piątek 8.15–15.00 | przerwa: 12.15–12.45

piątek podczas 
zjazdów studiów 
niestacjonarnych

11.15–18.00 | przerwa: 13.15–13.45 
oraz 15.00–15.15

sobota (tylko 
podczas zjazdów 
studiów niestacjo-
narnych)

8.15–16.00 | przerwa: 12.15–12.45

Informacje o terminach zjazdów studiów niestacjonarnych można 
znaleźć na stronie j www.zie.pg.edu.pl/harmonogram-zjazdow.

 gmach WZiE (nr 50 na mapie kampusu), pok. 115
 dziekanat@zie.pg.edu.pl
 58 347 14 37 (studia stacjonarne)
 58 347 15 71 (studia niestacjonarne)
 kontakt telefoniczny: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 

w godzinach 9.00-14.00

Lista kontaktów telefonicznych:

j	zie.pg.edu.pl/dziekanat  
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9
BIBlIOTEka PG

KRótKI PRZEWODNIK  
CzyTElnIka

• Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych poznasz 
w ramach przedmiotu kompetencje informacyjne. Dowiesz 
się tam wszystkiego o korzystaniu z katalogu online oraz  
e-zasobach.

• Drzwi do Biblioteki i jej zbiorów otwiera Ci elektroniczna 
legitymacja studencka. 

• Cały księgozbiór jest skatalogowany online i zawsze możesz 
sprawdzić, czy książka, którą chcesz wypożyczyć jest dostęp-
na; katalog.bg.pg.edu.pl

Wypożyczenie krótkoterminowe 

• Jeśli chcesz wypożyczyć skrypt lub podręcznik, masz do 
dyspozycji księgozbiór dydaktyczny w holu Biblioteki PG. 
Publikacje są wypożyczane maksymalnie na 14 dni.

• Książki dostępne w czytelniach poszczególnych filii wypoży-
czane są tylko na 4 dni, gdy jeden tytuł ma kilka egzempla-
rzy, lub na kilka godzin w przypadku jednego egzemplarza 
danego tytułu. 

Wypożyczenie długoterminowe 

• Sprawdź, czy dana pozycja jest dostępna w katalogu online; 
katalog.bg.pg.edu.pl

• Zarezerwuj książkę.
• Odbierz ją w wypożyczalni w ciągu 7 dni roboczych, po tym 

terminie książka wróci do magazynu. 
• Jednocześnie możesz wypożyczyć 15 książek, jeśli studiujesz 

na jednym kierunku lub 20, jeśli studiujesz na dwóch kierun-
kach.
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• Książki wypożyczasz na miesiąc z możliwością przedłużenia.
• Na Twoim koncie czytelniczym znajdziesz wszystkie infor-

macje: stan zamówienia książek, termin zwrotu etc., dlatego 
warto na nie regularnie zaglądać.

• Za przetrzymywanie książek biblioteka naliczy opłatę 
pieniężną zgodnie z regulaminem udostępnionych zbiorów. 
Nieuregulowane zobowiązanie blokuje Twoje biblioteczne 
konto użytkownika do czasu wniesienia opłaty.

E-źródła

Biblioteka udostępnia coraz więcej publikacji w wersji online, m.in. 
e-czasopisma, e-książki i e-podręczniki akademickie, z których 
możesz korzystać, nie wychodząc z domu. 
Potrzebne linki znajdziesz na stronie 

 j	pg.edu.pl/biblioteka-pg/ 
      alfabetycznie 

Jeśli korzystasz z komputera na Politechnice Gdańskiej, system 
połączy Cię bezpośrednio z pożądaną bazą. Jeśli korzystasz 
z komputera poza siecią PG, pojawi się okno autoryzacji z formu-
larzem logowania, w które należy wpisać numer karty bibliotecz-
nej i hasło do konta bibliotecznego. 
W Czytelni Norm udostępniane są polskie normy w wersji dru-
kowanej oraz elektronicznej. Więcej o normach w bibliotece PG 
przeczytasz na stronie 

j	pg.edu.pl/biblioteka-pg/punkt-informacji- 
     normalizacyjnej

Biblioteka Politechniki Gdańskiej  

 Gmach Główny, parter, poziom 100 
 (budynek nr 1 na mapie kampusu)
 library@pg.edu.pl
j	pg.edu.pl/biblioteka-pg
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Czytelnia Główna ze stanowiskiem dla korzystających ze zbio-
rów zabytkowych, prasy bieżącej

 Gmach Główny, parter, pok. 100/3
 czytelnia.bpgl@pg.edu.pl
 58 347 10 79
Y godziny otwarcia
 
poniedziałek–piątek 9.00–20.00

sobota 9.00–16.00

Uwaga!  Ze zbiorów zabytkowych można korzystać od  
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00.

Informatorium z wypożyczalnią

 Gmach Główny, parter, hol biblioteki
 58 347 15 00
 wypozyczalnia.bpg@pg.edu.pl
Y godziny otwarcia
 
poniedziałek–piątek 9.00–20.00

sobota 9.00–15.00
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Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 Gmach Główny, parter, pok. 100/5
 58 347 25 74
 wm.bpg@pg.edu.pl
Y godziny otwarcia
 
  poniedziałek, środa
  wtorek, czwartek,  
  piątek

9.00–18.00

9.00–16.00

Czytelnia czasopism bieżących, baz danych, informacji  
naukowej i norm

 Gmach Główny, parter, pok. 100/5
 58 347 11 99, 58 347 24 01
 infnauk.bpg@pg.edu.pl
Y godziny otwarcia
 
poniedziałek, środa
wtorek, czwartek, piątek

9.00–18.00

9.00–16.00

sobota 
(dwie soboty w miesiącu)

9.00–15.00

Szukaj informacji na
 j	pg.edu.pl/biblioteka-pg

Filie biblioteki znajdują się na każdym Wydziale  
– sprawdź na swoim Wydziale albo na stronie głównej 
Bilbioteki PG. 

księgarnia PWn

Księgarnia PWN mieści się w budynku nr 30.
Znajdziesz tutaj całą ofertę Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej 
oraz podręczniki akademickie i opracowania naukowe polskie 
i zagraniczne. Tutaj możesz też zamówić trudno dostępne tytuły.
Sprawdź ofertę księgarni:

j	gdanskpolitechnika.ksiegarnienaukowe.pl 
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maTEmaTyCznE 
POgOtOWIE NA Pg 

matematyka na I semestrze 

• Każdy student pierwszego roku uczestniczy w dodatkowych, 
nieodpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum 
Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (CNMiKO).

• Nauczyciele z centrum pomogą Ci powtórzyć materiał ze 
szkoły średniej i uzupełnić ewentualne braki.

• Na pierwszych zajęciach z matematyki napiszesz sprawdzian 
kompetencji z tego przedmiotu. 

• Po zakończeniu semestru zimowego na większości kierunków 
przeprowadza się egzamin z matematyki.

Skorzystaj ze skryptów

W uzupełnieniu wiedzy pomogą Ci dodatkowe skrypty przygoto-
wane przez wykładowców CNMiKO:

• „Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej”
• „Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach  

  dla studentów uczelni technicznych”
• „Rachunek całkowity w zadaniach”
• „Rachunek różniczkowy w zadaniach”
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Potrenuj zdalnie 

• Matematykę możesz potrenować „na odległość” w ramach 
kursów dostępnych na uczelnianej platformie. 

• CNMiKO organizuje również elektroniczne konsultacje przez 
e-mail i Skype’a.

• Warto zajrzeć na platformę Moodle również przed egza-
minem, gdzie wykładowcy często zamieszczają zadania 
egzaminacyjne z poprzednich lat. 

Pamiętaj! 

Nauczyciele – nieodpłatnie – pomogą Ci również po godzinach, 
zarówno w ramach tradycyjnych konsultacji, jak i zdalnie. Nie bój 
się pytać i zwracać o pomoc. Na konsultacje możesz przyjść do 
swojego nauczyciela lub innego wykładowcy. 
Terminy konsultacji poszczególnych nauczycieli znajdziesz na 
stronie: 

j	cnm.pg.edu.pl/wykładowcy 

 Informacje dotyczące e-konsultacji i kursów na platformie 
Moodle dostępne są na stronie internetowej eNauczanie.
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yES I dO, CzylI nauka 

jĘzykóW OBCyCH 
W Centrum Języków Obcych możesz uczyć się:

 • angielskiego

 • niemieckiego

 • francuskiego

 • hiszpańskiego

 • włoskiego

 • rosyjskiego

 • szwedzkiego

 • japońskiego

 • chińskiego 

korzyści z lektoratów językowych 

Na lektoratach językowych: 
• zapoznasz się z elementami specjalistycznego języka tech-

nicznego oraz akademickiego,
• nauczysz się analizy tekstów specjalistycznych i interpretacji 

danych,
• poznasz tajniki tworzenia prezentacji i autoprezentacji,
• posiądziesz umiejętność prowadzenia dyskusji i debat 

akademickich.

Ważne! 

Wszyscy studenci kończący lektorat języka obcego na studiach 
I stopnia przystępują do obowiązkowego egzaminu na poziomie 
B2 lub C1. Po zdaniu egzaminu uzyskasz akademicki certyfikat 
ACERT, uznawany przez uczelnie polskie i zagraniczne. Więcej 
o certyfikacie: 

j	cjo.pl.edu.pl w zakładce Egzaminy
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język polski dla cudzoziemców 

Jeśli znasz cudzoziemca, który potrzebuje pomocy w zrozumie-
niu polskiego języka i kultury, skieruj go do Centrum Języków 
Obcych. Na początku każdego semestru CJO organizuje nabór na 
nieodpłatny kurs języka polskiego dla początkujących, prowadzi 
też kursy dla studentów średnio zaawansowanych oraz waka-
cyjne kursy dla kandydatów na studia. Lektorki języka polskiego 
prowadzą dla swoich studentów konsultacje indywidualne oraz 
e-konsultacje. 

Centrum języków Obcych

 Gmach B, poziom 300
 58 347 23 08
 logos@pg.edu.pl
j cjo.pg.edu.pl

SPRaWdź,  
jak SIĘ STudIujE za GRanICą 

Wybrałeś studia w Polsce, ale chciałbyś zasmakować życia 
akademickiego także w innych krajach? Skorzystaj z programu 
Erasmus+ i zapoznaj się z ofertą wyjazdów do Stanów Zjedno-
czonych.

ERASMuS+ 

Biorąc udział w tym programie, możesz wyjechać m.in. do krajów 
europejskich, Tunezji, Izraela czy Kazachstanu. Program umożliwia 
wyjazd zarówno na studia, jak i na praktyki. 
Podstawowe zasady programu:

• o wyjazd może ubiegać się każdy, kto:
 - ukończył co najmniej I rok studiów,
 - ma pełne prawa studenta PG,
 - dobrze opanował język, w którym prowadzone są zajęcia.
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• Wyjazd nie może być krótszy niż 3 miesiące (2 miesiące 
w przypadku praktyki) i dłuższy niż rok. Obowiązuje tu także 
tzw. kapitał mobilności – czyli 12 miesięcy wyjazdu na każ-
dym stopniu studiów.

• Uczelnia przyjmująca musi znajdować się na liście szkół wyż-
szych, z którymi PG podpisała umowę (nie jest to obowiąz-
kowe w przypadku praktyk).

• W zależności od kraju, który odwiedzisz, kwota dofinansowa-
nia nieco się różni.

Każdy wydział ma koordynatora programu Erasmus+, który 
pomoże wybrać uczelnię, dopełnić formalności, odpowie na 
wszystkie nurtujące pytania. 

Wyjazd do uSa

Politechnika Gdańska współpracuje w zakresie wymiany studenc-
kiej z dwoma amerykańskimi szkołami wyższymi: University of 
Nevada i Purdue University w Indianie. 
O wyjazd ubiegać może się każdy, kto:

 • ukończył co najmniej I rok studiów,
 • ma pełne prawa studenta PG,
 • studiuje na kierunku o profilu zbliżonym do kursu  

 oferowanego przez uczelnię przyjmującą,
 • może wykazać się odpowiednim poziomem  

  znajomości języka angielskiego.

Więcej informacji: 

j pg.edu.pl/interntional/wymiana-usa 

Program podwójnego dyplomowania

Studenci uczestniczący w programie podwójnego dyplomowania 
otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów. Niektóre semestry 
spędzają na uczelni w Polsce, niektóre za granicą. 
Na PG istnieje ponad 20 kierunków studiów, przeważnie na pozio-
mie magisterskim, które dają szansę podwójnego dyplomowania. 
Warto wziąć to pod uwagę, planując ścieżkę edukacyjną.
Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej to miejsce, 
gdzie uzyskasz wszystkie potrzebne informacje na temat wyjaz-
dów zagranicznych. Jego siedziba to tzw. Misiówka  
(budynek 14 na mapie kampusu): 

j campus.pg.edu.pl
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maSz POmySŁ? 
jESTEŚmy na TAK

Politechnika Gdańska jest uczelnią, gdzie możesz realizować swoje 
pomysły: naukowe, z zakresu przedsiębiorczości czy społeczne. 
To tutaj możesz uzyskać wsparcie:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii / Excento sp. z o.o.

Centrum zajmuje się komercjalizacją badań. Co to oznacza 
w praktyce? Wynalazki naukowców, ich pomysły i badania 
otrzymują potrzebne wsparcie, by mogły być szerzej poznane, 
zmieniać świat i przynosić realne korzyści.
Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą, zarządzającą wynikami 
prac badawczych prowadzonych na uczelni. Zapewnia pomoc 
administracyjną, promocję nowych badań i technologii, wspiera 
przedsiębiorczość akademicką.
Spółka Excento ułatwia współpracę między środowiskiem nauko-
wym i przedsiębiorstwami.

j ctwt.pg.edu.pl 
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ProtoLab

To tutaj bez nadzoru i przez 24 godziny na dobę studenci i pra-
cownicy naukowi PG mogą rozwijać oraz testować swoje pomysły 
z branży ICT na nowoczesnych urządzeniach i maszynach. To tutaj 
możesz mierzyć, sprawdzać, lutować czy drukować na drukar-
ce 3 D, aż Twój pomysł z ogólnego zarysu nabierze realnych 
kształtów. To tutaj spotkasz innych pasjonatów, nawiążesz ciekawe 
kontakty, wymienisz się wiedzą i pomysłami i może znajdziesz 
partnerów do nowego naukowego projektu?

akademicki Inkubator Gospodarczy PG

Inkubator pomaga w założeniu własnej działalności gospodar-
czej, w ramach której możesz rozwijać swoje autorskie koncepcje 
będące wynikiem badań prowadzonych na uczelni.
Tu znajdziesz pomoc w nawiązaniu współpracy z licznymi instytu-
cjami wspierającymi przedsiębiorczość.

j	ctwt.pg.edu.pl/akademicki-inkubator-gospodarczy 

jaskółki Przedsiębiorczości

Jeśli masz innnowacyjny i ciekawy pomysł na biznes, weź udział 
w konkursie na najlepszy projekt przedsięwzięcia naukowo-gospo-
darczego „Jaskółki Przedsiębiorczości”. Nagroda w konkursie to 
możliwość realizacji swojego pomysłu i finansowe wsparcie. 

j	ctwt.pg.edu.pl/jaskolki  

Ośrodek Informacji Patentowej 

(działający przy Zespole Rzeczników Patentowych PG)

Dobry pomysł to tylko połowa sukcesu. Należy pamiętać również 
o odpowiednim zabezpieczeniu prawnym. Jedną z form ochrony 
rozwiązań technicznych jest patent. Informacja patentowa 
to wszelkiego rodzaju wiedza dotycząca ochrony własności 
przemysłowej. Ponad 80% wiedzy technicznej publikowanej na 
świecie jest dostępne właśnie w literaturze patentowej. Ośrodek 
Informacji Patentowej oferuje studentom i doktorantom PG m.in. 
wsparcie i szkolenia w zakresie ochrony własności przemysłowej 
oraz udziela pomocy przy wyszukiwaniu informacji patentowej.

j	pg.edu.pl/zespol-rzecznikow-patentowych/ 
     centrum-wspierania-innowacji 
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Jestem absolwentką Technologii 
Chemicznej oraz studentką

na kierunku Inżynieria i Technologie 
Nośników Energii na Politechnice 

Gdańskiej. Podczas stażu w Grupie LOTOS 
zajmowałam się budową narzędzi 

informatycznych do monitorowania para-
metrów fizykochemicznych pracy insta lacji. 

Obecnie pracuję w Biurze Inżynieryjnym 
Produkcji, czyli dokładnie w miejscu, 

w którym miałam okazję 
realizować wakacyjny staż. Aktualnie, 

już jako inżynier w tej firmie, cenię brak 
monotonii, możliwość ciągłego rozwoju, 

ale przede wszystkim ludzi, z którymi na co 
dzień współpracuję.

Agata, STAŻYSTKA 2019

Dołącz
do NAJlepszych

 Za sukcesem Grupy Kapitałowej LOTOS stoi sztab specjalistów, pełne pasji 
zespoły i zaangażowani pracownicy. Dzięki najnowocześniejszym instalacjom 
w Europie nasza  rma przerabia ponad 10 mln ton ropy rocznie. Jesteśmy liderem 
branży paliwowej, dbamy o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, 
jako jeden z najlepszych pracodawców w Polsce cenimy wiedzę i doświadczenie 
każdego pracownika. Zostań częścią  rmy, która naprawdę ma znaczenie.



 Za sukcesem Grupy Kapitałowej LOTOS stoi sztab specjalistów, pełne pasji 
zespoły i zaangażowani pracownicy. Dzięki najnowocześniejszym instalacjom 
w Europie nasza  rma przerabia ponad 10 mln ton ropy rocznie. Jesteśmy liderem 
branży paliwowej, dbamy o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, 
jako jeden z najlepszych pracodawców w Polsce cenimy wiedzę i doświadczenie 
każdego pracownika. Zostań częścią  rmy, która naprawdę ma znaczenie.
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Gdy WyBIERa 
CIĘ kaRIERa 

Biuro karier Politechniki Gdańskiej to miejsce, które musisz 
odwiedzić, jeśli:

• szukasz pracy: stałej, tymczasowej, na wakacje;
• chcesz odbyć staż lub praktykę; 
• myślisz o założeniu własnej działalności;
• chciałbyś spotkać się z doradcą zawodowym i porozmawiać 

o swoich edukacyjnych i zawodowych wyborach;
• chcesz skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne albo 

przygotować się do rozmowy o pracę;
• nie jesteś pewna lub pewien swoich mocnych stron i talentów.

Szukając zatrudnienia, możesz skorzystać również z wielu targów 
pracy, które odbywają się na terenie uczelni, a także wziąć udział 
w wydarzeniach organizowanych przez Biuro Karier.

BIuRO kaRIER 

j	pg.edu.pl/biuro-karier

dzień Strefy na Politechnice Gdańskiej (listopad)

Dzień Strefy organizowany jest corocznie przez Biuro Karier PG 
oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. i odbywa 
się na Wydziale Mechanicznym. Ma charakter targów, na których 
prezentują się firmy działające w Strefie.

International Career day (styczeń)
Wydarzenie to, odbywające się na jednym z dziedzińców Gmachu 
Głównego PG, jest efektem współpracy Biura Karier z firmami 
poszukującymi specjalistów z Polski i z zagranicy. Powinni się nim 
zainteresować głównie studenci z dobrą znajomością języków 
obcych.
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Inżynierskie Targi Pracy (luty/marzec)

Odbywają się na dziedzińcach Gmachu Głównego z inicjatywy 
Stowarzyszenia Studentów BEST Gdańsk.  
To największe targi pracy przeznaczone dla studentów i ab-
solwentów kierunków stricte inżynierskich na Pomorzu. 

j	itp.gdansk.pl

Targi pracy TRanSPORTER (marzec/kwiecień)

Targi te organizowane są przez Biuro Karier we współpracy z Wy-
działem Oceanotechniki i Okrętownictwa dla studentów kierunku 
transport.

Targi pracy TargOiOwisko (marzec/kwiecień)

Organizowane są przez Biuro Karier we współpracy z Wydzia-
łem Oceanotechniki i Okrętownictwa PG i przeznaczone dla 
studentów i absolwentów wszystkich kierunków, w szczególności 
oceanotechniki oraz energetyki.

Trójmiejskie Targi Pracy (maj)

Są zazwyczaj organizowane w maju w Budynku B Wydziału Elek-
troniki, Telekomunikacji i Informatyki. W poszukiwaniu inżynie-
rów z Pomorza przyjeżdżają tu reprezentanci firm z całej Polski, 
Europy, a nawet zza oceanu.

j	targipracy.gdansk.pl 

Ponadto Biuro Karier PG wraz z biurami karier Uniwersytetu Gdań-
skiego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Ma-
rynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni każdego 
października organizuje Akademickie Targi Pracy Trójmiasto  
z myślą o studentach i absolwentach wszystkich tych uczelni.



Nieograniczone 
możliwości
International Paper
Zakład  w Kwidzynie



Dobre
Praktyki

Praktycznie Super!

Program DOBRE PRAKTYKI 

Co możesz zyskać?

Kogo zapraszamy do programu?

Jesteś zainteresowany programem DOBRE PRAKTYKI? 
Prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny na adres:
dobre.praktyki@ipaper.com, wpisując „Praktyki” w tytule maila

www.internationalpaper.com.pl

Studentom, którzy swoją przyszłość pragną związać 
z przemysłem papierniczym i zatrudnieniem w International 
Paper, oferujemy udział w programie DOBRE PRAKTYKI. 

Masz możliwość odbycia praktyk zawodowych, uczestnictwa 
w szkoleniach i projektach,  poznania najnowszych rozwiązań 
technologicznych oraz uczenia się od najlepszych ekspertów 
w branży. Z przyjemnością będziemy towarzyszyć Ci na 
początku Twojej ścieżki zawodowej! Dla najlepszych oferujemy 
programy staży i stałe zatrudnienie.

Studentów, którym zależy na zdobywaniu doświadczenia
w globalnej, wielokulturowej frmie o ugruntowanej pozycji
na rynku, a także na podnoszeniu kwalifkacji oraz rozwijaniu
swoich umiejętności.

International Paper – Kwidzyn
Od 1992 r. jesteśmy częścią największej korporacji papierniczej 
świata – International Paper, z siedzibą główną w Memphis, 
USA. Produkujemy jeden z najbardziej uznanych na rynku 
papierów biurowych marki POL, a także zajmujemy się 
produkcją papieru o�setowego, używanego m.in. do produkcji 
książek. Ponadto wytwarzamy tekturę powlekaną, mającą 
zastosowanie m.in. w opakowaniach leków czy też artykułów 
spożywczych oraz papier pakowy. Nasz zespół to ponad 1800 
osób – specjalistów, inżynierów, operatorów, technologów, 
kontrolerów jakości oraz pracowników wsparcia 
administracyjno-organizacyjnego – w których nieustannie 
inwestujemy umożliwiając ciągły rozwój kompetencji oraz 
ścieżki zawodowej w ramach struktur International Paper 
w Kwidzynie i na całym świecie!
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nauka kOŁEm SIĘ TOCzy 

Koło naukowe to organizacja zrzeszająca studentów w obrębie 
szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samo-
kształceniowa jej członków. Mogą do niego należeć wszyscy 
studenci danej uczelni, nawet z innego wydziału. To doskonały 
sposób na włączenie się w życie uczelni, ale też niepowtarzalna 
okazja, która może zaowocować lepszą oceną z zajęć i zadecydo-
wać o przyznaniu stypendium naukowego.
To w kole naukowym:

• możesz realizować swoje pasje; 
• rozwiniesz swoją wiedzę;
• spotkasz aktywnych ludzi, którzy mają podobne zaintereso-

wania;
• będziesz mieć możliwość uczestniczenia w różnych projek-

tach, konferencjach i inicjatywach;
• poszerzysz horyzonty. 

Na PG istnieją koła międzywydziałowe oraz wydziałowe – jest ich 
kilkadziesiąt. Całą ich listę wraz z profilem działalności znajdziesz 
tutaj: 

j	pg.edu.pl/ksztalcenie

Siedziba kół naukowych znajduje się w żółtym  
budynku przy al. Zwycięstwa (nr 25 na mapie  
kampusu) 

j	campus.gda.pl 
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AKADEMIKI

TajEmnICE I WyBRykI

jeden z akademików PG 

czyli prawdziwy obiekt studenckiego pożądania 

Znajdziesz tu:

• dobrze wyposażone jedno- i dwuosobowe pokoje,  
• łazienki, kuchnie, 
• siłownie,
• sale do tenisa, 
• dostęp do Internetu. 
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Prawo do zamieszkania w domach studenckich PG przysługuje  
w kolejności:

   • zamiejscowym studentom studiów stacjonarnych,
   • pozostałym studentom,
   • studentom innych uczelni.

Pamiętaj!

• Aby dostać miejsce w akademiku, musisz dopilnować termi-
nów, dostarczyć podanie i sporo dokumentów urzędowych. 
Żeby nie stracić swojej zdobyczy, koniecznie pamiętaj o ter-
minowych wpłatach – masz na nie czas do 20 dnia każdego 
miesiąca.

• Jeśli nie dostaniesz miejsca w akademiku na początku roku 
akademickiego, sprawa nie jest beznadziejna. Miejsca w aka-
demikach zwalniają się przez cały rok, dlatego warto być 
czujnym. Odwoławcza Komisja Stypendialna określa terminy 
składania podań i dyżurów, podczas których będą wydawane 
skierowania do domów studenckich. 

OPIEka mEdyCzna 
PSyCHOlOGICzna  
I PSyCHIaTRyCzna

jeśli studiujesz poza miastem rodzinnym: 

• możesz wybrać przychodnię i lekarza rodzinnego blisko 
Twojego miejsca nauki;

• ważne, żeby w deklaracji potwierdzającej taki wybór wpisać 
nazwę swojej uczelni oraz adres zameldowania oraz okazać 
w przychodni dowód osobisty, by potwierdzić ubezpiecznie 
zdrowotne;
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• do dyspozycji masz wszystkich lekarzy praktykujących na 
terenie województwa pomorskiego;

• bardzo blisko uczelni znajduje się Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne, gdzie czekają zarówno lekarze rodzinni, jak 
i lekarze specjaliści. 

j	uck.pl
 
Więcej informacji: Pomorski Oddział Wojewódzki  
Narodowego Funduszu Zdrowia

j	nfz-gdansk.pl

jeśli planujesz wyjazd za granicę 

• Jeśli wyjeżdżasz do kraju europejskiego, przed wyjazdem na 
zagraniczne stypendium lub praktykę zaopatrz się w EKUZ 
– Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia 
Cię ona do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie 
Europy.

• Instrukcję, jak wyrobić kartę EKUZ, oraz potrzebny wniosek 
znajdziesz na stronie NFZ. 

Centrum Pomocy Psychologicznej

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego, skorzystaj z usług 
Centrum Pomocy Psychologicznej. Tu każdy student może liczyć 
na wsparcie psychologa, psychoterapeuty i lekarza psychiatry. 
Na spotkanie w Centrum Pomocy Psychologicznej należy 
wcześniej zarejestrować się osobiście lub telefonicznie.
W zależności od indywidualnych potrzeb oferowana jest terapia 
indywidualna lub grupowa. Wizyty są bezpłatne.
Przy rejestracji każdorazowo warto poinformować, że jest się stu-
dentem Politechniki Gdańskiej, co zapewni jak najkrótszy termin 
wizyty. 
Centrum jest czynne przez cały rok, również w czasie wakacji.

Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ „Medico”

 ul. Dworska 27, Gdańsk-Brzeźno
 58 352 13 52 
j	nzozmedico.pl/kontakt
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defibrylatory 

W ramach budżetu obywatelskiego Politechnika Gdańska zakupiła 
30 kompletów defibrylatorów wraz z gablotami i akcesoriami. 

Sprzęt ratujący życie umieszczono w najbardziej uczęszczanych 
miejscach na terenie kampusu PG oraz w domach studenckich 
i Ośrodku Wypoczynkowym PG „Czarlina”.
Budynki, w których zamontowano defibrylatory AED, oznaczone 
są specjalnymi tablicami. 
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KAMPuS
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KAMPuS Pg 

Czy wiesz, że studiujesz na jednym z najpiękniejszych 
europejskich kampusów? 

Kampus PG jest jednym z najstarszych tego typu obiektów  
w Polsce.

Jego powierzchnia wynosi aż 77 ha, czyli ponad sześciokrotnie 
więcej niż powierzchnia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Według prestiżowego portalu Times Higher Education jest on 
jednym z 10 najpiękniejszych kampusów w Europie.

Budynki sprzed ponad 100 lat sąsiadują tu z nowoczesnymi 
obiektami, mieszcząc ponad 250 laboratoriów.

Symbol uczelni stanowi monumentalny Gmach Główny PG, 
wybudowany w stylu neorenesansu północnego.

Południowy dziedziniec, na którym znajduje się wahadło  
Foucaulta, został nazwany na cześć Jana Heweliusza, a północny 
– Daniela Gabriela Fahrenheita, słynnych gdańskich uczonych.

W 2005 roku Politechnika Gdańska zdobyła tytuł „Zabytek 
zadbany” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.
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dojazd na uczelnię

• Kampus PG usytuowany jest w samym sercu gdańskiej 
dzielnicy Wrzeszcz. Jest to bardzo dobrze skomunikowane 
miejsce w mieście.

• Najkrótsza droga dzieli Gmach Główny PG od przystanku 
tramwajowego o nazwie Politechnika. Zatrzymują się tutaj 
linie numer 5, 6, 9, 11 oraz 12. 

• Nieopodal znajduje się również przystanek autobusowy 
o nazwie Opera Bałtycka, gdzie zatrzymują się linie autobu-
sowe numer 115 oraz 283, a także autobusy nocne.

• Osoby, które dojeżdżają z południowych dzielnic miasta, 
mogą wysiąść na przystanku Siedlicka, gdzie kursują linie 
autobusowe numer 168 oraz 199.

 • Za charakterystycznym budynkiem Opery Bałtyckiej, około 
10–15 minut piechotą od Gmachu Głównego, znajduje się 
stacja Szybkiej Kolei Miejskiej. Schemat połączeń SKM:

  j skmtrojmiasto.pl/ 
      mapa-polaczen-skm-trojmiasto

• O dwa przystanki tramwajowe w kierunku Gdyni jest oddalony 
od kampusu dworzec kolejowy we Wrzeszczu, najważniejszy 
węzeł komunikacyjny w dzielnicy. Tutaj poza SKM kursuje 
również PKM – Pomorska Kolej Metropolitalna. Trasy PKM: 

j pkm-sa.pl/projekty/o-projekcie/mapy
• PG to również doskonałe miejsce na dojazd rowerem, 

ponieważ prowadzą tu liczne ścieżki rowerowe. Na terenie 
kampusu istnieje wiele rowerowych parkingów, z których 
część powstała w ramach budżetu obywatelskiego. W razie 
drobnych usterek można też skorzystać z umiejscowionych 
na kampusie publicznych stacji naprawy rowerów. 

• W Gdańsku jest też wiele możliwości wynajmowania samo-
chodów, skuterów czy elektrycznych hulajnóg na minuty.

Więcej informacji szukaj na stronach:

j	ztm.gda.pl

j	skm.pkp.pl

j	quick-app.eu

j	blinkee.city

j	ecoshare.pl

j	traficar.pl

j	miimove.pl
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PARKINgI

Zmotoryzowani studenci mają do dyspozycji dwa parkingi – przy 
ul. Traugutta:

• pierwszy bezpośrednio za gmachem Wydziału Elektroniki,  
Telekomunikacji i Informatyki;

• drugi pomiędzy budynkami Centrum Obsługi Technicznej 
a Laboratorium Linte^2.

Ważne! 

Na parkingi można wjechać tylko z legitymacją studencką 
aktywowaną w systemie obsługującym szlabany

jak aktywować legitymację studencką,  
by móc wjeżdżać na place postojowe? 

Lista dostępna jest w Samorządzie Studentów. 
Termin i miejsce zapisów zostaną opublikowane  
na stronie internetowej www.samorzad.pg.edu.pl

Wysokość opłat i zasady korzystania z miejsc postojowych znaj-
dują się w regulaminie na stronie Samorządu Studenckiego.

Wykaz chętnych trafia do sekretariatu Działu Ochrony Mienia 
PG, który po przyjęciu opłaty rocznej aktywuje legitymację 
studencką w systemie na dany rok akademicki. 

 Kartę uprawniającą do wjazdu samochodem na teren uczelni 
mogą otrzymać również po złożeniu wniosku i wniesie-

niu opłaty doktoranci, studenci studiów niestacjonarnych, 
słuchacze studiów podyplomowych oraz osoby posiadające 

uprawnienia osób niepełnosprawnych. 
         Więcej info:   j	pg.edu.pl/dzial-ochrony-mienia  

Zapisz się na listę chętnych

Dokonaj opłaty

Odbierz kartę
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maPy I kIERunkOWSkazy

• Na terenie uczelni rozmieszczono 13 słupów kierunkowych 
i osiem planów – na pewno ułatwią Ci poruszanie się po 
kampusie. 

• Oprócz kierunkowskazów w pobliżu każdego wejścia na teren 
uczelni ustawiono tablice z planem kampusu. 

• Wszystkie oznaczenia są dwujęzyczne.

STREFy RElakSu

Na całym kampusie PG rozmieszczone są miejsca, w których 
możesz się zrelaksować oraz znaleźć dogodne warunki do pracy 
w pojedynkę bądź w większym gronie. 

• Takie strefy pracy i wypoczynku są już m.in. w Gmachu 
Głównym, Centrum Nanotechnologii B czy prototypowni 
ProtoLab.

• Na parterze Gmachu B znajduje się strefa, gdzie można 
rozegrać mecz w piłkarzyki. 

• Dużą popularnością, nie tylko wśród studentów Wydziału 
Architektury, którzy stworzyli to miejsce, cieszy się REST, czyli 
Rekreacyjno-Edukacyjny Salonik Towarzyski na IV piętrze 
Gmachu Głównego. W tej przytulnej, przeszklonej przestrzeni 
nikogo nie dziwi widok osób, które postanowiły uciąć sobie 
drzemkę… o ile tylko nie zapomną o zdjęciu butów! 

• Wiele podobnych miejsc powstało w ramach budżetu 
obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Sale telewizyjne 
w domach studenckich przekształcono we wszechstronne 
sale multimedialne, gdzie mogą odbywać się prezentacje, 
wieczory kulturalne oraz wydarzenia rozrywkowe. 

• Na zewnątrz, w miejscach otoczonych zielenią, znajdują się 
ławki plenerowe i miejsca piknikowe, a przed budynkami 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki nawet 
siłownia na świeżym powietrzu!
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uŁaTWIEnIa dla OSóB 
nIEPEŁnOSPRaWnyCH 

• Większość budynków Politechniki Gdańskiej oraz część pokoi 
w akademikach jest dostosowana do potrzeb studentów 
z niepełnosprawnościami ruchu. Znajdują się w nich odpo-
wiednie podjazdy, platformy przyschodowe, windy i ogólno-
dostępne toalety.

• Biblioteka PG dysponuje urządzeniami powiększającymi tekst 
(lupy optyczne i elektroniczne) oraz komputerem przystoso-
wanym do obsługi przez osoby słabowidzące lub na wózku 
inwalidzkim. Uczelnia zapewnia również wsparcie w postaci 
adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji cyfrowej.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc  
asystentów:

• asystenta wspierającego, którego zadaniem jest pomoc 
studentce lub studentowi w trakcie zajęć;

• asystenta studenckiego, który pomaga w adaptacji w środowi-
sku studenckim, jak również w komunikacji z rówieśnikami;

• asystenta wydziałowego, czyli nauczyciela akademickiego, 
który wspiera studentkę lub studenta w trakcie nauki (nie jest 
on jednak korepetytorem).

Studenci i doktoranci z różnymi rodzajami dysfunkcji oraz w róż-
nej sytuacji zdrowotnej mają prawo do realizacji nauki w formie 
indywidualnego programu studiów. Umożliwia to m.in. uczestnic-
two w zajęciach wyższych lat, zaliczanie zajęć w formie eksterni-
stycznej czy ustalanie indywidualnych terminów i alternatywnych 
form zaliczeń z prowadzącymi.
 
O wszelką pomoc należy wnioskować za pośrednictwem pełno-
mocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych:
  Jakub Olczak
  58 347 15 32
  jakub.olczak@pg.edu.pl

Studentka lub student z orzeczoną niepełnosprawnością może 
ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły 
znajdziesz w rozdziale poświęconym stypendiom.
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żyCIE STudEnCkIE 
Od PRakTyCznEj 

STROny 
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BudżET OByWaTElSkI 
POlITECHnIkI GdaŃSkIEj 
Parkingi dla rowerów, strefy relaksu, defibrylatory, system kolejko-
wy – te i inne projekty zrealizowane zostały na terenie kampusu 
w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. PG jest 
pierwszą uczelnią w regionie, która prowadzi taką inicjatywę.

• Zgłaszanie projektów rozpoczyna się w jednym z pierwszych 
miesięcy roku akademickiego. Pomysły studentów, doktoran-
tów i pracowników PG mogą dotyczyć inwestycji i remontów. 
Te z nich, które zyskają największe poparcie w głosowaniu, 
zostają wpisane do budżetu uczelni.

• O tym, że pomysłowość społeczności akademickiej PG nie 
zna granic, najlepiej świadczą zrealizowane już projekty. I tak 
w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej 
wybudowana została… sauna. Dużym poparciem cieszyły 
się też takie pomysły, jak system kolejkowy do dziekanatu 
i Wydziałowej Komisji Stypendialnej, rozmieszczenie na 
terenie kampusu 30 ratujących życie defibrylatorów AED czy 
odnowienie żeglarskiej floty akademickiej. 

• Szczegółowe informacje, w tym regulamin budżetu obywa-
telskiego PG, znajdują się na stronie: 

	j pg.edu.pl/budzet_obywatelski
 Tam też można sprawdzić stan realizacji poszczególnych 

projektów. 

SamORząd STudEnTóW  
POlITECHnIkI GdaŃSkIEj
Samorząd jest jedynym ustawowym przedstawicielem studentów 
uczelni. 
Działa zawsze na rzecz społeczności studenckiej w czterech 
zasadniczych obszarach: 

•  ochrona praw, godności i interesów studentów;
•  inicjowanie życia kulturalno-rozrywkowego;
•  inicjowanie akcji charytatywnych i realizacja  

 ogólnouczelnianych projektów; 
•  sprawy socjalno-bytowe.

      

  Wybory samorządowe 

• Możesz decydować o tym, jak działa Twój Samorząd, a także 
brać udział w jego działalności. 
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• W każdym roku akademickim w powszechnych studenckich 
wyborach na wydziałach wybierani są reprezentacji Wydzia-
łowych Rad Studentów (WRS) oraz delegaci do Parlamentu 
Studentów Politechniki Gdańskiej (PSPG).

• W kolejnym etapie parlament wybiera przewodniczącego 
SSPG oraz jego zastępców, którzy koordynują pracę całego 
samorządu.

• Jako studentka lub student możesz zarówno głosować na 
osoby odpowiednie na te stanowiska, jak i startować w wy-
borach.

• Do działania w samorządzie możesz dołączyć również, 
uczestnicząc w rekrutacji do Komisji Programowych SSPG. 
Komisje organizują dla studentów szkolenia, imprezy, konfe-
rencje itp. 

Dokładne informacje o wyborach i działaniach samorządu  
znajdziesz tutaj: 

j	samorzad.pg.edu.pl  

Wydziałowa Rada Studentów 

• działa na każdym wydziale;
• ściśle współpracuje z władzami i administracją danej jednost-

ki, pilnując, aby podejmowane decyzje nie godziły w interes 
społeczności studenckiej;

• organizuje wyjazdy do firm z branż odpowiadających kierun-
kom studiów, ciekawe szkolenia oraz wiele innych wydarzeń, 
jak np. otrzęsiny czy dni wydziału;

•  jest otwarta dla wszystkich studentów, którzy są chętni do 
działania i chcą realizować własne pomysły. 

Samorząd Studentów PG oraz Zarząd SSPG mają swoją siedzibę 
w budynku BRATNIAK, pok. 215 (nr 23 na mapie kampusu).

j	campus.pg.edu.pl  
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STudEnCka kaRTa RaBaTOWa

Studencką Kartę Rabatową, tzw. SKR-kę, warto mieć zawsze przy 
sobie. Jej posiadacze mają zniżki na pyszny obiad, kurs językowy 
czy kreatywne spędzenie wolnego czasu. Karta jest bezpłatna, 
przysługuje każdemu studentowi. Można ją zdobyć w trakcie akcji 
promocyjnych albo otrzymać w biurze SSPG. Więcej szczegółów 
na stronie 

j	samorzad.pg.edu.pl/studencka-    
    -karta-rabatowa 

ORGanIzaCjE I kluBy  
STudEnCkIE

Na uczelni znajduje się wiele innych organizacji i klubów studenc-
kich, które prowadzą szeroką działalność. Na pewno wśród wielu 
propozycji znajdziesz coś dla siebie. 

Możesz między innymi:

• śpiewać w Akademickim Chórze Politechniki Gdańskiej 

	j	chor.pg.edu.pl 

• spróbować swoich sił w Studenckiej Agencji Radiowej 
„Radio SAR”  
j	radiosar.pl  

• zamienić się w kronikarza i opisywać życie uczelni w Kroni-
ce Studenckiej 

 j	ks.pg.gda.pl 

• poznać sportową stronę studenckiego życia. Zapraszają 
m.in.: 

 Klub Uczelniany AZS 

 j	csa.pg.edu.pl 

 Akademicki Klub Taekwondo UDAR

 j	taekwondo.pg.gda.pl/udar
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 Akademicki Klub Wspinaczkowy  
j	akw.pg.gda.pl 

 Studencki Klub Kajakowy Morzkulc 
j	morzkulc.pg.gda.pl 

 Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku  
j	skpt.gdansk.pl 

• sprawdzić, czy umiesz dyskutować zgodnie ze sztuką dy-
plomacji – zapisz się do Studenckiego Klubu Dyskusyjnego 
„Daimonion” 

 j	facebook.com/skd.daimonion

 • przekonać się, czy lubisz adrenalinę, dzięki Akademickie-
mu Klubowi Wrażeń Ekstremalnych „CELUJĄCY STUDENT” 

 j cs.selim.pl 

masz pomysł na własną organizację lub koło naukowe?

Jeśli wśród istniejących zrzeszeń nie ma takiego, w którym możesz 
realizować swoje hobby, załóż coś nowego. Oto krótki instruktaż, 
jak to zrobić:
Wniosek o zarejestrowanie organizacji studenckiej składa grupa 
założycieli w liczbie co najmniej 5 osób. Powinien on zawierać:

• nazwę organizacji i jej siedzibę; 
• imiona i nazwiska studentów założycieli ze wskazaniem 

wydziału, roku studiów i numeru albumu;
• opinię Samorządu Studentów PG (przewodniczącego SSPG, 

pełnomocnika ds. organizacji lub osoby przez nich powo-
łanej) na temat potrzeby powołania takiej organizacji bądź 
koła naukowego;

• w przypadku koła naukowego ponadto: zgodę konkretne-
go pracownika uczelni, że zostanie opiekunem naukowym, 
a także opinię dziekana wydziału, przy którym koło będzie 
działało.

Do wniosku należy dołączyć statut, zaparafowany na każdej stro-
nie przez osobę upoważnioną przez członków koła. Dokumenty 
składa się w Dziale Spraw Studenckich, budynek Bratniak, pok. 
211. Regulamin rejestracji i funkcjonowania kół i organizacji uczel-
nianych, w tym wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji 
znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich: 

 j	pg.edu.pl/kształcenie
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5CEnTRum SPORTu  
akadEmICkIEGO 

Rozgrzewka

Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej położone 
jest we Wrzeszczu, przy głównym trakcie komunikacyjnym, blisko 
Szybkiej Kolei Miejskiej, linii tramwajowej i ścieżki rowerowej. 
Dotarcie na miejsce rowerem, na rolkach albo truchtem będzie 
świetną zaprawą przed właściwym treningiem.

Ćwiczenia

Standardowe zajęcia odbywają się w hali sportowej, wioślarni, hali 
aerobiku, na siłowni, na boisku lub basenie. Podczas zajęć orga-
nizacyjnych trener przeprowadzi wywiad, na którego podstawie 
oceni Twoje umiejętności i zakwalifikuje do odpowiedniej grupy. 
Jeśli masz kłopoty ze zdrowiem, a gimnastyka ogólna może spra-
wić Ci problem, specjalnie na Twoją miarę skrojone zostaną ćwi-
czenia korekcyjne. Potrzebne jest jedynie zaświadczenie lekarskie. 
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Zawody

Nieprzeciętnie wysportowani mogą zapisać się do jednej z 28 sek-
cji sportowych, które reprezentują naszą uczelnię w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w ponad 40 dyscyplinach. Ze względu na 
wysoką rangę mistrzostw przed przyjęciem do drużyny trener 
wnikliwie oceni Twoją sprawność fizyczną i przydatność do sekcji. 
Z aktywnością na tym poziomie łączą się m.in. wyjazdy na zawo-
dy, które są świetną okazją do poznawania nowych ludzi i miejsc. 
Władze PG dofinansowują lub całkowicie pokrywają koszty takich 
podróży, a najlepsi zawodnicy otrzymują dodatkowe wyróżnienie 
w postaci stypendiów, o medalach nie wspominając. 
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Należąc do sekcji sportowej PG, jesteś zwolniony z obowiązko-
wych zajęć z wychowania fizycznego. Także obozy narciarskie 
i żeglarskie oraz uczestnictwo w ligach sportowych organizowa-
nych przez centrum umożliwiają zaliczenie tych zajęć.

Wykaz sekcji sportowych

 • Aerobik sportowy 
• Badminton 
• Brydż sportowy 
• Futsal kobiet 
• Judo 
• Karate 
• Kolarstwo górskie 
• Koszykówka kobiet 
• Koszykówka mężczyzn 
• Lekkoatletyka kobiet 
• Lekkoatletyka mężczyzn 
• Narciarstwo i snowboard 
• Piłka nożna mężczyzn 
• Piłka ręczna kobiet 
• Piłka ręczna mężczyzn 
• Piłka siatkowa kobiet 
• Piłka siatkowa mężczyzn 
• Pływanie 
• Szachy 
• Tenis ziemny 
• Tenis stołowy 
• Trójbój siłowy 
• Wioślarstwo 
• Wspinaczka 
• Żeglarstwo 
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KuLtuRA, 
STudEnCIE!

Wynajem

Centrum Sportu Akademickiego pozwala na odpłatne korzysta-
nie z boisk piłkarskich, hali sportowej, siłowni, wioślarni, sali do 
aerobiku, sali judo, basenów i kortów tenisowych. Studenci mogą 
korzystać z 50% zniżki. Więcej informacji udzielają:
 Andrzej Bussler
 668 433 540
 andrzej.bussler@pg.edu.pl

 Agnieszka Głowacka
 58 347 15 89
 agnieszka.glowacka@pg.edu.pl

Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

 al. Zwycięstwa 12
 58 347 25 00

j	csa.pg.edu.pl 
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Chociaż studiujesz na technicznej uczelni badawczej, to Poli-
technika Gdańska jest też organizatorem i i inicjatorem wielu 
wydarzeń społecznych i kulturalnych, w których możesz wziąć 
udział. Poniżej wymieniamy tylko te najważniejsze. Informacje 
o wszystkich wydarzeniach pojawiają się na bieżąco na stronie 
internetowej uczelni i na profilach PG w mediach społecznościo-
wych. Warto je śledzić, by być na bieżąco. 

uROCzySTE POSIEdzEnIE  
SENAtu 

W każdym roku akademickim są przynajmniej trzy uroczyste otwar-
te posiedzenia Senatu PG, w których wszyscy mogą wziąć udział:

• w październiku (z okazji inauguracji roku akademickiego);
• w grudniu (poświęcone uhonorowaniu pracowników PG 

medalami i odznaczeniami wewnętrznymi, a także przyjęciu 
w poczet profesorów emeritus PG);

• w marcu, kiedy to odbywa się Święto Politechniki Gdańskiej 
(z okazji promocji akademickich).

Szczególną okazją do zwołania uroczystego otwartego posiedze-
nia Senatu Politechniki Gdańskiej jest nadanie tytułu i godności 
doktora honoris causa PG. Otrzymują go osoby o wybitnym 
dorobku naukowym, szczególnie zasłużone dla naszej uczelni. 
Nieodłącznym elementem odbywającego się z takiej okazji po-
siedzenia senatu jest wykład doktora honoris causa, poruszający 
ciekawe problemy świata nauki z unikalnej perspektywy.
O oprawę artystyczną uroczystych otwartych posiedzeń Senatu 
naszej uczelni dba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.
Warto choć raz uczestniczyć w uroczystym posiedzeniu senatu 
dla niepowtarzalnego klimatu i możliwości zobaczenia wszystkich 
najważniejszych przedstawicieli grona akademickiego.

POlITECHnIka OTWaRTa 

Koncerty, wystawy, wykłady, spotkania autorskie – oto, co całej 
społeczności akademickiej, a także mieszkańcom aglomeracji 
trójmiejskiej proponuje Politechnika Otwarta. Misją tej inicjatywy 
społecznej Politechniki Gdańskiej jest popularyzowanie nauki, 
techniki i kultury poprzez organizowanie wydarzeń edukacyjno-
-kulturalnych skierowanych do szerokiego grona osób. Politech-
nika Otwarta zapewnia przestrzeń do rozwijania wrażliwości, 
pozwala na poszerzenie wiedzy i zainteresowań. 
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Muzyka
Jeśli jesteś melomanem albo uznasz, że warto zainteresować się 
muzyką klasyczną, koniecznie zwróć uwagę na ofertę koncerto-
wą Politechniki Otwartej. Podczas wydarzeń muzycznych można 
wysłuchać dzieł znanych kompozytorów w wykonaniu zarówno 
młodych artystów, jak i uznanych orkiestr, a także Akademickiego 
Chóru Politechniki Gdańskiej. Na szczególną uwagę zasługują 
koncerty plenerowe, które odbywają się w połowie czerwca  
w pięknym otoczeniu Gmachu Głównego PG. Podczas ostatniego 
z nich ponad półtora tysiąca uczestników w każdym wieku spędzi-
ło wieczór, słuchając światowej klasy utworów.

Wykłady, prelekcje, spotkania 

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę spoza kierunku, na którym studiujesz, 
to Politechnika Otwarta ma ofertę również dla Ciebie. Cykl „#Cieka-
wiNauki” to comiesięczne spotkania z ekspertami, podczas których 
w przystępnej formie i miłej atmosferze przybliżane są aktualne 
problemy nauki i współczesnego świata, jak globalne ocieplenie, 
wpływ mikroplastików na środowisko i zdrowie człowieka czy 
sztuczna inteligencja. Z kolei cykl „Dobrze jest…” to spotkania ze 
znanymi ludźmi: artystami, dziennikarzami czy sportowcami, którzy 
opowiadają o sobie, swojej pracy, wyborach i sposobach na życie.
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Europejska Noc Muzeów  

Co roku w maju na Politechnice Gdańskiej odbywa się Europej-
ska Noc Muzeów. To niepowtarzalna okazja do tego, by poznać 
bardzo ciekawą historię naszej uczelni, przyjrzeć się jej architek-
turze i zwiedzić niedostępne za dnia zakamarki oraz wziąć udział 
w pokazach naukowych, grach czy wydarzeniach artystycznych. 
W 2019 roku podczas Europejskiej Nocy Muzeów kampus PG 
odwiedziło ponad 1500 gości!
Pamiętaj, że na wszystkie te wydarzenia możesz zaprosić swoją 
rodzinę i przyjaciół spoza PG. Wstęp na większość z nich jest 
bezpłatny. Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

j	pg.edu.pl/otwarta
oraz na Facebooku: 

j	facebook.com/PolitechnikaOtwarta  

Politechnika Wielu Pokoleń

Od roku akademickiego 2019/2020 Politechnika Otwarta realizuje 
projekt „Politechnika Wielu Pokoleń”. W jego ramach oferowane 
są zróżnicowane zajęcia edukacyjne, w których wziąć udział mogą 
osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Szcze-
góły na stronie  j	pg.edu.pl/pwp

POLI
TECH

NIKA
WIELU POKOLEŃ
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BaŁTyCkI FESTIWal naukI 

Bałtycki Festiwal Nauki jest jednym z największych tego typu 
wydarzeń w Polsce i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
mieszkańców Pomorza. To wyjątkowa okazja, by dowiedzieć się 
czegoś o prowadzonych w regionie badaniach i najnowszych 
osiągnięciach techniki, pokazanych w ciekawej i atrakcyjnej formie. 
Podczas festiwalu, odbywającego się na PG w maju każdego roku, 
naszą uczelnię odwiedza przeszło 15 000 osób!
Na czas BFN studenci i pracownicy Politechniki Gdańskiej przygo-
towują bogatą ofertę zajęć z różnych dyscyplin naukowych – od 
architektury, poprzez nauki przyrodnicze i matematyczne, aż po 
automatykę z robotyką. Można wziąć udział w warsztatach, dysku-
sjach i pokazach laboratoryjnych, wysłuchać wykładów, obejrzeć 
prezentacje multimedialne czy spędzić czas na pikniku naukowym. 
BFN to także okazja, by zajrzeć do uczelnianych pracowni i labo-
ratoriów na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. 
Festiwal może odwiedzić każdy, niezależnie od wykształcenia 
i wieku. Wstęp jest bezpłatny, ale na część zajęć obowiązuje 
wcześniejsza rejestracja. Więcej o BFN dowiesz się, odwiedzając 
stronę internetową: 

j	festiwal.pg.edu.pl
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juWEnalIa GdaŃSkIE –  
ŚWIĘTO WSzySTkICH  

StuDENtóW 

To największe juwenalia w północnej Polsce. Majowe studenckie święto 
dwa razy z rzędu wspólnie organizowały wszystkie gdańskie uczelnie 
publiczne. Głównym punktem programu są, rzecz jasna, koncerty. Do 
tej pory dla uczestników Juwenaliów zagrali Cleo, Danzel, Mesajah, 
Grubson, Pezet, Ørganek, Ella Eyre, Chlöe Howl, Smolik/Kev Fox, Kult, 
O.S.T.R., Jelonek, Bass Astral x Igo, Krzysztof Zalewski, Lady Pank, Noc-
ny Kochanek, Tede, Rosalie i Kamp. Zabawie w rytm muzyki towarzyszą 
dodatkowe atrakcje, takie jak Wielki Pochód Juwenaliowy. Sprawdź, jak 
co roku bawią się trójmiejscy studenci  

	 	 j	juwenaliagdanskie.pl  

TECHnIkalIa

W ramach Juwenaliów Gdańskich odbywają się Technikalia – festiwal 
studentów PG. To niesamowity tydzień pełen ciekawych wydarzeń, 
koncertów, konkursów i turniejów. Chcesz pokazać tę imprezę 
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IMPREZY

WYDARZENIA

KONcerty

kwadratowa.pl
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IMPREZY

WYDARZENIA

KONcerty

kwadratowa.pl
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komuś spoza uczelni? Nie ma problemu! We wspólnej zabawie 
może uczestniczyć każdy, kto ukończył 16 lat.
By poznać więcej szczegółów dotyczących Technikaliów, odwie-
dzaj facebookowy profil: 

j	facebook.com/technikalia 

ImPREzy W kWadRaTOWEj

Pierwsza wizyta w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej 
Kwadratowa jest symbolicznym momentem przejścia. Przestajesz 
być uczniem, stajesz się żakiem. Żeby zrozumieć fenomen tego 
miejsca, wystarczy przyjść i dać się ponieść zabawie. A trwa ona 
tutaj na kwadratowo!

Trochę historii

Jesienią 1954 roku Zbigniew Cybulski, młody aktor Teatru Wybrze-
że, objął opiekę artystyczną nad grupą studentów Politechniki 
Gdańskiej. Tak oto powstał teatr studencki Bim-Bom. Z czasem 
dołączyli do niego słynni później aktorzy Bogumił Kobiela i Jacek 
Fedorowicz. Pierwszy spektakl Bim-Bom wystawiony został 
w stołówce PG przy ul. Siedlickiej 4, gdzie dziś swoją siedzibę ma 
Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej Kwadratowa.
Od samego początku działalności klubu tworzono w nim kulturę 
studencką. Sztandarowymi imprezami były zapoczątkowane 
w  1965 roku Ogólnopolski Przegląd Studenckich Zespołów Ja-
zzowych oraz Ogólnopolski Przegląd Studenckich Teatrów Uczelni 
Technicznych, funkcjonujący pod nazwą „Przetarg”. Odbywały 
się tu spotkania z gwiazdami światowego formatu: francuską 
piosenkarką i aktorką Juliette Greco, dziennikarzem Lucjanem 
Kydryńskim, reżyserem Jerzym Kawalerowiczem, aktorami Lucyną 
Winnicką, Marią Wachowiak i Gustawem Holoubkiem.
Na przełomie lat 60. i 70. organizowano Spotkania Jesienne, co-
roczną imprezę prezentującą dorobek środowiska artystycznego 
ośrodków akademickich z całej Polski. Przez dwa tygodnie młodzi 
artyści brali udział w turniejach poetyckich, teatralnych i kabareto-
wych. W latach 80. i 90. w Klubie występowała czołówka artystów 
polskich, a nawet zagranicznych. Do dziś Kwadratowa jest jednym 
z najważniejszych punktów na imprezowej mapie Gdańska!
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Dla mistrzów parkietu

Dwie sale największego studenckiego klubu w Trójmieście zapra-
szają w każdy piątek i sobotę. Kalendarz Kwadratowej uzupełniają 
imprezy otrzęsinowe organizowane przez Wydziałowe Rady 
Studentów oraz imprezy tematyczne Komisji Kultury i Sportu.

Dla fanów

Ściany Klubu słyszały niejedno, a parkiet wytrzymał jeszcze więcej. 
Nieważne, czy jesteś fanem rocka, hip-hopu czy disco – czeka tu 
na Ciebie sporo wrażeń. Do tej pory Kwadratową zdążyli rozbujać 
Kult, Acid Drinkers, Łona, Webber & The Pimps, Sarsa, Ten Typ 
Mes, Michał Jelonek, T. Love, Tede i wielu, wielu innych.

Dla miłośników dobrego żartu

Odwiedzającym Kwadratową zdecydowanie jest do śmiechu. Na 
scenie pojawiły się już takie kabarety, jak Hrabi, Łowcy.B, Jurki czy 
Smile. Do tego trzeba dodać występy Ireneusza Krosnego i Grze-
gorza Halamy. Teraz można dostrzec obecność grup improwiza-
cyjnych, dzięki którym poznasz inne oblicze kabaretu.

Dla entuzjastów jazzu i muzyki klasycznej

Koncerty jazzowe pod nazwą „Jazz na Politechnice” ściągają 
studentów, którzy od muzyki oczekują czegoś więcej. Na scenie 
pojawiły się już dobrze znane składy trójmiejskich muzyków, tj. 
Tomasz Chyła Quintet, Algorhythm czy Almost Jazz Group. W 
klubie można posłuchać również muzyki klasycznej, najczęściej 
filmowej, w której instrumentom smyczkowym towarzyszą głosy 
utalentowanych wokalistów. Całość organizowana jest we współ-
pracy z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej. 
Nie przegap najlepszych imprez w Trójmieście! Odwiedzaj regu-
larnie stronę oraz profil facebookowy:

j	kwadratowa.pl  

j	facebook.com/klubkwadratowa

 
Akademicki klub Politechniki Gdańskiej kwadratowa

	 	Budynek Bratniak, ul. Siedlicka 4, Gdańsk-Wrzeszcz
  (nr 23 na mapie kampusu)
 	58 347 12 10
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GadżETy z lOGO PG  
I WydaWnICTWa

Jeśli:
• szukasz eleganckiego prezentu, 
• chcesz mieć w swojej kolekcji przydatny gadżet wyróżniający 

się logo Politechniki Gdańskiej,
• szukasz idealnej sportowej bluzy albo sportowej koszulki na 

trening,
koniecznie zajrzyj do sklepu z upominkami PG, czynnego od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00. Wszystkie gadżety 
z logo PG można kupić również szybko i wygodnie w sklepie 
internetowym: 

j	sklep.pg.edu.pl   

Specjalnie dla studentów pierwszego roku studiów 
I stopnia przygotowaliśmy wyjątkową ofertę. Wytnij 
poniższy kupon i do 30 października 2020 roku udaj się  
z nim oraz ze swoją legitymacją studencką do sklepu z upominka-
mi PG. Otrzymasz 10% rabatu na swoje pierwsze zakupy! 

dla studentów I roku 
ważny do 30 października 2020 roku

kUPON
-10% 
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HaRmOnOGRam ROku 

akadEmICkIEGO 2020/2021

Semestr zimowy – 15 tygodni

Zajęcia Święta i wakacje Sesja

1.10–31.10.2020 
3.11–10.11.2020 

12.11–22.12.2020
4.01–5.01.2021 
7.01–28.01.2021 

1.11–2.11.2020
11.11.2020

23.12.2020–3.01.2021 
6.01.2021 

10.02–12.02.2021 

podstawowa
29.01–9.02.2021

poprawkowa
13.02–19.02.2021

Semestr letni – 15 tygodni

Zajęcia Święta i wakacje Sesja

20.02–1.04.2021 
7.04–29.04.2021 
5.05–22.05.2021 
24.05–2.06.2021 
4.06–15.06.2021

2.04–6.04.2021 
30.04–4.05.2021 

23.05.2021 
3.06.2021 

28.06–10.09.2021 
20.09–30.09.2021

podstawowa
16.06–27.06.2021 

poprawkowa
11.09–19.09.2021

wtorek, 15 grudnia 2020 – zajęcia wg planu z środy 
czwartek, 28 stycznia 2021 – zajęcia wg planu z środy 
środa, 9 czerwca 2021  – zajęcia wg planu z piątku 
1 października 2020 – ostateczny termin złożenia wniosków 
o rejestrację na semestr zimowy 
19 lutego 2021 – ostateczny termin złożenia wniosków  
o rejestrację na semestr letni 

j	pg.edu.pl/studenci/studia/kalendarz-roku-akademickiego
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Co dla świeżo upieczonego studenta oznacza
rozpoczęcie roku akademickiego?

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany.
Właśnie trzymasz w swoich rękach

Samodzielnik, czyli papierowy system
nawigacji uczelnianej.

Dzięki niemu będziesz mógł się swobodnie poruszać
nie tylko po uczelnianym kampusie, ale i innych
punktach miasta ważnych dla każdego studenta.

Dodatkowo nie pogubisz się w konwencjach
i zwyczajach uczelni, a przez to oszczędzisz sobie
niepotrzebnego stresu. Mamy nadzieję, że ta mała
książeczka okaże się dużą pomocą, a w przyszłości

po prostu miłą pamiątką.

Powodzenia!

j	pg.edu.pl/samodzielnik

facebook.com/PolitechnikaGdanska

instagram.com/politechnika_gdanska


