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CELE PROJEKTU

wykorzystanie najnowszych technologii do prowadzenia wyk³adów jako niezbêdny warunek 
wysokiej jakoœci kszta³cenia
podniesienie poziomu kszta³cenia poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej
PG jako znacz¹cy w skali kraju oœrodek akademicki zajmuj¹cy siê edukacj¹ w zakresie 
nowoczesnych technologii.

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
remont i modernizacja oraz wyposa¿enie w nowoczesny sprzêt audiowizualny i technologie 
ICT 7 audytoriów i 9 sal wyk³adowych 5-ciu wydzia³ów
13 504 – liczba studentów korzystaj¹cych ze wspartej infrastruktury. 

3POLITECHNIKA GDAÑSKA

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu: 
Dofinansowanie: 
Okres realizacji: 

NOWOCZESNE AUDYTORIA POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ
35 283 135,36 z³
POIŒ Dzia³anie 13.1
paŸdziernik 2008 – grudzieñ 2014
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W ramach projektu NAPG  powstanie równie¿ Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji 
Przestrzennej. Innowacyjne na skalê œwiatow¹ przedsiêwziêcie, umo¿liwiaj¹ce 
wirtualny spacer  po uprzednio  wybranej lokalizacji. 
Dziêki takim inwestycjom mo¿liwe bêdzie podniesienie poziomu kszta³cenia 
przysz³ych kadr. Laboratorium mo¿e mieæ szereg zastosowañ, 
np. przy szkoleniu s³u¿b publicznych, specjalistów przemys³owych oraz 
do wirtualnej turystyki czy zwiedzania projektowanych budynków.

Wartoœæ inwestycji: 

Dofinansowanie: 

LABORATORIUM ZANURZONEJ WIZUALIZACJI 
PRZESTRZENNEJ W RAMACH PROJEKTU 
„NOWOCZESNE AUDYTORIA POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ”

14 630 529,65 z³

POIŒ Dzia³anie 13.1

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŒRODOWISKO
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Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
Okres realizacji:  

STWORZENIE NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA REALIZACJI PROGRAMU 
KSZTA£CENIA IN¯YNIERÓW PRZYSZ£OŒCI W POLITECHNICE GDAÑSKIEJ
67 186 928,68 z³
POIŒ Dzia³anie 13.1
styczeñ 2012 – grudzieñ 2015

CELE PROJEKTU:
   podniesienie atrakcyjnoœci i poziomu studiowania na Politechnice Gdañskiej
   zwiêkszenie rekrutacji i zapewnienie mo¿liwoœci wdro¿enia nowego Zintegrowanego Systemu Kszta³cenia In¿ynierów Przysz³oœci

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
    wybudowanie, przebudowa, modernizacja – 6 budynków – w tym 1 nowo wybudowany
    liczba studentów korzystaj¹cych ze wspartej infrastruktury – 13 834 os., w tym uczestnicz¹cych w kursach e’Learning – 3 472 os.
    zwiêkszenie o 63 liczby miejsc na wspartych kierunkach

WYBRANE PROJEKTY OSTATNIEGO DZIESIÊCIOLECIA



Okres realizacji:  

CENTRUM NANOTECHNOLOGII POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ
73 860 601,53 z³
POIŒ Dzia³anie 13.1
lipiec 2008 – czerwiec 2015

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 

CELE PROJEKTU:
PG jako nowoczesny i wiod¹cy w skali kraju oœrodek kszta³cenia in¿ynierów o specjalnoœciach 
najbardziej po¿¹danych przez gospodarkê
unowoczeœnienie procesu nauczania w ramach studiów poprzez wprowadzenie nowych 
zagadnieñ zwi¹zanych z nanomateria³ami i nanotechnologi¹

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
 budynek „A" Nanotechnologii jest budynkiem dydaktyczno - laboratoryjnym, 

2 o ³¹cznej powierzchni netto 9 920 m
2budynek Centrum Nanotechnologii B, o ³¹cznej powierzchni netto 1 980 m

uruchomienie makrokierunku Nanotechnologia
 1 200 - liczba studentów korzystaj¹cych ze wspartej infrastruktury rocznie
 zwiêkszenie o 300 liczby miejsc na wspartych kierunkach
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CELE PROJEKTU:
 stworzenie podstaw dla rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. W tym celu tworzona jest platforma informatyczna, na której 
 wspó³dzia³a 7 modu³ów (eDziekanat, eStudent, eKontakt, eNauczanie, eArchiwum, eNauka, eWspó³praca)
opracowanie i wdro¿enie jednolitych standardów oraz usprawnienie przekazu informacji miêdzy poszczególnymi jednostkami 
 Politechniki Gdañskiej
 poprawa stanu infrastruktury informatycznej

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
 zwiêkszenie dostêpnoœci do zasobów naukowo-dydaktycznych Politechniki Gdañskiej poprzez ich cyfryzacjê oraz uruchomienie 
 platformy eUczelnia
 otwarcie zasobów PG dla mieszkañców województwa – kursy przygotowawcze dla maturzystów, zajêcia on-line dla studentów, 
 wirtualne laboratoria matematyczno-fizyczno-chemiczne
 ponad 1000h szkoleniowych dla ponad 6000 osób: kadry naukowo-dydaktycznej, administracyjnej oraz studentów 
 wdro¿enie 10 podpisów elektronicznych
 30 000 osób korzystaj¹cych z us³ug on-line

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu: 
Dofinansowanie: 
Okres realizacji: 

eUCZELNIA – OPRACOWANIE I WDRO¯ENIE NA PG PLATFORMY UDOSTÊPNIAJ¥CEJ eUS£UGI 
DLA SPO£ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
12 304 100,00 z³
RPO WP Dzia³anie 2.2.2
styczeñ 2011 – wrzesieñ 2014

WYBRANE PROJEKTY OSTATNIEGO DZIESIÊCIOLECIA



W projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa Politechnika Gdañska pe³ni³a rolê Partnera wiod¹cego. 
W sk³ad partnerstwa wesz³o 11 innych jednostek:

 Uniwersytet Gdañski  Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdañska  Akademia Sztuk Piêknych w Gdañsku 
 Akademia Morska w Gdyni  Akademia Muzyczna w Gdañsku  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdañsku  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w S³upsku

 Centrum Inicjatyw Edukacyjnych - Biblioteka Pedagogiczna  Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie

CELE PROJEKTU m.in.:
Celem projektu jest ochrona i udostêpnienie zbiorów stanowi¹cych bezcenne dziedzictwo kulturowe Pomorza, Polski i Europy: pe³nych tekstów 
zasobów piœmienniczych instytucji partnerskich, w tym zbiorów zabytkowych i starodruków, stanowi¹cych zabytki piœmiennictwa naszego regionu, 
innych rodzajów zbiorów, w tym muzykaliów, dokumentów ¿ycia spo³ecznego, nagrañ radiowych, zbiorów graficznych, kartograficznych,  
interesuj¹cych zbiorów z punktu widzenia historii i kultury naszego regionu, w tym dotycz¹cych historii miasta Gdañska, Gdyni, zbiorów 
kaszubskich, dokumentów ¿ycia spo³ecznego, zabytkowych zbiorów kartograficznych, ustawicznie rozwijanej oferty biblioteki o nowe publikacje 
i nowe interesuj¹ce dla czytelników kolekcje tematyczne.

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
 ponad 34 tysi¹ce najcenniejszych zbiorów bibliotek pomorskich uczelni wy¿szych, instytucji naukowych i kulturalnych dostêpnych jest w domenie 
 publicznej. Od pocz¹tku uruchomienia PBC odwiedzi³o j¹ ponad 3,5 miliona czytelników, którzy udostêpnione zbiory czytali ponad 2 miliony razy
 na stronach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej dostêpne s¹ m.in. XVI-wieczne wydania dzie³ Homera i Seneki, unikatowe dzie³a Jana Heweliusza i Izaaka 
 Newtona oraz historyczne wydania Gazety Gdañskiej 
 skomputeryzowane zosta³y wszystkie biblioteki gminne i powiatowe, tworz¹ce sieæ bibliotek pedagogicznych w województwie pomorskim 
 biblioteki te bêd¹ tworzy³y i udostêpnia³y elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych umo¿liwiaj¹cy zdaln¹ rezerwacjê, wypo¿yczanie 
 i przegl¹danie informacji o ich zasobach
projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa i wszyscy Partnerzy go wspó³tworz¹cy zostali uhonorowani wyró¿nieniem w konkursie „Pozytywista Roku 2011” 
w kategorii kultura i sztuka, a Politechnika Gdañska otrzyma³a Nagrodê Specjaln¹, za przygotowanie, uruchomienie i pe³nienie roli Partnera Wiod¹cego, 
do³¹czaj¹c tym samym do grona laureatów Konkursu „Pozytywista Roku 2011”

3POLITECHNIKA GDAÑSKA

 Gdañski Uniwersytet Medyczny 
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Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
Okres realizacji:  

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

9 254 443,85 z³
RPO WP Dzia³anie 2.2.2
marzec 2009 – czerwiec 2012

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



CELE PROJEKTU:
w ramach Projektu przeprowadzona zosta³a kompleksowa termomodernizacja 2 obiektów uczelnianych: budynku Wydzia³u Elektrotechniki 
i Automatyki Politechniki Gdañskiej przy ul. Sobieskiego 7 oraz budynku „A” Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdañskiego
 zakres rzeczowy inwestycji w budynku na kampusie PG obj¹³: docieplenie œcian zewnêtrznych, docieplenie stropodachu – wentylowanego, 
wymianê drzwi zewnêtrznych, wymianê stolarki okiennej na aluminiow¹, wymianê wêz³a cieplnego – monta¿ automatyki pogodowej, 
wymiana instalacji c.o. – uk³ad z urz¹dzeniami regulacyjnymi

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
cykl szkoleñ informacyjno – promocyjnych z zakresu oszczêdnoœci energii oraz w³aœciwej eksploatacji obiektów ogrzewanych. Celem tych spotkañ 
by³o podniesienie œwiadomoœci ekologicznej u¿ytkowników budynków uczelnianych podlegaj¹cych procesom termomodernizacyjnym

Okres realizacji:  

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW DYDAKTYCZNO-BADAWCZYCH POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ 
I UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO W GDAÑSKU
4 626 578,56 z³
RPO WP Dzia³anie 5.5
luty 2010 – luty 2012

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
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Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu: 
Dofinansowanie: 
Okres realizacji: 

LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII 
ELEKTROENERGETYCZNYCH  I INTEGRACJI 
ODNAWIALNYCH •RÓDE£ ENERGII LINTE^2

POIG Dzia³anie 2.1
paŸdziernik 2009 – kwiecieñ 2015

48 263 011,70 z³

CEL PROJEKTU:
?uruchomienie na Politechnice Gdañskiej du¿ej infrastruktury badawczej zorientowanej 
na badania w zakresie nowoczesnych systemów elektroenergetycznych 

REZULTATY:
 stworzenie laboratorium badawczego o wyj¹tkowej w skali krajowej i miêdzynarodowej 
funkcjonalnoœci
 rozwój nowych technologii i ich komercjalizacja, przyczyniaj¹ce siê do rozwoju nowoczesnej 
gospodarki
 mo¿liwoœæ  badañ dotycz¹cych inteligentnych sieci elektroenergetycznych (tzw. smart grids), 
inteligentnych wysp energetycznych z w³asnymi zasobami wytwórczymi, nowych us³ug 
sieciowych (zarz¹dzanie zapotrzebowaniem na energiê elektryczn¹, lokalna generacja energii, 
odbiorniki sterowane przez dostawców energii itp.) i innych

POLITECHNIKA GDAÑSKA 11



Okres realizacji:  

DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH DOMESTIC
3 897 627,97 z³
POIG Dzia³anie 1.3.1
paŸdziernik 2009 – luty 2014

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
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  CEL PROJEKTU:
?opracowywanie rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych nowoczesne technologie w celu wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia siê spo³eczeñstwa

PRODUKTY:
?e-Wanna – Uk³ad i oprogramowanie stanowi¹ce rozbudowê klasycznej wanny akrylowej o dodatkowe funkcje pozwalaj¹ce nadzorowaæ sposób k¹pieli
?e-Narzuta – Umo¿liwia osobom cierpi¹cym z powodu chorób serca na lepsze, nieuci¹¿liwe monitorowanie stanu swojego zdrowia
?HARN – Urz¹dzenie mobilne zastêpuj¹ce klasyczny pilot na podczerwieñ. Dodatkowo wyposa¿one w funkcje medyczno-diagnostyczne
?Domowe alerty - Sieæ sensorowa monitoruj¹ca zdarzenia domowe, np. zu¿ycie wody, pr¹du, wyciek wody, prze³¹czanie oœwietlenia 
raportowanie stanów alarmowych
?I-waga – innowacyjne urz¹dzenie wspomagaj¹ce proces nadzorowania osób z problemami kr¹¿eniowymi
?PathMon – Mobilny monitor pracy serca, aktywnoœci oddechowej i ruchowej, zmian ciœnienia têtniczego, temperatury i postawy
?e-Dmuchawka – rozwi¹zanie innowacyjne maj¹ce na celu uatrakcyjnienie procesu æwiczeñ logopedycznych oraz rehabilitacji po niedow³adach twarzy
?Proksy-kolor – System stacjonarny i mobilny rozpoznawania i etykietowania kolorów dla osób z zaburzeniami postrzegania barw
?e-Demencja – system wspomagania i treningu psycho-ruchowego dla osób dotkniêtych lub zagro¿onych demencj¹ starcz¹

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODAKA
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Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
Okres realizacji:  

16 316 384,00 z³
POIG Dzia³anie 2.3
lipiec 2008- styczeñ 2013

MAYDAY EURO 2012 SUPERKOMPUTEROWA PLATFORMA KONTEKSTOWEJ ANALIZY STRUMIENI 
DANYCH MULTIMEDIALNYCH DO IDENTYFIKACJI WYSPECYFIKOWANYCH OBIEKTÓW 
LUB NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEÑ

3POLITECHNIKA GDAÑSKA 13POLITECHNIKA GDAÑSKA

CEL PROJEKTU: 
?stworzenie – przy wykorzystaniu superkomputera Galera - platformy badawczej KASKADA (Kontekstowa Analiza Strumieni Danych z Kamer 
dla Aplikacji Definiuj¹cych Alarmy),s³u¿¹cej do realizacji badañ w dyscyplinie informatyki, w zakresie wdra¿ania algorytmów analizy strumieni 
multimedialnych oraz ich wykorzystania w bezpieczeñstwie, medycynie i ochronie w³asnoœci intelektualnej

PRODUKTY:
 anonimizator strumieni wizyjnych – chroni prywatnoœæ osób objêtych zdalnym monitoringiem nie obni¿aj¹c jednoczeœnie poziomu bezpieczeñstwa
interaktywny medyczny portal doradczy – udostêpnia aplikacje medyczne i specjalistyczne, umo¿liwiaj¹ce m.in. bezpoœrednie porady medyczne 
dostêpne przez portal i analizê wczesnych zmian chorobowych w filmach rejestrowanych podczas badañ endoskopowych
uniwersalne repozytorium dokumentów cyfrowych – wraz z wytworzon¹ w projekcie aplikacj¹ umo¿liwi sprawdzenie dokumentu cyfrowego 
pod k¹tem mo¿liwoœci pope³nienia plagiatu

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODAKA



Okres realizacji:  

OPRACOWANIE TYPOSZEREGU KOMPUTEROWYCH INTERFEJSÓW MULTIMODALNYCH ORAZ ICH 
WDRO¯ENIE W ZASTOSOWANIACH EDUKACYJNYCH, MEDYCZNYCH, W OBRONNOŒCI I W PRZEMYŒLE
7 190 000,00 z³
POIG Dzia³anie 1.3.1
wrzesieñ 2008- maj 2014

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  

Dofinansowanie: 
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CEL PROJEKTU:
?poprawa konkurencyjnej pozycji przedsiêbiorców poprzez mo¿liwoœæ wykorzystania wyników prac naukowych i opracowañ technologicznych 
z dziedziny interfejsów multimodalnych, które poszerzaj¹ mo¿liwoœæ interakcji ludzi z komputerami w wielu dziedzinach ¿ycia, w tym w kszta³ceniu
i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych

PRODUKTY PROJEKTU:
 zintegrowany system Cyber-oko (s³u¿¹cy do diagnozy i terapii osób pozostaj¹cych w œpi¹czce)
 system sterowania komputerem za pomoc¹ gestów (s³u¿¹cy m.in. do wspomagania t³umaczenia jêzyka migowego i zdalnego wydawania poleceñ 
 zestawom komputerowym)
 komputerowy interfejs aromatowy (wykorzystywany w kszta³ceniu dzieci z zaburzeniami rozwoju)
 zestaw sprzêtowo-programowy do wspomagania i rozwijania procesu rozumienia mowy u uczniów (m.in. w celu diagnozowania zaburzeñ komunikacji)
 stymulator uwagi s³uchowej i wzrokowej (s³u¿¹cy m.in. do pobudzania uwagi s³uchowej u dzieci i doros³ych z deficytami sensorycznymi)
interfejs do synchronizacji pó³kul mózgowych (s³u¿¹cy m.in. do terapii dysleksji rozwojowej w celu przyœpieszania tempa nauki)

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODAKA

WYBRANE PROJEKTY OSTATNIEGO DZIESIÊCIOLECIA



Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
Okres realizacji:  

3POLITECHNIKA GDAÑSKA 15POLITECHNIKA GDAÑSKA

CEL PROJEKTU:
?przygotowanie komercyjnego rozwi¹zania w zakresie wsparcia procesów osi¹gania, oceny i utrzymania zgodnoœci z normami i standardami 
(podstawê rozwi¹zania stanowi³y wyniki wczeœniejszych prac badawczych i rozwojowych Katedry In¿ynierii Oprogramowania)

REZULTATY:
?platforma us³ug internetowych wspomagaj¹ca osi¹ganie zgodnoœci i oceny zgodnoœci ze standardami
?szablony argumentacji na rzecz zgodnoœci z wybranymi standardami
?implementacja platformy w chmurze obliczeniowej
?ponad 100 eksperymentalnych wdro¿eñ w szpitalach, jednostkach administracji publicznej i firmach

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
Okres realizacji:  

 4 795 250,00 z³ 
POIG  Dzia³anie 1.3 .1 
styczeñ 2010 – marzec 2014

NOR-STA: WSPOMAGANIE OSI¥GANIA I OCENY ZGODNOŒCI Z NORMAMI I STANDARDAMI

INNOWACYJNE •RÓD£O WÊGLA DLA WSPOMAGANIA DENITRYFIKACJI W KOMUNALNYCH 
OCZYSZCZALNIACH ŒCIEKÓW
3 346 000,00 z³
POIG Dzia³anie 1.3.1
styczeñ 2010 – marzec 2013

CEL PROJEKTU:  
?zagospodarowanie odpadów (œcieków) i produktów ubocznych (takich jak alkohol porektyfikacyjny i oleje fuzlowe) z produkcji alkoholu 
w destylarniachi gorzelniach w celu poprawienia efektywnoœci procesu denitryfikacji w du¿ych i œrednich oczyszczalniach œcieków komunalnych

REZULTATY:
?wdro¿enie wyników badañ opracowanych w trakcie realizacji projektu w komunalnej oczyszczali œcieków
?wynalazek zg³oszony do ochrony patentowej jako efekt realizacji projektu
?modu³ zewnêtrznego Ÿród³a wêgla, jako rozszerzenie Modelu Osadu Czynnego nr 2d (Activated Sludge Model No. 2d (ASM2d))
?dokumentacja stacji dozowania zewnêtrznego Ÿród³a wêgla, jako materia³ Ÿród³owy dla instalacji w oczyszczalniach œcieków

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODAKA



Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu: 
Dofinansowanie: 
Okres realizacji: 

E-DOŒWIADCZENIA W FIZYCE

CELE PROJEKTU m.in.:
?zwiêkszenie skutecznoœci dzia³añ na rzecz zainteresowania uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych naukami œcis³ymi

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
?stworzenie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnych narzêdzi  - 23  e-doœwiadczeñ, które s¹:

-  wsparciem tradycyjnych metod uczenia siê fizyki
-  oparte na schemacie „zaprojektuj, zbuduj, przeprowadŸ doœwiadczenie, przeanalizuj i przedstaw wyniki”, gdzie istotne jest uczenie siê na b³êdach
-  umo¿liwi¹ uczniom g³êbsze zrozumienie problemu
-  daj¹ mo¿liwoœæ ingerencji ucznia w parametry i budowê przeprowadzanego e-doœwiadczenia
-  ca³kowicie bezp³atne – mog¹ z nich skorzystaæ wszyscy zainteresowani uczniowie i nauczyciele szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce

 EFEKTY DODATNIE:
projekt uzyska³ tytu³ „Najlepsza inwestycja w cz³owieka 2013” w ramach konkursu "Dobre praktyki EFS 2013”

4 280 887,64 z³
POKL dzia³anie 3.3.4
lipiec 2010 – kwiecieñ 2014
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CELE PROJEKTU m.in.:
?uatrakcyjnienie kszta³cenia studentów I i II stopnia kierunków Biotechnologia oraz Technologia Ochrony Œrodowiska 
?uruchomienie kierunku studiów w jêzyku angielskim Environmental Protection and Management  

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
?stypendia dla 300 studentów
?kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki 
?zajêcia dydaktyczne, prowadzone przez najlepszych specjalistów 
?wyjazdy studyjne do przedsiêbiorstw 
?specjalnie przygotowane skrypty 
?wyjazdy na praktyki i sta¿e

EFEKTY DODATNIE:
?kierunki ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem, co ma pozytywny wp³yw na osi¹gniête wskaŸniki 
?zrekrutowano o 17% wiêcej studentów na studia w stosunku do zak³adanej liczby
?zrekrutowano o 41% wiêcej osób na praktyki w  stosunku zak³adanej liczby

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
Okres realizacji:  
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KSZTA£CENIE ZAMAWIANE NA WYBRANYCH KIERUNKACH STUDIÓW, REALIZOWANYCH 
NA WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ
4 092 282,50 z³
POKL Dzia³anie 4.1.2
wrzesieñ 2009 – sierpieñ 2014
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CENTRUM STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH - ROZWÓJ INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW 
DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE GDAÑSKIEJ W OBSZARACH KLUCZOWYCH W KONTEKŒCIE 
CELÓW STRATEGII EUROPA 2020; ADVANCEPHD
12 397 528,00 z³
POKL 4.1.1
 lipiec 2013 – grudzieñ 2015

CELE PROJEKTÓW m.in.:
rozwój interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na PG w zakresie nowoczesnych technologii 

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
objêcie wsparciem ponad 1000 doktorantów
atrakcyjne stypendia dla ponad 600 doktorantów
udzia³ doktorantów w dodatkowych formach kszta³cenia tj. szko³y letnie, warsztaty naukowe, sta¿e i wizyty studyjne, 
szkolenia w zakresie tzw. "soft skills", które popularne s¹ w innych krajach
wszystkie przedmioty w jêzyku angielskim

Okres realizacji:  

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  

Dofinansowanie: 

Okres realizacji:  

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  

Dofinansowanie: 

ROZWÓJ INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE GDAÑSKIEJ 
W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII; INTERPHD
14 808 752,00 z³

POKL Dzia³anie 4.1.1
paŸdziernik 2009 – wrzesieñ 2015

PROGRAM OPERACYJNY KAPITA£ LUDZKI
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CELE PROJEKTÓW m.in.:
?
 z praktykami z biznesu oraz wybitnymi specjalistami z zagranicy
 rozwój programu studiów MBA na Politechnice, poprzez w³¹czenie w siatkê zajêæ brytyjskich metodyk zarz¹dzania projektami oraz zajêæ 

WSKA•NIKI, REZULTATY, PRODUKTY:
 60 absolwentów uzyska³o miêdzynarodowy dyplom MBA oraz miêdzynarodowe certyfikaty z zakresu metodyk zarz¹dzania projektami 
 tj. PRINCE2®, P30 , MSP , ITIL , MoR, Change Management® ® ® ®

EFEKTY DODATNIE:
 uzyskanie tytu³u najlepszego Programu MBA na Pomorzu wed³ug Rankingu MBA Perspektywy 2013
 awans w miêdzynarodowym rankingu studiów MBA Eduniversal 2012-2013 
? MBA in Strategy, Programme and Project Management - Top 200 Best Masters in Engineering and Project Management Global Ranking 
? MBA in Sports Management - Top 50 Best Masters in Sports Management Global Ranking 

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
Okres realizacji:  

STUDIA PODYPLOMOWE MBA - ZARZ¥DZANIE STRATEGICZNE: PROGRAMAMI I PROJEKTAMI
1 640 157,75 z³
POKL dzia³anie 2.1.1
paŸdziernik 2009 – grudzieñ 2011

STUDIA PODYPLOMOWE MBA - ZARZ¥DZANIE W SPORCIE GWARANCJ¥ WZROSTU KWALIFIKACJI 
MENED¯ERÓW SPORTU PRZED EURO 2012
927 000,39 z³
POKL dzia³anie 2.1.1
paŸdziernik 2009 – grudzieñ 2011

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu:  
Dofinansowanie: 
Okres realizacji:  

PROGRAM OPERACYJNY KAPITA£ LUDZKI
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?ochrona terenów nadmorskich przed wzrostem poziomu wód w morzach i oceanach, 
poprzez ulepszenie technik ochrony za pomoc¹ wa³ów przeciwpowodziowych 
z zastosowaniem geosyntetyków oraz technologii wzmacniania pod³o¿a gruntowego

?stanowiska badawcze w skali naturalnej,
?odcinek pilota¿owy wa³u przeciwpowodziowego,
?zalecenia projektowe do budowy wa³ów z zastosowaniem materia³ów z robót czerpalnych

OPRACOWANIE METODY PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA 
OBWA£OWAÑ Z WYKORZYSTANIEM UROBKU Z ROBÓT 
CZERPALNYCH W PO£¥CZENIU Z INNYMI MATERIA£AMI 
ZIARNISTYMI LUB GEOSYNTETYKAMI /DREDGED MATERIALS 
IN DIKE CONSTRUCTION

467 500 € (Euro)
South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007 -2013
wrzesieñ 2010 – grudzieñ 2014

Tytu³ projektu: 

CEL PROJEKTU:

PRODUKTY, REZULTATY:

Wartoœæ projektu (dla PG): 
Dofinansowanie: 
Okres realizacji: 
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?zwiêkszenie dochodów z turystyki wodnej w regionach uczestnicz¹cych w Niemczech (Vorpommern), Polsce (zachodniopomorskie i pomorskie), 
Rosji (Kaliningrad) i Litwy (K³ajpeda). Regiony te w aspektach zarz¹dzania marinami na obszarze Po³udniowego Ba³tyku odbiegaj¹ od Europejskich 
standardów zarówno w zarz¹dzaniu marinami jak równie¿ ich niedoinwestowaniem
?poprawienie poziomu atrakcyjnoœci m.in. Polskich marin co w rezultacie zaktywizuje natê¿enie turystyki wodnej w Polsce 

REZULTATY, PRODUKTY: 
?strategia promocji marin
?zwiêkszenie atrakcyjnoœci polskich marin (Pêtla ¯u³aw)
?opracowania dot. zarz¹dzania marinami
?koncepcja kooperacji transgranicznej marin i nawi¹zana wspó³praca
?publikacja dot. zarz¹dzania marinami

Tytu³ projektu: 

Wartoœæ projektu (dla PG):  
Dofinansowanie: 
Okres realizacji:  

MARRIAGE – BETTER MARINA MANAGEMENT, HARBOUR NETWORK CONSOLIDATION 
AND WATER TOURISM MARKETING IN THE SOUTHERN BALTIC RIM

75 756,25 € (Euro) - (361 764,00 PLN)
South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007 -2013
paŸdziernik 2011 – wrzesieñ 2014

CEL PROJEKTU:

EUROPEJSKA WSPÓ£PRACA TERYTORIALNA

WYBRANE PROJEKTY OSTATNIEGO DZIESIÊCIOLECIA
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