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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 4 patenty i ponad 200 
zrealizowanych ekspertyz, projektów oraz opracowań technicz-
nych. Studia ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego 
Politechniki Gdańskiej, a stopień doktora uzyskał na Uniwersy-
tecie 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. Dwukrotnie był dziekanem WILiŚ, a w 2019 r. został 
rektorem Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem koresponden-
tem Polskiej Akademii Nauk. W wolnym czasie żegluje, jeździ na 
nartach i motocyklu. 

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

Rektor
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde 
prof. zw. PG
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Drodzy Studenci,

Politechnika Gdańska to Uczelnia, która pozwala na realizację 
pasji i marzeń. To tutaj powstają wynalazki, które są wykorzy-
stywane w Polsce i na świecie – wynalazki dla ludzi! Jeśli więc 
macie pomysły, które mogą zmienić świat, to mam nadzieję, że 
zrealizujecie je razem z nami już w trakcie studiów! 

To na naszej Uczelni stworzono CyberOko, służące do diagnozy 
i  terapii pacjentów w śpiączce i stanie wegetatywnym, Ostemax 70 
Comfort – ekologiczny i tani lek na osteoporozę, biodegradowalne 
tworzywo – alternatywa dla wszechobecnego plastiku, diamentowy 
czujnik do wykrywania grypy, hydrożele chitozanowe ChitoVelum 
PRO uznane za Polski Produkt Przyszłości 2019 czy systemy głę-
binowe „Głuptak” i „Morświn” wykorzystywane podczas morskich 
misji NATO. Jestem przekonany, że znajdziecie tu osoby, które 
pomogą Wam wcielić Wasze idee w życie, na przykład działając 
w zespołach badawczych i organizacjach studenckich.

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019, Politechnika 
Gdańska jest wśród najlepszych uczelni w Polsce – siódma w zesta-
wieniu ogólnym i czwarta wśród uczelni technicznych. Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie parametrycznej 
jednostek naukowych przyznało dwóm naszym wydziałom najwyż-
szą kategorię A+, a pięciu kolejnym kategorię A. 

Oprócz nauki, stawiamy mocno na sport! Nasi zawodnicy tryumfu-
ją w Akademickich Mistrzostwach Polski – w poprzednim sezonie 
po raz szósty z rzędu zakończyli rywalizację na podium, zdobywa-
jąc aż 20 medali. Zawody żeglarskie wygrywają nieprzerwanie od 
sześciu lat. Nasze koszykarki grają w ekstraklasie, a wraz z Mar-
cinem Gortatem tworzymy Narodowe Centrum Koszykówki 3×3.  
Wy również możecie dołączyć do jednej spośród 25 sekcji spor-
towych.

Społeczność Politechniki Gdańskiej tworzą przedstawiciele z po-
nad 70 krajów świata. Cieszę się, że i Wy jesteście jej częścią! 

Powodzenia!

Rektor
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde 

prof. zw. PG
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Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki

dr hab. inż. Marek Dzida 
prof. nadzw. PG

	Gmach Główny, I piętro, p. 266
 58 347 12 66
 prores@pg.edu.pl

Zyskał olbrzymią sympatię studentów sprawując funkcję prorekto-
ra odpowiedzialnego za ich sprawy już od siedmiu 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  
prof. zw. PG

	Gmach Główny, I piętro, p. 268
 58 347 12 67
 proreg@pg.edu.pl

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG i University of Manche-
ster. Poznał od podszewki elektrownie jądrowe w Wielkiej Brytanii, 
pracując w nich przez trzy lata. Po powrocie do Polski rozpoczął 
pracę na Wydziale Mechanicznym, gdzie w roku 2012 objął 
stanowisko kierownika Katedry Energetyki i Aparatury Przemysło-
wej, a później dziekana. Jego zainteresowania naukowe to przede 
wszystkim szeroko pojęte problemy termodynamiki i wymiany cie-
pła wraz z zastosowaniami praktycznymi, energetyka rozproszona 
oraz polityka energetyczna. W wolnych chwilach gra w badmin-
tona, 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  
prof. zw. PG

	Gmach Główny, I piętro, p. 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 
prof. zw. PG

	Gmach Główny, I piętro, p. 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.

Kierownictwo akademickie
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Kanclerz

mgr inż. Mariusz Miler 

	Gmach Główny, I piętro, p. 215
	 58 347 17 44
   58 347 12 15
 kanclerz@pg.edu.pl
 mariusz.miler@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, p. 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, p. 02, wysoki parter
	 58 347 22 17
 58 348 69 17
 kwestor@pg.edu.pl
 piotrl@pg.edu.pl

Kierownictwo administracyjne
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Władze wydziałowe

Wydział  Architektury

Dziekan
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
prof. zw. PG

Prodziekan ds. rozwoju  
i internacjonalizacji
dr inż. arch. Justyna Borucka

Prodziekan ds. studentów i promocji
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Prodziekan ds. nauki
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański 
prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. kształcenia  
i programów studiów
dr inż. arch. Anna Wancław 
doc. PG
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Władze wydziałowe

Wydział Chemiczny

Dziekan
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik 

prof. zw. PG

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska 

prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. inż. Janusz Datta 

prof. zw. PG

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 

prof. zw. PG

Prodziekan ds. organizacji studiów
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk
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Władze wydziałowe

Wydział  Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki

Dziekan
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek 
prof. zw. PG

Prodziekan ds. współpracy i promocji
dr hab. inż. Paweł Czarnul 
prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. badań
dr hab. inż. Piotr Płotka

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Paweł Raczyński

Prodziekan ds. organizacji studiów
dr hab. inż. Jacek Stefański 
prof. nadzw. PG
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Władze wydziałowe

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan
prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski 

prof. zw. PG

Prodziekan ds. rozwoju
dr inż. Andrzej Augusiak 

doc. PG

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Maciej Łuszczek 

prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. organizacji studiów
dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn 

prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. nauki
dr hab. inż. Arkadiusz Żak 

prof. nadzw. PG
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Władze wydziałowe

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki  
Stosowanej

Dziekan
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
prof. zw. PG

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński
prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. nauki
dr hab. Joanna Janczewska
prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. kształcenia
dr Brygida Mielewska



13 13

Władze wydziałowe

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dziekan
dr hab. inż. Joanna Żukowska 

prof. nadzw. PG

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

prof. nadzw. PG

 

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Rafał Ossowski

 

Prodziekan ds. organizacji studiów
dr inż. Arkadiusz Ostojski

 

Prodziekan ds. rozwoju
dr inż. Jakub Szulwic
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Władze wydziałowe

Wydział Mechaniczny

Dziekan
prof. dr hab. inż. Adam Barylski 
prof. zw. PG

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Mariusz Deja 
prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński 
prof. zw. PG

Prodziekan ds. innowacji i organizacji 
dydaktyki
dr hab. inż. Paweł Śliwiński 
prof. nadzw. PG
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Władze wydziałowe

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Dziekan
dr hab. inż. Janusz Kozak 

prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. organizacji studiów
dr hab. inż. Damian Bocheński 

prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Mohammad Ghaemi

Prodziekan ds. nauki
dr hab. inż. Wojciech Litwin 

prof. nadzw. PG
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Władze wydziałowe

Wydział  Zarządzania i Ekonomii

Dziekan
dr hab. Julita Wasilczuk
prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. organizacji
dr inż. Igor Garnik

Prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Małgorzata Gawrycka
prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. rozwoju
dr hab. Ewa Lechman 
prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. nauki
dr hab. inż. Krzysztof Leja 
prof. nadzw. PG
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1
TO MUSISZ
WIEDZIEĆ

!
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Elektroniczna Legitymacja Studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) to nic innego jak pla-
stikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym 
i bezstykowym. Masz prawo do jej posiadania od chwili rozpo-
częcia nauki do jej zakończenia. Przypomina kartę płatniczą, ale 
daje nieco inne uprawnienia. Tak czy inaczej, lepiej jej nie zgubić. 
Dlaczego?

• legitymacja zawiera twoje zdjęcie i dane osobowe,
• jest jednocześnie legitymacją studencką, kartą biblioteczną, 

kartą miejską oraz wjazdówką na place postojowe zlokali-
zowane przy kampusie PG. Jej brak zdecydowanie utrudnia 
funkcjonowanie w tych czterech sferach,

• na ELS widoczny jest zapis dotyczący uprawnień do ulg przy-
sługujących studentom — bez niej kontrola biletowa może 
się okazać bezlitosna,

• zmotoryzowani studenci po aktywacji uprawnień na ELS 
będą mogli parkować na placach parkingowych w pobliżu 
kampusu PG. Instrukcja, jak uzyskać uprawnienia, znajduje się 
w rozdziale „Parkingi dla studentów”,

• w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji jesteś zobo-
wiązany do powiadomienia dziekanatu. Aby wyrobić duplikat, 
trzeba się zalogować na stronie  j	www.moja.pg.edu.pl, 
złożyć wniosek i wnieść opłatę za duplikat (33 zł).

Co jeszcze warto wiedzieć o ELS?

Opłata za jej wydanie to 22 zł. Pieniądze nie są zwracane. Wyjątek 
stanowią uzasadnione przypadki, np. omyłkowa podwójna wpłata. 
Jeśli zdecydujesz się na kontynuowanie nauki na kolejnym stopniu 
studiów na PG, a twoje dane nie ulegną w międzyczasie zmianie, 
nie musisz ponosić kosztów wydrukowania nowej ELS. Legity-
macja, choć nazwana elektroniczną, wymaga od czasu do czasu 
analogowego działania. Tak jest w przypadku przedłużania jej 
ważności. W tym celu dziekanat co semestr będzie umieszczał 
w kolejno oznaczonych polach specjalny hologram. 

Jak poruszać się po mieście z ELS-em?

Żeby korzystać z biletu okresowego na legitymacji studenckiej, 
musisz:

• złożyć „Wniosek o umożliwienie ładowania legitymacji stu-
denckiej biletami okresowymi” wraz z legitymacją studencką 
w jednym z punktów przyjmowania wniosków:
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Punkt Obsługi Klienta nr 2

	ul. Wyspiańskiego 9A

Punkt Obsługi Klienta nr 3

	Dworzec PKP Gdańsk Główny (w tunelu)

Punkt Obsługi Klienta nr 4

	ul. Świętokrzyska 15 
(pętla tramwajowa Łostowice-Świętokrzyska)

Punkt Reklamacyjny

	ul. Na Stoku 49
 

 Pokwitowanie mówiące o złożeniu legitymacji wraz z do-
kumentem tożsamości ze zdjęciem będzie stanowiło tym-
czasowe zaświadczenie o uprawnieniu do ulgi w pojazdach 
komunikacji miejskiej w Gdańsku (tylko tramwaje i autobusy),

• odebrać kartę w miejscu złożenia wniosku (maksymalny czas 
realizacji to pięć dni roboczych),

• doładować legitymację biletem okresowym w dowolnym 
punkcie sprzedaży lub przenieść ważny okresowy bilet elek-
troniczny na legitymację studencką.   

Aktualna lista punktów sprzedaży oraz wniosek dostępne są na 
stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
j www.ztm.gda.pl

Jeśli do tej pory korzystałeś z imiennej karty miejskiej z ważnym 
biletem okresowym, możesz „przenieść” bilet na legitymację 
studencką. Wówczas wystarczy złożyć wniosek o doładowanie ELS 
biletem okresowym. Wniosek można złożyć jedynie w Punkcie 
Reklamacyjnym przy ul. Na Stoku 49 (parter, p. 16) w Gdańsku. 
Do czasu przeniesienia biletu dalej należy korzystać z imiennej 
karty miejskiej. W momencie odbioru przygotowanej legitymacji 
wystarczy okazać kartę miejską. Wówczas nastąpi „przełożenie” 
biletu na legitymację. Karta miejska może być zachowana lub 
oddana, co oznacza zwrot kaucji lub jej zachowanie. 
Wniosek o przystosowanie legitymacji studenckiej do ładowania 
elektronicznym biletem okresowym można pobrać ze strony
j www.ztm.gda.pl
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Moja PG

Moja PG to portal integrujący wiele różnych systemów i aplikacji 
internetowych naszej uczelni. Korzystają z niego zarówno pra-
cownicy naukowi i administracyjni, jak i studenci. Tym ostatnim 
dedykowana jest aplikacja Student.

Jak zacząć?

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu Moja PG każdy student 
musi aktywować swoje konto. Kluczem aktywacyjnym jest numer 
albumu, znajdujący się zazwyczaj w wiadomości powitalnej wysy-
łanej po rekrutacji. Po kliknięciu przycisku „Załóż konto” wyświetli 
się formularz, w którym trzeba uzupełnić m.in. imię i nazwisko, 
PESEL, imiona rodziców i wspomniany numer albumu. System 
poprosi cię również o zdefiniowanie własnego hasła. Jeśli wszyst-
kie podane przez ciebie dane będą poprawne, konto zostanie 
aktywowane. W wyświetlonym komunikacie zobaczysz przydzielo-
ny login (nazwę użytkownika) — musisz go zapamiętać, ponieważ 
sam nie będziesz mógł go zmienić. 
Bezpośredni link do aktywacji konta jest też dostępny w systemie 
eRekrutacja PG. Po otrzymaniu pozytywnych wyników rekrutacji 
pojawia się on na stronie głównej systemu. Po jego kliknięciu nastę-
puje automatyczne przekierowanie na odpowiednią stronę portalu 
Moja PG. Tam wystarczy podać hasło, by konto zostało założone.
Pamiętaj, że konto w portalu Moja PG zakładasz raz, niezależnie 
od liczby kursów, w których bierzesz lub brałeś udział. Pomoc na 
etapie aktywowania konta znajdziesz na stronie  
j pomoc.pg.edu.pl/moja-pg  ( jest tam również wiele innych 
przydatnych materiałów).

Jeśli zapomnisz hasła

W zakładce „Moje konto” zaznacz zgodę na reset hasła za pomo-
cą sms. Dzięki temu będziesz mógł zmienić hasło na podstawie 
kodu wygenerowanego przez system. Jeśli nie zaznaczysz opcji 
resetu, czeka cię wycieczka do Punktu Autoryzacji Personalnej, 
czyli dziekanatu lub Centrum Usług Informatycznych (pokój 256C 
w Gmachu Głównym). Tam otrzymasz kopertę z danymi potrzeb-
nymi do odzyskania dostępu.

Politechniczne konto mailowe

W momencie aktywacji konta na portalu Moja PG automatycznie 
otrzymujesz swoją politechniczną skrzynkę pocztową w domenie 
@student.pg.edu.pl. To do niej będą przychodziły informacje 
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z wydziału związane z przebiegiem studiów. Login i hasło są takie 
jak w przypadku Mojej PG. 

Aktywacja konta bibliotecznego

Następnego dnia roboczego po aktywacji konta na portalu 
Moja PG, po godzinie 8.00 automatycznie aktywowane zosta-
nie również twoje konto w systemie bibliotecznym Politechniki 
Gdańskiej. Numer karty bibliotecznej dla studentów ma postać 
5200numer_albumu, natomiast hasło należy uzyskać, korzystając 
z opcji „Zapomniałeś hasła...” na stronie systemu bibliotecznego 
(j katalog.bg.pg.edu.pl), podając numer karty bibliotecznej oraz 
adres e-mail w domenie student.pg.edu.pl. Więcej informacji na 
temat korzystania z zasobów Biblioteki PG znajdziesz na kolejnych 
stronach Samodzielnika.

Załatwianie spraw bez kolejki

Większość formalności, które do tej pory wymagały wizyt w dzie-
kanacie, można teraz załatwiać online. Zalicza się do nich m.in. 
składanie wniosku o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenc-
kiej (ELS), wydawanie zaświadczeń do WKU, urzędu skarbowego 
i innych instytucji. Wnioski zmieniają status w zależności od etapu, 
na którym znajduje się dana sprawa. Na swoim koncie poli-
technicznym znajdziesz również informacje na temat przebiegu 
studiów — przedmiotów, stypendiów, praktyk, dyplomów. Nie za-
pominaj też o zakładce „Płatności”, w której znajdziesz indywidu-
alny numer rachunku bankowego. Nie korzystaj więc z numerów 
swoich kolegów ani nie użyczaj im swojego numeru. 

Obowiązkowe szkolenia

Każdy student w momencie rozpoczęcia studiów powinien przejść 
cztery obowiązkowe szkolenia w formie elektronicznej: szkolenie 
z platformy eStudent, szkolenie z kompetencji informacyjnych 
(tzw. szkolenie biblioteczne), kurs BHP dla studentów oraz Na-
uczanie – kurs wprowadzający dla studentów. Więcej informacji na 
ten temat znajdziesz na stronie:
j www.pomoc.pg.edu.pl/enauczanie/kursy-obowiazkowe
Kursy szkoleniowe wchodzą w skład programu pierwszego 
semestru i wymagane jest ich zaliczenie. Jeśli nie zdążysz tego 
zrobić przed rozpoczęciem roku akademickiego, pamiętaj, abyś 
przed pierwszymi zajęciami zalogował się (za pomocą danych jak 
do portalu Moja PG) przynajmniej raz na platformie e-learningo-
wej eNauczanie, dzięki czemu prowadzący będą mogli przypisać 
cię do swoich kursów z materiałami dydaktycznymi. Dostęp do 
eNauczania uzyskasz pod adresem:
j www.enauczanie.pg.edu.pl 
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eIndeks

Sporym ułatwieniem życia jest indeks elektroniczny zawierający 
wszystkie dane znajdujące się w tradycyjnym dokumencie: numer 
albumu, imię i nazwisko, nazwę kierunku studiów, oznaczenie 
semestru. Dzięki temu e-dokumentowi dowiesz się, jaką ocenę 
otrzymałeś z egzaminu, na ile punktów zaliczyłeś przedmiot i czy 
masz ewentualny dług punktowy.

Karta egzaminacyjna

Karta egzaminacyjna jest drukowana w dziekanacie po sesji, a na-
stępnie wkładana do teczki studenta. Na większości wydziałów 
zaliczenia i egzaminy nie muszą już być potwierdzane odręcznym 
wpisem nauczyciela akademickiego, tylko od razu są wpisywane 
do eIndeksu.

Interaktywna mapa kampusu

Kampus Politechniki Gdańskiej jest jednym z najpiękniejszych 
w Europie, a odkrywanie go z mapą w ręku pomoże ci nie tylko 
lepiej poznać jego zakamarki, ale i przestać spóźniać się na za-
jęcia na początku studiów. Interaktywna mapa, za pomocą której 
można odszukać nie tylko poszczególne budynki, ale i znajdujące 
się w nich sale, dostępna jest pod adresem
j www.campus.pg.edu.pl

Sieci Wi-Fi

Na terenie całego kampusu PG możesz korzystać z bezpłatnego 
dostępu do Internetu poprzez sieć bezprzewodową Eduroam. 
Najpierw musisz jednak skonfigurować swój smartfon, tablet lub 
komputer, kierując się instrukcją zamieszczoną na stronie:
j pomoc.pg.edu.pl/eduroam 
Osobną kwestią jest korzystanie z sieci w akademikach. Jak to 
robić, dowiesz się ze stron
j www.pg.edu.pl/skos/rejestracja
j www.pg.edu.pl/skos/wi-fi-w-sieci-skos

Aplikacja mKioski

Ta aplikacja mobilna oferuje spersonalizowany dostęp do nie-
zbędnych informacji na temat Politechniki Gdańskiej: udostępnia 
listę prowadzących i wykładowców, pełną mapę kampusu z moż-
liwością nawigacji, a po połączeniu z portalem Moja PG można 
znaleźć w niej wiadomości z dziekanatu oraz swój plan zajęć. 
Aplikacja jest stale rozwijana, aby stanowić przydatne źródło 
wiedzy dla studentów.
j www.pg.edu.pl/mkioski
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Aplikacja eNauczanie

Dzięki tej aplikacji materiały i kursy zamieszczone na platformie 
eNauczanie można wygodnie obejrzeć, przejść i zaliczyć za po-
mocą smartfona czy tabletu. Ułatwia ona nawigację, pozwala na 
szybkie wyszukiwanie i dołączenie do odpowiedniego kursu oraz 
odnalezienie materiałów dydaktycznych używanych na zajęciach, 
jak również sprawdzenie uzyskanych ocen. 
j www.pg.edu.pl/enauczanie/mobilne

Oprogramowanie dla studentów

Poszczególne wydziały PG dysponują licencjami na programy 
komputerowe, które często okazują się niezbędne podczas zajęć 
akademickich i poza nimi. Najlepszym sposobem na uzyskanie 
wyczerpujących informacji na ten temat jest skontaktowanie się 
z administratorami właściwego wydziału. Listę tych osób można 
znaleźć na stronie
j www.cui.pg.edu.pl/katalog-uslug/siec/administratorzy

Punkty ECTS

Politechnika Gdańska stosuje system punktów kredytowych ECTS, 
czyli European Credit Transfer System. Punkty ECTS są wartością 
liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom. Ich 
wartość nadawana jest na podstawie oceny nakładu pracy stu-
denta związanej z osiągnięciem efektów uczenia się na poszcze-
gólnych przedmiotach.

Czemu służą punkty ECTS? 

System punktów ECTS jest systemem europejskim. Jeśli w trakcie 
studiów zapragniesz przenieść się na przykład na uniwersytet 
w Barcelonie, to punkty uzyskane na Politechnice Gdańskiej 
zostaną ci zaliczone jako studia odbyte w Hiszpanii. Dzięki temu 
nie będziesz musiał studiów zaczynać od początku. Analogicz-
ne reguły obowiązują przy przenoszeniu między uczelniami 
krajowymi w ramach programu MOSTECH oraz przy wyjazdach 
na stypendia zagraniczne, takie jak Erasmus. Punkty ECTS są też 
podstawą do obliczania średniej ocen. Nie jest to zwykła średnia 
arytmetyczna, lecz średnia ważona, w której wagą danej oceny 
jest liczba punktów.
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Ile punktów musisz zdobyć, aby zaliczyć semestr?

Punkty dla poszczególnych przedmiotów przyznają wydziałowe 
komisje programowe. Informacji o tym, ile z nich przyporządko-
wano do danego przedmiotu, szukaj w katalogu ECTS, na stro-
nach wydziałowych przy programach studiów oraz w gablotach 
obok dziekanatów. Przyjmuje się, że w ciągu roku akademickiego 
student powinien zdobyć 60 punktów.   

Dług punktowy

Dług zaciągasz wówczas, gdy nie zaliczysz przedmiotu. Dla 
przykładu: jeżeli w trakcie semestru możesz zdobyć łącznie 30 
punktów, a nie zaliczysz przedmiotu oszacowanego na 2 punkty, 
to zaliczasz semestr, ale z długiem. Musisz go nadrobić, czyli po-
wtórzyć niezaliczony przedmiot, co wiąże się z wniesieniem opłat. 
Jako dopuszczalny uznaje się dług nieprzekraczający 12 punktów, 
liczony do semestru, na który przeprowadzana jest rejestracja. To 
jednocześnie zobowiązanie do nadrobienia braków nie później niż 
po upływie dwóch kolejnych semestrów. Jeżeli twój dług wynosi 
12 punktów lub nie przekracza tego progu, ale nie został usunięty 
w ciągu jednego roku, to decyzję w twojej sprawie podejmie 
prodziekan ds. kształcenia. Musisz wówczas skierować do niego 
wniosek o rejestrację. 
Niestety w przypadku długu punktowego przekraczającego 18 
punktów ECTS zostajesz skreślony z listy studentów, a warunkiem 
rejestracji na ostatni semestr studiów I stopnia jest zaliczenie 
wszystkich przedmiotów z semestrów parzystych dla studiów 
trwających nieparzystą liczbę semestrów lub zaliczenie wszystkich 
przedmiotów z semestrów nieparzystych dla studiów trwających 
parzystą liczbę semestrów.

Nauczyciele akademiccy

Zajęcia na uczelni są najczęściej prowadzone przez nauczycieli 
akademickich: magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych, 
profesorów. Wykłady zwykle prowadzą doktorzy i profesorowie. 
Może się zdarzyć, że godzina lub dwie spędzone z nimi w sali 
wykładowej to za mało. Jeżeli boisz się, że zostajesz w tyle, lub po 
prostu chcesz zadać kilka dodatkowych pytań, skorzystaj z konsul-
tacji, czyli regularnych dyżurów dla studentów.

Jak się zwracać do nauczycieli?

W szkole wyższej nauczycieli należy właściwie tytułować, nie tylko 
bezpośrednio się do nich zwracając, ale także pytając o nich. 
Zwróć uwagę, jaki stopień naukowy nosi każdy z prowadzących. 
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Wielu z nich krwią, potem i łzami okupiło jego zdobycie i zwykłą 
omyłkę może odebrać jako brak szacunku. Żeby uniknąć wpadki, 
stopień lub tytuł naukowy danego nauczyciela możesz sprawdzić 
na stronie internetowej wydziału, w wyszukiwarce pracowników 
(j www.moja.pg.edu.pl/app/addressBook) albo na wizytówce 
na drzwiach gabinetu. Jeśli zajęcia prowadzi magister inżynier, 
należy zwracać się do niego zwykłymi formami grzecznościowymi. 
Zdarza się, że prowadzący pełni funkcję dziekana wydziału lub 
prodziekana. Wówczas warto mówić „panie dziekanie”. Jeśli jest 
rektorem lub prorektorem, stosuj formułę „panie rektorze”.

Kontakt z prowadzącymi

Już na pierwszych zajęciach poznasz zasady kontaktu z nauczycie-
lem. Dowiesz się, gdzie znajdziesz prowadzącego i w jakich godzi-
nach ma czas dla studentów. Niektórzy nauczyciele udostępniają 
swoje dane kontaktowe, abyś mógł się umówić w dodatkowym 
terminie. W sprawach organizacyjnych, ważnych dla całego roku, 
z prowadzącymi kontaktuje się starosta grupy lub roku.

Gdzie student nie może,  
tam starostę pośle

Starosta roku

Starosta roku dba o interesy studentów z jednego rocznika. 
Student pełniący tę szczególną funkcję jest wybierany spośród 
starostów wszystkich grup na danym kierunku studiów. To on 
w porozumieniu ze starostami grup układa harmonogram sesji 
egzaminacyjnej i zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Starosta grupy

Zostanie nim jeden z twoich kolegów, którego wybierzesz razem 
z resztą grupy. Starosta będzie miał wpływ na ustalanie termi-
nów kolokwiów, dodatkowych zaliczeń, skład grup laboratoryj-
nych i projektowych. Główny przedstawiciel grupy będzie także 
otrzymywał materiały dydaktyczne, niezbędne dla całej reszty. 
Zanim więc podejmiecie ostateczną decyzję i wskażecie swojego 
faworyta, zastanówcie się dwa razy.
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Przywileje starosty

Bycie starostą to nie tylko obowiązki. Pełniący tę funkcję student 
jest zawsze najlepiej zorientowany, dysponuje informacjami i ma-
teriałami z pierwszej ręki. Jako osoba odpowiedzialna za kwestie 
organizacyjne ma pierwszeństwo np. w wyborze dogodnych ter-
minów zajęć czy też grupy laboratoryjnej. Starosta poznaje tajniki 
funkcjonowania uczelni, mechanizmy nią rządzące. Pełniąc tę 
ważną rolę reprezentacyjną, uczy się także skutecznej komunikacji. 
Wszystkie te elementy mają szansę zaprocentować w przyszłości 
i ułatwić życie poza uczelnią.

Taktyka egzaminacyjna

Choć w porównaniu ze szkołą średnią studia dają naprawdę 
wiele swobody, to jedno pozostaje jednak bez zmian. Zdobytą 
wiedzę trzeba w jakiś sposób sprawdzić. Prowadzący zajęcia ro-
bią to za pomocą kilku narzędzi: kartkówek, zaliczeń, kolokwiów 
i egzaminów.
Na początku semestru każdy nauczyciel akademicki podaje 
formę zaliczenia swojego przedmiotu. Może to być egzamin lub 
zaliczenie. Zaliczenie to suma twoich dotychczasowych osiągnięć 
zaprezentowanych podczas kolokwiów. Twoja aktywność na 
ćwiczeniach, wykładach i laboratoriach również ma wpływ na jego 
rezultat. Pamiętaj, że otrzymasz jedną ocenę z tych wszystkich 
rodzajów zajęć. Punkty zdobyte w czasie trwania semestru mogą 
dodatkowo okazać się przydatne w obliczu egzaminu, by pod-
nieść jego wynik.
Egzaminy odbywają się podczas sesji egzaminacyjnej. Nauczyciel 
akademicki może zaproponować formę pisemną lub ustną, naj-
częściej jednak zdawać będziesz egzaminy pisemne. Aby zostać 
dopuszczonym do egzaminu z danego przedmiotu, wcześniej 
powinieneś otrzymać pozytywną ocenę z przypisanych mu labo-
ratoriów lub ćwiczeń.

Do dwóch razy sztuka

Dobrą sławą wśród studentów cieszy się tak zwana zerówka, czyli 
pierwszy, nieobowiązkowy termin egzaminu. Zwykle odbywa się 
on jeszcze w czasie trwania zajęć i przy odrobinie szczęścia może 
oznaczać wcześniejsze wakacje. Niektórzy prowadzący stawiają 
jednak warunek — termin zerowy za dobre wyniki z ćwiczeń, pro-
jektów, laborek. Zazwyczaj więc sesja zaczyna się wraz z pierw-
szym, już obowiązkowym, egzaminem. Najlepiej byłoby zdać go 
za pierwszym razem, w sesji podstawowej. Jeśli ci się to nie uda, 
masz prawo do jeszcze jednego podejścia, tym razem w sesji 
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poprawkowej. Jeżeli i tu coś pójdzie nie tak, jesteś zobowiązany 
powtórzyć przedmiot w następnym roku akademickim, tym razem 
za opłatą. Jej wysokość różni się w zależności od wydziału. Ceny 
są określane w Zarządzeniu Rektora PG, a także w umowie, którą 
podpisałeś po przyjęciu na studia.

Kiedy możesz być zwolniony z egzaminu?

Zdarza się, że niektórzy prowadzący zwalniają z egzaminów 
najlepszych studentów. To wyróżnienie dla osób wyjątkowo 
aktywnych, z bardzo dobrą znajomością tematu, wygłaszających 
referaty. Może się okazać, że prowadzący nie przewiduje nagro-
dzenia najlepszych studentów takim prezentem, do czego zresztą 
nie jest zobowiązany.

Jeśli nie mogłeś stawić się na egzaminie

Jeśli miałeś ważny powód, dla którego nie mogłeś się stawić na 
egzaminie — byłeś poważnie chory, zostałeś rodzicem — mo-
żesz się starać o dodatkowy termin. Musisz jednak przedstawić 
zaświadczenie potwierdzające niedyspozycję. Zwolnienie lekarskie 
powinieneś przedstawić w dziekanacie nie później niż w ciągu 
7 dni od pierwszego dnia zwolnienia. Pamiętaj, że nieusprawie-
dliwiona nieobecność na egzaminie powoduje utratę jednego 
terminu egzaminacyjnego.

Stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą otrzy-
mać wsparcie finansowe w postaci:

• stypendium socjalnego,
• stypendium dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium rektora,
• zapomogi,
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 
• stypendiów prezydentów miast,
• stypendiów fundowanych.

Stypendium socjalne

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ko-
rzystać ze stypendium socjalnego. Wsparcie udzielane jest tym, 
którzy wykazują niskie dochody przypadające na każdego członka 
gospodarstwa domowego. Wystarczy złożyć wniosek wraz z wy-
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maganymi dokumentami do Komisji Stypendialnej (KS). Dokładny 
termin zostaje ogłoszony na początku roku akademickiego. Prze-
ważnie jest to 2–3 tydzień października. Warto dotrzymać tego 
terminu, aby nie utracić październikowej wypłaty stypendium. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Niezależnie od sytuacji materialnej, wszyscy niepełnospraw-
ni mogą ubiegać się o stypendium specjalne. Wniosek wraz 
z orzeczeniem o niepełnosprawności należy złożyć w Komisji 
Stypendialnej (KS). Tak jak w przypadku stypendium socjalnego 
należy pilnować terminu, by nie utracić środków przeznaczonych 
na październik. 

Na jaki okres przyznawane są stypendia socjalne i specjalne? 

Obydwa stypendia przyznawane są na rok akademicki. Jeśli ostat-
ni rok studiów trwa jeden semestr, to stypendium wypłacane jest 
przez okres do 5 miesięcy.

Stypendium rektora (także na pierwszym roku!)

Wyróżnienie w postaci stypendium rektora otrzymuje do 10% 
najlepszych studentów danego kierunku. Na pierwszym roku 
studiów o stypendium może się ubiegać każdy, kto został przyjęty 
na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jest laureatem 
olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady 
o zasięgu ogólnopolskim, lub jest medalistą co najmniej współza-
wodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski. Na kolejnych latach 
stypendystą można zostać zarówno dzięki wysokiej średniej, jak 
i osiągnięciom sportowym, artystycznym i naukowym. Wnioski 
mogą składać ci, którzy:

• nie powtarzali żadnego z ostatnich dwóch semestrów,
• nie korzystali z urlopów, z wyjątkiem urlopów udzielonych   

w celu kontynuowania nauki za granicą,
• nie korzystali z przerw dydaktycznych.

By otrzymać stypendium w ustalonym terminie, trzeba złożyć 
podanie o stypendium rektora wraz ze stosownymi załącznikami 
do Komisji Stypendialnej (KS).

Zapomogi

Jeśli w wyniku nieoczekiwanego zdarzenia znalazłeś się w trudnej sy-
tuacji życiowej, masz szansę na otrzymanie zapomogi. Dofinansowa-
nie możesz otrzymać nawet dwa razy w roku. Wnioski o zapomogi co 
miesiąc rozpatruje Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS). Podanie 
należy złożyć do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia.
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Gdzie znajdują się wnioski i wykaz dokumentów? 

Regulamin, wykaz dokumentów, wnioski oraz najświeższe infor-
macje o stypendiach możesz znaleźć na stronach Działu Spraw 
Studenckich i Samorządu Studentów       
j www.pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich   
j www.samorzad.pg.edu.pl

Pamiętaj! 

Kserokopie dokumentów dołączanych do wniosku o stypendium 
muszą być potwierdzone. Potwierdzić może notariusz, urząd, 
który wydał dokument, lub członek KS (przedstawia się oryginał 
dokumentu wraz z kopią do potwierdzenia).

Warto wiedzieć 

Po rozpatrzeniu przez KS wniosków o stypendia powinieneś 
osobiście odebrać decyzję o przyznaniu bądź odmowie wypłaty. 
W ciągu 14 dni od momentu odebrania decyzji masz prawo się 
odwołać. Odwołanie powinieneś złożyć do Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej za pośrednictwem KS.
Jeżeli nie złożysz wniosku o stypendium we właściwym termi-
nie, przyznanie stypendium uzależnione będzie od wysokości 
środków w rezerwie funduszu pomocy materialnej. Masz jeszcze 
szansę dostać stypendium od następnego miesiąca, licząc od 
daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Wyrównanie 
stypendium za wcześniejszy okres nie przysługuje.

Stypendia fundowane 

W zależności od tego, na którym wydziale studiujesz, możesz się 
starać również o stypendia fundowane przez sponsorów. Z uczel-
nią od lat współpracują wiodące firmy prywatne, ale również 
samorząd lokalny. Oto lista wybranych podmiotów wspierających 
studentów Politechniki Gdańskiej:

• Grupa LOTOS SA,
• ENERGA SA,
• JABIL Circuit,
• Polpharma SA,
• Fundacja FOSTER,
• Radmor SA,
• Prezydent Gdańska,
• Prezydent Gdyni,
• Prezydent Sopotu,
• Marszałek Województwa Pomorskiego.

Wniosek o stypendium możesz złożyć w dziekanacie swojego 
wydziału.
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www.investkomfort.pl

Sięgamy po projekty śmiałe, często trudne, 
odkrywamy nowe miejsca z wielkim potencjałem 

albo przywracamy lokalnej społeczności atrakcyjność 
zaniedbanych przestrzeni. Inspiracji szukamy

w najlepszych europejskich i światowych 
rozwiązaniach. Projektowanie powierzamy 

architektom potrafiącym najkorzystniej wyczuć 
kontekst miejsca. Dzięki tej strategii, przywiązaniu do 
jakości i estetyki, nasze projekty są oceniane wysoko 

przez klientów i ekspertów.

Mieczysław Ciomek
Prezes Zarządu Invest Komfort

Brabank
– realizowany na poprzemysłowych terenach, 
przedłużył szlak spacerowy wzdłuż Motławy
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Śmiałość i bezkompromisowość w tworzeniu 
wyjątkowych projektów budowlanych towarzyszy 

Invest Komfort od 24 lat.
Dołącz do zespołu Odważnych!

Jesteś na początku swojej drogi zawodowej.
To, co zrobisz dziś, będzie miało wpływ na Twoje 

jutro. Jeśli pragniesz od przyszłości więcej, już teraz 
skontaktuj się z nami. Szczególnie zapraszamy 
studentów z kierunku Budownictwo, chętnych

i otwartych na zdobywanie wiedzy i doświadczeń
w nowych rozwiązaniach technicznych.

Wyślij CV wraz z opisem swojej motywacji
na adres hr@investkomfort.pl i zmieniaj 

Trójmiasto z nami!

Sea Towers – nowy symbol Gdyni i jej dynamicznego rozwoju
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Inne stypendia

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

informacje znajdują się na stronie 
j www.gov.pl/web/nauka/studenci

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

informacje znajdują się na stronie 
j www.drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

 informacje znajdują się na stronie 
j www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/

stypendia-dla-studentow-i-uczelnie-wyzsze,a,539

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

informacje znajdują się na stronie 
j www.miasto.sopot.pl/strona/edukacja_w_sopocie

Stypendium Miasta Gdyni

informacje znajdują się na stronie 
j https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,81/stypen-

dium-miasta-gdyni-dla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych
-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagniecia-artystyczne-i-sporto-
we,496642
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Dziekanaty

W dziekanacie załatwisz większość kluczowych spraw związanych 
z twoimi studiami. To tutaj wydawane są legitymacje, dyplomy 
i wszelkiego rodzaju zaświadczenia. Dziekanat rozlicza sesję, 
organizuje grupy studenckie i seminaryjne.
Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na 
Wydziale Mechanicznym działa system kolejkowy do dziekanatu 
i Wydziałowej Komisji Stypendialnej, zintegrowany z portalem 
Moja PG. Stworzył go zespół studentów WETI i WM w ramach 
pierwszego budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. 
Jak to działa? Przy dziekanacie znajdziesz urządzenie przypomi-
nające wyglądem biletomaty znane z innych instytucji. Logujesz 
się do niego za pomocą karty studenckiej. Następnie wybierasz 
właściwą kolejkę, np. „Elektronika i telekomunikacja”, i odbierasz 
wydrukowany numerek. Istnieje też strona do obserwowania 
systemu kolejkowego online: j sk.pg.edu.pl.

Uwaga! 

Zgodnie z §7 pkt 1 ppkt 9 „Regulaminu stacjonarnych  i  niesta-
cjonarnych  studiów  wyższych na Politechnice Gdańskiej”, od 
dnia 1 października 2017 r. korespondencję mailową od aktywnych 
studentów kierowaną do pracowników uczelni (m.in. nauczycieli, 
dziekanatu, planistki, władz uczelni etc.) należy wysyłać ze stu-
denckiego uczelnianego maila pocztowego w domenie student.
pg.edu.pl.

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)
 58 347 22 02
 dz-stud@pg.edu.pl
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 Zofia Bołtakis — p.o. kierownika dziekanatu
 Gmach Główny, p. 314
 58 347 60 32
 zobol@pg.edu.pl

 Aleksandra Zdanowicz — studia II stopnia — architektura  
i gospodarka przestrzenna

 Gmach Główny, p. 313
 58 348 62 54
 alezdano@pg.edu.pl
 
 Grzegorz Markowski — studia I stopnia  

 — architektura (I i II rok)
 Gmach Główny, p. 314
 58 347 22 02
 grzmarko@pg.edu.pl

 llona Dąbrowska — studia I stopnia  — gospodarka 
 przestrzenna (I–IV rok), architektura (III i IV rok)
 Gmach Główny, p. 314
 58 347 22 02
 ilodabro@pg.edu.pl

Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej

 Małgorzata Bogdanowicz — obsługa studentów 
 wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu 
 ERASMUS+, obsługa studentów II stopnia w języku 
 angielskim
 Gmach Główny, p. 313
 58 348 63 83  
 malbogda@pg.edu.pl
 erasmus.wa@pg.edu.pl

Wydział Chemiczny

Y Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek–wtorek 10.00–13.00

środa nieczynny

czwartek–piątek 10.00–13.00

 Budynek Chemii C (nr 5 na mapie kampusu)
 58 347 13 45
 Urszula Kampowska — kierownik dziekanatu, Green Techno-

logies and Monitoring, Erasmus students, studia doktoranckie
 Budynek Chemii C, p. 6
 58 348 62 24
 urszula.kampowska@pg.edu.pl
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 Barbara Brzóska — biotechnologia, studia podyplomowe
 Budynek Chemii C, p. 4
 58 348 62 25
 barbara.brzoska@pg.edu.pl

 Natalia Ivanychko — inżynieria materiałowa, korozja
 Budynek Chemii C, p. 106
 58 348 62 28
 natalia.ivanychko@pg.edu.pl

 Katarzyna Benedyczak — zielone technologie i monitoring, 
chemia budowlana, chemia

 Budynek Chemii C, p. 4
 58 348 62 26
 katarzyna.benedyczak@pg.edu.pl

 Ewa Żmijewska — technologia chemiczna, zaświadczenia do 
ZUS o odbytych studiach 

 Budynek Chemii C, p. 106
 58 348 62 27
 ewa.zmijewska@pg.edu.pl

 Joanna Rózga — Wygraj indeks, praktyki studenckie, inżynie-
ria biomedyczna, konserwacja i degradacja materiałów, inży-
nieria i technologie nośników energii, plany zajęć, rezerwacja 
sal

 Budynek Chemii C, p. 5
 58 348 62 20
 joanna.rozga@pg.edu.pl

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Y Godziny przyjęć studentów 

 studia stacjonarne studia niestacjonarne

poniedziałek 8.00–11.30 8.00–11.00

wtorek 8.00–11.30 8.00–11.00

środa 11.00–14.30 11.00–14.30

czwartek 11.00–14.30 8.00–11.00

piątek nieczynny nieczynny

sobota nieczynny 11.00–14.30

 Dziekanat obsługuje studentów w systemie kolejkowym.
  Budynek WETI B (nr 42 na mapie kampusu) 
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 Małgorzata Piwowarska — kierownik
  Budynek WETI B, p. 147
 58 347 26 92
 dziekanat@eti.pg.edu.pl
 
 Ewa Kwiatkowska — studia niestacjonarne
 Budynek WETI B, p. 145
 58 347 19 35
 ewa.kwiatkowska@eti.pg.edu.pl 
 
 Agnieszka Urbańska — studia stacjonarne I stopnia  

— inżynieria danych,  stypendia, akademiki, ERASMUS+
 Budynek WETI B, p. 145
 58 348 61 99
 
 Anetta Gorloff-Żukowska — Indywidualny Program Studiów,  
 studia doktoranckie
 Budynek WETI B, p. 145
 58 348 61 98
 anegorlo@pg.edu.pl
 
 Agnieszka Hryszko — studia stacjonarne I stopnia  

— informatyka
 Budynek WETI B, p. 149
 58 348 61 97
 agnhrysz@pg.edu.pl
 
 Katarzyna Lentka — studia stacjonarne I stopnia  

— elektronika i telekomunikacja
 Budynek WETI B, p. 149
 58 348 61 96
 katlentk@pg.edu.pl
 
 Wakat — studia stacjonarne I stopnia — automatyka,  

cybernetyka i robotyka, inżynieria biomedyczna
 Budynek WETI B, p. 149
    58 348 62 82
 
 Aleksandra Zaborowska — studia stacjonarne II stopnia
 Budynek WETI B, p. 149
 58 348 62 81
 aleksandra.zaborowska@eti.pg.edu.pl
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Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Y Godziny przyjęć studentów studiów stacjonarnych

poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek 11.00–14.00

środa 9.00–10.00

Y Godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych

poniedziałek, wtorek, 
czwartek 11.00–14.00

środa 9.00–10.00

piątek 11.00–16.45 (w piątki zjazdów)
11.00–14.00 (w pozostałe piątki)

w soboty zjazdów 9.00–12.00

 Budynek WEiA (nr 12 na mapie kampusu)
 dziekanat.weia@pg.edu.pl

 Mirosława Kamonciak — kierownik dziekanatu
 Budynek WEiA, p. E45
 58 348 60 63
 miroslawa.kamonciak@pg.edu.pl

 Beata Wysocka-Kucharuk — studia stacjonarne I i II stopnia 
— automatyka i robotyka, obsługa studentów przyjeżdżają-
cych w ramach programu ERASMUS

 Budynek WEiA, p. E46
 58 348 60 61
 beata.wysocka-kucharuk@pg.edu.pl

 Justyna Szczepańska — studia stacjonarne I i II stopnia  
—  elektrotechnika

 Budynek WEiA, p. E46
 58 348 60 62
 justyna.szczepanska@pg.edu.pl

 Katarzyna Urbanowicz — studia niestacjonarne I i II stopnia, 
zaświadczenia do celów emerytalnych, planowanie egzami-
nów dyplomowych

 Budynek WEiA, p. E47
 58 347 18 24
 katarzyna.urbanowicz@pg.edu.pl
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 Agnieszka Kowalska — studia I i II stopnia — energetyka, 
rezerwacja sal, wydawanie dyplomów ukończenia studiów

 Budynek WEiA, p. E47
 58 347 12 58
 agnieszka.kowalska@pg.edu.pl

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Y Godziny przyjęć studentów

poniedziałek, czwartek, 
piątek   10.00–13.00

wtorek 8.00–11.00

środa nieczynne

 Gmach Główny (budynek nr 1 na mapie kampusu)

 Irena Datta — kierownik dziekanatu
 Gmach Główny, p. 102
 58 348 60 82
 iredatta@pg.edu.pl

 Julia Wojanowska — inżynieria materiałowa, matematyka, 
inżynieria biomedyczna (profil: fizyka medyczna)

 Gmach Główny, p. 102
 58 347 20 06
 julia.wojanowska@pg.edu.pl

 Paulina Staniszewska — fizyka techniczna, nanotechnologia 
 Gmach Główny, p. 102
 58 347 20 06
 paulina.staniszewska@pg.edu.pl

 Magdalena Topp — Indywidualny Program Studiów,  
ERASMUS+, nanotechnologia w języku angielskim, MUNDUS

 Gmach Główny, p. 102
 58 347 20 06
 magtopp@pg.edu.pl

 Anna Lubaczewska — plany zajęć, rezerwacje sal
 Gmach Główny, p. 102
 58 347 17 05
 annlubac@pg.edu.pl
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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)

 Kamila Kiryło — kierownik dziekanatu
 Gmach Główny, p. 158
 58 348 61 66 
 kamkac@pg.edu.pl

 Marta Rogowska  — rejestr i wydawanie dyplomów,  
egzaminy dyplomowe, sprawy nagród dla studentów

 Gmach Główny, p. 158
 58 348 61 68
 marrogo1@pg.edu.pl

 Małgorzata Demczuk-Konert — studia niestacjonarne,  
studia stacjonarne II stopnia kierunek budownictwo

 Gmach Główny, p. 159
 58 347 12 18
 maldem@pg.edu.pl 

 Anna Pikor — wzory wpisów do indeksu, harmonogramy 
 sesji, aktualizacja programu studiów
 Gmach Główny, p. 158
 58 348 61 67
 apikor@pg.edu.pl

 Magdalena Radomska — studia stacjonarne — inżynieria 
środowiska, transport, geodezja i kartografia

 Gmach Główny, p. 159
 58 347 13 22
 mrad@pg.edu.pl
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 Danuta Wendykowska — studia stacjonarne — budownictwo 
(semestry 1–4)

 Gmach Główny, p. 158
 58 348 61 69
 dana@pg.edu.pl

 Marta Wojcieszenko — studia stacjonarne — budownictwo 
od 5. semestru wzwyż

 Gmach Główny, p. 158
 58 348 61 70
 marwojci@pg.edu.pl

 Beata Krzemieniecka — rejestr i wydawanie dyplomów,  
egzaminy dyplomowe, sprawy nagród dla studentów

 Gmach Główny, p. 158
 58 348 22 36
 bkrzemie@pg.edu.pl

Wydział Mechaniczny

Y Godziny przyjęć studentów

poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek 11.00–14.00

środa nieczynne

Dziekanat obsługuje studentów w systemie kolejkowym.

 Budynek WM (nr 40 na mapie kampusu) 

 Wioletta Braun — kierownik dziekanatu
 Budynek WM, p. 221
 58 347 28 67
 wbraun@pg.edu.pl

 Joanna Dudkowska — studia stacjonarne I i II stopnia  
 — mechanika i budowa maszyn 
 Budynek WM, p. 235
 58 347 23 30
 joadudko@pg.edu.pl 

 Karolina Samociuk — studia niestacjonarne I i II stopnia — 
mechanika i budowa maszyn, obsługa studentów kierunków 
prowadzonych w języku angielskim

 Budynek WM, p. 235
 58 347 26 83
 karolina.samociuk@pg.edu.pl 
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 Małgorzata Gackowska — studia stacjonarne I i II stopnia, 
 inżynieria mechaniczno-medyczna, mechatronika, technolo-

gie kosmiczne i satelitarne (II stopień)
 Budynek WM, p. 220
 58 347 16 86
 malgacko@pg.edu.pl 

 Magdalena Markowska — obsługa dydaktyczna kierunków: 
inżynieria mechaniczno-medyczna, zarządzanie i inżynieria 
produkcji, inżynieria materiałowa, energetyka

 Budynek WM, p. 219
 58 347 16 85
 magmarko@pg.edu.pl 

 Joanna Smolarczyk — studia stacjonarne I i II stopnia —
 inżynieria materiałowa, energetyka, zarządzanie i inżynieria 
 produkcji
 Budynek WM, p. 220
 58 347 16 86
 joasmola@pg.edu.pl 

 Aida Zoszczak — obsługa dydaktyczna kierunków: mechani-
ka i budowa maszyn, mechatronika, technologie kosmiczne 
i satelitarne, obsługa studentów kierunków prowadzonych 
w języku angielskim

 Budynek WM, p. 219
 58 347 16 85
 aida.zoszczak@pg.edu.pl 

 Sławomir Szymański — planista
 Budynek WM, p. 329
 58 348 61 44
 slawomir.szymanski@pg.edu.pl

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
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Y Godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych        

sobota
(tylko w terminach 
zjazdów)

10.00–14.00 

 Budynek WOiO (nr 30 na mapie kampusu) 

 Marta Parszutowicz — kierownik dziekanatu
 Budynek WOiO, p. 203
 58 347 26 00
 marta.parszutowicz@pg.edu.pl

 Irena Kula — studia stacjonarne I stopnia — transport, 
 oceanotechnika (spec. inżynieria zasobów naturalnych), studia 

stacjonarne II stopnia — transport
 Budynek WOiO, p. 203 
 58 347 16 58
 iradziek@pg.edu.pl

 Barbara Walenkiewicz — studia stacjonarne II stopnia — 
energetyka, oceanotechnika, inżynieria morska i brzegowa; 
studia niestacjonarne I i II stopnia

 Budynek WOiO, p. 203
 58 347 15 67
 barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl

 Anna Kwiatkowska — studia stacjonarne I stopnia  
— oceanotechnika (I rok), energetyka, studia III stopnia

 Budynek WOiO, p. 204 
 58 347 28 07
 anna.kwiatkowska@pg.edu.pl

 Izabela Zaleska — studia stacjonarne I stopnia  
— oceanotechnika (od II roku)

 Budynek WOiO, p. 204 
 58 347 28 07
 izabela.zaleska@pg.edu.pl

 Tomasz Stecewicz — koordynator ds. dokumentacji  
i kształcenia

 Budynek WOiO, p. 207
 58 347 27 07
 tom_stec@pg.edu.pl
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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 (budynek nr 50 na mapie kampusu)
 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

 Mariusz Krzyżanowski — kierownik dziekanatu
 Gmach WZiE, p. 115
 markrzyz@pg.edu.pl

 Iwona Biniaś
 Gmach WZiE, p. 115
 58 347 14 37 
 iwona.binias@pg.edu.pl

 Urszula Rocławska
 Gmach WZiE, p. 115 
 58 347 14 37
 ursszumn@pg.edu.pl

 Violetta Ziółkiewicz
 Gmach WZiE, p. 115
 58 347 15 71 
 vioziolk@pg.edu.pl



49 49

 Iwona Zyntek
 Gmach WZiE, p. 115 
 58 347 15 71 
 iwozynte@pg.edu.pl
Odbiór wniosków w pokoju 115 WZiE w godzinach otwarcia.

Biblioteka PG

Kompetencje informacyjne

Studenci w ramach przedmiotu Kompetencje informacyjne po-
znają zasady funkcjonowania Biblioteki PG, korzystania z katalogu 
online oraz e-zasobów, a także zapoznają się z podstawami 
normalizacji. Przedmiot ten jest obowiązkowy dla wszystkich stu-
dentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia 
odbywają się w formie online i są zakończone testami. Zarówno 
materiały edukacyjne, jak i same testy dostępne są na platformie 
eNauczanie.

Na jakiej podstawie możesz wypożyczać książki?

Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług biblioteki jest 
Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS), która pełni również 
rolę karty bibliotecznej. Na jej podstawie możesz wypożyczać 
zamówione książki i korzystać z czytelni oraz filii na wydziałach. 

Potrzebujesz skryptu lub podręcznika natychmiast i na krótki
termin?

Każdy student, który chce wypożyczyć skrypt lub podręcznik na 
krótko, ma do dyspozycji księgozbiór dydaktyczny (w holu Biblio-
teki PG). Księgozbiór można wypożyczać systemowo na 14 dni. 
Natomiast książki dostępne w czytelniach filialnych wypożyczane 
są na 4 dni, w przypadku gdy dostępny jest więcej niż jeden eg-
zemplarz, lub „na noc” — jeśli w danej czytelni znajduje się tylko 
jeden egzemplarz. 

Jak wypożyczać książki na dłuższy termin?

Każdy student może sprawdzić dostępność książki lub czasopisma 
w bibliotecznym katalogu online na stronie internetowej   
j katalog.bg.pg.edu.pl. Przy każdej pozycji znajduje się infor-
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Nieograniczone 
możliwości
International Paper
Zakład  w Kwidzynie
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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 �rmie o ugruntowanej pozycji
na rynku, a także na podnoszeniu kwali�kacji 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 i papier gazetowy, który 
powstaje w 100% z recyclingu. 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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macja, czy podręcznik można wypożyczyć, przejrzeć w czytelni 
bądź przeczytać online. Jednym kliknięciem myszki zarezerwujesz 
książkę, a za chwilę odbierzesz ją w wypożyczalni. Książka czeka 
przez 7 dni roboczych, nieodebrana wraca do magazynu. Warto 
wiedzieć, że do przeglądania internetowego katalogu biblioteki 
zaleca się używanie przeglądarek Internet Explorer lub Mozilla 
Firefox.

Ile książek możesz wypożyczyć i na jaki czas? 

Student może wypożyczyć jednocześnie 15 książek. Jeśli studiuje 
na dwóch wydziałach, liczba ta zwiększa się do 20. Z książek 
rezerwowanych online można korzystać przez miesiąc, z możli-
wością prolongaty wypożyczenia na kolejny miesiąc — oczywiście 
pod warunkiem, że danej pozycji nie zarezerwował inny czytelnik.

Jak dokonać prolongaty wypożyczenia?

Prolongaty dokonuje się online z własnego konta bibliotecznego 
lub w informatorium/wypożyczalni, najpóźniej dzień przed upły-
wem terminu zwrotu książki.

Czy można wypożyczyć pozycję z czytelni?

Tak, ale tylko na krótki termin:
• 3 książki na 4 dni robocze, w tym wypożyczenia nocne (hot) 

do godz. 10.00 następnego dnia
Wypożyczenia te zaliczają się do limitu 15 książek jednocześnie 
wypożyczonych przez studenta. Książki wypożyczone krótkoter-
minowo możesz jeden raz prolongować na kolejne 4 dni online 
lub u bibliotekarza w czytelni, z której je wypożyczyłeś, bez ko-
nieczności przynoszenia książek. Wypożyczenia hot nie podlegają 
prolongacie.

Jeśli zapomnisz, jakie książki wypożyczyłeś

System biblioteczny monitoruje zamówione i wypożyczone książ-
ki, wysyła e-maile z informacją o stanie zamówienia oraz o zbliża-
jącym się lub przekroczonym terminie zwrotu książek. Dodatkowo 
masz stały wgląd w swoje konto czytelnicze. Pamiętaj, że jeżeli 
zmienią się twoje dane, powinieneś je zaktualizować. Dotyczy to 
także adresu e-mail.

Jeśli nie oddasz książek na czas

Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek biblioteka naliczy 
opłatę pieniężną, zgodnie z regulaminem udostępniania zbiorów. 
Dopóki nie uregulujesz zobowiązań, twoje konto użytkownika 
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biblioteki będzie zablokowane, nie będziesz mógł zarezerwować 
i wypożyczyć kolejnej książki oraz korzystać z e-źródeł. Opłatę 
można uiścić we wszystkich czytelniach i filiach na wydziałach, 
a także przelewem na konto bankowe uczelni (informacje o nu-
merze konta znaleźć można na stronie domowej biblioteki).

Samoobsługowe wypożyczenia

System samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów książek 
działa w holu Biblioteki w Gmachu Głównym, w filii na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz w filii na Wydziale 
Chemicznym i Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowa-
nej (Regionalna Biblioteka Nanotechnologii). W pozostałych filiach 
wypożyczenia realizuje bibliotekarz.

E-źródła

Biblioteka udostępnia coraz więcej pozycji w wersji online, m.in.  
e-czasopisma, e-książki i e-podręczniki akademickie, z których 
możesz korzystać, nie wychodząc z domu. Aby to zrobić, skorzy-
staj z linków znajdujących się na stronie  
j www.pg.edu.pl/biblioteka-pg/alfabetycznie. Jeśli korzystasz 
z komputera na Politechnice Gdańskiej, system połączy cię bezpo-
średnio z pożądaną bazą. Jeśli korzystasz z komputera poza siecią 
komputerową PG, pojawi się okno autoryzacji z formularzem lo-
gowania, w które należy wpisać numer karty bibliotecznej 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 PG oferuje dostęp do ponad 47 tys. zdigitalizowanych 
książek i dokumentów w ramach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej 
j	www.pbc.edu.pl.
Księgozbiór biblioteczny udostępniany jest w Bibliotece Głównej  
PG oraz w filiach na wydziałach. Wszystkie czytelnie przystosowa-
ne są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

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

 Gmach Główny, parter, p. 100/3
 czytelnia.bpgl@pg.edu.pl
 58 347 10 79
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek 9.00–20.00

sobota 9.00–15.00

Uwaga! Ze zbiorów zabytkowych można korzystać od ponie-
działku 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

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 Gmach Główny, parter, p. 100/7
 58 347 24 01
 wm.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek 9.00–15.00

Czytelnia baz danych, informacji naukowej i norm

 Gmach Główny, parter, p. 100/6
 58 347 11 99, 58 347 25 74
 infnauk.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek 9.00–18.00

sobota  
(dwie soboty w miesiącu) 9.00–15.00

szukaj informacji na j www.pg.edu.pl/biblioteka-pg
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Filie biblioteki na wydziałach

Filia na Wydziale Architektury

 Gmach Główny, IV piętro, p. 407 
 (budynek nr 1 na mapie kampusu)
 58 347 13 77
 arch.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek 9.00–16.00

wtorek–piątek 9.00–19.00

sobota 9.00–15.00

Filia na Wydziale Chemicznym 
Regionalna Biblioteka Nanotechnologii

 Budynek Centrum Nanotechnologii A, parter
 (budynek nr 4 na mapie kampusu)
 58 348 66 25
 nano.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–czwartek 9.00–19.00 

piątek 9.00–15.00 

sobota 9.00–15.00 

Filia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 Budynek WETI B, parter, p. 50
 (budynek nr 42 na mapie kampusu)
 58 347 21 55
 eti.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–czwartek 9.00–19.00 

piątek 9.00–16.00 

sobota 9.00–15.00 

Filia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

 Budynek A WEiA, ul. Sobieskiego 7,  I piętro, p. 109
 (budynek nr 61 na mapie kampusu)
 58 347 10 68
 eia.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia  

poniedziałek–piątek 9.00–15.00
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Filia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Regionalna Biblioteka Nanotechnologii

 Budynek Nanotechnologii A, parter
 (budynek nr 4 na mapie kampusu)
 58 348 66 25
 nano.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–czwartek 9.00–19.00 

piątek 9.00–15.00 

sobota 9.00–15.00 

Filia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

 Gmach Główny, parter, p. 2–3
 (budynek nr 1 na mapie kampusu)
 58 347 18 57
 ilis.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek 9.00–16.00

środa–piątek 9.00–18.00

sobota 9.00–15.00

Filia na Wydziale Mechanicznym

 Budynek WM, III piętro, p. 301
 (budynek nr 40 na mapie kampusu)
 58 347 12 05
 mech.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek 9.00–19.00

środa 9.00–16.00

czwartek, piątek 9.00–19.00

sobota 9.00–15.00

Filia na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa

 Budynek WOiO, III piętro, p. 309
 (budynek nr 30 na mapie kampusu)
 58 347 17 99
 oio.bpg@pg.edu.pl
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Y Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek 9.00–19.00

środa 9.00–16.00

czwartek, piątek 9.00–19.00

sobota 9.00–15.00

Filia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

 Budynek WZiE, IV piętro, p. 415
 (budynek nr 50 na mapie kampusu)
 58 347 25 45
 zie.bpg@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek 9.00–19.00

środa 9.00–16.00

czwartek, piątek 9.00–19.00

sobota 9.00–15.00

Sekcja Historyczna PG

 Gmach Główny, IV piętro, p. 464
(budynek nr 1 na mapie kampusu)
 58 347 29 95
 prac.hist@pg.edu.pl
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek 9.00–15.00
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Pogotowie matematyczne

Każdy student pierwszego roku uczestniczy w dodatkowych, 
nieodpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Nauczania 
Matematyki i Kształcenia na Odległość (CNMiKnO). Nauczyciele 
z Centrum pomogą ci powtórzyć materiał z zakresu szkoły po-
nadgimnazjalnej. W ten sposób uzupełnisz braki, które powstały 
na wcześniejszych etapach edukacji. 

Sprawdzian kompetencji z matematyki 

Na pierwszych zajęciach z matematyki w semestrze zimowym 
studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych piszą spraw-
dzian kompetencji z tego przedmiotu. Po zakończeniu semestru 
zimowego na większości kierunków przeprowadza się egzamin 
z matematyki. Na podstawie jego wyników można wymiernie 
określić efekty kształcenia matematycznego. 

Pomocne skrypty  

Możesz również skorzystać ze skryptów przygotowanych przez 
wykładowców z CNMiKnO. Pierwszy z nich to „Matematyka. 
Podstawy z elementami matematyki wyższej”, czyli opracowanie, 
dzięki któremu już kilka roczników poznało nie tylko teorię, ale 
i praktykę zadań matematycznych. Trzy kolejne to „Elementy 
rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach dla studentów uczel-
ni technicznych”, „Rachunek całkowy w zadaniach” i „Rachunek 
różniczkowy w zadaniach”.
Ważne! Nauczyciele — całkowicie nieodpłatnie — pomogą ci 
również po godzinach, zarówno w ramach tradycyjnych konsul-
tacji, jak i na e-konsultacjach. Matematykę możesz potrenować 
także „na odległość”, w ramach kursów dostępnych na uczelnianej 
platformie Moodle. Centrum organizuje elektroniczne konsultacje 
przez e-mail, Gadu-Gadu i Skype’a. Matematycy dostępni są także 
na czatach i forach dyskusyjnych. Przed sesją egzaminacyjną war-
to pamiętać, że na swoich stronach internetowych lub platformie 
Moodle nauczyciele często zamieszczają zadania egzaminacyjne 
z poprzednich lat.

Gdzie i kiedy można korzystać z konsultacji i e-konsultacji?

Bieżące informacje o planie zajęć nauczycieli CNMiKnO i termi-
nach, w których udzielają konsultacji, znajdują się na stronie  
j www.cnm.pg.edu.pl/wykladowcy.
Z kolei informacje dotyczące e-konsultacji i kursów na platformie 
Moodle dostępne są na stronie internetowej eNauczania.
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Czy z e-konsultacji można korzystać anonimowo?

Jeśli potrzebujesz pomocy z matematyki, zawsze możesz liczyć na 
matematyków z Centrum. Nie musisz się przedstawiać ani nikomu 
wyjaśniać, na którym wydziale studiujesz.

Jakiego nauczyciela matematyki wybrać?

Na konsultacje możesz przyjść zarówno do swojego nauczyciela 
matematyki, jak i do tego, z którym nie masz zajęć. Politechnicz-
ni matematycy stosują różne sposoby nauczania. Dzięki temu 
z pewnością znajdziesz metodę najbardziej skuteczną w twoim 
przypadku.

Koło matematyczne

Studenci zainteresowani matematyką w rozszerzonym zakresie 
mogą zapisać się na zajęcia koła matematycznego. Wystarczy 
zgłosić chęć udziału mailowo do opiekuna koła, mgr. Mirosława 
Bednarczyka, podając imię, nazwisko, wydział, kierunek i rok 
studiów.

Nauka języków obcych

Centrum Języków Obcych przygotowało dla ciebie bogatą 
ofertę językową — możesz uczyć się angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, szwedzkie-
go, a nawet japońskiego oraz chińskiego. Czekają tam również 
koła językowe, debaty czy wydarzenia towarzyszące dniom 
języków obcych. Pamiętaj, że na Politechnice Gdańskiej spotkasz 
studentów z różnych krajów, których poznasz lepiej właśnie dzięki 
znajomości języków.

Język specjalistyczny

Na lektoratach językowych zapoznasz się z elementami języka 
specjalistycznego technicznego, świata pracy oraz akademickiego. 
Nauczysz się technik analizy tekstów specjalistycznych i interpre-
tacji danych, poznasz tajniki tworzenia prezentacji i autoprezen-
tacji, posiądziesz umiejętność prowadzenia dyskusji i debat aka-
demickich. Rozwijając umiejętności językowe, możesz skorzystać 
ze skryptów oraz ćwiczeń językowych dostępnych na uczelnianej 
platformie Moodle opracowanych specjalnie na potrzeby studen-
tów PG przez nauczycieli Centrum Języków Obcych.
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Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego

Według obowiązujących przepisów każdy student kończący studia 
pierwszego stopnia powinien znać jeden język obcy na poziomie 
co najmniej B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. Wszyscy studenci kończący lektorat języka 
obcego na studiach pierwszego stopnia przystępują do obowiąz-
kowego egzaminu na poziomie B2 lub C1. Po zdaniu egzaminu 
uzyskasz akademicki certyfikat ACERT uznawany przez uczelnie 
polskie i zagraniczne. Więcej wiadomości o tym certyfikacie znaj-
dziesz na stronie j www.cjo.pg.edu.pl w zakładce Egzaminy.

Język polski dla obcokrajowców

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 wakacyjne 
kursy dla kandydatów na studia. Lektorki języka polskiego prowa-
dzą dla swoich studentów konsultacje indywidualne oraz e-kon-
sultacje. Więcej informacji o nauczaniu języka polskiego udziela
 mgr Anna Soczyńska
 anna.soczynska@pg.edu.pl

Centrum Języków Obcych

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

Międzynarodowe kontakty

Internacjonalizacja, czyli umiędzynarodowienie, jest dla Politechni-
ki Gdańskiej jednym z priorytetów. Na naszej uczelni studiują oraz 
pracują przedstawiciele wielu kultur i wyznawcy różnych religii. 
Wszyscy oni tworzą jedną, międzynarodową społeczność akade-
micką PG. Szerokie kontakty Politechniki Gdańskiej z uczelniami 
z innych państw stanowią dla ciebie szansę, by odwiedzić dalekie 
i bliskie zakątki globu w trakcie studiów i praktyk zawodowych za 
granicą.
Każdy student PG ma takie same prawa i obowiązki. Ci, którzy 
pochodzą z państw innych niż Polska, mogą zwrócić się o pomoc 
w rozwiązaniu swoich problemów i wątpliwości do Biura Obsługi 
Studentów i Gości Zagranicznych.
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Biuro Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych

Misiówka   

 (budynek nr 14 na mapie kampusu – siedziba Działu  
Międzynarodowej Współpracy Akademickiej)

 studygut@pg.edu.pl
 visitgut@pg.edu.pl

 Yuliya Kulneva — studia w języku polskim
 58 347 28 28
 yulkulne@pg.edu.pl

 Monika Czerepak — studia w języku angielskim
 58 348 65 78
 monika.czerepak@pg.edu.pl

 Paulina Szumera — studia w języku angielskim
 58 347 23 84
 pauszume@pg.edu.pl

Wyjazdy studentów w celach naukowych, dydaktycznych  
i szkoleniowych (w tym na studia w ramach Programu  
ERASMUS+):

 Barbara Urbańska
 58 347 17 80
 barbara.urbanska@pg.edu.pl

 Inna Suchkova 
 58 347 27 65
 inna.suchkova@pg.edu.pl

Wyjazdy zagraniczne — studia i praktyki

Wybrałeś studia w Polsce, ale chciałbyś zasmakować życia 
akademickiego także w innych krajach? Dział Międzynarodowej 
Współpracy Akademickiej może ci to umożliwić. Dla osób takich 
jak ty przygotowano program Erasmus+, a także ofertę wyjazdów 
do Stanów Zjednoczonych.

Erasmus+

Biorąc udział w tym programie, możesz wyjechać nie tylko do 
krajów europejskich, ale także m.in. do Tunezji, Izraela czy Kazach-
stanu. Oto kilka zasad, którymi rządzą się podróże spod znaku 
Erasmusa:
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• O wyjazd może się ubiegać każdy, kto spełnia trzy warunki: 
ukończył co najmniej I rok studiów (nie jest to konieczne 
w przypadku praktyk), ma pełne prawa studenta PG i dobrze 
opanował język, w którym będą prowadzone zajęcia.

• Wyjazd nie może być krótszy niż 3 miesiące (2 miesiące 
w przypadku praktyk) i dłuższy niż 12 miesięcy. Obowiązu-
je tu także tak zwany kapitał mobilności, czyli 12 miesięcy 
wyjazdu na każdym stopniu studiów.

• Uczelnia przyjmująca musi znajdować się na liście szkół wyż-
szych, z którymi PG podpisała umowę. Jeżeli wybrana przez 
ciebie uczelnia takiej umowy nie posiada, nic straconego — 
zawsze jest szansa na podpisanie stosownego dokumentu. 
Umowa taka nie jest konieczna w przypadku praktyk.

• W zależności od kraju, który będziesz wizytować, kwota dofi-
nansowania nieco się różni. Średnio jest to 400–500 euro.

Osoby ze specjalnymi potrzebami oraz z prawem do stypendium 
socjalnego mogą uzyskać zwiększone dofinansowanie mobilności 
w ramach programu POWER.

Jakie formalności trzeba załatwić?

Przede wszystkim skontaktuj się z koordynatorem Erasmus+ na 
swoim wydziale. Ten podpowie, która ze współpracujących uczelni 
będzie dla ciebie najodpowiedniejsza. Dokonaj wyboru, złóż 
odpowiedni wniosek i czekaj na decyzję komisji rekrutacyjnej. Jeśli 
ta będzie pozytywna, musisz jeszcze złożyć podanie do wybranej 
przez siebie uczelni i czekać na jej akceptację. Na koniec zostaje 
wizyta w DMWA, załatwienie kilku formalności i voilá, wyjazd 
gotowy! Jeśli chcesz dokładnie prześledzić cały proces, odwiedź 
stronę j www.pg.edu.pl/international.
Za granicą można nie tylko studiować, ale i odbywać praktyki. 
Proces ubiegania się o nie jest podobny do tego związanego ze 
studiowaniem. W tym przypadku również otrzymać można zwięk-
szone dofinansowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz 
w trudnej sytuacji materialnej. 

Studiuj u Wuja Sama

Dwie amerykańskie uczelnie podpisały z PG umowy o wymianie 
studenckiej. To University of Nevada i Purdue University (Indiana). 
Tak jak w przypadku Erasmusa, aby wybrać się w studencką po-
dróż do USA, należy spełnić kilka warunków: być zarejestrowanym 
studentem PG kierunku o profilu zbliżonym do kursu oferowane-
go przez uczelnię przyjmującą, mieć ukończony co najmniej I rok 
studiów i wykazać się odpowiednim poziomem znajomości języka 
angielskiego. Aby dowiedzieć się więcej o wymogach dotyczących 
znajomości języka i średniej ocen, odwiedź stronę  
j www.pg.edu.pl/international/wymiana-usa.
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Programy podwójnego dyplomowania

Studenci uczestniczący w programie podwójnego dyplomowania 
otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów. Niektóre semestry 
spędzają na uczelni w Polsce, niektóre za granicą. W praktyce 
jest to zbliżone do odbywania studiów w ramach programu 
Erasmus+, przy czym w tym wypadku realizowane przedmioty są 
wskazywane przez uczelnie.
Na Politechnice Gdańskiej istnieje ponad 20 kierunków studiów, 
przeważnie na poziomie magisterskim, które dzięki podpisa-
nym umowom dają taką szansę. Po uzyskaniu dyplomu studiów 
pierwszego stopnia warto wziąć to pod uwagę, planując dalszą 
ścieżkę edukacji.
Wykaz umów podwójnego dyplomowania można uzyskać 
w DMWA, a szczegółowych informacji dotyczących realizacji 
programu udzielają prowadzące go wydziały.

Wsparcie dla twoich pomysłów

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

Jednym z priorytetów Politechniki Gdańskiej jest komercjalizacja 
wyników badań prowadzonych na uczelni. Do realizacji tego pro-
cesu powołano Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (CTWT) 
oraz spółkę celową Excento, które ułatwiają współpracę między 
środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami. Centrum jest jed-
nostką ogólnouczelnianą zarządzającą wynikami prac badawczych 
prowadzonych na PG, zapewniającą wsparcie administracyjne 
i promocyjne zespołom badawczym oraz technologiom tworzo-
nym na potrzeby podmiotów biznesowych, a także inicjującą po-
wstawanie zespołów interdyscyplinarnych do projektów B+R oraz 
wspierającą przedsiębiorczość akademicką. Flagowym projektem 
realizowanym przez Excento jest e-Pionier  
(j www.excento.pl/e-pionier), w ramach którego na terenie PG 
powstała prototypownia ProtoLab.
Siedziba CTWT oraz Excento znajduje się w Białym Domku, przy 
al. Zwycięstwa 27, nieopodal głównego wejścia na Politechnikę 
Gdańską.
j www.ctwt.pg.edu.pl
j www.excento.pl
 58 348 62 62
 biznes@pg.edu.pl
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ProtoLab

ProtoLab to pierwsza taka prototypownia na Pomorzu. Studenci, 
pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej oraz zespoły poszu-
kujące rozwiązań problemów zgłoszonych w ramach projektu 
e-Pionier mogą tu bez nadzoru i przez 24 godziny na dobę 
rozwijać oraz testować swoje pomysły z branży technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych ICT na nowoczesnych urządzeniach 
i maszynach. To miejsce, w którym nieśmiałe pomysły i koncepcje 
stają się rzeczywistością.
Użytkownicy ProtoLab mają do dyspozycji dziewięć stanowisk 
pracy, w tym miernicze współrzędnościowe, miernicze elektro-
niczne, projektowe, lutownicze i druku 3D, jak również przestrzeń 
konferencyjno-coworkingową wyposażoną w sprzęt multimedial-
ny oraz strefę chillout.
ProtoLab to idealne rozwiązanie dla studentów, którzy potrzebują 
ciszy i spokoju w pracy, ale nie chcą rezygnować z kontaktów 
z drugim człowiekiem. Tutaj każdy ma szansę na wydajną pracę 
w nowoczesnym otoczeniu. 
Operatorem prototypowni jest spółka celowa Politechniki Gdań-
skiej Excento Sp. z o.o.
 Budynek Centrum Obsługi Technicznej  

(nr 65 na mapie kampusu)
 58 348 66 37
j www.excento.pl/e-pionier/protolab

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. Pomaga 
też nawiązać współpracę z licznymi instytucjami wspierającymi 
przedsiębiorczość, ułatwiając przy tym wybór modeli biznesowych 
najlepiej dopasowanych do pomysłów studentów oraz wskazu-
jąc możliwe źródła finansowania przed rozpoczęciem przygody 
z biznesem.
  j www.ctwt.pg.edu.pl/akademicki-inkubator-gospodarczy

Jaskółki Przedsiębiorczości

Jeśli masz innowacyjny i ciekawy pomysł na biznes, weź udział 
w konkursie na najlepszy projekt przedsięwzięcia naukowo-go-
spodarczego. Projekty wyróżnione przez kapitułę mają szansę na 
realizację przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, 
a ich autorzy otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe, persona-
lizowane szkolenia czy możliwość udziału w projekcie e-Pionier 
(finansowanie nawet do 500 000 zł).
j www.ctwt.pg.edu.pl/jaskolki
 www.facebook.com/konkursjaskolki
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Stypendia Santander na najlepszych 
uczelniach na świecie, takich jak Yale, 
UCLA, Georgetown

Wsparcie najlepszych pomysłów i inicjatyw 
organizacji studenckich

Konferencje i szkolenia

Staże i praktyki w Santander Bank Polska 

Najlepszy 
start dla Twojej 
przyszłości

santanderuniversidades.pl

facebook.com/SantanderUniversidadesPolska

Odwiedź nas 
na Politechnice Gdańskiej 
w gmachu B, na parterze, 
przy ul. Narutowicza 11/12
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Ośrodek Informacji Patentowej działający przy
Zespole Rzeczników Patentowych PG

Dobry pomysł to często tylko połowa sukcesu, należy pamiętać 
również o odpowiednim zabezpieczeniu prawnym. Jedną z form 
ochrony rozwiązań technicznych jest patent. Informacja paten-
towa to wszelkiego rodzaju wiedza dotycząca ochrony własności 
przemysłowej. Ponad 80% wiedzy technicznej publikowanej na 
świecie jest dostępne właśnie w literaturze patentowej. Zespół 
Rzeczników Patentowych — Ośrodek Informacji Patentowej 
oferuje studentom i doktorantom PG m.in. pomoc i szkolenia 
w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz udziela pomocy 
przy wyszukiwaniu informacji patentowej.
 58 348 66 33
 patent@pg.edu.pl 

Pomoc w znalezieniu pracy

 
Biuro Karier Politechniki Gdańskiej zapewni ci stały dostęp do no-
wych ofert pracy, staży i praktyk. Jeśli myślisz o założeniu własnej 
firmy, doradca biznesowy pokaże ci krok po kroku, jak budować 
swój biznes. Jeśli czeka cię rozmowa kwalifikacyjna i nie wiesz, jak 
się do niej przygotować, Biuro udzieli ci wskazówek oraz pomoże 
przygotować dokumenty aplikacyjne. Szukasz pracy? Zamieść 
swoje CV w specjalnej bazie, do której dostęp mają pracodawcy, 
i daj się odkryć! Na Politechnice Gdańskiej co kilka miesięcy odby-
wają się również targi pracy, których uczestnicy mają w zanadrzu 
mnóstwo ciekawych ofert.
 
1. 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 ma miej-
sce na Wydziale Mechanicznym. Podczas tych targów prezentują 
się firmy działające w Strefie.

2. 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.

3. Inżynierskie Targi Pracy (luty/marzec)

Odbywają się na dziedzińcach Gmachu Głównego i są organi-
zowane z inicjatywy Stowarzyszenia Studentów BEST Gdańsk. To 
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największe targi pracy przeznaczone dla studentów i absolwentów 
kierunków stricte inżynierskich na Pomorzu. 
j  www.itp.gdansk.pl

4. Targi pracy TRANSPORTER (marzec/kwiecień)

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

5. 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.

6. 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 www.targipracy.gdansk.pl

Ponadto Biuro Karier PG wraz z biurami karier Uniwersytetu Gdań-
skiego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii 
Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni każ-
dego października organizuje Akademickie Targi Pracy Trójmiasto, 
dedykowane studentom i absolwentom wszystkich tych uczelni.
j www.atp.ug.edu.pl

Czy to się opłaca?

Według raportu firmy Sedlak & Sedlak mediana miesięcznych wy-
nagrodzeń całkowitych absolwentów PG w pierwszym roku pracy 
w 2018 roku wyniosła 4 tys. zł brutto. To trzecie miejsce w kraju 
wśród uczelni technicznych i dowód na to, że wysiłek się opłaca!

Biuro Karier

 Budynek Bratniak, p. 204
 58 347 28 84, 58 348 69 84 (doradca zawodowy)
 biuro.karier@pg.edu.pl
j www.pg.edu.pl/biuro-karier
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Akademiki 

Krótka lista rzeczy, które zawsze chciałeś wiedzieć, ale bałeś 
się zapytać

MIT: Dom studencki to przede wszystkim chaos, brud i totalna 
komuna.
FAKT: Akademiki Politechniki Gdańskiej to prawdziwe obiekty 
pożądania. Znajdziesz w nich dobrze wyposażone jedno- i dwu-
osobowe pokoje, z których część jest dostosowana do potrzeb 
niepełnosprawnych, łazienki, kuchnie, siłownie, sale do tenisa i do-
stęp do Internetu o przepustowości 10 Gb/s — żyć nie umierać!
MIT: Akademik = brak nauki.
FAKT: Choć akademik tętni życiem, permanentni imprezowicze 
mogą być zawiedzeni. W przypadku zbyt głośnej zabawy zainter-
weniować może członek Rady Mieszkańców, dbający o przestrze-
ganie reguł panujących w akademiku. W ekstremalnych przypad-
kach delikwent utrudniający innym życie może zostać ukarany. 
Rada Mieszkańców pełni też funkcję doradcy i organizatora, 
przeprowadzając spotkania informacyjne i imprezy integracyjne. 
MIT: Kto raz nie dostanie się do domu studenckiego, ten jest 
skazany na wieczną tułaczkę.
FAKT: Miejsca w akademikach zwalniają się przez cały rok, trzeba 
więc czuwać. Odwoławcza Komisja Stypendialna (budynek Brat-
niak, p. 213) określa terminy składania podań i dyżurów, podczas 
których będą wydawane skierowania do domów studenckich. 
Prawo do zamieszkania w domach studenckich PG przysługuje 
kolejno:

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

W poszczególnych grupach decyduje kolejność na liście oczeku-
jących. 
Pamiętaj, że aby dostać miejsce w akademiku, musisz dopil-
nować terminów, dostarczyć podanie i niemało dokumentów 
urzędowych. Żeby nie stracić swojej zdobyczy, koniecznie 
pamiętaj o terminowych wpłatach — masz na nie czas do 20 
dnia każdego miesiąca.

Dom Studencki nr 1   

 ul. Traugutta 115, 80-226 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 15 97, 58 347 20 89 
 centrala 58 348 68 01, 58 347 20 89  
 ds1@pg.edu.pl 
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Dom Studencki nr 2  

 ul. Traugutta 115b, 80-226 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 17 63  
 centrala 58 348 68 02  
 ds2@pg.edu.pl  

Dom Studencki nr 3  

 ul. Do Studzienki 32, 80-227 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 14 48  
 centrala 58 348 68 03  
 ds3@pg.edu.pl 

Dom Studencki nr 4  

 ul. Do Studzienki 61, 80-227 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 15 18  
 centrala 58 348 68 04  
 ds4@pg.edu.pl  

Dom Studencki nr 5 i 10   

 ul. Wyspiańskiego 7, 80-434 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 17 53  
 centrala 58 348 68 05, 58 348 68 10  
 ds5@pg.edu.pl, ds10@pg.edu.pl 

Dom Studencki nr 6  

 ul. Wyspiańskiego 9, 80-432 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 26 16  
 centrala 58 348 68 06  
 ds6@pg.edu.pl
   
Dom Studencki nr 7  

 ul. Leczkowa  18, 80-432 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 26 16  
 centrala 58 348 68 07  
 ds7@pg.edu.pl

Dom Studencki nr 8  

 ul. Wyspiańskiego 5a, 80-432 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 12 51  
 centrala 58 348 68 08  
 ds8@pg.edu.pl
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Dom Studencki nr 9  

 ul. Wyspiańskiego 5, 80-434 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 12 51  
 centrala 58 348 68 09  
 ds9@pg.edu.pl  

Dom Studencki nr 11  

 ul. Chodkiewicza 15, 80-506 Gdańsk Brzeźno 
 administracja 58 522 01 23  
 centrala 58 348 68 11  
 ds11@pg.edu.pl

Dom Studencki nr 12   

 ul. Traugutta 115a, 80-226 Gdańsk Wrzeszcz 
 administracja 58 347 20 89, 58 347 15 97 
 centrala 58 348 68 12, 58 347 13 59  
 ds12@pg.edu.pl

Opieka medyczna

Jeśli studiujesz poza miastem rodzinnym

Jeśli pochodzisz spoza Trójmiasta, to ze względu na odległość 
dzielącą cię od dotychczasowego lekarza rodzinnego możesz 
być zmuszony do szukania pomocy na miejscu. W takiej sytuacji 
powinieneś wcześniej wybrać swojego nowego medyka. Ważne, 
abyś wypełniając deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, pamiętał o wpisaniu w odpowiedniej rubryce nazwy 
swojej uczelni oraz adresu zameldowania, a także okazał dowód 
osobisty w celu weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętaj, 
że deklarację dobrze jest składać w miejscu, w którym spędzasz 
większość czasu. Oczywiście w przypadku nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia dowolna placówka nie powinna odmówić ci udzie-
lenia pomocy. Dzięki systemowi eWUŚ swoje prawo do świadczeń 
możesz potwierdzić, podając numer PESEL i okazując dowód 
tożsamości.
Do dyspozycji masz wszystkich lekarzy praktykujących na terenie 
województwa pomorskiego. Blisko uczelni — w parku za ogro-
dzeniem od strony Wydziału Chemicznego — działa Uniwersytec-
kie Centrum Kliniczne. Tam czekają zarówno lekarze rodzinni, jak 
i lekarze specjaliści.
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Więcej informacji szukaj w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia:
 58 321 86 48
j www.nfz-gdansk.pl 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 al. Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk
 58 347 22 82

Jeśli planujesz wyjazd za granicę

Przed wyjazdem na zagraniczne stypendium lub praktykę 
zaopatrz się w EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego. Potwierdza ona prawo do korzystania na koszt 
NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w trakcie tymcza-
sowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA). Z zaświadczeniem potwierdzającym status studenta oraz 
wnioskiem o wydanie EKUZ pobranym ze strony internetowej 
Narodowego Funduszu Zdrowia idź do Sekcji Obsługi Pacjenta 
NFZ, która znajduje się w kamienicy na Podwalu Staromiejskim 69 
w Gdańsku — w ten sposób kartę otrzymasz od ręki. Możesz też 
załatwić sprawę elektronicznie, ale czas oczekiwania na odbiór 
EKUZ wydłuży się w ten sposób nawet do jednego miesiąca. Infor-
macje o tym, jak to zrobić, oraz potrzebny wniosek znajdziesz na 
stronie j www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po
-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz.

Więcej informacji szukaj w pomorskim NFZ:

 58 321 85 71
 ekuz@nfz-gdansk.pl
j www.nfz-gdansk.pl

Uwaga! W przypadku ukończenia studiów albo skreślenia 
z listy studentów nadal jesteś objęty opieką zdrowotną. NFZ 
gwarantuje ci w takim przypadku prawo do świadczeń przez 
kolejne 4 miesiące.
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Kompleksowa pomoc psychologiczna  
i psychiatryczna

Centrum Pomocy Psychologicznej 

Utarło się, że moment wejścia w uczelniane tryby jest początkiem 
najlepszego okresu w życiu człowieka. Niestety, rzeczywistość nie 
zawsze przystaje do powszechnych wyobrażeń i nagle okazuje się, 
że to kolorowe otoczenie ma przerażająco wiele odcieni szarości. 
Jeśli czujesz, że chwilowa melancholia niepokojąco się przedłuża, 
stres uniemożliwia ci normalne funkcjonowanie, a teoretycznie 
błahe problemy stają się zaporą nie do przejścia, skorzystaj z Cen-
trum Pomocy Psychologicznej. Tutaj każdy student może liczyć 
na wsparcie psychologa klinicznego, psychoterapeuty i lekarza 
psychiatry.
Na spotkanie w Centrum Pomocy Psychologicznej należy 
wcześniej zarejestrować się osobiście lub telefonicznie. Jedna 
wizyta trwa około 50 minut, natomiast długość i rodzaj pomocy 
terapeutycznej podyktowane są indywidualną diagnozą proble-
mów pacjenta. W zależności od potrzeb oferowana jest terapia 
indywidualna lub grupowa. Wizyty są bezpłatne, a dyskrecja 
zapewniona. Przy rejestracji należy każdorazowo poinformować, 
że jest się studentem Politechniki Gdańskiej, co zapewni jak naj-
szybszy termin wizyty.

Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ „Medico” 

 ul. Dworska 27, Gdańsk Brzeźno
 58 352 13 52
Y od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.30

Uwaga! Centrum Pomocy Psychologicznej jest czynne dla stu-
dentów Politechniki Gdańskiej również w okresie wakacyjnym.
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Księgarnia PWN 

Na półkach politechnicznej księgarni PWN znajdziesz całą ofertę 
Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej oraz podręczniki akade-
mickie i opracowania naukowe z Polski i z zagranicy. Możesz też 
sięgnąć po jedno z lżejszych opracowań popularnonaukowych 
lub beletrystykę. Poszukujesz trudno dostępnych tytułów? Poproś 
o pomoc pracownika księgarni. Znajdziesz ją na Wydziale Oce-
anotechniki i Okrętownictwa PG (budynek nr 30 na mapie kam-
pusu). Księgarnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 
do 17.00, a w soboty od 10.00 do 14.00. Ofertę możesz również 
sprawdzić na stronie 
j www.gdanskpolitechnika.ksiegarnienaukowe.pl.

Siedziba Księgarni PWN
Wydział Oceanotechniki  
i Okrętownictwa, I piętro

Gmach Główny
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3KAMPUS
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Kilka faktów na temat kampusu  
Politechniki Gdańskiej, których  
mogłeś nie znać 

Kampus PG powstał w 1904 roku, co czyni go 
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.

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

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

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 Narodowego.
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Dojazd na uczelnię

Kampus PG usytuowany jest w samym sercu gdańskiej dzielnicy 
Wrzeszcz. Jego położenie sprawia, że nawet studenci nieposia-
dający własnego środka transportu dotrą tu bez najmniejszego 
problemu.
Najkrótsza droga dzieli Gmach Główny PG od przystanku tram-
wajowego Politechnika, znajdującego się po przeciwnej stronie 
alejki prowadzącej do głównej bramy kampusu przy ulicy Gabriela 
Narutowicza. Zatrzymują się na nim linie numer 5, 6, 9, 11 i 12. 
Nieopodal jest też przystanek autobusowy Opera Bałtycka (linie 
115 i 283 oraz nocne N1, N4 i N13). Osoby dojeżdżające z połu-
dniowych części Gdańska mogą wysiąść na przystanku Siedlicka 
(linie 168 i 199).
Nieco dalej, bo za budynkiem Opery Bałtyckiej, jest stacja Szybkiej 
Kolei Miejskiej Gdańsk Politechnika. W dni robocze pociągi 
kursujące między śródmieściem a okolicznymi miejscowościami 
zatrzymują się na niej mniej więcej co 10 minut.
Zarówno studenci, jak i pracownicy PG chętnie dojeżdżają na 
uczelnię rowerami. Ułatwia to dobrze rozwinięta sieć ścieżek ro-
werowych, a parkingi dla tych pojazdów, z których część powstała 
w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej, spra-
wiają, że bez obaw można tu zostawić swoje dwa kółka na czas 
zajęć. W razie drobnych usterek można też skorzystać z umiejsco-
wionych na kampusie publicznych stacji naprawy rowerów.
Ci, którzy lubią się dzielić, powinni skorzystać z szerokiej oferty 
pojazdów wynajmowanych na minuty, jakie w Gdańsku można 
spotkać niemal na każdym kroku. Tuż przed bramą główną przy 
ulicy Gabriela Narutowicza, jak i przed budynkiem Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii PG znajdują się stacje rowerów metropo-
litalnych Mevo. Po mieście jeżdżą też hulajnogi, skutery, a nawet 
samochody wynajmowane na krótki termin. Te jednak trzeba 
zostawić poza terenem kampusu.
Więcej informacji szukaj na stronach:

 j www.ztm.gda.pl
 j www.skm.pkp.pl
 j www.rowermevo.pl
 j quick-app.eu
 j www.blinkee.city
 j www.ecoshare.pl
 j www.yumi.eco
 j www.traficar.pl
 j	www.miimove.pl
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Parkingi dla studentów

Zmotoryzowani studenci mają do dyspozycji dwa place postojowe 
zlokalizowane przy ul. Traugutta — pierwszy bezpośrednio za 
gmachem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 
a drugi pomiędzy budynkami Centrum Obsługi Technicznej 
a Laboratorium LINTE^2. Place zabezpieczone są szlabanami, 
a z miejsc postojowych mogą korzystać wyłącznie studenci, któ-
rych legitymacje zostaną aktywowane w systemie obsługującym 
szlabany. 

Jak aktywować legitymację studencką, by uprawniała 
do wjazdu na place postojowe?

W tym celu należy udać się do Samorządu Studentów i zapisać na 
listę chętnych. Termin i miejsce zapisów zostaną opublikowane na 
stronie internetowej j www.samorzad.pg.edu.pl, oczywiście z od-
powiednim wyprzedzeniem. Wykaz chętnych trafia do sekretariatu 
Działu Ochrony Mienia PG (budynek przy bramie przed Gmachem 
Głównym), który po przyjęciu opłaty rocznej aktywuje legitymację 
studencką w systemie na dany rok.
Wysokość opłaty i zasady korzystania z miejsc postojowych są 
określone w regulaminie, który znajduje się na stronie Samorządu 
Studenckiego.
Kartę uprawniającą do wjazdu samochodem na teren uczelni, 
po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty, mogą 
również otrzymać doktoranci, studenci studiów niestacjonarnych, 
słuchacze studiów podyplomowych i osoby posiadające upraw-
nienia osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 8 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym.
Wysokość opłaty i zasady korzystania z miejsc postojowych są 
określone w regulaminie wydawania kart wjazdu na teren kam-
pusu Politechniki Gdańskiej, który znajduje się na stronie Działu 
Ochrony Mienia.

Więcej informacji:

  Dział Ochrony Mienia PG
  Budynek DOM (nr 3 na mapie kampusu)
 j www.pg.edu.pl/dzial-ochrony-mienia
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Mapy i kierunkowskazy

Na terenie uczelni rozmieszczono trzynaście słupów kierunko-
wych i osiem planów, które ułatwią ci poruszanie się po kampusie 
Politechniki Gdańskiej.
Kierunkowskazy zawierają informacje w językach polskim i angiel-
skim. Słupy kierunkowe, poza nazwami budynków i ich numerami, 
wskazują także odległość oraz kierunek, w którym należy się udać.
Oprócz kierunkowskazów w pobliżu każdego wejścia na teren 
uczelni ustawiono tablice z planem kampusu. Zaznaczono na nich 
wszystkie budynki wchodzące w skład kompleksu, jak również 
punkty gastronomiczne, bankomaty, parkingi rowerowe oraz 
przystanki autobusowe i SKM. Każdy z planów jest dwujęzyczny 
i zawiera kod QR, który po zeskanowaniu otwiera mapę znajdują-
cą się na stronie j www.campus.pg.edu.pl.

Strefy pracy i wypoczynku

Na całym kampusie PG rozmieszczone są miejsca, w których 
możesz się zrelaksować oraz znaleźć dogodne warunki do pracy 
samemu 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 
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strefa, gdzie można rozegrać mecz w piłkarzyki. Dużą popular-
nością, nie tylko wśród studentów Wydziału Architektury, którzy 
stworzyli to miejsce, cieszy się REST, czyli Rekreacyjno-Edukacyjny 
Salonik Towarzyski na czwartym 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. Strefę pracy stworzono 
w holu głównym budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętow-
nictwa, a w sali nr 901 znalazła się wyposażona w 17 stanowisk 
pracownia komputerowa, z której korzystać mogą wszyscy stu-
denci PG. 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!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Większość budynków Politechniki Gdańskiej oraz część pokoi 
w akademikach jest dostosowana do potrzeb studentów z niepeł-
nosprawnościami ruchu. Znajdują się w nich odpowiednie podjaz-
dy, platformy przyschodowe, windy i ogólnodostępne toalety.
Biblioteka PG dysponuje urządzeniami powiększającymi tekst 
(lupy optyczne i elektroniczne) oraz komputerem przystosowa-
nym do obsługi przez osoby słabowidzące lub na wózku inwa-
lidzkim. 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 
studentowi w trakcie zajęć,

• asystenta studenckiego, który pomaga w adaptacji w środo-
wisku studenckim, jak również w komunikacji z rówieśnikami,

• asystenta wydziałowego, czyli nauczyciela akademickiego, 
który wspiera 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.
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O wszelką pomoc należy wnioskować za pośrednictwem pełno-
mocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych:
  Jakub Olczak
  58 347 15 32
  jakub.olczak@pg.edu.pl
Student z orzeczoną niepełnosprawnością może ubiegać się 
o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły znajdziesz 
w rozdziale poświęconym stypendiom.

Defibrylatory

Może się zdarzyć, że każdy z nas w najmniej oczekiwanym 
momencie będzie musiał zmierzyć się z koniecznością udzielenia 
pomocy osobie, która zasłabnie, straci oddech i nastąpi u niej 
nagłe zatrzymanie krążenia. Wtedy jedynym ratunkiem jest szyb-
kie przywrócenie prawidłowej pracy serca, w czym może pomóc 
skorzystanie z najbliższego defibrylatora AED. W ramach budżetu 
obywatelskiego Politechnika Gdańska zakupiła 30 kompletów 
takich urządzeń wraz z gablotami i akcesoriami. 
Sprzęt ratujący życie umieszczono w najczęściej uczęszcza-
nych miejscach na terenie kampusu PG. Znajdziesz go także we 
wszystkich domach studenckich PG i w Ośrodku Wypoczynkowym 
Politechniki Gdańskiej „Czarlina”. Budynki, w których zamontowa-
ne zostały defibrylatory AED, oznaczone są specjalnymi tablicami 
informacyjnymi.
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Bary i bufety 

Masz ochotę coś przekąsić? Sprawdź poniższą listę barów na tere-
nie kampusu, oferujących smaczne dania i pyszną kawę, które na 
pewno dodadzą ci sił.

Caffe Bar Mikawa

 Gmach Główny, poziom –1
 (budynek nr 1 na mapie kampusu)
" kanapki na zimno i ciepło, zupy, tortille, zapiekanki,  

makarony, sałatki, różne kawy, ciastka, koktajle, desery
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek 8.00–17.00

sobota 8.30–16.30

niedziela 9.00–15.00

Gastronomia Serwis Kolba

 Pomiędzy Gmachem Głównym a Budynkiem Chemii B
 58 347 29 87
" kanapki, sałatki, śniadania, dania obiadowe, fast food,  

ciepłe i zimne napoje, słodycze
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek 7.30–16.00

Loveat

 Budynek Audytorium Novum, parter
 (budynek nr 17 na mapie kampusu)
" kanapki, bagietki na zimno i ciepło, sałatki, zupy, kawy,  

koktajle, świeże soki, herbaty, napoje
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek 8.00–16.30
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Pasibrzuch

 Budynek Bratniak, AK PG Kwadratowa
 (budynek nr 23 na mapie kampusu) 
 58 347 23 23
" zestawy śniadaniowe i obiadowe, napoje, naleśniki, pierogi
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek 10.00–17.00

Pasibrzuch

 Budynek WETI B, parter
 (budynek nr 42 na mapie kampusu)
 58 347 18 13
" zestawy obiadowe, napoje, fast food, kanapki, bułki,  

zapiekanki, naleśniki, pierogi, sałatki
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–czwartek 8.30–17.30

piątek 8.30–18.30

sobota 8.30–16.30

Bistro EYA

 Budynek WEiA przy ul. G. Narutowicza, parter
 (budynek nr 12 na mapie kampusu)
" kanapki, sałatki, ciastka, kawa, herbata, napoje
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–17.00

sobota 9.00–15.00

Bar Kambuz

 Budynek WOiO, parter, po lewej stronie
 (budynek nr 30 na mapie kampusu)
 58 347 20 16
" kanapki, sałatki, śniadania (do 11.30), dania obiadowe 
 (od 12.00), fast food, garmaż, kanapki na zimno i ciepło, 

napoje zimne i ciepłe, ciasta
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek 8.00–17.00

sobota* 8.00–16.00

niedziela* 8.00–15.00

*tylko w dni zjazdów
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Bar GO-IBO

 Budynek WOiO, parter, po prawej stronie
" kanapki na zimno i ciepło, zapiekanki, sałatki, koktajle, napoje, 

desery
Y Godziny otwarcia 

poniedziałek–czwartek 8.00–17.00

piątek 8.00–18.00

sobota 8.00–16.00

Fresz Cafe

 Budynek WZiE, parter
" kanapki na zimno i ciepło, śniadania, sałatki, zupy,  

dania obiadowe, frytki, kawy, koktajle, świeże soki
Y Godziny otwarcia

poniedziałek–czwartek 7.30–18.00

sobota 9.00–18.00*

niedziela 7.30–16.00*

*w dni zjazdów
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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, doktorantów 
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 Cen-
trum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej wybudowana 
została… sauna. Dużym poparciem cieszyły się też takie pomysły, 
jak system kolejkowy do dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypen-
dialnej czy rozmieszczenie na terenie kampusu 30 ratujących życie 
defibrylatorów AED.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin budżetu obywatelskiego 
PG, znajdują się na stronie j www.pg.edu.pl/budzet_obywatelski. 
Tam też można sprawdzić stan realizacji poszczególnych projektów. 

2016

2017 500 tys. zł

500 tys. zł

500 tys. zł2018

500 tys. zł

projekty studenckie projekty pracownicze

150 tys. zł 350 tys. zł

Na realizację projektów 
w danym roku kalen-
darzowym przeznaczana 
jest określona kwota. 
W trzech dotychczasowych edycjach było to po 500 tys. złotych, 
z czego 150 tys. zł stanowił budżet na realizację pomysłów studenckich, 
a 350 tys. zł – pracowniczych. Do tej pory zgłoszono aż 130 projektów, 
z których 23 są zrealizowane.
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Samorząd Studentów  
Politechniki Gdańskiej

Wszyscy studenci, a więc i ty, tworzą Samorząd Studentów 
Politechniki Gdańskiej (SSPG). Samorząd jest jedynym ustawowym 
przedstawicielem studentów naszej uczelni. Zrzesza także wszyst-
kie organizacje studenckie i koła naukowe na Politechnice.

Wybory samorządowe 

Możesz decydować o tym, jak działa twój Samorząd. Jak? Co roku 
w powszechnych studenckich wyborach na wydziałach wybie-
rani są reprezentanci Wydziałowych Rad Studentów (WRS) oraz 
delegaci do Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej (PSPG). 
Następnie Parlament wybiera Przewodniczącego SSPG oraz jego 
zastępców, którzy koordynują pracę całego Samorządu. Jako stu-
dent PG możesz zarówno startować w wyborach, jak i głosować 
na osoby, które według ciebie są najlepsze na dane stanowisko. 
Historia Parlamentu Studentów PG, a więc i studenckiej samorząd-
ności na Politechnice Gdańskiej, sięga roku 1957. Jego posiedzenia 
odbywają się 4–6 razy w ciągu roku i dotyczą kluczowych dla 
studentów spraw.
Do działania w Samorządzie możesz dołączyć nie tylko poprzez 
wybory, ale też uczestnicząc w rekrutacji do Komisji Programo-
wych SSPG. Osoby wybrane w wyborach decydują o kształcie 
działań Samorządu, a osoby będące w Komisjach realizują już 
konkretne działania dla studentów, np. organizując szkolenia, 
imprezy czy konferencje. Zarówno wybory, jak i rekrutacja do Ko-
misji odbywają się w pierwszych miesiącach roku akademickiego.
Dokładne informacje zostaną podane na stronie 
j www.samorzad.pg.edu.pl.

Czym zajmuje się Samorząd?  

Samorządowcy m.in. dbają o poziom życia studentów mieszka-
jących w akademikach, współuczestniczą w rozdziale środków 
funduszu pomocy materialnej, organizują ciekawe szkolenia 
i starają się zapewnić odpowiedni poziom życia kulturalnego 
na uczelni. Włączają się też w akcje charytatywne oraz realizują 
ogólnouczelniane projekty. To dzięki nim zostaniesz przyjęty 
do grona pełnoprawnych studentów podczas otrzęsin. Później, 
podczas wielkich świąt studenckich, jakimi są kultowe Technikalia 
czy Juwenalia Gdańskie, poznasz smak wyśmienitej zabawy. Aby 
być na bieżąco, warto polubić fanpage:
 www.facebook.com/SamorzadStudentowPG
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For more information visit 
www.fb.com/StateStreetBankPolska 

State Street 
Bank Polska
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statestreet.com/careers

Who We Are? 
State Street Bank was established in 1792 in Boston. As one of the 
world’s leading providers of financial services to institutional investors, 
we are a global organization with a deep commitment to the markets and 
clients we serve. Since our entry into the European market in 1970, we 
have built a strong presence in the region. Today we have approximately 
10,000 employees in the EMEA region. Our local expertise enables us to 
offer clients a complete range of financial services across the investment 
spectrum, including investment servicing, investment research and trading 
and investment management. Currently we employ over 5,000 people in 
Poland.

Internship Programs
If you are a student and looking to experience real business at a 
multinational company, we offer 3 editions of 3-month paid internship 
programs. Being an intern at State Street means more than getting involved 
in the day-to-day running of the company. As an intern, you’ll get exposure 
to real projects and challenges in a vibrant environment and gain real world 
experience. Internship is dedicated to those willing to pursue their career 
in finance: spring, summer and autumn internships. Spring and autumn 
internship programs are part-time which allow you to combine your 
academic studies with work. Our Summer Internship Program is full-time 
and lasts approximately 3 months (from July to September).

What are the benefits?
State Street’s Internship Program provides an excellent opportunity to 
work and learn about our organization, our culture and how do we operate 
on a day-to-day basis. Recent graduates often possess fresh knowledge, 
allowing them to be the pioneers of our company. Based on successful 
performance and the talent needs of our business, few interns may have 
the opportunity to become full-time State Street employees. Our internship 
program will allow you get experience in one of the following areas:

Apart from the training in the area you are assigned to, you will join other 
interns in a coordinated training program that comprises of an induction 
program.  You will also have an opportunity to participate in a series of 
lunch and learn sessions that are geared towards providing you with an 
overview of our organization and our products. 
You will be paired up with a ‘buddy’ on day one who can offer you their 
experience, knowledge, and guidance. Very often, interns who perform and 
exceed expectations will be considered and propelled ahead of their peers 
in the interview process for full time graduate positions.

Are you interested in applying for internship at State Street?

Please visit our website for more details: 
www.statestreet.com/careers
To make sure you do not miss the opportunity,  
you can also check out: 
www.facebook.com/StateStreetBankPolska

• Fund Accounting 
• Hedge Fund Accounting 
• Pricing 
• Derivatives 
• Financial Reporting 

• Risk 
• Compliance 
• Middle Office 
• Transfer Agency
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Zarząd SSPG 

Biuro Zarządu, który koordynuje pracę całego Samorządu, znaj-
duje się w Bratniaku, w pokoju nr 215. Jego drzwi stoją otworem 
przed studentami chcącymi włączyć się w działalność SSPG, 
potrzebującymi porady czy szukającymi sposobu na realizację 
własnych pomysłów.

Wydziałowa Rada Studentów

Na każdym wydziale działa Wydziałowa Rada Studentów (WRS), 
która, ściśle współpracując z władzami i administracją danej 
jednostki, pilnuje, aby podejmowane decyzje nie godziły w interes 
społeczności studenckiej. Poza tym WRS organizuje wyjazdy 
do firm z branż odpowiadających kierunkom studiów, ciekawe 
szkolenia oraz wiele innych wydarzeń, takich jak otrzęsiny i dni 
wydziału. Możliwości działań Rady ogranicza jedynie wyobraźnia 
jej członków. Jeśli masz pomysł i chęć aktywnego uczestnictwa 
w życiu swojego wydziału, koniecznie zajrzyj do biura WRS!

Gdzie znaleźć reprezentantów Samorządu Studentów PG? 

 Budynek Bratniak, p. 215  
(budynek nr 23 na mapie kampusu)

 58 347 19 06
 kontakt@sspg.pl
j www.samorzad.pg.edu.pl
 www.facebook.com/SamorzadStudentowPG
 www.instagram.com/samorzadpg

Socjalna

Dydaktyki 
i Jakości Kształcenia

Mediów i Promocji 

Przedsiębiorczości

Kultury i Sportu 

SSPG
KOMISJE

PROGRAMOWE

– przewodniczący
– 3 pełnomocników

– 8 zastępców
  (oddelegowanych

  do konkretnych zadań)

ZARZĄD 
SAMORZĄDU
STUDENTÓW 

(12 osób):
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Adresy Wydziałowych Rad Studentów — twojego Samorządu
Studentów na szczeblu wydziału: 

WRS Wydziału Architektury

 Gmach Główny, p. 461
 wrsarchitektury@gmail.com

WRS Wydziału Chemicznego

 Budynek Chemii C, p. 04
 wrs.chem@gmail.com

WRS Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 Budynek B WETI, p. 157
 kontakt@wrseti.pl

WRS Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 Budynek WEiA przy ul. Sobieskiego 7, p. EM116
 weia@sspg.pl

WRS Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

 Gmach Główny, p. 13
 wrs.ftims.pg@gmail.com

WRS Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

 Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 
p. 012

 wrs@wilis.pg.edu.pl

WRS Wydziału Mechanicznego

 Budynek WM, p. 315
 wks.mech.pg@gmail.com

WRS Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

 Gmach WOiO, p. 307A
 wrsoio@sspg.pl

WRS Wydziału Zarządzania i Ekonomii

 Gmach B, p. 703
 wrs@zie.pg.edu.pl
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Zarząd Samorządu Studentów 

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

 Jakub Brzoska
 jakub.brzoska@sspg.pl

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politech-
niki Gdańskiej ds. Finansowo-Gospodarczych

 Karolina Matuszewska
 karolina.matuszewska@sspg.pl

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politech-
niki Gdańskiej ds. Socjalnych

 Michał Kosiński
 michal.kosinski@sspg.pl

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politech-
niki Gdańskiej ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

 Szymon Krawczuk
 szymon.krawczuk@sspg.pl

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politech-
niki Gdańskiej ds. Mediów i Promocji

 Zuzanna Lamparska
 zuzanna.lamparska@sspg.pl

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów  
Politechniki Gdańskiej ds. Przedsiębiorczości

 Maciej Miniszewski 
 maciej.miniszewski@sspg.pl

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów  
Politechniki Gdańskiej ds. Kultury i Sportu

 Iga Adamek
 iga.adamek@sspg.pl

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów  
Politechniki Gdańskiej ds. Rozwoju Struktury Informatycznej

 Marceli Formela
 marceli.formela@sspg.pl
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Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów Politech-
niki Gdańskiej ds. Struktury Wewnętrznej i Organizacji

 Joanna Niesiobędzka
 joanna.niesiobedzka@sspg.pl

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów  
Politechniki Gdańskiej ds. Projektu Juwenalia 2019

 Magda Śmigielska
 magda.smigielska@sspg.pl

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów  
Politechniki Gdańskiej ds. Promocji Wydarzeń

 Weronika Wichowska
 weronika.wichowska@sspg.pl

Pełnomocnik Przewodniczącego Samorządu Studentów  
Politechniki Gdańskiej ds. Projektów

 Patrycja Lewandowska
 patrycja.lewandowska@sspg.pl

Studencka Karta Rabatowa

W trosce o twój portfel Samorząd Studentów Politechniki Gdań-
skiej oddaje w twoje ręce popularną SKR-kę, czyli Studencką Kartę 
Rabatową. Masz ochotę na pyszny obiad? A może na kreatywne 
spędzenie wolnego czasu? Z pomocą przychodzą zniżki prze-
znaczone dla posiadaczy tej wyjątkowej karty. Można ją zdobyć 
w trakcie akcji promocyjnych i w biurze SSPG. Więcej szczegółów 
na stronie j www.samorzad.pg.edu.pl.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz na   kontakt@sspg.pl.

Nauka kołem się toczy  

Chciałbyś ruszyć na podbój kosmosu? Zrobił to zespół studentów 
PG pod nazwą HEDGEHOG, który zakwalifikował się do programu 
REXUS/BEXUS Student Experiment Programme koordynowanego 
przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Rakieta zawierająca 
projekt tej grupy wystartowała z kosmodromu Esrange za kołem 
podbiegunowym w marcu 2019 roku.
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Wolisz konstruować pojazdy przyszłości? HydRocket, bolid 
stworzony przez członków koła naukowego EcoTech Team, zajął 
5. miejsce w klasyfikacji europejskiej Shell Eco-marathon, czyli 
najważniejszych zawodów proekologicznych pojazdów prototy-
powych na świecie. Uzyskał wtedy wynik 399,6 km/m3 wodoru, 
co odpowiada przejechaniu 400 km na 0,326 l benzyny! 
Fascynują cię nietypowe budowle? Koło Naukowe Mechaniki 
Konstrukcji KOMBO organizuje międzynarodowy konkurs wy-
KOMBinuj mOst, którego uczestnicy budują mosty o rozpiętości 
przęsła wynoszącej 105 cm, mając do dyspozycji jedynie papier 
i klej. Działalność KOMBO została nagrodzona w prestiżowym 
Konkursie Czerwonej Róży, wyłaniającym najlepszego studenta 
i najlepsze koło naukowe uczelni województwa pomorskiego. 
Masz więcej niekonwencjonalnych pomysłów? Kolejną organizacją 
studencką, która zdobyła to prestiżowe wyróżnienie i nagrodę 
w wysokości 12 tys. zł, jest Międzywydziałowe Koło Naukowe 
SimLE. Realizuje ono projekty techniczne, takie jak misje balonów 
stratosferycznych, budowa autonomicznego jachtu żaglowego 
czy symulatora samolotu Cessna 172N. 
Koła naukowe i organizacje studenckie działające na Politechnice 
Gdańskiej z otwartymi ramionami czekają na nowych, utalento-
wanych członków. Poznasz tam osoby o podobnych zaintereso-
waniach, by we współpracy z nimi realizować projekty, o których 
marzysz — nawet twojego autorstwa. Czym prędzej nawiąż 
kontakt z działaczami koła czy organizacji. Z nimi możesz rozwijać 
swoje pasje już w trakcie studiów!
Pamiętaj, że poniższa lista może ulegać zmianom — niektóre koła 
zostają rozwiązane, zaś na ich miejscu pojawiają się nowe. Warto 
więc na bieżąco śledzić ciekawe inicjatywy na poszczególnych 
wydziałach.
Siedziba kół naukowych znajduje się w żółtym budynku przy 
al. Zwycięstwa (nr 25 na mapie kampusu). 

Organizacje studenckie działające przy Politechnice Gdańskiej

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

 Budynek Bratniak, p. 312
 chor@pg.edu.pl
j www.chor.pg.edu.pl
 www.facebook.com/achpg

Studencka Agencja Radiowa „Radio SAR”

 Dom Studencki nr 2, ul. Traugutta 115b
 sar@radiosar.pl
j www.radiosar.pl
 www.facebook.com/radiosar
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Kronika Studencka

 Budynek Bratniak, p. 310
 kronikastudenckapg@gmail.com
j www.ks.pg.gda.pl
 www.facebook.com/Kronika-Studencka

Klub Uczelniany AZS Politechnika Gdańska

 Centrum Sportu Akademickiego PG
 al. Zwycięstwa 12, p. 103
 politechnika.gdanska@azs.pl
j www.csa.pg.edu.pl/zarzad-azs-politechniki-gdanskiej
 www.facebook.com/AZSPG

Akademicki Klub Taekwondo UDAR

 Centrum Sportu Akademickiego PG
 al. Zwycięstwa 12
 udargdansk@gmail.com
j www.taekwondo.pg.gda.pl
 www.facebook.com/UDAR.PG

Akademicki Klub Wspinaczkowy

 akw.info@gmail.com
j www.akw.pg.gda.pl
 www.facebook.com/AKWTrojmiasto

Studencki Klub Kajakowy Morzkulc

 morzkulc@pg.edu.pl
j www.morzkulc.pg.gda.pl
 www.facebook.com/Morzkulc

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku

 Budynek Bratniak, p. 313
 zarzad@skpt.gdansk.pl
 kurs@skpt.gdansk.pl
j www.skpt.gdansk.pl

Oddział Studencki PTTK Gdańsk

 Budynek Bratniak, p. 313
 os.pttk.gdansk@gmail.com



96 96

Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY

 Budynek Bratniak, p. 313
 zarzad@fify.pl
j www.fify.pl
 www.facebook.com/SKT.PG.Fify

Akademicki Klub Wrażeń Ekstremalnych „CELUJĄCY STUDENT”

 cs@selim.pl
j www.cs.selim.pl

Niezależne Zrzeszenie Studentów

 kontakt@nzspg.pl
j www.nzspg.pl
 www.facebook.com/nzspg

Klub Honorowych Dawców Krwi „Młodzi” Politechniki  
Gdańskiej

j www.hdk-mlodzi.pg.gda.pl
 www.facebook.com/HDKPG

Ruch Akademicki Pod Prąd

 Budynek Bratniak, p. 402
 trójmiasto@podprad.pl
j www.rapp.pl/kontakt-trojmiasto
 www.facebook.com/RAPPGdansk

Organizacja Studencka „Rowerem na PG”

 roweremnapg@gmail.com
 www.facebook.com/roweremnapg

Młodzi Młodym na Politechnice Gdańskiej

 Budynek Bratniak, p. 402b
 mlodzimlodym@g.pl
 www.facebook.com/mlodzimlodym3city

Studencki Klub Dyskusyjny „Daimonion”

 skd.daimonion@gmail.com
 www.facebook.com/skd.daimonion

Zrzeszenie Studentów Polskich, Rada Uczelniana przy  
Politechnice Gdańskiej

 zsp@pg.edu.pl
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Pomorskie Studenckie Forum Business Centre Club

j www.sfbcc.org.pl

Organizacje międzynarodowe

Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk

 Budynek Bratniak, p. 303
 best@best.gdansk.pl
j www.best.gdansk.pl
 www.facebook.com/BESTGdansk

Erasmus Student Network Gdańsk

 Budynek Misiówka, p. 001
 esn@pg.edu.pl
j www.gdansk.esn.pl
 www.facebook.com/ESNgdansk

CEPRIM–ESTIEM, Lokalna Grupa Gdańsk

 Budynek Bratniak, p. 305
 kontakt.gdansk@estiem.org
j www.estiem.pl
 www.facebook.com/EstiemGdansk

Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Gdańskiej

 Budynek Bratniak, p. 305
 poland@iaeste.pl
j www.pg.iaeste.pl
 www.facebook.com/IaestePoland

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Inżynierii Elektrycznej 
EESTEC

 eestec.gdansk@gmail.com
j www.eestec.net
 www.facebook.com/eestecgda

Uczelniana Organizacja Studentów Międzynarodowych  
(International Students Association)

 isa@pg.edu.pl
 www.facebook.com/ISAPGGDA
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Koła międzywydziałowe

Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management

 kolopm.pg@gmail.com
j www.pm.pg.gda.pl

Międzywydziałowe Naukowe Koło Marketingu „Kreatywni PG”

 kreatywni@zie.pg.edu.pl
 www.facebook.com/kreatywnipg

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów PG „Ekologia 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska” (EBIŚ)

j www.ebis.pg.gda.pl

Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców  
Politechniki Gdańskiej SP2PZH

 Budynek WETI A, p. 810
 sp2pzh@gmail.com
j sp2pzh.cqdx.pl
 www.facebook.com/sp2pzh

Międzywydziałowe Koło Naukowe Filozofii

 Gmach Wydziału ZiE, p. 511
 mknf.pg@gmail.com
j www.mknf.pg.gda.pl

Międzywydziałowe Koło Mechatroniki „MKM”

 kolo.mkm@gmail.com
j www.mkm.pg.gda.pl

Międzywydziałowe Koło Komunikacji Rynkowej BUZZ

 buzz@zie.pg.edu.pl
j www.zie.pg.edu.pl/buzz
 www.facebook.com/buzz.pg

Międzywydziałowe Koło Naukowe „EcoTech Team”  
Politechniki Gdańskiej

 kontakt@ecotechteam.pl
j www.ecotechteam.pl
 www.facebook.com/ecotechteam

Międzywydziałowe Koło Naukowe SimLE

 kontakt@simle.pl
j simle.pl 
 www.facebook.com/simle.pl
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Międzywydziałowe Koło Naukowe Projektowanie Uniwersalne

 mkn.projektowanie.uniwesalne@gmail.com
j www.projuniwersalne.wixsite.com/mknpu
 www.facebook.com/projektowanie.uniwersalne

Koła językowe

Koło języka hiszpańskiego

 opiekun: mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz
 ewa.jurkiewicz@pg.edu.pl

Koło języka angielskiego

 opiekun: mgr Ewa Bieńkowska
 ewabienk1@pg.edu.pl

Koło języka niemieckiego

 opiekun: mgr Anna Soczyńska
	anna.soczynska@pg.edu.pl

Koło języka polskiego

 opiekun: mgr Anita Mieszkowska
 animiesz@pg.edu.pl

Koło języka francuskiego

 opiekun: mgr Jarosław Nieszczółkowski
 jarniesz1@pg.edu.pl 

Koło języka rosyjskiego

 opiekun: mgr Zoja Giruć
 zojgiruc@pg.edu.pl

WYDZIAŁOWE KOŁA NAUKOWE

Wydział Architektury

Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna (BUA)

 bua.architektura.pg@gmail.com
j www.pg.gda.pl/info/bua
 www.facebook.com/BUA.PG
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TXA — Naukowo-Turystyczne Koło Studentów Architektury

 txa.gda@gmail.com
j www.txapg.wordpress.com
 www.facebook.com/pgtxa

Studenckie Koło Naukowe Laboratorium Ewolucji Miejskich 
(LEM-ur)

 Gmach Główny, p. 301
 lem-ur@urbancloud.pl
 www.facebook.com/kololemur

Studenckie Koło Naukowe „TUP Młodzi”

 skn.tup.mlodzi@gmail.com
j www.tupmlodzi.art.pl/home
 www.facebook.com/tup.mlodzi

Studenckie Politechniczne Koło Grafiki i Designu „Design 
Reality”

 designreality.pg@gmail.com
 www.facebook.com/students.design.reality

Studenckie Wydziałowe Koło Naukowe „The Beauty of  
StructureS” (BOSS)

 boss@pg.edu.pl
j www.arch.pg.edu.pl/kolo-naukowe-boss

Wydział Chemiczny

Koło Studentów Biotechnologii

 Budynek Chemii A, p. 02
 ksbpg@wp.pl
j www.ksb.pg.gda.pl
 www.facebook.com/KSB.PG

Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego  
Towarzystwa Chemicznego „Hybryda”

 Budynek Chemii A, p. 118
 ssptchem@pg.edu.pl
j www.ssptchem.pg.gda.pl
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Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej 
(NKCH SPG)

 Budynek Chemii C, p. 011d
 prezesnkch@gmail.com
j www.chem.pg.edu.pl/nkch
 www.facebook.com/nkchspg

Koło Studenckie ISPE (International Society for Pharmaceutical 
Engineering)

 ispe.gdansk@gmail.com
j www.pg.gda.pl/info/ispe

Koło Naukowe Badaczy Korozji KBK

 Budynek Chemii C, p. 305
 kbk@korozja.pl
j www.korozja.pl/index.php/pl/kolo-badawcze
 www.facebook.com/kolobadaczykorozji

Koło Naukowe Technologii Polimerów „TECH-POL”

 kntechpol@gmail.com
j www.polimery.chem.pg.edu.pl/kn-tech-pol

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Koło Naukowe Affective Computing

 nailie@eti.pg.edu.pl 
 pioskind@student.pg.edu.pl
j www.affective.cba.pl

Koło Naukowe Grupa .Net

 AdrianKonkol@studentpartner.com
j www.eti.pg.edu.pl/katedra-inteligentnych-systemow-interak-

tywnych/grupa-.net1
 www.facebook.com/GrupaNETPg

Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej BioPhoton

 Budynek WETI A, sala EA349
 mjedrzej@eti.pg.edu.pl
j www.biofoton.cba.pl
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Jesteś pozytywny i budujesz 
świetne relacje?

Jesteś optymistą, emanuje od 
Ciebie pozytywna energia?

Nie zrażasz się niepowodzeniami 
a sukcesy napędzają Cię do 
działania?

Różne formy zatrudnienia - umowa o pracę / umowa agencyjna / umowa zlecenie

Wynagrodzenie podstawowe w każdym z wariantów + system prowizyjny

Brak limitu wynagrodzenia – im więcej sprzedajesz, tym więcej zarabiasz!

Elastyczny czas pracy, szkolenia wdrożeniowe

Opiekuna, który będzie Cię wspierał od samego początku

Bogaty pakiet świadczeń socjalnych:

Sprzedażą usług UPC:
Internetu oraz pakietów telewizyjnych

Dlatego, że lubisz kontakt z ludźmi Chcesz zarabiać i zdobywać nowe 
doświadczenia

Jesteś komunikatywny i otwarty Chcesz zdobyć lub masz już doświadczenie 
w sprzedaży i chcesz je wykorzystać

Łatwo się nie poddajesz Chcesz rozwijać swoje umiejętności

Doradztwem najlepszych
rozwiązań dla klienta

(termin dostępności bene� tów zależny od formy zatrudnienia)

ubezpieczenie
NNW

pakiet usług
UPC

karta
Multisport

prywatna
opieka medyczna

PROPONUJEMY:

U NAS ZAJMIESZ SIĘ:

DLACZEGO TY:

NA OGŁOSZENIE MOŻESZ APLIKOWAĆ POPRZEZ PORTAL LUB

UPC SZUKA
PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGo
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POZNAJ NAS BLIŻEJ I ZOBACZ DLACZEGO WARTO 
DOŁĄCZYĆ DO UPC.

JEŚLI JESZCZE NIE ZNASZ 
UPC, To PoZWÓL, ŻE SIĘ 
PRZEDSTAWIMY.
Jesteśmy najbardziej polecanym przez Klientów dostawcą internetu 
stacjonarnego i telewizji. A naszym pracownikom dajemy  możliwości rozwoju 
zawodowego w wielu dziedzinach związanych z nowymi technologiami.

Mamy 191 kanałów TV, w tym blisko 140 w jakości HD. 191

Dostarczamy superszybki i zaawansowany technologicznie 
internet światłowodowy o prędkości 1 Gb/s.

Dzięki Replay TV obejrzysz wybrane programy
aż do 7 dni wstecz.

Nasz internet jest bezpieczny dzięki
Pakietowi Bezpieczeństwa UPC. 

Możesz oglądać telewizję na telefonie czy tablecie 
dzięki aplikacji Horizon Go.

Nasi klienci przyznali nam –
trzy razy z rzędu Gwiazdę Jakości Obsługi Klienta.

3X

Usługi Replay TV i Horizon Go dostępne na wybranych kanałach. Internet światłowodowy 
w technologii FTTB (światłowód doprowadzony do budynku). Prędkość do 1000 Mb/s 
(1Gb/s) to maksymalna prędkość pobierania danych dostępna za zmodernizowanej sieci, 
na wybranych obszarach. 
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Studenckie Koło Automatyków „SKALP”

 prezes@skalppg.pl
j www.skalppg.pl
 www.facebook.com/pg/SkalpPG

Koło Naukowe CELL

 Budynek WETI A, Katedra Systemów i Sieci Radiokomunika-
cyjnych

 cellsisr@gmail.com
 www.facebook.com/kolonaukowecell

Koło Naukowe Elektroniki GRID

 grid@eti.pg.edu.pl
 szewczyk@eti.pg.edu.pl

WiComm Yuniors

 Budynek WETI A, p. 701
 lkulas@gmail.com
j www.yuniors.wicomm.pl

Koło Naukowe Inżynierii Dźwięku i Obrazu

 Budynek WETI A, p. 736
 aes.gdansk@gmail.com
j www.sound.eti.pg.gda.pl/AES
 www.facebook.com/KNIDiO

Koło Naukowe Safe IDEA

 Budynek WETI A, sala EA651
 safeidea.eti.pg@gmail.com
j www.safeidea.pg.gda.pl

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej

 kib@eti.pg.edu.pl
j www.biomed.eti.pg.gda.pl

Koło Naukowe „Zarządzanie IT”

 kolo@zarzadzanieit.com
j www.zarzadzanieit.com
 www.facebook.com/zarzadzanieit

Koło Naukowe „Maxwell”

 pio.kow@gmail.com
j www.eti.pg.edu.pl/kolo-naukowe-maxwell
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Koło Naukowe „PG JUG – PG Java User Group”

 Budynek WETI A, p. 531
 info@pgjug.pl
j www.pgjug.pl

Koło Naukowe „Geoida”

 kologeoida@gmail.com

Koło Naukowe VERTEX

 karol.zalewski@eti.pg.edu.pl
	 www.eti.pg.edu.pl/katedra-inteligentnych-systemow-interak-

tywnych/vertex1
 www.facebook.com/pg/KoloVertexPG

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Naukowe Koło Studentów Automatyki

 Budynek WEiA, ul. Sobieskiego 7
 mchylewski1996@gmail.com
 www.facebook.com/NaukoweKoloStudentowAutomatyki

Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich  
Politechniki Gdańskiej

 Budynek WEiA, ul. Sobieskiego 7
 sksepgda@gmail.com
j www.pg.sep.gda.pl
 www.facebook.com/PGSEP

Studenckie Koło Robotyki i Sensoryki

 Budynek WEiA, ul. Sobieskiego 7
 skrs@skrs.pl
j www.skrs.pl
 www.facebook.com/skrsweia

Naukowe Koło Studentów Elektryków

 Budynek WEiA, ul. Sobieskiego 7
 nkse.eia.pg@gmail.com
 www.facebook.com/NKSEWEIA
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Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Koło Naukowe Studentów Fizyki (KNSF)

 Gmach Główny, sala 29
 knsf.pg@gmail.com
 www.facebook.com/KNSF.PG

Naukowe Koło Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej 
(NKM)

 nkm@mif.pg.gda.pl
 www.facebook.com/nkmpg

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska (MIŚ)

 kolonaukowemis@gmail.com
 www.facebook.com/KNSPG.MIS

Koło Naukowe Geo-Vision

 piotrczu@gmail.com
 szymon.bloch@geodezja.pl
j www.geo-vision.pg.gda.pl

Koło Naukowe Konstrukcji Betonowych PG „Żelbet”

 zelbetpg@googlegroups.com
j www.wilis.pg.edu.pl/knzelbet
 www.facebook.com/Zelbetpg

Koło Sportowe Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

 Gmach B, p. 012
 sport.wilis@gmail.com
 www.facebook.com/kswilis

Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO

 Gmach Główny, p. 162
 kombo@pg.edu.pl
j www.wilis.pg.edu.pl/kombo
 www.facebook.com/komboPG
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Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

 Gmach B, p. 012
 kodik@wilis.pg.gda.pl
j www.wilis.pg.edu.pl/kodik/kontakt
 www.facebook.com/kolo.kodik

Geodezyjne Koło Naukowe „Hevelius”

 Gmach B, p. 012
 hevelius@wilis.pg.gda.pl
j www.knhevelius.pl
 www.facebook.com/knhevelius

Koło Naukowe PG Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor”

 kolonaukowekonfuzor@gmail.com
 www.facebook.com/konfuzor

Koło Naukowe Technologii i Organizacji Budowy KOBRa

 Budynek WILiŚ, Żelbet, p. 216A
 kobra.wilis@pg.edu.pl
j www.wilis.pg.edu.pl/kobra
 www.facebook.com/knkobra

Koło Naukowe Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej 
„MOST WANTED”

 mostwanted.gdansk@gmail.com
j www.pg.edu.pl/most-wanted
 www.facebook.com/knmostwanted

Koło Naukowe Transportu i Budownictwa Morskiego i Śródlą-
dowego

 abolt@pg.edu.pl
 www.facebook.com/tibmispg

Wydział Mechaniczny

Koło Naukowe „Mechanik”

 Budynek WM, p. 318
 knmechanik.pg@gmail.com
j www.mech.pg.edu.pl/kn-mechanik
 www.facebook.com/KNMechanik
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Koło Naukowe Konstruktorów Pojazdów

 knkppg@gmail.com
j www.mech.pg.edu.pl/kn-konstruktorow-pojazdow
 www.facebook.com/kolonaukowekonstruktorowpojazdow

Koło Naukowe Spawalników MMA

 knsmma.wm@pg.edu.pl
 www.facebook.com/knsmma

Koło Inżynierii Kosmicznej „SpaceCube”

 www.facebook.com/mkik.spacecube/

Koło Naukowe „Materiały w Medycynie”

 knbiomaterialowpg@gmail.com
j www.mech.pg.edu.pl/kn-mwm
 www.facebook.com/knbiomaterialow

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Koło Naukowe PIKSEL

 Budynek WOiO, p. 413
 piksel.pg.gda.pl@gmail.com
j www.piksel.oio.pg.edu.pl
 www.facebook.com/PikselPG

Koło Naukowe SynerTech

 Budynek WOiO, p. 190
 synertechpg@gmail.com
j www.oio.pg.edu.pl/synertech
 www.facebook.com/synertechPG

Koło Studentów Techniki Okrętowej KORAB

 korabpg@gmail.com
j www.korab.pg.gda.pl
 www.facebook.com/KSTOKORAB
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Wydział Zarządzania i Ekonomii

Naukowe Koło Finansów i Bankowości PROFIT

 Budynek WZiE, p. 403
 fibprofit@gmail.com
 www.facebook.com/knfibprofit

Naukowe Koło Jakości i Produktywności

 nkjip@zie.pg.gda.pl
j www.zie.pg.edu.pl/nkjip
 www.facebook.com/nkjip

Naukowe Koło Filmowe VIDO

j www.nkfvido.blogspot.com

Koło Naukowe EUROINICJATYWA

 europeisci.pg@gmail.com
j www.zie.pg.edu.pl/web/euroinicjatywa
 www.facebook.com/kneuroinicjatywa

Studenckie Koło Naukowe Jakościowe Aspekty  
Towaroznawstwa SENSORIS

 www.facebook.com/sensoriis

Koło Naukowe Przedsiębiorczości Studenckiej

 przedsiebiorczoscstudencka@gmail.com

Koło Naukowe Zastosowań Metod Ilościowych „QR”

 knzmiqr@gmail.com
 www.facebook.com/KNZMIQR

Koło Naukowe Zarządzania Wiedzą i Informacją

 md@zie.pg.gda.pl
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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 pięciu 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 powoła-
nej) co do potrzeby powołania takiej organizacji bądź koła 
naukowego,

• w przypadku koła naukowego konieczne są ponadto: zgoda 
konkretnego pracownika uczelni na to, że zostanie opie-
kunem naukowym, a także opinia 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, p. 211. 
Regulamin kół i organizacji, w tym wniosek o zarejestrowanie 
organizacji studenckiej, znajduje się na stronie Działu Spraw 
Studenckich: 
 j www.pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/organizacje-i- 

 kola-naukowe
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Centrum Sportu Akademickiego 

Sportowcy z PG to prawdziwi mistrzowie! Nasze koszykarki 
przebojem wdarły się na parkiety Ekstraklasy i jako Sunreef Yachts 
Politechnika Gdańska stanowią jeden z dziesięciu najlepszych 
zespołów w Polsce. Niedoścignieni są nasi żeglarze, którzy sześć 
razy z rzędu wywalczyli złote medale Akademickich Mistrzostw 
Polski, ustanawiając tym samym najdłuższą serię zwycięstw w hi-
storii tej imprezy! 
Wraz z Marcinem Gortatem, słynnym zawodnikiem ligi NBA 
i reprezentacji Polski, tworzymy Narodowe Centrum Koszykówki 
3×3. Pozwoli ono zapewnić zawodnikom oraz sztabom trenerskim 
właściwe przygotowywanie do turniejów najwyższej rangi. W cen-
trum organizowane będą m.in. akcje szkoleniowe kadr narodo-
wych oraz konferencje szkoleniowe. Powstanie ono na terenie 
Centrum Sportu Akademickiego PG, miejsca, które i ty powinieneś 
regularnie odwiedzać. Wszyscy studenci naszej uczelni przez co 
najmniej dwa semestry mają bowiem do dyspozycji dwie godziny 
zajęć z trenerami z CSA, niegdyś czynnymi zawodnikami. 

Sezon 2018/2019 był szóstym z rzędu, 
w którym Politechnika Gdańska zakończyła 

rywalizację w AMP na podium, 
zajmując trzecie miejsce 

w klasyfikacji generalnej 
oraz drugie w kategorii 

uczelni technicznych 
i zdobywając aż 20 medali

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.
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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 podstawie którego 
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. 

Zawody

Nieprzeciętnie wysportowani mogą zapisać się do jednej z 25 
sekcji sportowych, które reprezentują naszą uczelnię w Akademic-
kich 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. 
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.

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-procentowej 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
 csa.sekr@pg.edu.pl
j www.csa.pg.edu.pl
 www.facebook.com/CentrumSportuAkademickiego
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Wykaz sekcji sportowych

Sekcja Prowadzący

Aerobik sportowy mgr M. Zaborna

Badminton mgr R. Kasprów

Brydż sportowy dr M. Małysa

Futsal kobiet mgr A. Bussler

Judo mgr M. Szołucha

Karate mgr M. Adamowski

Kolarstwo górskie mgr M. Parafiniuk

Koszykówka kobiet dr M. Czerlonko

Koszykówka mężczyzn mgr K. Rozwadowski

Lekkoatletyka kobiet mgr K. Gronau

Lekkoatletyka mężczyzn mgr J. Markowski

Narciarstwo i snowboard mgr M. Parafiniuk

Piłka nożna mężczyzn mgr A. Bussler

Piłka ręczna kobiet mgr K. Kaszuba

Piłka ręczna mężczyzn mgr E. Wierzbowski

Piłka siatkowa kobiet

Piłka siatkowa mężczyzn dr R. Mikołajewski

Pływanie dr A.Pęczak, mgr E. Miszewska

Szachy

Tenis ziemny mgr W. Diłaj

Tenis stołowy mgr M. Marchlewski

Trójbój siłowy mgr  A.Bussler

Wioślarstwo mgr P. Buliński

Wspinaczka mgr  B. Gramacka

Żeglarstwo mgr J. Pankowski
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ZAPISZ

W KALENDARZU
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Uroczyste otwarte posiedzenia Senatu 
Politechniki Gdańskiej

W każdym roku akademickim są przynajmniej trzy uroczyste 
otwarte 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. 

Wydarzenia Politechniki Otwartej

Koncerty, wystawy, otwarte 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 rozwijanie wiedzy i zainteresowań.

Muzyka

Jeśli jesteś melomanem albo uznasz, że warto zainteresować się 
muzyką klasyczną, koniecznie zwróć uwagę na ofertą koncertową 
Politechniki Otwartej. Podczas wydarzeń muzycznych będziesz 
mógł wysłuchać dzieł znanych kompozytorów w wykonaniu 
zarówno młodych artystów, jak i uznanych orkiestr, a także Akade-
mickiego Chóru Politechniki Gdańskiej. Na szczególną uwagę 
zasługują koncerty plenerowe, które odbywają się w połowie 
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czerwca w pięknym otoczeniu Gmachu Głównego PG. Podczas 
ostatniego z nich ponad półtora tysiąca uczestników w każdym 
wieku spędziło 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, np. 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.

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 www.pg.edu.pl/otwarta 
oraz na Facebooku:  www.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 www.pg.edu.pl/pwp.
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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 tys. 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 wcze-
śniejsza rejestracja. Więcej o BFN dowiesz się, odwiedzając stronę 
internetową j www.festiwal.pg.edu.pl.
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Juwenalia Gdańskie

To największe juwenalia w północnej Polsce. Majowe studenckie 
święto dwa razy z rzędu wspólnie organizowały wszystkie gdań-
skie 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, Nocny Kochanek, Tede, Rosalie 
i Kamp. Zabawie w rytm muzyki towarzyszą dodatkowe atrakcje, 
takie jak Wielki Pochód Juwenaliowy. W 2019 roku w Juwenaliach 
Gdańskich uczestniczyło ok. 30 tys. osób. Ciebie również nie może 
tam zabraknąć!
j www.juwenaliagdanskie.pl
 www.facebook.com/JuwenaliaGdanskie

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 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:
 www.facebook.com/technikalia 

Imprezy w „Kwadratowej”

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



121 121

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 Jazzo-
wych 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 sześćdziesiątych i siedemdziesiątych miały 
miejsce Spotkania Jesienne, coroczna impreza prezentująca 
dorobek środowiska artystycznego ośrodków akademickich z całej 
Polski. Przez dwa tygodnie młodzi artyści brali udział w turniejach 
poetyckich, teatralnych i kabaretowych. W latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych w Klubie występowała czołówka artystów 
polskich, a nawet zagranicznych. Do dziś „Kwadratowa” jest jed-
nym z najważniejszych punktów na imprezowej mapie Gdańska!

Dla mistrzów parkietu

Dwie sale największego studenckiego klubu w Trójmieście czekają 
na ciebie w każdy piątek i sobotę. Kalendarz „Kwadratowej” 
uzupełniają imprezy otrzęsinowe organizowane przez Wydzia-
łowe 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 rozbu-
jać 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.
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IMPREZY

WYDARZENIA

KONcerty

kwadratowa.pl
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INTEGRACJA

KULTURA

OtrzęsINY

kwadratowa.pl

Znajdź nas na kampusie - budynek Bratniak!
Siedlicka 4, Gdańsk Wrzeszcz

koncerty, improwizacje, wydarzenia
-

widzimy się w październiku!
-

zapraszamy wszystkich studentów!
-
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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 www.kwadratowa.pl
 www.facebook.com/klubKwadratowa.

Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa”

 Budynek Bratniak, ul. Siedlicka 4, Gdańsk Wrzeszcz
 (budynek nr 23 na mapie kampusu)
 58 347 12 10
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6POMOCNIKI
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KUPON
-10% 

Gadżety z logo PG

Szukasz eleganckiego prezentu, a może chcesz mieć w swojej 
kolekcji przydatny gadżet wyróżniający się logo Politechniki 
Gdańskiej? Zajrzyj do sklepu z upominkami PG, czynnego od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00. Znajdziesz go 
w Dziale Promocji (budynek nr 2 na mapie kampusu). 
Koniecznie też odwiedź stronę j sklep.pg.edu.pl, gdzie dostępny 
jest nie tylko pełen asortyment artykułów promocyjnych, ale 
i bogata oferta książkowa Wydawnictwa PG. 
Specjalnie dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego 
stopnia przygotowaliśmy wyjątkową ofertę. Wytnij poniższy 
kupon i do 31 października 2019 roku udaj się z nim oraz ze swoją 
legitymacją studencką do sklepu z upominkami PG, aby otrzymać 
10% rabatu na swoje pierwsze zakupy! 
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Księga Identyfikacji Wizualnej  
— jak cię widzą…

Zanim jeszcze zacząłeś się zastanawiać nad studiami na naszej 
uczelni, jej logo było ci już pewnie znane. Potem nadszedł czas 
odliczania dni do matury i myśl o Politechnice Gdańskiej każdego 
dnia stawała się jakby bliższa. Ulotki, które zebrałeś w czasie Dnia 
Otwartego, plakaty promujące Pomorski Festiwal Nauki, na które 
z ciekawością zerkałeś w czasie podróży SKM, politechniczne 
reklamy na portalach i w gazetach — wszędzie tam przewijał się 
ten sam, znajomy motyw.
To zasługa Księgi Identyfikacji Wizualnej. Dzięki niej nie tylko 
skutecznie komunikujemy się z otoczeniem, ale także jako rodzina 
politechniczna tworzymy prawdziwą markę. Czytelne i nowocze-
sne logo odzwierciedla nasze podejście do nauki i zmieniającej się 
rzeczywistości. Szereg wytycznych dotyczących wszelkich druków 
politechnicznych ma spełnić jedno zadanie — pozwolić różnym 
wydziałom i jednostkom przemówić wspólnym językiem i nie 
wpuścić chaosu do wzajemnych relacji. 
Do księgi możesz zajrzeć pod adresem 
 j www.pg.edu.pl/uczelnia/materialy-promocyjne/siw/ksiega-iw



128 128

Minisłowniczek studenta

Ankiety

Co semestr studenci wypełniają anonimową ankietę dotyczącą 
swoich nauczycieli, oceniając ich pracę dydaktyczną. Wyniki ankiet 
są dostępne dla władz wydziału i Samorządu Studentów.

Ćwiczenia

Podstawowy rodzaj zajęć na studiach, których celem jest pogłę-
bienie zagadnień przekazywanych podczas wykładów. Ćwiczenia 
odbywają się w niewielkich grupach i zwykle trwają 90 minut. 

Dziekan

Najważniejsza osoba na wydziale, kierująca jego sprawami. Prze-
łożony wszystkich pracowników i studentów danego wydziału.

Dziekanka

Urlop dziekański, czyli przerwa w studiach. Podczas urlopu zacho-
wuje się prawa studenta.

Dzień dziekański, godziny dziekańskie

Dzień lub godziny wolne od zajęć, wyznaczone przez dziekana 
danego wydziału. Ustanawiane po to, aby np. umożliwić studen-
tom udział w interesującym wykładzie lub z okazji Technikaliów.
 
Dzień rektorski, godziny rektorskie

Dzień wolny od zajęć ustanowiony przez rektora. Zamiast całego 
dnia wolnego rektor może wyznaczyć tzw. godziny rektorskie.

Egzamin

Pisemne lub ustne zaliczenie przedmiotu, które odbywa się 
podczas sesji.

Egzamin dyplomowy, obrona

To egzamin wieńczący studia. Student prezentuje wyniki pracy 
dyplomowej oraz odpowiada na pytania komisji egzaminacyjnej 
dotyczące tzw. zagadnień ogólnych. Obronie zwykle towarzyszy 
dyskusja.

Egzamin poprawkowy

Jeśli nie zdasz egzaminu, masz prawo do jednej poprawki, która 
odbędzie się w sesji poprawkowej.
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Egzamin zerowy, zerówka

Egzamin, który odbywa się przed rozpoczęciem sesji, a którego 
termin ustala wykładowca. Zerówka nie jest obowiązkowa, ale 
skorzystanie z niej pozwala czasem szybciej rozpocząć wakacje 
lub ferie.

Harmonogram roku akademickiego 

Szczegółowy rozkład roku akademickiego, zawierający m.in. dni 
wolne od zajęć oraz terminy sesji egzaminacyjnych.

Immatrykulacja

Uroczystość przyjęcia nowych studentów do grona społeczności 
akademickiej uczelni.

Indywidualny Plan Studiów i Indywidualny Program Studiów

Indywidualny Plan Studiów to forma studiowania, która pozwala 
m.in. na indywidualną organizację planu, dostosowaną do bie-
żącej sytuacji studenta; wówczas łatwiej studiować dwa kierunki. 
Indywidualny Program Studiów to program zapewniający indy-
widualny dobór przedmiotów, dostosowywany do zainteresowań 
naukowych studenta. O szczegóły zapytaj w dziekanacie.

Jego Magnificencja Rektor PG

Szef wszystkich szefów. Najważniejszy człowiek na uczelni. We 
wszystkich istotnych sprawach pracownicy uczelni muszą pytać go 
o zgodę. Reprezentuje również politechnikę na zewnątrz. Przeło-
żony wszystkich pracowników i studentów.

Kampania wrześniowa

Potoczna nazwa letniej sesji poprawkowej, odbywającej się wła-
śnie we wrześniu.

Kanclerz

Dyrektor administracyjny uczelni, taki uczelniany „minister 
finansów”.

Kolokwium, koło

Odpowiednik sprawdzianu, najczęściej spotykany na ćwiczeniach 
i wykładach.

Konsultacje

Godziny dyżurów wykładowców, podczas których można się 
zgłosić z każdym pytaniem i każdą wątpliwością.



130 130

Laboratorium

Praktyczne realizowanie zadania, polegające na samodzielnym 
(przez grupę lub pojedynczego studenta) sprawdzeniu tezy, 
wykonaniu programu czy dokonaniu badań lub pomiarów; inną 
formą jest laboratorium komputerowe, podczas którego studenci 
poznają nowe programy i wykonują zadania lub projekty.

Lektorat

Obowiązkowe uczelniane zajęcia z języków obcych.

Praca dyplomowa

Pisemna praca, której obrona jest konieczna do uzyskania tytułu 
inżyniera lub magistra. Powstaje pod opieką promotora, student 
analizuje w niej wybrany problem, przedstawia wyniki badań i 
wnioski końcowe.

Projekt

Grupowa lub indywidualna realizacja zadania, np. zaprojektowanie 
urządzenia, systemu zarządzania, zaplanowanie wdrożenia no-
wych rozwiązań technologicznych lub biznesowych. Najważniejsze 
jest tu innowacyjne podejście do analizowanego zagadnienia.

Seminarium

Prezentacja przez studenta danego zagadnienia przed większym 
forum. To zajęcia odbywające się na ostatnim roku studiów inży-
nierskich lub magisterskich, których celem jest przygotowanie do 
napisania i obrony pracy dyplomowej.

Sesja

Czas pod koniec semestru przeznaczony na egzaminy. W tym 
okresie nie odbywają się zajęcia. Regulamin przewiduje dwa 
terminy każdego egzaminu: podstawowy i poprawkowy. 

Skrypt

Opracowanie materiału przez wykładowcę lub prowadzącego 
ćwiczenia i wydanie go w formie podręcznika, który jest syntezą 
wiedzy z danego przedmiotu.

Specjalność, specjalizacja

Aby student mógł uzyskać biegłość w danej dziedzinie tematycz-
nej, możliwe jest zawężenie obszaru studiowania danego kierunku 
poprzez wybór specjalności i specjalizacji. Czas wyboru specjalno-
ści czy specjalizacji zależy od kierunku, na którym studiujesz.
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Warunek

Potoczne określenie powtarzania roku lub przedmiotu. To wa-
runkowa możliwość kontynuowania studiów, np. po wielokrotnie 
niezdanych egzaminach.

Wejściówka

Krótka kartkówka przed rozpoczęciem zajęć, sprawdzająca po-
ziom wiedzy studentów. Bywa, że oceny z wejściówek wpływają na 
ocenę końcową z ćwiczeń lub laboratoriów.

Wykład

Rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy, najczę-
ściej dla całego roku, zwykle w formie monologu wykładowcy.

Zaliczenie

Potwierdzenie uczestnictwa i uzyskania pozytywnych wyników, 
np. z ćwiczeń. Posiadanie zaliczenia z danego przedmiotu jest 
warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Skróty

DS  Dom Studencki
KS   Komisja Stypendialna
OKS  Odwoławcza Komisja Stypendialna
SSPG  Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej
URS  Uczelniana Rada Studentów
WKS  Wydziałowa Komisja Stypendialna
WRS  Wydziałowa Rada Studentów
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Harmonogram roku akademickiego 
2019/2020

Semestr zimowy — 15 tygodni

Zajęcia Święta i wakacje Sesja

1.10–31.10.2019
2.11–10.11.2019

12.11–22.12.2019
3.01–5.01.2020
7.01–29.01.2020

1.11.2019
11.11.2019

23.12.2019–2.01.2020
6.01.2020

11.02–13.02.2020
21.02–23.02.2020

podstawowa
30.01–10.02.2020

poprawkowa
14.02–20.02.2020

Semestr letni — 15 tygodni

Zajęcia Święta i wakacje Sesja

24.02–9.04.2020
15.04–29.04.2020
4.05–30.05.2020
1.06–10.06.2020
12.06–15.06.2020

10.04–14.04.2020
30.04–3.05.2020

31.05.2020
11.06.2020

29.06–11.09.2020
21.09–31.09.2020

podstawowa
16.06–20.06.2020

poprawkowa
12.09–20.09.2020

10 grudnia 2019 r., wtorek — zajęcia wg planu z poniedziałku
29 stycznia 2020 r., środa — zajęcia wg planu z poniedziałku
10 czerwca 2020 r., środa — zajęcia wg planu z czwartku
15 czerwca 2020 r., poniedziałek — zajęcia wg planu z piątku
1 października 2019 r. — ostateczny termin złożenia wniosków  
o rejestrację na semestr zimowy
21 lutego 2020 r. — ostateczny termin złożenia wniosków  
o rejestrację na semestr letni
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Notatki





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!


