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Dlaczego my?
POLITECHNIKA GDAŃSKA

Ponad sto lat tradycji akademickiej

2
3

Miejsce w pierwszej trójce uczelni
najczęściej wybieranych przez
kandydatów (ranking MNiSW 2016)
Wysokie wynagrodzenia
absolwentów — 2. miejsce wśród
uczelni technicznych
(zestawienie Sedlak&Sedlak)
Wybitne osiągnięcia studentów (Microsoft
Imagine Cup, ShowBoats Design Awards,
Innowacje dla Sił Zbrojnych RP,
UK University Rover Challenge
i wiele innych)
Setki umów w ramach
programu Erasmus+

Największa i najnowocześniejsza
biblioteka w Polsce północnej

Absolwenci preferowani przez
pracodawców Pomorza
(Ranking Perspektyw 2016)
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ARCHITEKTURA
Wydział Architektury

i

Architektura to wydział z tradycjami — jeden z sześciu filarów
pierwszej uczelni technicznej w Gdańsku. To kierunek dla osób
zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni i podnoszeniem
jej jakości. Podczas studiów zapoznasz się z historią architektury
oraz teoriami projektowania architektury współczesnej. Poznasz
zasady projektowania różnych obiektów, od budynków mieszkalnych, poprzez obiekty użyteczności publicznej, na obiektach
przemysłowych kończąc. W procesie projektowania m.in. domów
jedno- i wielorodzinnych, hoteli, budynków oświaty, dworców,
portów jachtowych będziesz wykorzystywać programy komputerowe do wykonywania rysunków architektoniczno-budowlanych,
wizualizacji oraz projektowania parametrycznego. Odbędziesz też
indywidualną, dwutygodniową praktykę budowlaną. Pamiętaj, że
część studiów możesz realizować na uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach programów MOSTECH/Erasmus+.
Uwaga! Aby się dostać kierunek architektura, poza dobrze zdaną
maturą musisz zaliczyć sprawdzian z predyspozycji do zawodu
architekta. Jego składowe to test i sprawdzian z rysunku.

Argumenty za:

Perspektywy zawodowe:

• biura projektowe
• sporządzanie dokumentacji projektowej
• po ukończeniu studiów II stopnia i odbyciu praktyki projektowej
wraz ze zdaniem egzaminu zawodowego — samodzielne sporządzanie projektów budowlanych oraz kierowanie robotami
budowlanymi w specjalności architektonicznej

Ciekawostki:

• Wydział jest od 2001 r. członkiem European Association for Architectural Education (EAAE) oraz European Network of Heads
of Schools of Architecture (ENHSA), organizacji zrzeszających
ok. 150 szkół architektury krajów Unii Europejskiej, bierze też
udział w pracach grupy problemowej „Students and Staff Mobility”.
• Każdego roku organizowane są konkursy projektowe, podczas
których można się wykazać kreatywnością, nauczyć pracy w zespole projektowym oraz poczuć ducha rywalizacji.
• „Spojrzenie na Gdańsk” — tak nazywa się długofalowy projekt,
w ramach którego studenci architektury odtwarzają zapomniane osie widokowe pozwalające podziwiać miasto i Zatokę
Gdańską.

• nauczysz się samodzielnego i kreatywnego podejmowania
decyzji projektowych
• zdobędziesz umiejętność współpracy z innymi uczestnikami
procesu inwestycyjnego
• poznasz zasady współpracy z firmami działającymi na rynku
budowlanym

przedmiot główny: matematyka

Praktyki, współpraca z firmami:

Jako jedyny Wydział Architektury w Polsce w ramach projektu
przeddyplomowego wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia z przedstawicielami firm z branży budowlanej. Podczas wykładów/szkoleń
można zapoznać się ze współczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie i uzyskać fachowe porady dotyczące przyjętych w swoim projekcie dyplomowym rozwiązań technicznych.

Absolwent mówi…
„Dlaczego architektura? To twórczy kierunek, nie widziałam
siebie nigdzie indziej. Dlaczego PG? Daje duże możliwości
rozwoju — koła naukowe, wymiana studencka, wszystko na
wyciągnięcie ręki. Także dlatego, że jest wspaniale zlokalizowana — nad morzem”
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ANALITYKA GOSPODARCZA
Wydział Zarządzania i Ekonomii

i

Zdobycie informacji to nie wszystko – trzeba jeszcze umieć je
odpowiednio wykorzystać. Na wygranej pozycji są ci, którzy mają
tę umiejętność. Swoje zdolności analityczne możesz wykorzystać
w ramach dwóch profili: analityka rynku i analityka finansowego.
Zdobędziesz tu wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, a podeprzesz ją znajomością systemów informatycznych.
Wyedukujesz się w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji,
ich prezentacji i wizualizacji. Dokonasz analiz efektywności,
współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonasz się, że co dwie głowy, to nie jedna.

Argumenty za:

• wiele dodatkowych szkoleń do wyboru — język angielski
biznesowy, zarządzanie projektami, warsztaty menadżerskie,
MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI (dodatkowe szkolenia realizowane
w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE)
• możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje
europejskie)
• wizyty studyjne u chińskich, amerykańskich, duńskich i niemieckich pracodawców
• możliwość studiowania za granicą w ramach programów
Erasmus+ oraz MOST
• świetne wyposażenie sal, komputery z najnowszym oprogramowaniem

Ciekawostka:

Solidny analityk z liczb potrafi „wywróżyć” nawet największe
gospodarcze wstrząsy. Historię jednego z takich finansistów,
dr. Michaela Burry’ego, opisuje książka i nakręcony na jej podstawie kasowy „The Big Short”. To dobra zaprawa nie tylko przed
zajęciami na uczelni, ale i funkcjonowaniem na rynku.
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Praktyki, współpraca z firmami:

• Flextronics International Poland Sp. z o.o.,  Energa-Operator SA,
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Stowarzyszenie Morena, Sportfive Sp. z o.o., 3GNS Sp. z o.o., Aiton Caldewill
SA, ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe sp. z o.o, Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o, Federal – Mogul
BIMET SA, Virtual Services s.c. J. Polewiak, W. Kudela, Luvier Sp.
z o.o., DSV ROAD Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Getin Bank, REWIT,
Federal-Mogul Finanacial Services Poland

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•

sektor bankowy
sektor ubezpieczeniowy
analiza i doradztwo
założenie własnej firmy

przedmiot główny: matematyka

Automatyka i robotyka
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

i

Tam, gdzie jest potrzebna nadzwyczajna dokładność, człowiek nie
zawsze jest w stanie zastąpić maszynę. Automatyka i robotyka
ma pomóc w wyręczaniu go i usprawnianiu wielu procesów. Aby
przygotować do tego zadania naszych studentów, proponujemy
im przemyślany i zróżnicowany program nauczania. Na zajęciach
z robotyki wykorzystujemy bardzo drogie roboty, które każdy
student ma możliwość zaprogramować do realizacji różnych algorytmów. Dzięki podstawom automatyki można zaobserwować, jak
dzieją się rzeczy niemożliwe — budowane są układy pozwalające
utrzymać wahadło w górze bez ingerencji człowieka. Dowiesz się,
jak zaprojektować systemy SCADA, systemy sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC, PAC i komputerów przemysłowych.
Poznasz metody analiz niezawodnościowych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej. Podczas laboratoriów ze
sterowników programowalnych zajmujemy się programowaniem
sterowników PLC. Dzięki nim jesteśmy w stanie symulować różne
procesy technologiczne, jak choćby sygnalizację świetlną, a nawet
procesy produkcyjne. W końcu informatyka, której zaliczenie polega na napisaniu gry komputerowej. Czy można sobie wyobrazić
ciekawsze studia?

Argumenty za:

• Danfoss Poland Sp. z o.o. - współpraca w zakresie prac badawczo-rozwojowych, praktyk i szkoleń
• MASTERS Sp. z o.o. - realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz podniesienie jakości kształcenia przyszłych kadr
• praktyki i szkolenia dla studentów: B&R Poznań, TMA Automation, Electro Croon Polska Sp. z o.o., EATON Electrical Group,
Elektromontaż Gdańsk
• praktyki i szkolenia dla studentów i pracowników: Schneider
Electric, PKP Intercity
• praktyki: Stocznia Remontowa, ELFECO, PKP Energetyka,
SAG Elbud Gdańsk

Ciekawostka:

Nasi studenci doskonale wiedzą, jak poza zajęciami realizować
swoje pasje. W ramach Naukowego Koła Studentów Automatyki
wcielają w życie projekty z zakresu automatyki i robotyki, współorganizują Pomorski Festiwal Nauki, organizują wyjazdy na targi
i konferencje, np. Targi Automaticon. Niektórzy biorą udział w konkursach prac inżynierskich i magisterskich Młodzi Innowacyjni.
przedmiot główny: matematyka/fizyka/informatyka

• fascynujące i jednocześnie praktyczne zajęcia
• możliwość dołączenia do jednego z prężnie działających kół
naukowych
• bogata oferta praktyk

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•
•
•

projektant PCB
programista C, C++, Python
projektowanie i programowanie robotów
inżynier utrzymania ruchu
programista PLC
projektant instalacji elektrycznych

Praktyki, współpraca z firmami:

Po trzecim roku studiów w trakcie wakacji odbywają się obowiązkowe praktyki. Wydział może się pochwalić wieloma podpisanymi
umowami o współpracy i prowadzeniem długoletniej współpracy
z kilkunastoma przedsiębiorcami.
• Energa Operator SA, Energa SA — promowanie edukacji oraz
stworzenie perspektyw zawodowych dla kierunkowo wykształconych absolwentów i doktorantów PG (stypendia fundowane)

Absolwent mówi…
„Każdy zainteresowany tworzeniem urządzeń, układów i systemów automatyki lub robotyki może znaleźć coś dla siebie,
a okazji do rozwoju nie brakuje. Dowodem są ciekawe prace
i projekty dyplomowe, które często można realizować w grupach, wzajemnie uzupełniając swoje mocne strony. Polecam
wszystkim, dla których «tylko» programowanie to za mało”
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Automatyka i robotyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

i

Przez pierwsze cztery semestry realizujemy program przedmiotów obowiązkowych (ogólnych, podstawowych i kierunkowych),
takich jak technika cyfrowa i podstawy automatyki i robotyki,
stanowiących rdzeń kierunku. W semestrze 5. i 6. pojawia się pula
przedmiotów obieralnych w ramach dwóch strumieni — systemów
automatyki lub systemów decyzyjnych i robotyki. W przypadku
pierwszego wiodące przedmioty to: języki modelowania i symulacji, mechatronika, organizacja systemów komputerowych,
procesory sygnałowe i logika programowana, energoelektronika
i sterowanie napędem elektrycznym, roboty mobilne, systemy
wizyjne w automatyce oraz automatyka inteligentnych budynków.
W ramach systemów decyzyjnych i robotyki kształcimy w zakresie
inteligentnych systemów sterowania, robotyki i diagnostyki,
elementów i sieci pomiarowych, procesorów sygnałowych i sterowników logicznych, metod przetwarzania sygnałów, zarządzania
informacją i obiektami, podejmowania decyzji oraz narzędzi
obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Praca dyplomowa jest
realizowana na 7. semestrze w formie projektu inżynierskiego. Jej
tematy mogą proponować zarówno pracownicy, jak i studenci.

Argumenty za:

• studia są elitarne i niezwykle ciekawe
• stosujemy systemowe podejście do rozwiązywania zadań inżynierskich
• automatyzacja i automatyka, choć ukryte, występują dziś
powszechnie — dlatego bezrobocie nas nie dotyczy

Praktyki, współpraca z firmami:

• każdy zakład pracy stosujący automatyzację i automatykę
• cukrownie, fabryki papieru, rafinerie, huty metalu
• różnorodne zautomatyzowane obiekty: budynki, sklepy, hotele,
samochody, samoloty, sprzęt wojskowy, elektrownie wszelkiego
rodzaju
• najnowocześniejsze gałęzie przemysłu, z programami kosmicznymi włącznie

Perspektywy zawodowe:

• praca w przemyśle przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowaniu systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach przemysłowych
• programowanie komputerów uniwersalnych i specjalizowanych
sterowników cyfrowych
• integrowanie złożonych systemów inżynierskich

Ciekawostki:

Absolwent mówi…
„Trudne, ale wciągające studia. Jeśli nie jesteś pasjonatem,
to zapomnij”
„Nie będziesz się nudził”
„Tu naprawdę trzeba mieć wyobraźnię”
„O pracę nie musisz się specjalnie martwić”
„Duża satysfakcja, kiedy zobaczysz efekty swojej pracy”
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• Wśród naszych laboratoriów znajdziesz te związane z robotami
przemysłowymi (Mitsubishi, Kawasaki), inteligentnym przetwarzaniem dźwięku i obrazu, robotami mobilnymi, a nawet
Pomorską Koleją Metropolitarną.
• Pasjonaci to nasz największy kapitał. Członkowie kół naukowych „SafeIDEA” i „SKALP” regularnie wygrywają lub zajmują
czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych konkursach
(PIAP, Odyssey of Mind, United Kingdom University Rover Challenge, Texas Instruments Innovation Challenge).
przedmiot główny: matematyka/fizyka/informatyka

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

i

Interdyscyplinarne studia dla osób zainteresowanych chemią,
biologią, medycyną, farmacją i żywnością. Duża ilość zajęć laboratoryjnych pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej
oraz nabycie umiejętności praktycznych. Nasi studenci potrafią
posługiwać się podstawowymi technikami inżynierii genetycznej,
biologii molekularnej, czy też laboratoryjnymi technikami mikrobiologicznymi. Znajomość chemii ogólnej, fizycznej i kwantowej
pozwoli przewidywać właściwości biomolekuł i przebieg bioprocesów, a dobrze opanowana fizyka i matematyka ułatwią analizę wyników przeprowadzanych eksperymentów. Wszystko to w ramach
trzech profili: biotechnologii molekularnej, biotechnologii leków
oraz technologii, biotechnologii i analizy żywności.
Uwaga! Kierunek uzyskał międzynarodową akredytację EUR-ACE.
To gwarancja wysokiego standardu i zainteresowania ze strony
pracodawców z całej Europy.

Perspektywy zawodowe:

• laboratoria badawczo-rozwojowe w dziedzinach tworzących
biotechnologię
• przemysł spożywczy, farmaceutyczny, biotechnologiczny
• rozwój naukowy
• firmy: Polpharma, Polpharma Biologix, Adamed, ZT Kruszwica,
Hamilton, Destylarnia Sobieski, ZPC Bałtyk, Browar Amber,
Laboratorium Synevo

Ciekawostka:

Dorosły człowiek ma w swoim ciele i na jego powierzchni do 1,5 kg
mikroorganizmów, ilość ich komórek jest większa od ilości komórek ludzkich.
przedmiot główny: matematyka/fizyka/biologia/chemia

Argumenty za:

• zyskujesz kwalifikacje do pracy w wielu dziedzinach tworzących
biotechnologię
• możliwość zdobycia fascynującej wiedzy na temat sposobów
wykorzystania mikroorganizmów
• przygotowanie do rozwiązywania problemów w sposób innowacyjny

Praktyki, współpraca z firmami:

•
•
•
•
•
•

Polpharma SA
Polpharma Biologix
Adamed
ZT Kruszwica
Hamilton
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Absolwent mówi…
„Cieszę się, że ukończone studia pozwoliły mi na pracę naukową, bo to mi daje satysfakcję. Mam nadzieję, że efekty mojej
pracy pozwolą na rozwiązanie problemów diagnostycznych”
„Byłam mile zaskoczona, że wyniki mojej pracy inżynierskiej
okazały się przydatne w stworzeniu patentu, który został niedawno wdrożony”
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budownictwo
Wydział Inżynierii lądowej i środowiska

i

Budowanie niejedno ma imię. Nieważne, czy twardo stąpasz po
ziemi, czy może wolisz od czasu do czasu pobujać w obłokach –
u nas masz do wyboru wiele możliwości, od konstrukcji podziemnych, przez budowę dróg i kolei, do finezyjnego wznoszenia
konstrukcji mostowych czy też morskich farm wiatrowych. Aby
mieć pewność, że każdy student maksymalnie wykorzysta swoje
umiejętności i predyspozycje, przygotowaliśmy aż 11 profili: budowa dróg i autostrad, budownictwo ogólne, budownictwo wodne
i morskie, drogi szynowe, geotechnika, planowanie dróg i autostrad, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, modelowanie
konstrukcji inżynierskich, technologia i organizacja budownictwa,
konstrukcje mostowe. Jeżeli więc chcesz pozostawić po sobie
trwały ślad na powierzchni Ziemi, to ten kierunek jest dla właśnie
dla ciebie.

Argumenty za:

• zarówno w Polsce jak i w UE zapotrzebowanie na kadrę budowlaną cały czas utrzymuje wysoki poziom
• tylko po tych studiach można się starać o uprawnienia budowlane
• możliwość semestralnych wyjazdów do krajów UE
• co roku znajdujemy się w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektywy”

Praktyki, współpraca z firmami:

Wydział ma ponadprzeciętne powiązania z przemysłem. Naszymi
partnerami są wszystkie najważniejsze firmy budowlane w Polsce.
Dzięki organizowanym przez nie praktykom zawodowym przekonasz się, że kariera nie musi czekać na dyplom. Pokazując się od
najlepszej strony masz szansę na stałe zatrudnić się u swojego
praktykodawcy.

Ciekawostka:

Stadion piłkarski wybudowany z okazji EURO 2012, tunel pod
Martwą Wisłą, Bazylika w Licheniu — to tylko niektóre z obiektów
zaprojektowanych przez naszych Profesorów.
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Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•
•

biura projektowe
firmy wykonawcze
nadzór budowlany
produkcja materiałów budowlanych
instytuty naukowo-badawcze
przedmiot główny: matematyka/fizyka

Absolwent mówi...
„Studia to na szczęście nie tylko czas nauki, ale też zawierania nowych znajomości, czasami nawet przyjaźni na całe
życie. Okazji do integrowania się jest wiele — otrzęsiny, Rejs
Budowlańca, wyjścia na lodowisko, Bal Inżyniera, Dni Wydziału. Dyplom jest miłą pamiątką, ale atmosfera panująca na
wydziale — jeszcze lepszą”

chemia
Wydział Chemiczny

i

8 milionów koron szwedzkich otrzymało trzech naukowców,
którzy za zaprojektowanie i syntezę maszyn molekularnych
zostało uhonorowanych nagrodą Nobla. Wybór tego kierunku jest
pierwszym i najlepszym krokiem, jaki możesz postawić w drodze
do podobnych sukcesów. Na początku opanujesz podstawy chemii
i technologii chemicznej oraz biotechnologii, by potem zająć się
informatycznymi sposobami badania substancji chemicznych,
poczynając od skali atomu. Aparatura chemiczna nie będzie już
miała dla ciebie tajemnic.

Ciekawostki:

Masz słabość do gwałtownych reakcji chemicznych? Chcesz
udowodnić niedowiarkom, że gwoździe można wbić bananem?
Przyłącz się do Naukowego Koła Chemików, które poza pracą
naukową organizuje również pokazy popularnonaukowe i zajęcia
dla najmłodszych.
przedmiot główny: matematyka/fizyka/chemia

Argumenty za:

• zyskujesz kwalifikacje do pracy w przemyśle chemicznym
• dzięki szerokiej wiedzy z zakresu chemii i fizyki możesz kontynuować studia na wielu kierunkach

Praktyki, współpraca z firmami:

•
•
•
•

Lotos Lab
Spółka Wodno-Ściekowa SWARZEWO
Hamilton
Polska Akademia Nauk — Instytut Oceanologii

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•

przemysł chemiczny
firmy farmaceutyczne
ochrona środowiska
firmy związane z geologią, meteorologią, oceanografią, metalurgią
• jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące w przemyśle
chemicznym

Absolwent mówi…
„W czasie pierwszego roku byłem zdziwiony, że oprócz chemii
muszę się uczyć matematyki i fizyki. Okazało się jednak, że to
podstawy, które pomogły mi w nauce chemii, a co ważniejsze,
zagwarantowały pracę, w której jestem odpowiedzialny za
modelowanie procesów wdrażanych w przemyśle”
„Nie wiedziałam, jakie studia wybrać – interesuję się wiedzą
medyczną, ale nigdy nie chciałam być lekarzem. Po skończeniu studiów I stopnia podjęłam studia na kierunku biotechnologia. Dzisiaj robię doktorat z chemii fizycznej na Politechnice
Warszawskiej. Radzę sobie doskonale właśnie dzięki solidnym
podstawom”

Przewodnik po kierunkach | 9

chemia budowlana
Wydział chemiczny

i

Ten unikatowy kierunek umożliwia połączenie wiedzy z zakresu
nauk technicznych, chemicznych i inżynierii materiałowej. Wybierając go, poznasz zasady projektowania i dobierania materiałów
do różnych zastosowań budowlanych. Opanujesz technologie
syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki, materiałów
polimerowych i kompozytów. Nie zabraknie również wprowadzenia do specjalistycznego oprogramowania i baz danych. To studia
dla mobilnych. Pierwsze cztery semestry spędzisz na macierzystej
uczelni. Semestr 5. i 6. będzie realizowany na uczelniach partnerskich – Politechnice Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej.
Semestr 7. oznacza powrót do własnej uczelni. W czasie trwania
studiów masz do wyboru interesujące profile dyplomowania: analitykę chemiczną (Politechnika Gdańska), technologię polimerów
(Politechnika Łódzka), technologie materiałów ceramicznych
(Akademia Górniczo-Hutnicza).

Argumenty za:

• zyskasz wiedzę umożliwiającą samodzielne zaprojektowanie
i dobranie materiałów do różnych zastosowań budowlanych
• dowiesz się o badaniach, atestacji i certyfikacji wyrobów
• poznasz specjalistyczne oprogramowanie i komputerowe bazy
danych
• studiowanie na różnych uczelniach gwarantuje możliwość zdobywania wiedzy od różnych specjalistów, sprzyja poszerzeniu
horyzontów

CiekawostkI:

• Jesteśmy dumnymi posiadaczami certyfikatu „Studia z przyszłością”. To wyróżnienie przyznawane kierunkom wyróżniającym
się nowoczesnością koncepcji kształcenia i wysoką jakością
programu studiów. Absolwenci takich studiów są wyposażeni
w wiedzę szczególnie cenioną na rynku pracy.
• Nasi studenci nie muszą czekać na dyplom, by rozpocząć karierę
– niektórzy jeszcze przed zdobyciem tytułu inżyniera pracują
w zawodzie.
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Praktyki, współpraca z firmami:

• Lafarge
• Izopanel

Perspektywy zawodowe:

• technologie wytwarzania
• przetwórstwo i metody modyfikacji materiałów ceramicznych,
polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych
w przemyśle budowlanym
• technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów

przedmiot główny: matematyka/fizyka/chemia

ekonomia
Wydział Zarządzania i Ekonomii

i

Podobno jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Tutaj jednak nie zadowalamy się prostymi wyjaśnieniami. Wnikliwie przyglądamy się stosunkom międzynarodowym, lokalnym
uwarunkowaniom, ludzkim skłonnościom i wszystkiemu temu,
co wpływa na ciągły brak harmonii między ludzkimi potrzebami
a ograniczonymi zasobami. To fascynująca analiza danych liczbowych, które znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w naszym
codziennym życiu.

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•

administracja publiczna
instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe
doradztwo inwestycyjne
działy finansowe przedsiębiorstw
przedmiot główny: matematyka/geografia/historia

Argumenty za:

• możliwość wyspecjalizowania w ekonomii społecznej, międzynarodowej lub menadżerskiej
• świetne wyposażenie sal, komputery z najnowszym oprogramowaniem

Praktyki, współpraca z firmami:

• możliwość praktyk w najważniejszych instytucjach sektora
publicznego, NGO i stowarzyszeń
• program praktyk studenckich: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Gdyni, Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska, Urząd Morski w Gdyni, Urząd Miasta Rumi,
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Statystyczny
• możliwość studiowania za granicą w ramach programów
Erasmus+ oraz MOST

Ciekawostka:

Kiedy następnym razem sięgniesz po Big Maca, zapomnij o kalorycznych wyrzutach sumienia i pomyśl, że używasz jednego z narzędzi współczesnej ekonomii. Tak zwany Indeks Big Maca pozwoli
sprawdzić, czy waluta danego kraju jest niedowartościowana czy
przewartościowana względem amerykańskiego dolara.
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ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

i

Studia pierwszego stopnia to 2611 godzin fascynujących zajęć.
Pierwsze cztery semestry poświęcamy przedmiotom ogólnym,
podstawowym i kierunkowym. 5. semestr to przejście na skonkretyzowane strumienie — elektronikę albo telekomunikację. W ich
ramach w semestrze 7. następuje profilowanie, ściśle związane
z wyborem katedry, w której realizowany jest projekt dyplomowy
inżynierski. Wiedza specjalistyczna otrzymywana w ramach strumienia elektronika dotyczy m.in. pomiarów wielkości nieelektrycznych, podstaw mikroelektroniki, inżynierii układów i systemów
scalonych, techniki światłowodowej, procesorów sygnałowych,
interfejsów systemów elektronicznych, systemów wizualizacji
informacji, metod przetwarzania obrazów, techniki laserowej,
inżynierii mikrofalowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. W przypadku strumienia telekomunikacja omawia się m.in.
podstawy systemów informacyjnych, projektowanie systemów
bezprzewodowych, systemy radiokomunikacyjne, techniki
transmisji i komutacji, systemy operacyjne komputerów, sieci
komputerowe, przetwarzanie dźwięków i obrazów, systemy oraz
architektury i sieci telekomunikacyjne nowych generacji w tym
definiowane programowo, systemy i terminale multimedialne,
systemy echolokacyjne, podstawy radiofonii i telewizji.

Argumenty za:

•
•
•
•

kierunek gwarantuje aktualność wiedzy i umiejętności
zapewnia uniwersalne spojrzenie na technologie informacyjne
zabezpiecza przyszłość intelektualną i zawodową
umożliwia solidne wykształcenie

Perspektywy zawodowe:

• praca w firmach branży telekomunikacyjnej, sektora ICT, elektroniki przemysłowej i użytkowej
• konstrukcja systemów elektronicznych, integracja systemów
o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych
• praca związana z realizacją układów i urządzeń optoelektrycznych, systemów mikroelektrycznych, rejestracji i przetwarzania
oraz transmisji sygnałów foniczno-wizyjnych
• firmy związane z gospodarką morską, wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie telekomunikacyjne, zajmujące się nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi, a także operatorzy
sieci komórkowych oraz stacje radiowe i telewizyjne
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Praktyki, współpraca z firmami:

T-Mobile, Plus, Play, Orange, Nokia Solutions and Network, Alcatel
Lucent, ADVA Optical Networking, DGT, Platan, Sprint, Ericsson,
Motorola, EmiTel, Netia, Nortel, Networks, Intel, Flextronics, Tele
Mobile, Philips, Jabil Circuit, Radmor

Ciekawostki:

• Jako jedyna uczelnia w Polsce dysponujemy studiem nagraniowym, które umożliwia 24-śladową, w pełni cyfrową rejestrację
nagrań. Studio zostało ponadto zaadaptowane do potrzeb
realizacji nagrań efektów dźwiękowych do filmów (tzw. foley
studio).
• W rejonie Polski północnej jesteśmy jedynym wydziałem,
na którym uczymy projektowania układów scalonych.
przedmiot główny: matematyka/fizyka/informatyka

Absolwent mówi...
„Dzięki ukończeniu tych studiów potrafię przystosować się
do zazwyczaj specyficznych oczekiwań pracodawcy branży IT.
Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne (projekty, zajęcia
laboratoryjne) stały się fundamentem do realizacji zadań,
z którymi zmierzam się na co dzień w pracy zawodowej”
„Bardzo dobrze wspominam studia. Dały mi bardzo dużo cennych znajomości. Aktualnie prowadzę własną firmę z branży IT.
Studia na ETI przygotowały mnie do kreatywnego rozwiązywania wszelkich problemów”
„Wybrałam Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, ponieważ
dawał mi możliwość praktycznego wykorzystania fizyki.
Pracuję jako projektant urządzeń elektronicznych i codziennie
wykorzystuję zdobytą na studiach wiedzę”

ELEKTROTECHNIKA
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

i

Elektrotechnika to studia techniczne, na których poznasz wiele
aspektów związanych z energią elektryczną i jej wykorzystaniem.
Nasi wykładowcy zadbają o to, by przekazać ci wiedzę dotyczącą wytwarzania energii elektrycznej, jej przesyłania, rozdziału
oraz przetwarzania. Dowiesz się, jak zaprojektować instalacje
elektryczne, podłączyć system alarmowy w budynku oraz w jaki
sposób przesyłać energię na duże odległości. Poznasz też systemy
sterowania z procesorami sygnałowymi w napędach elektrycznych.
Studia obejmują również tematykę związaną z projektowaniem
i symulacją układów przekształtnikowych, programowaniem
mikrokontrolerów, sterowników PLC, tworzeniem aplikacji internetowych, czy też projektowaniem modeli 3D. Studiowanie to nie
tylko teoria, ale również praktyka. Podczas zajęć laboratoryjnych
uruchomisz silnik elektryczny, podłączysz przekształtnik oraz
przejedziesz się pojazdem elektrycznym.

Argumenty za:

Perspektywy zawodowe:

• praca w biurach projektowych
• tworzenie nowych urządzeń elektrycznych w działach badawczo-rozwojowych
• opracowywanie nowoczesnych układów energoelektronicznych
• oprogramowywanie układów elektronicznych
• kierowanie działami elektrycznymi i energetycznymi przedsiębiorstw
• wdrażanie nowych technologii
• praca w firmach związanych z maszynami elektrycznymi, elektroniką, sterowaniem, zabezpieczeniami, napędem elektrycznym, instalacjami OZE

Ciekawostka:

Na studiach znane pojęcia nabierają nowych znaczeń. Jeśli chcesz
wiedzieć, co gwiazdy i trójkąty mogą mieć wspólnego z branżą
elektryczną, spróbuj swoich sił właśnie na elektrotechnice.

•
•
•
•

duża różnorodność przedmiotów
doświadczona kadra naukowa
praktyczne zajęcia laboratoryjne
profesjonalnie oprogramowanie inżynierskie i wyposażenie
laboratoriów
• nowoczesne laboratorium LINTE^2

przedmiot główny: matematyka/fizyka

Praktyki, współpraca z firmami:

Po trzecim roku studiów w trakcie wakacji odbywają się obowiązkowe praktyki. Możemy się pochwalić wieloma podpisanymi
umowami o współpracy i prowadzeniem długoletniej współpracy
z kilkunastoma przedsiębiorcami, którzy rokrocznie zgłaszają
zapotrzebowanie na praktykantów.
• Energa Operator SA, Energa SA — promowanie edukacji oraz
stworzenie perspektyw zawodowych dla kierunkowo wykształconych absolwentów i doktorantów PG (stypendia fundowane)
• Danfoss Poland Sp. z o.o. — współpraca w zakresie prac badawczo-rozwojowych, praktyk i szkoleń
• MASTERS Sp. z o.o. — realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz podniesienie jakości kształcenia przyszłych kadr
• praktyki i szkolenia dla studentów: B&R Poznań, TMA Automation, Electro Croon Polska Sp. z o.o., EATON Electrical Group,
Elektromontaż Gdańsk
• praktyki i szkolenia dla studentów i pracowników: Schneider
Electric, PKP Intercity
• praktyki: Stocznia Remontowa, ELFECO, PKP Energetyka, SAG
Elbud Gdańsk

Absolwent mówi…
„Studia pozwoliły mi poznać pozornie tajemnicze zjawiska
związane z prądem elektrycznym. Laboratoria eksperymentalne pozwoliły mi rozwinąć umiejętności praktyczne, projekty
nauczyły mnie analitycznego myślenia i pracy w zespole.
Możliwości pracy po tym kierunku są nieskończone, a wyzwań
w dziedzinie elektrotechniki ciągle przybywa. Ja sam spełniam
się opracowując użyteczne dla człowieka systemy i urządzenia.
To ciekawa praca, a do tego jej rezultaty są szybko widoczne”
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ENERGETYKA (ENERGY TECHNOLOGIES/POWER ENGINEERING)
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Mechaniczny
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

i

Energetyka to budowa, wytwarzanie i eksploatacja maszyn energetycznych, proekologiczne technologie energetyczne oraz nowoczesne rynki energii. W zależności od wydziału, w toku kształcenia
kładzie się nacisk na różne jej aspekty — od elektroenergetyki,
odnawialnych źródeł energii, poprzez systemy energetyczne energetykę proekologiczną, a na maszynach przepływowych kończąc.
Specjalność Energy Technologies prowadzono na kursie w języku
angielskim jest realizowana w systemie Conceive, Design, Implement, Operate, którego idea zrodziła się w amerykańskim MIT,
i może być uznany za najskuteczniejszy w procesie pro-przemysłowego kształcenia inżynierów. To nowa wizja kształcenia oparta na
porzuceniu studiowania odrębnych dyscyplin na rzecz systemu
zintegrowanego, widzącego dla ich rozwiązania wielu obszarów
wiedzy, w tym nauk społecznych i zarządzania.
Uwaga! To kierunek międzywydziałowy prowadzony w języku
polskim i angielskim przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
Wydział Mechaniczny oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Argumenty za:

• odejście od projektowania, jako podstawy kształcenia inżynierów i przejście do myślenia systemowego „wyobraź sobie –
zaprojektuj – skonstruuj – oceń swoje rozwiązanie”
• kierunek powiązany z nowoczesnymi technologiami
• absolwenci mogą sprostać zarówno pracom projektowo-konstrukcyjnym, jak i pracom naukowo-badawczym, zarządzaniu
produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów
energetycznych
• kierunek pod patronatem Alstom Power Sp. z .o.o. i General
Electric (Wydział OiO)

Praktyki, współpraca z firmami:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alstom
General Electric
CADOR
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Det Norske Veritas
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych
EDF Wybrzeże
Lotos
GPEC
Polpharma
Energa SA
Stocznia Remontowa
TMA Automaticon
PKP Energetyka
mniejsze zakłady przemysłowe sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego

perspektywy zawodowe:

• przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych
• zakłady związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
• biura projektowo-konstrukcyjne
• przedsiębiorstwa doradczo-konsultingowe
• konwencjonalne i niekonwencjonalne elektrownie i elektrociepłownie
przedmiot główny: matematyka/fizyka

Ciekawostka:

Ilość konsumowanej energii elektrycznej jest miarą stopnia
cywilizacji społeczeństwa. W Polsce statystycznie używa się
ok. 3200 kWh/osobę, w krajach UE odpowiednio 6000–10000 kWh/
osobę. Przewiduje się jednak znaczący wzrost konsumpcji energii
elektrycznej.
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Absolwent mówi…
„Dokonanie sensownego wyboru studiów polega na pogodzeniu własnych zainteresowań z trendami obowiązującymi na
rynku pracy. Chyba każdy już wie, że znalezienie alternatywy
dla energii pochodzącej ze spalania kopalin to duże wyzwanie
— zasoby niebawem się przecież wyczerpią. Energetykę warto
więc traktować jako kierunek-inwestycję”

FIZYKA TECHNICZNA
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

i

W ciągu pierwszych trzech semestrów studiów poznasz podstawy
matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej i teoretycznej,
informatyki i programowania. W tym czasie możesz się zastanowić, która specjalizacja bardziej cię interesuje: fizyka stosowana,
informatyka stosowana, czy może konwersja energii. W pierwszym
przypadku dalsza nauka będzie nakierowana na zastosowania
metod fizycznych w nauce i technice. Druga opcja to programowanie w różnych językach, bazy danych, inżynieria oprogramowania,
algorytmy. Ostatnia — energetyka konwencjonalna, odnawialne
źródła energii, reaktory jądrowe i baterie słoneczne.
Uwaga! Jeżeli okażesz się wyjątkowo zdolnym studentem (i twoja
średnia ocen to potwierdzi), będziesz mógł starać się o indywidualny program studiów realizowany pod opieką wybranego
pracownika naukowego.

Argumenty za:

• zajęcia prowadzone w małych grupach
• możliwość korzystania z części infrastruktury naukowej wydziału
• studenci starszych lat uczestniczą w badaniach naukowych
prowadzonych w katedrach
• przygotowanie do obsługi nowoczesnej i skomplikowanej aparatury pomiarowej stosowanej w wielu dziedzinach nauki

Perspektywy zawodowe:

• laboratoria i ośrodki naukowo-badawcze (instytuty Polskiej
Akademii Nauk, polskie i zagraniczne uczelnie)
• szkolnictwo
• firmy wytwarzające nowoczesne urządzenia pomiarowe
• firmy pośredniczące w transferze osiągnięć nauki do świata
gospodarki
• firmy branży energetycznej projektujące i produkujące turbiny
parowe i gazowe
• firmy projektujące i instalujące systemy fotowoltaiczne i farmy
wiatrowe
• sektor informatyczny

Ciekawostka:

W ramach projektu SkyPG nasi studenci wysłali w dolne warstwy
stratosfery balon meteorologiczny z autorskim układem sond
pomiarowych (sprawdź koniecznie na YouTube!).
przedmiot główny: matematyka/fizyka/informatyka

Praktyki, współpraca z firmami:

Energa Obrót, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, GPEC, OPEC
Gdynia, elektrociepłownie, firma XDISC specjalizująca się w wytwarzaniu paneli fotowoltaicznych, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu,
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, firmy informatyczne.
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GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

i

Geodeta działa jak klamra, która spina nawet największe inwestycje budowlane. To on zaczyna prace na placu budowy, wytyczając
i lokalizując inwestycję. Ostatni je też kończy, wykonując powykonawczy pomiar inwentaryzacyjny, będący podstawą do naniesienia zbudowanych obiektów na mapy. Staramy się więc edukować
efektywnie i z myślą o współczesnych wymaganiach gospodarki,
ciągle nienasyconej specjalistyczną kadrą inżynierską.

Argumenty za:

• ukończenie studiów umożliwia staranie się o uprawnienia
zawodowe w geodezji i kartografii
• dzięki współpracy i pozycji międzynarodowej Politechniki Gdańskiej można korzystać z semestralnych wyjazdów do krajów UE
• nie jesteśmy modni tylko chwilowo — niezmiennie cieszymy się
wysokim zainteresowaniem kandydatów

Ciekawostki:

• Geodezja i kartografia znajduje zastosowanie w różnych
dziedzinach. Metody fotogrametrii i teledetekcja, najczęściej
kojarzone z obserwacją globu ziemskiego oraz topografią, są
wykorzystywane na potrzeby sztucznej inteligencji, medycyny,
tworzenia gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości.
• Na dziedzińcu im. Jana Heweliusza znajduje się wahadło
Foucaulta, które pozwala zmierzyć ruch obrotowy Ziemi — na
ćwiczeniach pojawi się okazja do sprawdzenia tej możliwości.
przedmiot główny: matematyka/fizyka/informatyka/geografia

Praktyki, współpraca z firmami:

Jako nasz student będziesz mógł korzystać z praktyk zagranicznych i współpracy WILiŚ z największymi firmami budowlanymi.
Po I i II roku nauki weźmiesz udział w politechnicznych praktykach,
które obejmują podstawy pomiarów geodezyjnych, pozycjonowanie satelitarne i wykorzystanie metod fotogrametrycznych
w pracy geodety. Po ukończeniu III roku będą cię czekały 4-tygodniowe praktyki zawodowe, które możesz zrealizować w firmach
działających w dziedzinie zbieżnej z kierunkiem studiów.

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•

przedsiębiorstwa geodezyjne, geomatyczne i geoinformatyczne
urzędy i instytucje
firmy budowlane, stoczniowe
uczelnie i instytuty naukowo-badawcze
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Absolwent mówi…
„W ciągu kilku lat nauki zdobyłem nie tylko teoretyczną wiedzę
i praktyczne umiejętności dotyczące pomiarów inżynierskich,
ale też podstawową wiedzę z zakresu budownictwa. W życiu
zawodowym to atut, który daje przewagę już na samym
początku kariery”

GOSPODARDKA PRZESTRZENNA
Wydział Architektury

i

To kierunek dla osób zainteresowanych gospodarowaniem
przestrzenią miast, wsi, osiedli oraz krajobrazów otwartych,
w sposób funkcjonalny, zrównoważony i przyjazny dla wszystkich użytkowników. W procesie kształcenia nauczysz się zasad
sporządzania dokumentów planistycznych, prognostycznych,
studialnych i o charakterze koordynacyjnym powstających na
poziomie miasta i gminy. Zrozumiesz zasady prowadzenia polityki
rozwoju i polityki przestrzennej w skali regionu i kraju, zapoznasz
się też z narzędziami ich realizacji. Poza tym poznasz nowoczesne
techniki komputerowe w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a poznając zasady pozyskiwania funduszy unijnych dowiesz się, jak skutecznie można
rozwijać określone obszary.

Ciekawostka:

Wydział Architektury PG jest członkiem Association of European
Schools of Planning oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku
Gospodarka Przestrzenna. Z gościnnymi wykładami przyjeżdżają
m.in. przedstawiciele wiodących światowych uniwersytetów –
paryskiej Sorbony, Massachusetts Institute of technology (MIT),
HafenCity University z Hamburga, Hong Kong University czy
Middle East University of Technology w Ankarze.
przedmiot główny: matematyka/geografia

Argumenty za:

• interdyscyplinarny charakter studiów
• ćwiczenia terenowe
• nacisk położony na nowoczesne techniki komputerowe

Praktyki, współpraca z firmami:

W ramach studiów przewidziane są praktyki związane z percepcją
przestrzeni oraz wprowadzeniem studentów w realia pracy urbanisty. Realizują je różne firmy i instytucje zajmujące się kształtowaniem przestrzeni. Dodatkowo część programu realizujemy we
współpracy z kluczowymi firmami z regionu, których przedstawiciele prowadzą zajęcia przybliżające studentów do realiów wykonywania zawodu urbanisty w różnych kontekstach i sytuacjach.

Perspektywy zawodowe:

• prywatne firmy, sektor publiczny
• biura projektowe
• administracja samorządowa i rządowa wszystkich szczebli
w zakresie realizacji i nadzoru polityki planistycznej gmin
• doradztwo inwestycyjne

Absolwent mówi…
„Gospodarka przestrzenna to wcale nieczęsty kierunek na
krajowych wydziałach architektury. To nas wyróżnia i pozwala
na zdobycie wiedzy, której nie zdobędziemy na żadnej innej
uczelni. Dodatkowo liczne zajęcia z praktykami pozwalają
poszerzyć wiedzę i horyzonty”
„To bardzo praktyczne studia. Miałem możliwość tworzenia
projektów urbanistycznych w różnej skali (regionu, miasta,
osiedla, dzielnicy), co ułatwiło mi interpretowanie przepisów
architektoniczno-urbanistycznych. W trakcie trwania studiów
każdy miał też możliwość rozwoju w różnych dziedzinach:
urbanistyki, ekonomii, zarządzania projektami. Dzięki temu
szukanie pracy okazało się o wiele prostsze”

Przewodnik po kierunkach | 17

INFORMATYKA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

i

Studia informatyczne na Wydziale ETI to niemal synonim porządnego wykształcenia, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki.
Przyczynia się do tego starannie opracowany program studiów. Na
pierwszych czterech semestrach przekazujemy wiedzę z zakresu
przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Po 4. semestrze dajemy możliwość wybrania jednego z dwóch strumieni
— aplikacji lub systemów. Semestry 5. i 6. upływają pod znakiem
przyswajania wiedzy specjalistycznej według oddzielnych programów. W semestrze 7. w ramach strumieni następuje wybór profilu
dyplomowania. W toku studiów staramy się wzbogacać naszych
studentów o kompetencje potrzebne m.in. do prowadzenia
obliczeń naukowo-badawczych, tworzenia nowoczesnych aplikacji
internetowych oraz elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych. Nie zapominamy o programowaniu w różnorodnych
środowiskach przetwarzania równoległego i wielowątkowego:
CUDA, Intel Xeon Phi, a także inteligentnych systemach przetwarzania wiedzy, środowiskach gridowych, klastrowych i superkomputerowych. Studenci zainteresowani bazami danych i systemami
teleinformatycznymi (w szczególności technologiami przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych oraz sieciowym
wsparciem technologii webowych) również nie będą rozczarowani.

Argumenty za:

• Nadążamy za ekspresowo rozwijającymi się technologiami
informatycznymi. Każdego roku uaktualniamy i uatrakcyjniamy
ofertę dydaktyczną, a zmiany wprowadzamy w porozumieniu
ze studentami.
• Przekazujemy wiedzę ułatwiającą natychmiastowe odnalezienie się na rynku pracy.
• Nasi absolwenci-inżynierowie nie mają kłopotu z szukaniem
pracy — to praca szuka ich. Żeby utrzymać ich w sali wykładowej uczelnia musi naprawdę dbać o atrakcyjność zajęć!

Praktyki, współpraca z firmami:

m.in. Google, Microsoft, Amazon, FancyFon, Intel, Boeing-Jeppesen, Petrobaltic, Instytut Morski
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Perspektywy zawodowe:

• firmy wytwarzające oprogramowanie komputerowe — stanowisko dewelopera, projektanta, analityka
• firmy wytwarzające systemy internetowe
• administracja systemów i sieci komputerowych, zapewnianie
bezpieczeństwa informacji
przedmiot główny: matematyka/fizyka/informatyka

Ciekawostki:

• Posiadamy najlepiej w Polsce wyposażone laboratoria dydaktyczne sieci komputerowych, co zostało potwierdzone opiniami
zarówno studentów jak i państwowych komisji akredytacyjnych. Dostęp do sprzętu firmy Cisco (ponad sto jednostek
sieciowych) jest większy niż w Akademiach Cisco. Liczba
prostych i zaawansowanych urządzeń sieci bezprzewodowych
i przewodowych dochodzi do tysiąca.
• Pierwsza kamera internetowa została zainstalowana w 1991
w pokoju socjalnym Uniwersytetu Cambridge. Nie był to wielki
eksperyment naukowy — pracownicy chcieli po prostu kontrolować, czy dzbanek do kawy jest pełny.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

i

Jeżeli poza naukami technicznymi masz też słabość do medycyny, inżynieria biomedyczna jest strzałem w dziesiątkę. W ciągu
pierwszych czterech semestrów poznasz przedmioty ogólne,
podstawowe i kierunkowe. Po 4. semestrze nadchodzi czas wyboru
jednego z czterech specjalistycznych strumieni: elektroniki
w medycynie, informatyki w medycynie, chemii w medycynie lub
fizyki w medycynie. Ostatni semestr to profilowanie w obrębie
wymienionych strumieni. Studenci kształceni na specjalności
elektronika w medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu
inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. W ramach specjalności informatyka w medycynie ukazujemy
zasady tworzenia programów i systemów informatycznych oraz
przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych. Program fizyki w medycynie opiera
się na radiobiologii, fizyce jądrowej, technikach wykorzystania promieniowania, bezinwazyjnej diagnostyce i terapii oraz metodach
obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG). Chemia w medycynie to przede
wszystkim chemia bioorganiczna, medyczna, farmaceutyczna, chemia analityczna i analityka klinicznej, a także chemia materiałowa.
Uwaga! To kierunek międzywydziałowy. Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki jest wiodący i przeprowadza nabór
na studia, część specjalności jest natomiast oferowana przez
Wydział Chemiczny oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej.

Argumenty za:

• jeden z nielicznych kierunków,  na których swoje talenty mogą
rozwijać „umysły wybitnie ścisłe” o zamiłowaniu biologicznomedycznym
• nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna
• studia interdyscyplinarne, kształtujące specjalistów gotowych
na rozwiązywanie problemów inżynierskich w odniesieniu do
skomplikowanej i wrażliwej materii organizmu żywego

Praktyki, współpraca z firmami:

• placówki medyczne – pracownie diagnostyki i radioterapii,
zakłady fizyki medycznej oraz medycyny nuklearnej
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
• Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu
Warszawskiego

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Hamilton
Polpharma
Orlen Laboratorium Sp. z o.o.
Lotos Lab Sp. z o.o.
Merk Laboratorium
MKJ Radiologia
MaxRay
POLON-ALFA w Bydgoszczy

Perspektywy zawodowe:

• szpitale i kliniki wykorzystujące diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię
• firmy wprowadzające na rynek nowoczesną aparaturę medyczną
• praca w laboratoriach wyposażonych w aparaturę analityczną
i diagnostyczną
• przemysł syntezy organicznej
• firmy zajmujące  się produkcją sprzętu i oprogramowania do
pomiarów z obszaru ochrony przed promieniowaniem, a także
inżynierii biomedycznej
• pracownie fizyki medycznej
• stacje SANEPID
przedmiot główny: matematyka/fizyka/chemia/informatyka

Absolwent mówi…
„Studia… wspominam bardzo mile. Dobra atmosfera, świetny
kontakt z wykładowcami i coraz nowszy sprzęt pomiarowy
pozwalają na ciekawe dyplomy. W tej chwili pracuję w szpitalu
jako specjalista ds. aparatury medycznej”
„Kiedy ubiegałem się o staż w Siemens Healthcare na stanowisko serwisanta sprzętów medycznych okazało się, że wiedza
ze specjalności fizyka bardzo się przydała na teście wiedzy
technicznej, który był pierwszym etapem rekrutacji. Byłem
pytany np. o chemiluminescencję, adsorpcję, absorpcję, nadprzewodnictwo… Teraz jestem zaproszony do ostatniego etapu,
jako «1 z n» spośród pierwotnych stu kandydatów”
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INŻYNIERIA DANYCH
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Zarządzania i Ekonomii

i

Podejmowanie ważnych decyzji opiera się na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji. Inżynieria danych pomaga w zrealizowaniu tego celu, łącząc doświadczenia i wiedzę z dwóch obszarów:
informatyki i zarządzania. Studenci kierunku dowiadują się, jak
postępować z dużymi ilościami danych pochodzącymi z różnych
źródeł, uczą się również je interpretować. Wszystko to w oparciu
o programy i algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki, statystyki i ekonomii. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych
można mieć pewność, że po ukończeniu studiów nie zostaniemy
jedynie teoretykami, lecz fachowcami przygotowanymi do działania w biznesie.

Perspektywy zawodowe:

• zarówno działy IT firm, gdzie wiedzę informatyczną można
spożytkować dla strategicznych celów biznesowych, jak i działy
ekonomiczne, gdzie można wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną dla zidentyfikowania potrzeb informatycznych firmy
• pośredniczenie między projektującymi narzędzia informatyczne a kadrą kierowniczą przedsiębiorstw
• szeroko pojęty biznes – bankowość, finanse, marketing
przedmiot główny: matematyka/fizyka/informatyka

Uwaga! To kierunek międzywydziałowy prowadzony przez Wydział
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Argumenty za:

• ogromne zapotrzebowanie firm na specjalistów łączących
umiejętności informatyczne z wiedzą ekonomiczną
• możliwość specjalizacji po 4. semestrze w kierunku „twardym”
(zaawansowana analiza danych) lub „miękkim” (zarządzanie
i ekonomia)
• nowoczesne laboratoria
• kierunek unikatowy w skali kraju

Praktyki, współpraca z firmami:

• praktyki w firmach Wybrzeża z branży IT
• w ramach części przedmiotów pewne bloki tematyczne, w tym
wykłady, prowadzone przez specjalistów z firm; nauka pod
okiem wysoko wyspecjalizowanych praktyków
• wykorzystywanie podczas zajęć najnowszego, zalecanego przez
specjalistyczne firmy oprogramowania
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Ciekawostka:

Redakcja magazynu Harvard Business Review, prestiżowego pisma
dla menadżerów, uznała inżynierię danych (data science) za najbardziej atrakcyjny zawód XXI wieku.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny

i

O tym, czy dany przedmiot sprawdzi się w użyciu, w dużej mierze
decydują cechy materiałów wykorzystanych do jego produkcji.
Ich projektowaniem, wytwarzaniem i ciągłym udoskonalaniem
zajmuje się właśnie inżynieria materiałowa. Korzystają na tym
niemal wszystkie gałęzie przemysłu. Wyświetlacze nowoczesnych
telefonów, tworzywa sztuczne, coraz lżejsze i odporne na zniszczenia elementy używane w przemyśle lotniczym, implanty — to
tylko kilka dowodów na olbrzymią wartość wiedzy o materiałach.
W toku studiów opanujesz matematykę, fizykę, chemię i informatykę. Poznasz również konkretne zagadnienia związane
z tworzeniem nowych materiałów, materiałami konstrukcyjnymi,
inżynierią korozyjną, materiałami polimerowymi, komputerowym
modelowaniem, zastosowaniem materiałów specjalnych (używanych w agresywnych lub nietypowych warunkach) i tych mających
kontakt z żywymi organizmami.
Uwaga! To kierunek międzywydziałowy, prowadzony przez
Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej oraz Wydział Mechaniczny.

Argumenty za:

• zdobyta wiedza okaże się przydatna w każdej dziedzinie przemysłu, nauki i codziennego życia
• fascynujące zajęcia praktyczne prowadzone w laboratoriach
wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy
• możliwość realizowania prac dyplomowych za granicą m.in.
w ramach programu Erasmus+

Praktyki, współpraca z firmami:

Michelin Polska SA, Drutex, Netzch Polska, Stocznia Remontowa,
ABB, Instytuty PAN, Hamilton, Lotos. Dążymy również do realizowania projektów dyplomowych indywidualnych lub zespołowych
we współpracy z firmami i zakładami przemysłowymi. Sprzyja
temu system organizacji praktyk oraz wydawanie tematów projektów o charakterze utylitarnym.

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•
•

przemysł materiałów budowlanych
przemysł energetyczny
stocznie
firmy wytwarzające materiały biomedyczne i implanty
przedsiębiorstwa zajmujące się nowoczesnymi materiałami
stosowanymi w medycynie
• laboratoria i instytuty badawcze
• instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem
wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, technologii materiałowych i komputerowego wspomagania w technice

Ciekawostka:

W 2015 roku na terenie kampusu PG oddano do użytku budynek
Nanotechnologii B, w którym znajdują się specjalistyczne laboratoria inżynierii materiałowej, m.in. laboratorium elektronowej mikroskopii skaningowej, laboratorium biomateriałów, laboratorium
materiałów kompozytowych, materiałów spiekanych, laboratoria
badań nieniszczących i niszczących.
przedmiot główny: matematyka/fizyka/chemia

Absolwent mówi…
„Karierę zawodową zaczęłam już w trakcie studiów. Temat
mojej pracy dyplomowej wynikał z potrzeb firmy, w której się
zatrudniłam”
„Na praktyce w Michelinie okazało się, że o gumie wiem więcej niż znaczna część pracowników”
„Studia na inżynierii materiałowej dały mi naprawdę wszechstronną wiedzę o materiałach. Teraz jestem w stanie szybko ją
uzupełniać i dostosować się do potrzeb pracodawcy”
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INŻYNIERIA MECHANICZNO–MEDYCZNA
Wydział Mechaniczny

i

Nasi studenci zdobywają 90% wiedzy inżynierii mechanicznej, jaką
się uzyskuje na kierunku budowa maszyn, mogą się więc uważać
za pełnoprawnych inżynierów mechaników. Oprócz tego zdobywają również wiedzę z biomechaniki, biomateriałów, anatomii i fizjologii człowieka, chirurgii, interny, biochemii, ortopedii, kardiologii,
laryngologii, neurologii, rehabilitacji, protetyki i innych fascynujących zagadnień. Wybór specjalności pozwala na ukierunkowanie
w stronę projektowania urządzeń medycznych lub protetyce
i implantologii. W poszerzaniu wiedzy i umiejętności pomagają
pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i wykładowcy
z otoczenia gospodarczego.
Uwaga! To unikatowy kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem
Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Argumenty za:

• staniesz się pełnoprawnym inżynierem mechanikiem
• posiądziesz wiedzę medyczną trudną do samodzielnego pozyskania
• poznasz specyfikę wprowadzania urządzeń medycznych na
rynek
• dowiesz się, co we współczesnej medycynie jest możliwe,
a co nie

Ciekawostki:

• Prawie 80% studentów tego kierunku to panie.
• Studenci IMM byli pomysłodawcami i organizatorami I studenckiej Konferencji „Mechanicy w Medycynie”.
• Chociaż pierwszy nabór na inżynierię mechaniczno-medyczną
odbył się w 2007 r., to niektórzy jego absolwenci już są doktorami nauk technicznych.
• Wiele rozwiązań projektowych będących efektem projektów
dyplomowych (jak choćby POMYKACZ 2012, Uchwyt Kości
Skroniowej) i prac dyplomowych magisterskich jest podstawą
wniosków patentowych i wdrożeń przemysłowych.
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Praktyki, współpraca z firmami:

• firmy produkujące sprzęt medyczny (TERMA Urządzenia Medyczne, LeviCare)
• firmy zajmujące się implantologią (np. European Dental Implant
Institute Vivadental)
• przemysłowe centra badawcze (np. Zespół Inżynierii Medycznej
CTO z programem Sztuczne Serce)
• kliniki medyczne (np. Klinika Rehabilitacji UCK Gdańsk)

Pespektywy zawodowe:

• praca w charakterze projektanta, konstruktora i technologa oraz kierownika produkcji i eksploatacji mechanicznych
urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych
i rehabilitacyjnych
• prowadzenie przedsiębiorstwa wytwarzającego sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego
• praca w firmie projektującej i wytwarzającej sztuczne narządy
i protezy, naprawa wymienionych urządzeń
• szpitale, sanatoria, placówki rehabilitacyjne — inżynier
zarządzający sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą
wyposażenia technicznego
przedmiot główny: matematyka/fizyka/chemia

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

i

Inżynieria środowiska to kierunek techniczny zajmujący się
twórczym zmienianiem otaczającego nas środowiska. Robimy to,
co sprawia, że nasze codzienne życie nie tylko jest wygodniejsze,
ale również… lepiej pachnie. Ujęcia wody, wodociągi, kanalizacje,
oczyszczalnie ścieków, systemy ogrzewcze, wentylacyjne, gazowe
— o wszystkich tych zagadnieniach możemy, i będziemy mówili
z pasją godzinami. Jeśli więc nie chcesz być tylko biernym obserwatorem swojego otoczenia, wiesz jaki kierunek wybrać.

Argumenty za:

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•
•

biura projektowe
firmy wykonawcze
nadzór budowlany
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
jednostki administracji państwowej i samorządowej związane
z ochroną środowiska
• instytuty naukowo-badawcze
przedmiot główny: matematyka/fizyka/biologia/chemia

• możliwość zatrudnienia w branży sanitarnej w roli projektanta
lub wykonawcy
• stałe zapotrzebowanie na kadrę inżynierską w gospodarce
polskiej i unijnej
• opcja wyjazdów semestralnych do krajów UE

Praktyki, współpraca z firmami:

W kwestii praktyk zawodowych nikogo nie zostawiamy samego —
zapewniamy ich realizację wszystkim naszym studentom. Dzięki
współpracy z naszymi partnerami będziesz mógł wykorzystać
zdobytą wiedzę, a jeśli pokażesz się od swojej najlepszej strony,
praktykodawca szybko może się zamienić w pracodawcę.

Ciekawostka:

Kreujemy zdolnych inżynierów, ale i odpowiedzialnych urzędników, prezesów, dyrektorów. Wśród naszych absolwentów
znajduje się m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,
Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, czołowi
pracownicy Gdańskich Wodociągów, Gdańskich Wód itp.
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KONSERWACJA I DEGRADACJA MATERIAŁÓW
Wydział Chemiczny

i

Nieodłącznym elementem rozwoju cywilizacyjnego jest projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie nowych materiałów. Wiedzę
dotyczącą tej działalności przekazuje właśnie nasz kierunek,
stanowiący niejako połączenie techniki z naukami humanistycznymi. Dzięki niemu możesz się przyczynić do zachowania nie tylko
dóbr użytkowych, ale i dzieł sztuki, obiektów architektonicznych
i artefaktów archeologicznych. Badanie takich obiektów pozwala
na poznanie ich historii, znaczenia oraz wydarzeń, w których były
wykorzystane. Niektórzy porównują te badania do poznawania
DNA żyjących organizmów. To jednak nie wszystko, ponieważ opanujesz wiedzę o ochronie metali i stopów przed korozją, a także
poznasz właściwości szkła, ceramiki, drewna, polimerów, kompozytów, a nawet papieru.

Argumenty za:

• zdobyta wiedza pozwoli na wdrożenie opracowanych przez
ciebie metod mających na celu ochronę wielu obiektów
• możliwość pracy w wielu gałęziach przemysłu
• praca w małych grupach, która umożliwia indywidualne podejście do studentów

Praktyki, współpraca z firmami:

• FAST
• Stocznia Gdańska
• Remontowa Coating&Equipment

Perspektywy zawodowe:

• stocznie
• przemysł chemiczny
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CIEKAWOSTKA

W trakcie studiów masz możliwość ukończenia specjalistycznych
kursów. Jednym z najczęściej wybieranych jest „Kurs inspektorów
powłok malarskich”. Certyfikat ukończenia dostaniesz dopiero
po zakończeniu studiów, ale niejeden pracodawca udowodni,
że czekanie się opłaca.
przedmiot główny: matematyka/fizyka/chemia

MATEMATYKA
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

i

Jak zauważył niegdyś Hugo Steinhaus – „matematyk zrobi to
lepiej”. O prawdziwości tego stwierdzenia można się łatwo przekonać wybierając nasze studia matematyczne. Podzieliliśmy je na
trzy specjalności, aby studenci mogli lepiej rozwijać swoje pasje.
Zainteresowani medycyną, ekologią, biotechnologią i informatyką
powinni wybrać biomatematykę. Zorientowani na komputerowe
modelowanie i programowanie oraz ciekawi geometrycznego
postrzegania otaczającej nas rzeczywistości mogą wybrać matematykę stosowaną. Dla tych, którzy interesują się zagadnieniami
ubezpieczeń, rynków finansowych, a także inżynierią danych (m.in.
Big Data), idealnym rozwiązaniem będzie matematyka finansowa.

matematyką finansową
• pracowitość pozwala na osiągnięcie poziomu wiedzy na światowym poziomie
• absolwenci znajdują pracę wszędzie tam, gdzie wymagana
jest wiedza z zakresu analityki biznesowej — jedna ze ścieżek
specjalności kończy się certyfikatem SAS

Uwaga! Jeżeli okażesz się wyjątkowo zdolnym studentem (i twoja
średnia ocen to potwierdzi), będziesz mógł się starać o indywidualny program studiów. Wybitnie utalentowani mogą również liczyć
na „patronat” swojego opiekuna naukowego.

• firmy biotechnologiczne, informatyczne
• analityk w działach informatycznych, sprawozdawczych, planistycznych i logistycznych
• statystyka (medycyna, instytucje finansowe)
• sektor ICT
• gry komputerowe
• analityka biznesowa (business intelligence)
• sektor bankowy
• finanse i rachunkowość

Argumenty za:
biomatematyką
• najszybciej rozwijający się sektor zastosowań matematyki
• możliwość zrozumienia i sterowania procesami zachodzącymi
w układach biologicznych, organizmie człowieka i systemach
społecznych
• połączenie wiedzy matematycznej, biologicznej i informatycznej
• program pokrywający się z najlepszymi programami biomatematyki/bioinformatyki w UE
matematyką stosowaną
• ciekawe i zróżnicowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym
laboratoria komputerowe
• uniwersalne wykształcenie dające możliwość dalszej nauki
zarówno na kierunkach o profilu technicznym jak i uniwersyteckim
• atrakcyjna perspektywa kontynuowania nauki na studiach
magisterskich – nowa specjalność geometria i grafika komputerowa

Praktyki, współpraca z firmami:

Gdański Uniwersytet Medyczny, firmy biotechnologiczne, banki,
firmy ubezpieczeniowe, instytucje finansowe

Perspektywy zawodowe:

przedmiot główny: matematyka/fizyka/informatyka

Ciekawostki:

• Aby wybrać specjalność biomatematyka nie musisz być biegły
w biologii — w trakcie studiów nauczymy cię tego, co niezbędne.
• Nasi absolwenci robią doktoraty pod okiem naukowców światowej klasy,  jak choćby profesor Monique Jeanblanc, jednej z najlepszych specjalistek zajmujących się matematyką finansową.
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MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Wydział Mechaniczny

i

Podstawą tych studiów są fundamenty mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania
i eksploatacji urządzeń oraz technik i narzędzi komputerowych
do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania, wytwarzania
i eksploatacji maszyn. W zależności od wybranej specjalizacji
nacisk jest kładziony również na urządzenia cieplno-przepływowe
i aparaturę przemysłową, pojazdy i maszyny robocze oraz układ
napędowe lub technologię maszyn i materiałów konstrukcyjnych.

Ciekawostka:

Udoskonalanie pojazdu napędzanego ogniwem paliwowym, budowa symulatora lotów — takie doświadczenie możesz zebrać, jeśli
wstąpisz do jednego z 5 kół naukowych Wydziału Mechanicznego.
przedmiot główny: matematyka/fizyka

Argumenty za:

• wszechstronne wykształcenie (dobór materiałów, konstruowanie maszyn, obsługa urządzeń mechanicznych i systemów
sterowania) na wysokim poziomie naukowym
• mała podaż absolwentów z zakresu inżynierii mechanicznej to
większe szanse na dobrze płatną pracę
• elitarny charakter studiów
• wielu prezesów i właścicieli największych firm w Polsce północnej to absolwenci tego kierunku

Praktyki, współpraca z firmami:

Wydział Mechaniczny współpracuje z kilkudziesięcioma firmami
w ramach praktyk studenckich, projektów zespołowych oraz prac
dyplomowych inżynierskich. Niektóre z nich przyjmują studentów
na rozszerzone, wielomiesięczne praktyki studenckie, np. Federal
-Mogul Bimet S.A., Eaton Truck Components Sp. z o.o.

Perspektywy zawodowe:

• firmy z zakresu wytwarzania elementów maszyn i produkcji
konstrukcji stalowych, np. produkcja i serwis systemów hydrauliki siłowej, chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji, branży
„automotive”, stocznie, rafinerie
• małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe
wykorzystujące urządzenia mechaniczne, np. firmy transportowe, przemysłu spożywczego, firmy serwisowe, handlowe
i remontowe
• biura konstrukcyjne oraz ośrodki badawczo – rozwojowe
• jednostki akredytacyjne i atestacyjne, administracja publiczna
• duża liczba absolwentów kierunku zakłada własne firmy
z zakresu innowacyjnych technologii
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Absolwent mówi…
„Wartość inżyniera mechanika wzrasta wraz z jego wiekiem,
czego nie można obecnie powiedzieć o wielu zawodach”
„Po zakończeniu studiów pracy w zawodzie poszukuje się
średnio 2–3 tygodnie, ale większość z nas pracuje w swojej
specjalności już na ostatnim roku studiów”

MECHATRONIKA
Wydział Mechaniczny

i

Mechatronika jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin
nauki i techniki. Bazuje na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności
z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania, projektowania
i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych. Współczesna
mechatronika ewoluuje w dwóch kierunkach: systemów mechatronicznych (rozwój inteligentnych zespołów i podzespołów)
i projektowania mechatronicznego (metody formułowania i rozwiązywania problemów tworzenia i obsługi systemów inteligentnych). Od 5. semestru studiów większość zajęć praktycznych jest
realizowana w formie projektów zespołowych, polegających na
rozwiązywaniu określonych problemów inżynierskich. Służą temu,
wraz z dotychczas istniejącą bazą laboratoryjną, nowopowstałe
pracownie: Programowania i Modelowania Systemów Mechatronicznych, Zastosowań Informatyki w Mechatronice, Elektrotechniki Pojazdowej, Pomiarów Dynamicznych, Automatyzacji Procesów
Technologicznych, Mikronapędów, Pneumatyki, Elementów
i Systemów Mechatronicznych, Układów Zasilania Silników.

Argumenty za:

• opanujesz zasady formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego w zakresie konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania
maszyn i procesów roboczych
• przygotujesz się do realizacji interdyscyplinarnych projektów
zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach
produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach
automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych
zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektromechanicznych
• zaczniesz się posługiwać specjalistycznym językiem obcym na
poziomie, który umożliwi ci jego swobodne wykorzystywanie
• w ramach m.in. programu Erasmus+ możesz rozwinąć swoje
umiejętności i zdobyć doświadczenie na studiach zagranicą

Praktyki, współpraca ze firmami:

•
•
•
•
•
•
•

m.in. LONZAPET Sp. z o.o., Gdańsk
Grupa EnergoControl, Kraków
Grupa LOTOS S.A., Gdańsk
Energomontaż Północ Gdynia (EPG) Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A., Tuchola
vMACH Engineering GmbH, Markt Indersdorf, Niemcy
INTES GmbH, Stuttgart, Niemcy

Perspektywy zawodowe:

• projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów mechatronicznych w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym,
sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym
• nadzór nad użytkowaniem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych, instytucjach, stacjach serwisowych
i diagnostycznych
• praca w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
• poradnictwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu budowy
i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
• prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej
• kierowanie i uczestniczenie w pracach innowacyjnych zespołów
badawczych i przemysłowych
przedmiot główny: matematyka/fizyka

Ciekawostka:

Nasi studenci mierzą wysoko. Mechatronika miała swoje święto
w postaci International Conference Mechatronics Gdańsk 2015 —
studenci również przyczynili się do sukcesu tego spektakularnego
wydarzenia!
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NANOTECHNOLOGIA
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

i

Istotą nanotechnologii jest badanie, sterowane tworzenie
i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach. To nauka przyszłości, która może być
wykorzystana w wielu dziedzinach, m.in. elektronice, technologiach materiałowych, medycynie, farmacji. Dzięki nanotechnologii
możliwe jest stworzenie m.in. materiałów o niezwykłych właściwościach (bardzo lekkie materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej, niebrudzące się tkaniny), przenośnych laboratoriów do
natychmiastowych analiz, aparatów wszczepianych do organizmu
i monitorujących stan zdrowia, czy też nanostruktur pomocnych
w precyzyjnym dostarczaniu leków. Wiedzę przekazujemy przez
przedmioty podstawowe i specjalistyczne z zakresu podstaw
nanotechnologii, komputerowego modelowania materiałów,
technologii otrzymywania nanomateriałów oraz fizycznych i mechanicznych badań nanomateriałów. Oprócz wykładów i ćwiczeń
rachunkowych studenci uczestniczą w zajęciach w laboratoriach
specjalistycznych, mają dostęp do najnowocześniejszej aparatury stosowanej do wytwarzania nanomateriałów i badania ich
właściwości.
Uwaga! Jeżeli okażesz się wyjątkowo zdolnym studentem (i twoja
średnia ocen to potwierdzi), będziesz mógł się starać o indywidualny program studiów. Wybitnie utalentowani mogą również liczyć
na „patronat” swojego opiekuna naukowego.

Argumenty za:

• szansa na zmierzenie się z zagadnieniami nowoczesnej technologii o zastosowaniach interdyscyplinarnych
• zajęcia praktyczne są realizowane w wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę Centrum Nanotechnologii, które
umożliwia również prowadzenie badań i projektów

Praktyki, współpraca z firmami:

XDisc, Solar Energy, Proteh, Orplast, Jabil, Polfarma, Instytuty
PAN – Instytut Fizyki Warszawa, INTiBS Wrocław, Instytut Fizyki
Molekularnej Poznań
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Perspektywy zawodowe:

• firmy wytwarzające innowacyjne produkty
• sektor energetyki odnawialnej (np. fotowoltaika)
• firmy farmaceutyczne, produkujące kosmetyki, tworzywa
sztuczne
• instytuty naukowo-badawcze
przedmiot główny: matematyka/fizyka/chemia

Ciekawostka:

Na poziomie nanometrycznym można m.in. poprzez wielkość
i kształt nanocząstek, zmieniać i sterować właściwościami materiałów z nich wytworzonych, zupełnie odmiennymi niż w materiałach dużych. Możliwa jest zmiana ich barwy, właściwości optycznych, elektrycznych, magnetycznych, katalitycznych, twardości
czy wytrzymałości. Z tej perspektywy wytworzenie złota koloru
czerwonego lub niebieskiego nie wydaje się już niemożliwe.

OCEANOTECHNIKA
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

i

Bliskość Bałtyku to dobry punkt wyjścia do badania zasobów mórz,
oceanów i obiektów po nich pływających. Nasz program skonstruowaliśmy zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynkowymi,
dzięki temu w toku studiów poznasz zasady budowy małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej, a także
zagadnienia technologii remontów tych obiektów. Dowiesz się
również, na czym polega obsługa platform wiertniczych, kutrów
rybackich, superzbiorników i dużych statków pasażerskich, nie
zabraknie też omówienia eksploracji zasobów mórz i oceanów.
Pierwsze trzy semestry poświęcone będą zagadnieniom ogólnym,
technicznym, kolejne — zależnie od wybranej specjalności. Wśród
nich znajdziesz budowę okrętów i jachtów; maszyny, siłownie
i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych; zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej; inżynierię zasobów
naturalnych.

Ciekawostka:

Studenci koła naukowego KORAB są prawdziwymi mistrzami konstruowania własnych jednostek pływających. Wśród nich znajdują
się noszące wdzięczne nazwy „Rektor”, „Dżordż” i „G.U.T. Solar 2”,
złoci medaliści wielu konkursów.
przedmiot główny: matematyka/fizyka

Argumenty za:

• lokalizacja uczelni ułatwiająca znalezienie praktyk, stażu i pracy w zawodzie
• nowoczesny basen modelowy umożliwiający testowanie modeli
statków i instalacji wodnych

Praktyki, współpraca z firmami:

Alstom, CADOR, Centrum Techniki Okrętowej SA, DELTAMARIN,
Det Norske Veritas, EDC, Forum Okrętowe, Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, Port Gdańsk, Remontowa
Marine Design & Consulting, Remontowa Shipbuilding SA, Ulstein,
Wärtsilä

Absolwent mówi…
„Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli interesujesz się
statkami, platformami, zagadnieniami związanymi z energią
odnawialną, to zdecydowanie jest to miejsce dla ciebie. Dzięki
tym studiom rozwinęłam się w wielu dziedzinach, a nie tylko
jednej wąskiej specjalizacji”

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•
•
•
•

małe stocznie produkcyjne
stocznie remontowe
zakłady kooperujące z przemysłem okrętowym
przedsiębiorstwa armatorskie
instytucje nadzoru technicznego i administracja morska
placówki badawczo-rozwojowe
instytucje zajmujące się eksploatacją mórz i oceanów, a także
eksploatacją portów i floty
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TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Wydział Chemiczny

i

W ramach tego kierunku poznasz budowę i zasadę działania
aparatury przemysłowej, a także metody kontroli i automatyzacji
procesów technologicznych. Niektóre zajęcia są prowadzone
w systemie blokowym, co pozwala na dogłębne przestudiowanie
przedmiotów. Projekty grupowe pomogą ci natomiast nauczyć się
efektywnej pracy zespołowej. W zależności od wybranej specjalizacji zostaniesz znawcą procesów korozyjnych, detergentów, tłuszczów, kosmetyków, procedur analitycznych, badań środowiska lub
kontroli jakości surowców.

Argumenty za:

• zróżnicowanie profili sprawia, że każdy student odnajdzie
dziedzinę zgodną ze swoimi predyspozycjami i pasjami
• poznasz wiedzę umożliwiającą wprowadzenie nowoczesnych
rozwiązań do tradycyjnych technologii

Praktyki, współpraca z firmami:

•
•
•
•
•
•

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
Hamilton
Polpharma
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Orlen Laboratorium Sp. z o.o.
Lotos Lab Sp. z o.o.

Perspektywy zawodowe:

• praca w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych
• przemysł syntezy organicznej i inne przedsiębiorstw innowacyjne, przemysłowe lub handlowe
• firmy: Hamilton, Polpharma, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Orlen Laboratorium Sp. z o.o.,
Lotos Lab Sp. z .o.o., Federal Mogul Bimet
przedmiot główny: matematyka/fizyka/chemia
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Absolwent mówi…
„Dzięki praktykom studenckim utwierdziłem się w przekonaniu, że kiedy rozpocznę swoją karierę, chcę mieć możliwość
wykorzystywania technik chemii analitycznej. Już miesiąc
przed obroną dyplomu inżyniera podpisałem umowę o pracę
i od ponad dwóch lat pracuję w znanej firmie o profilu zgodnym z moim wykształceniem”

TRANSPORT
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

i

Transport to krwiobieg każdej gospodarki. Ma znaczenie dla
rozwoju niemal każdego działu produkcji, podnosi jakość życia,
dobrobyt, zwiększa mobilność ludzi. Trudno dziś sobie wyobrazić
życie miast, regionów, całych państw bez udziału transportu.
Kształcenie na tym kierunku to ponadtrzyletnia naukowa podróż
z punktu A do punktu B. Podczas niej poznasz tajniki nowoczesnego transportu, nauczysz się rozwiązywania problemów organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania ruchem.
Procesy transportowe, infrastruktura i eksploatacja nie będą miały
dla ciebie tajemnic.

Argumenty za:

Ciekawostki:

• Pomorska Kolej Metropolitalna to największa kolejowa inwestycja na Pomorzu i największa inwestycja w historii pomorskiego
samorządu wojewódzkiego. Została zaprojektowana przez
przedsiębiorstwo Transprojekt Gdański Sp. z o.o., naszego kluczowego partnera zatrudniającego wielu naszych absolwentów.
• W 2016 roku nasz kierunek obchodził 10-lecie swojego istnienia.
Z tej okazji przeprowadziliśmy badanie losów zawodowych
naszych absolwentów. Okazało się, że 70% pracuje w zawodzie,
a ponad 80% znalazło pracę w czasie krótszym niż pół roku,
z czego 70% — krótszym niż 3 miesiące!

• ciągły rozwój transportu generuje ciągle nowe wyzwania —
każdy specjalista w tej dziedzinie jest pożądany
• możliwość wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus+
• prężnie działające koła naukowe: Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Transportu, Budownictwa Morskiego i Śródlądowego

Praktyki, współpraca z firmami:

Pierwsze doświadczenia zawodowe możesz zacząć zdobywać już
podczas studiów. Nasz wydział ściśle współpracuje z administracją samorządową oraz firmami obsługującymi rynek transportu
regionalnego.

Perspektywy zawodowe:

• zarządy transportu
• wydziały komunikacji urzędów marszałkowskich, starostw
powiatowych i urzędów miast
• jednostki eksploatacyjne transportu, jednostki studialne i projektowo-konstrukcyjne
• przy odrobinie szczęścia i talentu — funkcje kierownicze
w jednej z jednostek organizacyjnych służb inżynierii ruchu
i eksploatacji infrastruktury
• porty, lotniska, zarządy ruchu, firmy logistyczne i spedycyjne,
przedsiębiorstwa reprezentujące wszystkie gałęzie transportu
przedmiot główny: matematyka/fizyka
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TRANSPORT
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

i

W Polsce nie ma chyba lepszego miejsca do studiowania zagadnień
nowoczesnego transportu wodnego. Pierwsze cztery semestry
służą opanowaniu podstawowych zagadnień, które są niezbędne
do poszerzania naukowych horyzontów. Od semestru 5. można dokonać wyboru jednej spośród dwóch specjalności. Pierwsza z nich
dotyczy projektowania i eksploatacji statków różnej wielkości
(śródlądowych i pełnomorskich), zestawów holowniczych i pchanych, infrastruktury transportu wodnego, eksploatacji i diagnostyki. Druga skupia się na systemach transportu, a więc organizacji,
planowaniu i projektowaniu systemów sterowania ruchem wodnym, a także nadzorem , logistyką, inżynierią ruchu, ekonomiką
transportu. Naszym celem jest nie tylko prezentowanie teorii, ale
przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Perspektywy zawodowe:

• jednostki eksploatacyjne transportu samochodowego, szynowego i lotniczego
• zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu
• jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, szynowego,
lotniczego
• przedsiębiorstwa spedycyjne
przedmiot główny: matematyka/fizyka

Argumenty za:

• strategiczne położenie Trójmiasta na transportowej mapie
Europy (transport morski, kolejowy, drogowy, lotniczy)
• bliskość portów morskich

Praktyki, współpraca z firmami:

Alstom, CADOR, Centrum Techniki Okrętowej SA, DELTAMARIN,
Det Norske Veritas, EDC, Forum Okrętowe, Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, Port Gdańsk, Remontowa
Marine Design & Consulting, Remontowa Shipbuilding SA, Ulstein,
Wärtsilä

Ciekawostka:

Międzynarodowe Centrum Badań Studenckich — pod tą nazwą
kryje się politechniczny ośrodek badawczy zlokalizowany nad
jeziorem Jeziorak w Iławie. Latem odwiedzają go studenci z całej
Polski i Europy. Nie można się im dziwić. Na terenie Centrum mamy
możliwość przeprowadzania testów przy użyciu nowoczesnych
technik pomiarowych i różnorodnych modeli: statków szybkich,
wypornościowych, łodzi motorowych, katamaranów i innych.
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ZARZĄDZANIE (BACHELOR IN MANAGEMENT)
Wydział Zarządzania i Ekonomii

i

Odkryj tajniki zarządzania na światowym poziomie i poznaj zasady
ekonomii, finansów, prawa oraz marketingu. Zdobywaj wiedzę
w międzynarodowych grupach studentów, z którymi będziesz miał
okazję przygotowywać wiele projektów. To najlepszy sposób na to,
by przygotować się do pracy w zespołach realizujących najwymyślniejsze przedsięwzięcia na całym świecie. Pomogą w tym również
zajęcia z wykładowcami z prestiżowych studiów MBA PG. By jeszcze bardziej ułatwić ci karierę menadżerską, oferujemy intensywny
kurs języka chińskiego wraz z elementami chińskiej kultury.

Perspektywy zawodowe:

• przedsiębiorstwa produkcyjne
• firmy usługowe i handlowe
• korporacje międzynarodowe

przedmiot główny: matematyka

Uwaga! Studia są płatne i prowadzone wyłącznie języku angielskim

Argumenty za:

• wykłady prowadzone przez międzynarodową kadrę
• możliwość uczestniczenia w warsztatach i wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. w USA,
Chinach, krajach europejskich). Wiele dodatkowych szkoleń do
wyboru – język angielski biznesowy, zarządzanie projektami,
warsztaty menadżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI (dodatkowe szkolenia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE)
• nauka języka chińskiego
• nowoczesne wyposażenie sal

Praktyki, współpraca z firmami:

Absolwent mówi…
„Jeśli miałabym podać trzy mocne strony tego kierunku, to na
pierwszym miejscu postawiłabym możliwość obcowania na
co dzień z językiem angielskim i branżowym słownictwem.
Drugi aspekt to kadra dydaktyczna. Trzeci — sami studenci.
Przyjacielscy, pracowici, utalentowani ludzie, którzy podczas
zajęć zawsze pomogą, a po zajęciach gwarantują po prostu
dobrą zabawę”

• firmy prywatne: International Poland Sp. z o.o.,  Energa-Operator SA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Stowarzyszenie Morena, Sportfive Sp. z o.o., 3GNS Sp. z o.o, Aiton
Caldewill SA, ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe sp. z o.o,
Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o, Federal
– Mogul BIMET SA, Virtual Services s.c. J. Polewiak, W. Kudela,
Luvier Sp. z o.o., DSV ROAD Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Getin
Bank, REWIT, Federal-Mogul Finanacial Services Poland
• międzynarodowe praktyki i staże: Udyen Jain& Associates,
Chartered Accountants (Indie), PassNTFLY (Barcelona), 3IIIs Ltd,
Ergo Business Park (Wielka Brytania) Biorock Sarl (Luksemburg)
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ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Wydział Mechaniczny

i

Dobry manager musi skutecznie łączyć teorię z praktyką. Właśnie
dlatego przekażemy ci wiedzę m.in. z zakresu inżynierii produkcji,
procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych,
ekonomiki produkcji, systemów zarządzania jakością. Przećwiczysz ją podczas wielu zajęć praktycznych. W naszych licznych
laboratoriach i pracowniach zapoznasz się z nowoczesnymi
centrami obróbkowymi, metodami szybkiego prototypowania 3D
oraz komputerowym wspomaganiem projektowania, wytwarzania
i kontroli jakości procesów produkcyjnych.

Ciekawostka:

W ramach działalności w kole naukowym „Mechanik” studenci
mają okazję brać udział w różnych zawodach. W 2016 r. była to impreza „Formuła Student Hungary”, W 2015 r. „Pneumobil”, w czasie
którego zaprezentowany przez studentów pojazd zajął 3. miejsce.

Argumenty za:

• każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, potrzebuje
wykwalifikowanej kadry związanej z zarządzaniem, inżynierią
produkcji oraz zapewnianiem jakości
• zdobyte umiejętności umożliwią ci pracę nad ciekawymi projektami, często w międzynarodowych zespołach
• w ramach m.in. programu Erasmus+ możesz powiększyć swoje
umiejętności i doświadczenie o studia za granicą

Praktyki, współpraca z firmami:

Podczas studiów będziesz miał możliwość odbycia praktyk
zawodowych w liczących się firmach Województwa Pomorskiego.
Współpracujemy z przedsiębiorstwami z różnorodnych branż
przemysłowych m.in. Federal-Mogul Bimet SA w Gdańsku, Eaton
Truck Components Sp. z o.o. w Tczewie.

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•
•
•
•

inżynier zarządzania produkcją
inżynier ds. zapewnienia jakości
inżynier technolog
inżynier ds. planowania i sterowania produkcją
inżynier ds. utrzymania ruchu
inżynier programista obrabiarek i maszyn CNC
i inne pokrewne stanowiska
przedmiot główny: matematyka/fizyka
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absolwent mówi...
„Moim zdaniem to dobry wybór dla tych, którzy widzą siebie
w roli inżyniera produkcji/jakości. PG ma możliwości i zasoby,
aby dobrze ich kształcić”

ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE
Wydział Zarządzania i Ekonomii

i

Proponujemy wyjątkowy zestaw naukowy — wiedzę menadżerską
uzupełnioną umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych godną prawdziwego inżyniera. To połączenie gwarantuje
biegłość zarówno w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych,
jak i ścisłych oraz technicznych.
Jeśli dodamy do tego biegłość w zarządzaniu projektami i umiejętne wykorzystywanie narzędzi informatycznych, otrzymamy
absolwenta wszechstronnego, patrzącego na rynek pracy jak na
pole nieograniczonych możliwości.

Perspektywy zawodowe:

•
•
•
•
•
•

projektowanie procesów i systemów produkcyjnych
inżynieria jakości
zarządzanie bezpieczeństwem
zarządzanie projektami
ergonomia procesów
bazy danych, technologie zespołów IT
przedmiot główny: matematyka/fizyka

Argumenty za:

• niepowtarzalna okazja do poznania innych kultur i środowisk
pracy, m.in. dzięki wizytom studyjnym u pracodawców w Chinach, USA, Danii, Niemczech
• certyfikowane szkolenia: warsztaty menadżerskie, zarządzanie
projektami, język angielski biznesowy, MS SQL, Oracle, VBA,
SAP BI (dodatkowe szkolenia realizowane w ramach projektu
współfinansowanego ze środków UE)
• szansa na udział w „Akademii Biznesu”, w ramach której studenci wykonują projekty pod okiem firm znanych w całej Polsce
• podtrzymujemy i rozwijamy kontakty z naszymi absolwentami
— dobry pakiet kontaktów na rynku pracy

Praktyki, współpraca z firmami:

• firmy prywatne, min.: Flextronics International Poland
Sp. z o.o., Energa-Operator SA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Stowarzyszenie Morena, Sportfive Sp. z o.o.,
3GNS Sp. z o.o, Aiton Caldewill SA, ATENA Usługi Informatyczne
i Finansowe sp. z o.o, Det Norske Veritas Business Assurance
Poland Sp. z o.o, Federal – Mogul BIMET SA, Virtual Services
s.c. J. Polewiak, W. Kudela, Luvier Sp. z o.o., DSV ROAD Sp. z o.o,
ING Bank Śląski, Getin Bank, REWIT, Federal-Mogul Finanacial
Services Poland
• rządowy program praktyk studenckich: Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Gdyni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Urząd Morski w Gdyni, Urząd Miasta
Rumi, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Kontroli
Skarbowej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Statystyczny
• międzynarodowe praktyki i staże: Udyen Jain& Associates,
Chartered Accountants (Indie), PassNTFLY (Barcelona), 3IIIs Ltd,
Ergo Business Park (Wielka Brytania) Biorock Sarl (Luksemburg)
• możliwość studiowania za granicą w ramach programów Erasmus+ oraz MOSTECH

Absolwent mówi…
„Po co to wszystko? Po co jest Erasmus+, MOSTECH? Po co
poznawać innych studentów? Żeby mieć kontakty na przyszłość? Być może. Myślę jednak, że chodzi przede wszystkim
o zrozumienie innych obyczajów i stylów życia. Ta wiedza wzbogaca. Politechnika świetnie przygotowuje na takie doświadczenia! Pomaga otworzyć się na nowe pomysły, idee. Dzięki temu
na pytanie o wyższość PG nad innymi uczelniami możecie
odpowiedzieć sobie sami”
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ZIELONE TECHNOLOGIE I MONITORING
(GREEN TECHNOLOGIES AND MONITORING)
Wydział Chemiczny

i

Nowoczesna gospodarka i ochrona środowiska nie muszą, a nawet
nie powinny się wykluczać. Dbają o to „zieloni chemicy”, biegli
w tworzeniu procesów chemicznych i produktów neutralnych dla
środowiska. Na oferowanym przez nas kierunku poznasz wachlarz
metod służących monitorowaniu środowiska, usuwaniu z niego
zanieczyszczeń i przeprowadzaniu zielonych procesów przemysłowych. Nauczysz się, jak skutecznie rozwiązywać rzeczywiste
problemy technologiczne — pomożemy ci w tym proponując mnóstwo zajęć praktycznych. Studiowanie stanie się dla ciebie jeszcze
bardziej ekscytujące dzięki możliwości zdobycia certyfikatów ISO.
Uwaga! Studia są prowadzone w dwóch językach — polskim
i angielskim. Studenci mogą wybrać jeden z nich lub brać udział
w zajęciach mieszanych.

Argumenty za:

• zapoznasz się z nowoczesnymi trendami i technikami kryjącymi
się pod nazwą zielone technologie
• przyczynisz się do stworzenia, wprowadzenia lub upowszechnienia zasad zielonych technologii
• poznasz nowoczesne metody analityczne
• w czasie studiów nabędziesz zdolności niezbędne do rozwiązywania problemów technologicznych

Praktyki, współpraca z firmami:

Nasi studenci wybierają przede wszystkim zagraniczne praktyki.

Perspektywy zawodowe:

• praca w przemyśle w roli specjalisty od zielonych technologii
• możliwość wykorzystania praktycznych umiejętności analitycznych w monitoringu środowiska
• praca w kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu
• studia w języku angielskim przygotują cię do pracy za granicą
przedmiot główny: matematyka/fizyka/chemia
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3. Rekrutacja krok po kroku

1
2
3
4

rejestracja

Zarejestruj się w systemie eRekrutacja i uzupełnij swoje dane,
włącznie z wynikami maturalnymi.

wybór kierunków

Wybierz interesujące cię kierunki studiów i uszereguj je zaczynając
od tego, na którym najbardziej ci zależy.

opłata rekrutacyjna

Przelej opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta wygenerowany przez system eRekrutacja.

dokumenty

Złóż komplet dokumentów. Może je do nas dostarczyć także wyznaczona przez ciebie osoba, kurier lub poczta (pamiętaj — liczy
się data dotarcia listu na PG, a nie dzień nadania).
Co powinno się znaleźć w teczce z dokumentami?
• kserokopia świadectwa dojrzałości — koniecznie poświadczona
na podstawie oryginału przez członka komisji rekrutacyjnej PG
lub notariusza,
• kserokopia obu stron dowodu osobistego — także potwierdzona,
• jedna aktualna, kolorowa fotografia (wymiary zdjęcia do dowodu osobistego),
• podpisany formularz wzięcia udziału w rekrutacji (wydruk
z systemu eRekrutacja),
• jeśli zaznaczyłeś opcję olimpiada/konkurs, to powinieneś
również dostarczyć dyplom laureata/finalisty wraz z jego kserokopią.
Uwaga! Jeżeli w momencie składania dokumentów twoja opłata
rekrutacyjna nie będzie jeszcze odnotowana w systemie eRekrutacja, dodatkowo powinieneś dostarczyć potwierdzenie wykonania
przelewu.
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kierunki studiów
WYDZIAŁ

Architektury

Chemiczny

Elektroniki,
telekomunikacji
i informatyki

Kierunek

Studia I stopnia
stacjonarne

Studia II stopnia

niestacjonarne

Architektura

•

•

Gospodarka przestrzenna

•

•

Biotechnologia

•

•

Chemia

•

•

Chemia budowlana

•

•

Fizyki
technicznej
i matematyki
stosowanej

Inżynieria materiałowa

•

•

Konserwacja i degradacja materiałów

•

•

Technologia chemiczna

•

•

Zielone technologie i monitoring

•

•

Automatyka i robotyka

•

•

Elektronika i telekomunikacja

•

•

Informatyka

•

Inżynieria biomedyczna

•

Inżynieria danych

•

•

•

•

•
•

Automatyka i robotyka

•

Elektrotechnika

•

Energetyka

•

•

Fizyka techniczna

•

•

Inżynieria materiałowa

•

•

Matematyka | licencjat

•

•

Nanotechnologia

•

•
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niestacjonarne

•

Inżynieria i ekoefektywne technologie
nośników energii

Technologie kosmiczne i satelitarne
Elektrotechniki
i automatyki

stacjonarne

•

•

•

•

•

kierunki studiów
Wydział

Inżynierii
lądowej
i środowiska

mechaniczny

Kierunek

Studia I stopnia
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

•

•

•

•

Budownictwo

•

•

Geodezja i kartografia

•

•

Inżynieria środowiska

•

•

•

Techniki geodezyjne w inżynierii
Transport

•

•

Energetyka

•

•

Inżynieria materiałowa

•

•

Inżynieria mechaniczno-medyczna

•

Mechanika i budowa maszyn
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•
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•

•
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•

•

•

•

•

Analityka gospodarcza | licencjat

•

Ekonomia | licencjat

•

Zarządzanie (w jęz. angielskim) | licencjat

•

Zarządzanie inżynierskie

•

Zarządzanie

•

•

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Techniki geodezyjne w inżynierii

zarządzania
i ekonomii

•
•

Technologie kosmiczne i satelitarne

Oceanotechniki
i okrętownictwa
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•

•

•

•

•

•
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mapa kampusu

1.	Gmach Główny
4.	Centrum Nanotechnologii A
5. Budynek C Wydziału Chemicznego
6. Budynek A Wydziału Chemicznego
7. Budynek B Wydziału Chemicznego
10. Gmach B
12. Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
40 | Politechnika Gdańska

20. Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska „Hydro”
23. Bratniak
30. Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
40. Budynek Wydziału Mechanicznego
41. Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
42. Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
50. Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Kontakty do komisji rekrutacyjnych

Wydział Architektury
 58 348 67 01
 rekrutacja-arch@pg.gda.pl
 www.arch.pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 58 348 67 06
 rekrutacja-ilis@pg.gda.pl
 www.wilis.pg.edu.pl

Wydział Chemiczny
 58 348 67 02
 rekrutacja-chem@pg.gda.pl
 www.chem.pg.edu.pl

Wydział Mechaniczny
 58 348 67 07
 rekrutacja-mech@pg.gda.pl
 www.mech.pg.edu.pl

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 58 348 67 03
 rekrutacja-eti@pg.gda.pl
 www.eti.pg.edu.pl

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
 58 348 67 08
 rekrutacja-oio@pg.gda.pl
 www.oio.pg.edu.pl

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 58 348 67 04
 rekrutacja-eia@pg.gda.pl
 www.eia.pg.edu.pl

Wydział Zarządzania i Ekonomii
 58 348 67 09
 rekrutacja-zie@pg.gda.pl
 www.zie.pg.edu.pl

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 58 348 67 05
 rekrutacja-ftims@pg.gda.pl
 www.ftims.pg.edu.pl

Centrum Rekrutacyjne Politechniki Gdańskiej
 58 348 67 00
 rekrutacja@pg.gda.pl
 www.pg.edu.pl/rekrutacja
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Ciągle się zmieniamy i ulepszamy ofertę – dla ciebie!
Chcesz być na bieżąco?
www.pg.edu.pl/rekrutacja/aktualnosci
Szukasz terminów rekrutacji?
www.pg.edu.pl/rekrutacja/krok-po-kroku/terminarz-rekrutacji
Nie wiesz, jakie dokumenty przygotować?
www.pg.edu.pl/rekrutacja/krok-po-kroku/wymagane-dokumenty

www.pg.edu.pl/rekrutacja

