
  

  

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu PG  

nr 74/2021/XXV  

z 20 stycznia 2021 r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 481/2020/XXIV z 17 
czerwca 2020.: „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na 
stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 
2021/2022”. 
 

W związku z Uchwałą Senatu PG nr 50/2020/XXV z 16 grudnia 2020r. w sprawie: ustalenia 
programu studiów dla kierunku Projektowanie i budowa jachtów oraz Zarządzeniem Rektora PG nr 
80/2020 z 8 grudnia 2020 w sprawie utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w 
wyniku połączenia Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa 
uchwala się, co następuje: 

§1 W załącznikach nr 1 i nr 3 do Uchwały Senatu PG nr 481/2020/XXIV z 17 czerwca 2020.: 
„Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne 
i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 
2021/2022” wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 1 (tabela): 

a. dodaje się kierunek Projektowanie i budowa jachtów prowadzony przez Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i Okrętownictwa w trybie stacjonarnym z programem studiów w języku 
polskim kończącym się tytułem inżyniera, 

b. przy kierunku Energetyka zastępuje się nazwę wydziałów „Mechaniczny”; „Oceanotechniki 
i Okrętownictwa” nazwą „Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa”, 

c. przy kierunkach: Inżynieria materiałowa, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Mechanika 
i budowa maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji, zastępuje się nazwę 
wydziału „Mechaniczny” nazwą „Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa”, 

d. przy kierunkach: Oceanotechnika, Transport i logistyka, zastępuje się nazwę wydziału 
„Oceanotechniki i Okrętownictwa” nazwą „Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa”. 

2. W punkcie 6 załącznika nr 3 zawierającym Tabelę przedmiotów dodatkowych dodaje się 
kierunek Projektowanie i budowa jachtów oraz przypisuje się mu przedmiot dodatkowy fizyka.   

§2 Wersja jednolita załącznika nr 1 i punkt 6 w załączniku nr 3 stanowi załącznik do uchwały. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

------------------------------------------- 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 



 
 

Załącznik nr 1 

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne 

i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 

 

Kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzone do uruchomienia 

w semestrze zimowym 2021/2022 

LP Kierunek Wydział Forma studiów 
Tytuł 

zawodowy 

Program 

studiów w 

języku 

1.  Analityka gospodarcza Zarządzania i Ekonomii stacjonarne niestacjonarne licencjat polskim 

2.  
Architektura Architektury stacjonarne – inżynier architekt 

polskim i 

angielskim 

3.  Automatyka, robotyka 

i systemy sterowania 
Elektrotechniki i Automatyki stacjonarne – inżynier polskim 

4.  Automatyka, cybernetyka 

i robotyka 

Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki 
stacjonarne – inżynier polskim 

5.  Biotechnologia Chemiczny stacjonarne – inżynier polskim 

6.  Budownictwo Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne niestacjonarne inżynier polskim 

7.  Chemia Chemiczny stacjonarne – inżynier polskim 

8.  Chemia budowlana Chemiczny stacjonarne – inżynier polskim 

9.  Ekonomia Zarządzania i Ekonomii stacjonarne – licencjat polskim 

10.  
Elektronika i telekomunikacja 

Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki 
stacjonarne – inżynier polskim 

11.  Elektrotechnika Elektrotechniki i Automatyki stacjonarne niestacjonarne inżynier polskim 

12.  
Energetyka 

Elektrotechniki i Automatyki; Inżynierii 

Mechanicznej i Okrętownictwa 
stacjonarne – inżynier 

polskim i 

angielskim 

13.  
Fizyka techniczna 

Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej 
stacjonarne – inżynier polskim 

14.  Geodezja i kartografia Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne – inżynier polskim 

15.  Gospodarka przestrzenna Architektury stacjonarne – inżynier polskim 

16.  
Informatyka 

Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki 
stacjonarne niestacjonarne inżynier polskim 

17.  Inżynieria biomedyczna 
Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki 
stacjonarne – inżynier polskim 

18.  
Inżynieria danych 

Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki; Zarządzania i Ekonomii  
stacjonarne – inżynier angielskim 

19.  
Inżynieria materiałowa 

Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej; Chemiczny; Inżynierii 

Mechanicznej i Okrętownictwa 

stacjonarne – inżynier polskim 

20.  Inżynieria mechaniczno-

medyczna 

Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa 
stacjonarne – inżynier polskim 

21.  Inżynieria środowiska Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne niestacjonarne inżynier polskim 

22.  
Matematyka 

Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej 
stacjonarne – licencjat polskim 

23.  
Mechanika i budowa maszyn 

Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa 
stacjonarne niestacjonarne inżynier 

polskim 

i angielskim (tylko 

stacjonarne) 

24.  Mechatronika 
Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa 
stacjonarne – inżynier polskim 

25.  
Nanotechnologia 

Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej 
stacjonarne – inżynier polskim 

26.  
Oceanotechnika 

Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa 
stacjonarne niestacjonarne inżynier polskim 

27.  Projektowanie i budowa 

jachtów 

Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa 
stacjonarne – inżynier polskim 



 
 

28.  Technologia chemiczna Chemiczny stacjonarne – inżynier polskim 

29.  Transport Inżynierii Lądowej i Środowiska;  stacjonarne – inżynier polskim 

30.  Transport i logistyka Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa 
stacjonarne – inżynier polskim 

31.  Zarządzanie Zarządzania i Ekonomii stacjonarne – licencjat angielskim 

32.  Zarządzanie i inżynieria 

produkcji 

Inżynierii Mechanicznej 

i Okrętownictwa 
stacjonarne – inżynier polskim 

33.  Zarządzanie inżynierskie Zarządzania i Ekonomii stacjonarne niestacjonarne inżynier polskim 

34.  Zielone technologie Chemiczny stacjonarne – inżynier 
polskim i 

angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 punkt 6 

6. Przedmiot dodatkowy 

 

LP Kierunek Przedmioty dodatkowe 

1.  Analityka gospodarcza fizyka albo geografia 

2.  

Architektura 

Kandydatów na kierunek Architektura 

obowiązuje konkursowy sprawdzian 

predyspozycji do zawodu architekta 

historia sztuki albo informatyka 

3.  Automatyka, robotyka i systemy sterowania fizyka albo informatyka 

4.  Automatyka, cybernetyka i robotyka fizyka albo informatyka 

5.  Biotechnologia fizyka albo biologia albo chemia 

6.  Budownictwo fizyka albo informatyka 

7.  Chemia fizyka albo chemia 

8.  Chemia budowlana fizyka albo chemia 

9.  Ekonomia geografia albo historia 

10.  Elektronika i telekomunikacja fizyka albo informatyka 

11.  Elektrotechnika fizyka 

12.  Energetyka fizyka 

13.  Fizyka techniczna fizyka albo informatyka 

14.  Geodezja i kartografia fizyka albo informatyka albo geografia 

15.  Gospodarka przestrzenna geografia 

16.  Informatyka fizyka albo informatyka 

17.  Inżynieria biomedyczna fizyka albo chemia albo informatyka 

18.  Inżynieria materiałowa fizyka albo chemia 

19.  Inżynieria mechaniczno-medyczna fizyka albo chemia 

20.  
Inżynieria środowiska 

fizyka albo biologia albo chemia albo 

informatyka 

21.  Inżynieria danych fizyka albo informatyka 

22.  Matematyka fizyka albo informatyka 

23.  Mechanika i budowa maszyn fizyka 

24.  Mechatronika fizyka 

25.  Nanotechnologia fizyka albo chemia 

26.  Oceanotechnika fizyka 

27.  Projektowanie i budowa jachtów fizyka 

28.  Technologia chemiczna fizyka albo chemia 

29.  Transport fizyka albo informatyka  

30.  Transport i logistyka fizyka albo informatyka  

31.  Zarządzanie  fizyka albo geografia  

32.  Zarządzanie inżynierskie fizyka 

33.  Zarządzanie i inżynieria produkcji fizyka 

34.  Zielone technologie fizyka albo chemia 

 


