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jedną z ośmiu polskich uczelni odnotowanych  
w prestiżowym Rankingu Szanghajhskim  
klasyfikującym najlepsze uczelnie na świecie

jedną z najbardziej popularnych uczelni 
wśród kandydatów na studia

jedną z trzech uczelni tworzących Związek Uczelni  
w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

drugą uczelnią badawczą w kraju

Jesteśmy
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Prowadzimy 
badania

Na Politechnice Gdańskiej działają cztery 
centra naukowe: BioTechMed, Ekotech, 
Materiałów Przyszłości i Technologii Cyfro-
wych. Łączą one umiejętności i doświad-
czenia naukowców z różnych wydziałów, 
co z kolei ma się przełożyć na nowoczesne, 
innowacyjne rozwiązania w obszarach: 
biotechnologii, bioinżynierii, technologii pro-
ekologicznych, technologii cyfrowych oraz 
przy wytwarzaniu nowoczesnych materia-
łów stosowanych w przemyśle i medycynie. 

Politechnika Gdańska w ramach współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym po-
wołała także dwa ogólnouczelniane, inter-
dyscyplinarne centra badawczo-wdrożenio-
we: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej 
oraz Centrum Technologii Wodorowych. 
Zadaniem obu centrów jest koordynacja 
prac badawczych, projektowych i eks-
perckich na rzecz budowy morskich farm 
wiatrowych oraz nowoczesnych technologii 
wodorowych w energetyce. 

CENTRA NAUKOWE

CENTRA BADAWCZO-WDROŻENIOWE

CENTRUM MORSKIEJ  
ENERGETYKI WIATROWEJ

CENTRUM TECHNOLOGII  
WODOROWYCH 

CENTRUM  
MATERIAŁÓW  
PRZYSZŁOŚCI

CENTRUM  
BIOTECHMED

CENTRUM  
EKOTECH

CENTRUM  
TECHNOLOGII  
CYFROWYCH

pg.edu.pl/badawcza



Centrum zajmuje się m.in. badaniem i wdra-
żaniem nowoczesnych technologii z zakresu 
inżynierii biomedycznej, biotechnologii mo-
lekularnej i farmaceutycznej oraz metodami 
poszukiwania nowych leków.
Naukowcy pracują nad nowymi metodami 
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INŻYNIERIA  
BIOMEDYCZNA

BIOTECHNOLOGIA 
MOLEKULARNA  
I FARMACEUTYCZNA

METODY POSZUKIWANIA 
NOWYCH LEKÓW

pomiarów biomedycznych (także z zasto-
sowaniem metod sztucznej inteligencji), 
diagnozowania i terapii pacjentów oraz 
nad dedykowanymi systemami sterowania 
urządzeń o szerokim zastosowaniu w medy-
cynie, m.in. w rehabilitacji i egzoszkieletach.

BioTechMed
CENTRUM

CENTRA NAUKOWE



Centrum ma na celu działalność związaną 
z  kształtowaniem harmonijnej, zrównowa-
żonej przestrzeni życia człowieka wobec 
obecnych wyzwań środowiskowych, zmian 
klimatycznych oraz przemian społecznych  
i demograficznych.
Naukowcy pracują nad rozwiązaniami, 
które pozwolą przeciwdziałać negatywnym 
skutkom działalności człowieka. Poszukują 
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INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA 
PROEKOLOGICZNE

MONITORING  
ŚRODOWISKA  
I INFRASTRUKTURY

REDUKCJA ŚLADU 
WĘGLOWEGO

również innowacyjnych rozwiązań proeko-
logicznych służących inteligentnym obsza-
rom miejskim i pozamiejskim. 
Opracowują także nowe metody moni-
toringu środowiska i infrastruktury oraz 
nowoczesne technologie produkcji energii 
elektrycznej i ciepła, powodujące redukcję 
śladu węglowego i przyczyniające się do 
spełnienia wymogów emisyjnych.

EkoTech
CENTRUM

CENTRA NAUKOWE



W Centrum zespoły badawcze  koncentru-
ją się wokół wytwarzania i charakteryzacji 
innowacyjnych materiałów (m.in. polimero-
wych i węglowych, nanomateriałów, nad-
przewodników oraz wysokotemperaturo-
wych materiałów przewodzących)  
o szerokim zastosowaniu w przemyśle  
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INNOWACYJNE  
MATERIAŁY POLIMEROWE  
I WĘGLOWE

NADPRZEWODNIKI NANOMATERIAŁY

i medycynie, ale też aeronautyce i oceano-
technice.
Ponadto naukowcy Centrum zajmują się 
zagadnieniami dotyczącymi technologii 
wytwarzania i otrzymywania innowacyjnych 
struktur i przyrządów, recyklingu materia-
łów oraz metrologii.

Materiałów  
Przyszłości

CENTRUM

CENTRA NAUKOWE



W Centrum opracowywane są zaawansowa-
ne technologicznie rozwiązania z zakresu 
elektroniki, informatyki, automatyki, roboty-
ki i mechatroniki oraz telekomunikacji.
Naukowcy pracują tu nad poprawą szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa i komfortu 
życia społeczeństwa. Umożliwią wzrost 
efektywności przedsiębiorstw i instytucji po-
przez przygotowanie systemów do spraw-
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INNOWACYJNE TECHNIKI 
PROJEKTOWANIA 
I TECHNOLOGII PRODUKCJI

MINIATUROWE UKŁADY 
ELEKTRONICZNE

NOWE METODY 
KOMUNIKACJI 
BEZPRZEWODOWEJ

niejszego zarządzania ich strukturą.
Zespoły naukowe w Centrum pracują nad 
projektami z zakresu robotyzacji i automa-
tyzacji. Stworzą innowacyjne techniki pro-
jektowania i technologii produkcji, które po-
zwolą na opracowywanie zupełnie nowych 
sensorów, urządzeń i systemów mających 
innowacyjne zastosowania praktyczne.

Technologii 
Cyfrowych

CENTRUM

CENTRA NAUKOWE



Centrum skupia specjalistów ze wszystkich 
obszarów wiedzy związanych z morską ener-
getyką wiatrową i dysponuje wysoce wyspecja-
lizowaną bazą laboratoryjną, która umożliwia 
przeprowadzenie szczegółowej identyfikacji 
wielu problemów technicznych, a także orga-
nizacyjnych w zakresie budowy i eksploatacji 
morskich farm wiatrowych.
Centrum oferuje wsparcie naukowe  
w zakresie projektowania, technologii wy-
twarzania oraz eksploatacji morskich farm 
wiatrowych. Prowadzi badania numeryczne 
i eksperymentalne, doradza jak rozwiązać 
problemy techniczne, szkoli kadrę kierowni-
czą i inżynierską.
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PROJEKTOWANIE  
STATKÓW  
SPECJALNYCH

DIAGNOSTYKA UKŁADU 
MECHANICZNEGO  
I HYDRAULICZNEGO TURBIN 
WIATROWYCH

BEZPIECZEŃSTWO  
FARM WIATROWYCH

MAGAZYNOWANIE 
NADMIARU ENERGII 
WIATROWEJ

Działania Centrum skupiają się wokół takich 
obszarów badawczych jak: projektowanie 
statków specjalnych, diagnostyka układu 
mechanicznego i hydraulicznego turbiny wia-
trowej, projektowanie i diagnostyka wirnika 
turbiny wiatrowej, kompleksowa ochrona 
przeciwkorozyjna wież turbin wiatrowych, 
bezpieczeństwo podwodne i nawodne farm 
wiatrowych, posadowienie morskich turbin 
wiatrowych, projektowanie układów magazy-
nowania nadmiarowej energii wiatru, projek-
towanie układów regulacji mocy i przesyłu 
energii elektrycznej, kształcenie kadr i zarzą-
dzanie w morskiej energetyce wiatrowej.

Morskiej  
Energetyki Wiatrowej

CENTRUM

CENTRA BADAWCZO-WDROŻENIOWE
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DIAGNOSTYKA OGNIW 
PALIWOWYCH

GROMADZENIE  
I PRODUKCJA  
WODORU

PRODUKCJA  
I PRZETWARZANIE  
ENERGII

MODELOWANIE  
PROCESÓW  
WODOROWYCH

nego stosowania osiągnieć naukowych.  
Zajmuje się kompleksową obsługą projek-
tów wodorowych (od fazy koncepcyjnej, 
poprzez projektowanie rozwiązań, mode-
lowanie procesu wytwarzania, diagnostykę 
i utrzymanie opracowanych rozwiązań), 
a także rozwojem i utrzymaniem istnieją-
cych technologii wykorzystujących wodór.

Technologii  
Wodorowych

CENTRUM

CENTRA BADAWCZO-WDROŻENIOWE

To pierwsza tego typu jednostka w Polsce, 
która oferuje usługi badawcze związane  
z tematyką wodorową. Wokół Centrum 
skupione są kompetencje w zakresie prze-
twarzania, gromadzenia i spalania wodoru, 
a także przetwarzania energii uzyskanej  
w ogniwach paliwowych.
Centrum jest jednostką dedykowaną do 
współpracy z przemysłem, w tym praktycz-



Naukowcy z Politechniki Gdańskiej są 
autorami wielu wynalazków i odkrywcami 
nowych technologii. Wśród nich są m. in.: 
۰ nowe nadprzewodniki, 
۰ ogniwa do pojazdów napędzanych  

wodorem,
۰ oryginalny typ dualnych sensorów  

korozyjnych do jednoczesnego  
monitorowania procesów korozyjnych  
i degradacji wodorowej,

۰ Cyber Oko – system umożliwiający 
kontakt i terapię osób wybudzonych ze 
śpiączki  lub z powikłaniami po urazach 
mózgu powodującymi braki komunikacji,

۰ diamentowy bioczujnik, który w ślinie 
pacjenta wykrywa patogeny wywołujące 
grypę nawet na wczesnym etapie infekcji,
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۰ wynalazki z obszarów technologii elek-
tronicznych, mechatronicznych i in-
formacyjnych – np. inteligentne lampy 
oświetleniowe, korektory jąkania się, 
elektroniczni asystenci wspierający dzieci 
z autyzmem,

۰ metody analityczne do śledzenia bioak-
tywnych składników warzyw, 

۰ technologia wytwarzania granulatu ze 
skrobi termoplastycznej, 

۰ szybka metoda-test wykrywania związ-
ków endokrynnie czynnych w moczu,

۰ pierwszy na świecie kosmetyk łagodzący 
oparzenia słoneczne oraz inne podraż-
nienia skóry, stworzony na bazie hydro-
żelu chitozanu.

Odkrywamy

pg.edu.pl/nauka
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Kształcimy
Na Politechnice Gdańskiej studiuje obecnie 
ponad 15 tysięcy studentów. Swoje pasje 
naukowe mogą rozwijać na ośmiu wydzia-
łach, gdzie do wyboru mają 37 kierunków 
I i II stopnia. 

To tutaj naukę rozpoczynają konstruktorzy 
aparatury medycznej, projektanci inteligent-
nych maszyn i nowoczesnych systemów 
oprogramowania, pomysłodawcy materia-
łów przyszłości i analitycy skomplikowanych 
algorytmów. Wśród absolwentów uczelni są 

specjaliści zielonych technologii tworzący 
gospodarkę przyjazną środowisku, poszuki-
wani pracownicy branż kosmetycznej  
i farmaceutycznej. 

Studia na Politechnice Gdańskiej wybiera-
ją także osoby, które chcą zajmować się 
kształtowaniem przestrzeni, projektowaniem 
konstrukcji, domów przyszłości i tzw. „smart 
cities”, a także przyszli przedsiębiorcy, którzy 
chcą się nauczyć, jak dobrze zarządzać fir-
mą, czy rozwijać swoje zdolności analityczne.
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KSZTAŁCIMY

۰ Architektura i urbanistyka
۰ Automatyka, elektronika  
   i elektrotechnika
۰ Ekonomia i finanse
۰ Informatyka techniczna  
   i telekomunikacyjna
۰ Inżynieria biomedyczna
۰ Inżynieria lądowa i transport

DYSCYPLIN NAUKOWYCH

WYDZIAŁÓW

KIERUNKÓW  
I i II STOPNIA 

KIERUNKÓW STUDIÓW  
PODYPLOMOWYCH 

13

8

37 59

۰ Inżynieria materiałowa
۰ Inżynieria mechaniczna
۰ Inżynieria środowiska,  
   górnictwo i energetyka
۰ Matematyka
۰ Nauki chemiczne
۰ Nauki fizyczne
۰ Nauki o zarządzaniu i jakości

pg.edu.pl/rekrutacja



Szkoła doktorska na Politechnice Gdańskiej 
kształci doktorantów aż w 12 dyscyplinach 
naukowych, jako jedna z nielicznych w kraju. 
Cały cykl kształcenia odbywa się w języku 
angielskim. Kształcenie trwa cztery lata i ma 
na celu m.in. stworzenie możliwości współ-
pracy naukowej w zespołach badawczych, 
w tym także w skali międzynarodowej, oraz 
zapewnienie możliwości przygotowania 
przez doktorantów publikacji naukowych.

Szkoły Doktorskie
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Natomiast Szkoła Doktorska Wdrożenio-
wa to jedyna taka jednostka w Polsce. 
Kształcenie realizowane jest we współpra-
cy z przedsiębiorstwami, zatrudniającymi 
doktorantów, którzy zdobywają stopień 
doktora pracując nad rozwiązaniami prak-
tycznymi, które zostaną wdrożone w tych 
firmach.

Studia podyplomowe

Studia MBA
Studia MBA to wyjątkowy program z mię-
dzynarodową akredytacją AMBA, która 
potwierdza jego zgodność z najwyższymi 
standardami jakości oferowanej edukacji. 
W 2020 r. po raz drugi z rzędu Program 
International MBA prowadzony na Wy-

Politechnika Gdańska oferuje pięćdziesiąt 
dziewieć kierunków studiów podyplomo-
wych na wszystkich ośmiu wydziałach.  

dziale Zarządzania i Ekonomii znalazł się 
w międzynarodowym rankingu QS, któ-
ry klasyfikuje najlepsze programy MBA 
Executive na świecie. Doceniony został 
program studiów oraz rozwój kariery ab-
solwentów MBA PG.

Najszersza oferta jest dostępna na Wy-
dziale Zarządzania i Ekonomii.

mba.pg.edu.pl

pg.edu.pl/studia-podyplomowe

doktoratywdrozeniowe.pl

pg.edu.pl/szkola-doktorska
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Tworzymy nową 
akademickość

Rok 2020 przyniósł jedno z najważniejszych 
wydarzeń w akademickiej historii Gdańska  
— utworzenie Związku Uczelni im. Daniela 
Fahrenheita, w którego skład wchodzą: 
Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański 
oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. 
Jego celem jest wspólna budowa czołowej 
pozycji Gdańska jako ośrodka akademickie-
go w Polsce i za granicą. 

Ideą wspólnych działań jest wzmacnianie 
relacji z przemysłem i biznesem, budowa-
nie gospodarczej siły Pomorza, pomaganie 
w rozwiązywaniu problemów społecznych 
regionu oraz zachęcenie najzdolniejszych 
maturzystów i młodych naukowców, by wy-
bierali Gdańsk jako odpowiednie miejsce do 
studiowania i budowania kariery zawodowej.

przyjęta droga stopniowej konsolidacji

3–7 lat
Federacja

(Uniwersytet Fahrenheita)Związek   

FarU.edu.pl
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Współpracujemy
Jednym z priorytetów PG jest komercja-
lizacja wyników badań prowadzonych na 
uczelni. Badania naukowców mają odzwier-
ciedlenie w rzeczywistych rozwiązaniach 
i mogą zmieniać rzeczywistość.
Na rzecz współpracy między nauką i biz-
nesem działają Centrum Transferu Wiedzy 
i Technologii ( CTWiT) oraz spółka celowa 
Excento.

۰ zarządzanie wynikami prac badawczych
۰ wsparcie administracyjne i promocyjnie 

zespołu badawcze
۰ inicjowanie zespołów interdyscyplinar-

nych do projektów B+R
۰ wspomaganie przedsiębiorczości  

akademickiej
۰ współpraca z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym
Usługi zlecone
Kadra naukowa PG realizuje projekty ba-
dawcze, usługi laboratoryjne, jak również 
oferuje profesjonalne doradztwo, w odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez 
przedsiębiorców.

Ekspertyzy 
Opinia o innowacyjności technologii to 
niezależna opinia ekspercka na temat tech-
nologii, którą przedsiębiorca wdrożył lub 
zamierza wdrożyć.

Licencje i sprzedaż wynalazków 
Na Politechnice Gdańskiej od wielu lat opra-
cowywane są wynalazki i rozwiązania inno-
wacyjne, które są licencjonowane i z powo-
dzeniem wdrażane w przedsiębiorstwach. 
Na wniosek przedsiębiorcy przygotowywana 
jest oferta z innowacjami opracowanymi 
przez kadrę naukową Politechniki Gdańskiej, 
najlepiej dostosowana do indywidualnych 
potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Współpraca  
naukowo-przemysłowa 
Politechnika Gdańska realizuje różnorodne 
projekty badawczo-rozwojowe we współ-
pracy z partnerami przemysłowymi, korzy-
stając z instrumentów finansujących ofero-
wanych m.in. przez: NCBiR, PARP, czy Unię 
Europejską.

Tworzenie spółek spin-out/off
Uczelnia wspiera proces tworzenia nowych 
firm na bazie wyników prac naukowo-  
-badawczych wytworzonych na Politechnice 
Gdańskiej.

pg.edu.pl/biznes



Stawiamy 
na zrównoważony
rozwój

Do naczelnych wartości pielęgnowanych 
przez Politechnikę Gdańską należy troska 
o warunki i jakość życia obecnych i przy-
szłych pokoleń. Uczelnia aktywnie uczest-
niczy w realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego 
Ładu Komisji Europejskiej. Politechnika 
Gdańska jest sygnatariuszem Deklaracji 
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 
i aktywnym podmiotem działań na rzecz 
kształtowania postaw społecznych sprzy-
jających szerokiemu wdrażaniu postulatów 
deklaracji.

Uczelnia podjęła wiele istotnych kroków 
stanowiących podstawę angażowania pra-
cowników w działania na rzecz środowiska. 
Jednym z nich było powołanie Centrum 
EkoTech, które zajmuje się kształtowaniem 
harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni 

życia człowieka wobec obecnych wyzwań 
środowiskowych, zmian klimatycznych oraz 
przemian społecznych i demograficznych.

Trwają także prace przy budowie Centrum 
Ekoinnowacji PG, które będzie jedną z naj-
ważniejszych jednostek naukowych w Polsce 
zajmujących się rozwojem proekologicznych 
rozwiązań i technologii środowiskowych. 
Działalność centrum będzie skupiona na kil-
ku ważnych obszarach, takich jak środowisko, 
energia, budownictwo, mobilność, rewitaliza-
cja, kształcenie przyszłych kadr ukierunkowa-
nych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
ekologicznych oraz przemysł. 

Zaangażowanie i wkład w zrównoważony 
rozwój dla lepszej przyszłości planety to obo-
wiązek całej społeczności akademickiej. 
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Budujemy 
społeczność

Politechnika Gdańska realizuje trzecią misję 
uczelni, tzw. społeczną odpowiedzialność 
nauki. Budowanie relacji z otoczeniem spo-
łecznym i gospodarczym jest jednym  
z filarów działalności PG.

Politechnika Gdańska to uczelnia otwarta 
dla wszystkich – nie tylko naukowców i stu-
dentów. Dzięki Politechnice Wielu Pokoleń 
w murach naszej uczelni tajniki wiedzy 
mogą zgłębiać dzieci, młodzież szkolna czy 
seniorzy. 

Od 2003 roku PG jest organizatorem Bałtyc-
kiego Festiwalu Nauki - największego święta 
nauki na Pomorzu.

W ramach Politechniki Otwartej organizo-
wanych jest wiele bezpłatnych wydarzeń, 
w których każdy może wziąć udział. Wśród 
flagowych projektów warto wymienić: 

Europejską Noc Muzeów czy czerwcowy 
koncert Plenerowy przed gmachem Głów-
nym uczelni.

Niezwykle ważną rolę w życiu muzycznym 
PG odgrywa Akademicki Chór, który koncer-
tuje w Polsce i na świecie, zdobywając liczne 
nagrody. 

Na uczelni dział też Centrum Wolontariatu. 
Społeczność akademicka, pomagając  
i dzieląc się swoją wiedzą oraz umiejętnościa-
mi, może przyczynić się do trwałych zmian 
społecznych, promowania postaw otwartości 
i tolerancji.

W ramach przedsięwzięcia strategicznego 
„Zdolni z Pomorza” Politechnika Gdańska 
pomaga zdolnym uczniom z województwa 
pomorskiego w zakresie matematyki, fizy-
ki informatyki poprzez właściwą diagnozę 
uzdolnień i adekwatne formy wsparcia. 
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Piszemy 
naszą historię

Politechnika Gdańska została powołana do 
życia 1899 r. decyzją cesarza Wilhelma II.

W 1904 r. ukończono wznoszenie budynków 
pod kierunkiem architekta Alberta Carste-
na, późniejszego profesora uczelni. Do dziś 
najbardziej reprezentatywnym obiektem 
pozostaje Gmach Główny, z fasadą nawią-
zującą do architektury Gdańska, którego 
kubatura wynosi 122 tys m3.

W pierwszych latach uczelni studiowało 
tu ok. 600 osób – dzisiaj ponad 15 tysięcy 
studentów.
Nauka koncentrowała się wokół 6 wydzia-
łów, w tym najpopularniejszym był Wydział 
Budownictwa. 

Po I Wojnie Światowej trwały zabiegi o przy-
znanie Politechniki Polsce. Ostatecznie w 1921 
przyznano uczelnię Wolnemu Miastu Gdańsk. 

Z kolei tuż po zakończeniu II Wojny Świato-
wej, dekretem z dnia 24 maja 1945 r., poli-
technika została przekształcona w polską 
państwową szkołę akademicką. Choć warunki 
nauczania kadry i studentów były bardzo 
trudne, nauka rozpoczęła się 22 października 
1945 r.

Skomplikowane dzieje uczelni oraz jej zasługi 
dla edukacji i nauki sprawiają, że uczelnia 
trwale wpisała się w historię miasta i pozosta-
je miejscem szczególnym dla wielu pokoleń 
gdańszczan.
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