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Słowo Dziekan

Wybór kierunku studiów oraz ich rozpoczęcie to ważny moment w życiu młodego
człowieka. Wy już macie ten krok za sobą a ja jako Dziekan Naszego Wydziału pragnę Wam
wszystkim serdecznie pogratulować, że dokonaliście trafnego wyboru na drodze do osiągnięcia ciekawej, wymagającej i satysfakcjonującej pracy.
Proces rekrutacji był pierwszym etapem do sukcesu, jakim jest znalezienie się w gronie
studentów pierwszego roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Wydziale, który
jest jednym z najstarszych Wydziałów Naszej Uczelni, zaś Uczelnia należy do grona najstarszych jednostek technicznych w Polsce. W ponad stu letniej historii Uczelni i Wydziału, były
różne chwile, obecną postać, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska przybrał w wyniku
połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii
Środowiska, które odbyło się 1 września 2004 roku. Nasz Wydział dziś to około 4000
studentów, kształcących się na kierunkach kształcenia: Budownictwie, Geodezji i
Kartografii,Techniki geodezyjne w inżynierii, Inżynierii Środowiska oraz Transporcie. Nad
rozwojem naukowym tej rzeszy studentów czuwa około 200 nauczycieli akademickich
skupionych w 12 Katedrach.
Nasz Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie, oznacza to że mamy uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, a także mamy prawo
do wnioskowania o przyznanie tytułu naukowego profesora. Jako spadkobiercy długiej
historii kształcenia kadr inżynierskich, posiadamy wypracowany model kreowania inżynierów. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy otwarci na wyzwania, które stawia
przed inżynierami współczesność a również patrzymy w przyszłość i staramy się Was
przygotować możliwie jak najlepiej do wykonywania trudnego zawodu inżyniera. Prowadząc badania naukowe, sami staramy się tworzyć przyszłość, angażując Was w ten
proces dajemy Wam sposobność uczestniczenia w jej tworzeniu. Zdobywacie w ten
sposób unikalne doświadczenie, które w znacznym stopniu podnosi Wasze możliwości
na przyszłym rynku pracy. Unikalne laboratoria, sprzęt badawczy, oprogramowanie,
oferta szkoleń i dodatkowych kursów to Nasza propozycja z którą wychodzimy dziś
do Was w nadziei, że skorzystacie z niej i dołączycie do grona Naszej społeczności
akademickiej i razem będziemy tworzyli przyszłość naszego Wydziału.
Na początku Waszej drogi zawodowej, pragnę Wam życzyć wytrwałości i pracowitości, umiejętności przezwyciężania przeszkód, których z pewnością życie nie będzie
Wam szczędziło, w drodze do upragnionego zawodu. Pamiętajcie proszę, że
w każdym momencie możecie liczyć na przychylność oraz pomoc ze strony Władz
Wydziału oraz jego wszystkich pracowników.
Wszystkiego dobrego
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
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na studiach
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Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
powstał w roku 1904, jako Wydział Budownictwa. W pierwszym roku
akademickim 1904/1905 na studia przyjęto 58 osób! Wydział Budownictwa zajmował
pomieszczenia w gmachu głównym w prawym skrzydle parteru i pierwszego piętra oraz w lewym
skrzydle drugiego piętra.
Prawe skrzydło parteru zajmowało budownictwo lądowe, wodne, mosty i drogi. W latach 1904-1921 powiększono
bazę laboratoryjną Wydziału Budownictwa. Pomiędzy gmachem głównym i instytutem elektro-technicznym
wybudowano, oddane do użytku w 1912 roku, laboratorium budownictwa wodnego.
W 1921 uczelnię przejął Senat Wolnego Miasta Gdańska, tworząc Uniwersytet Techniczny Wolnego Miasta
Gdańska, zachowując dotychczasową organizację uczelni i wydziałów.
W 1929 r. powstało pierwsze koło naukowe Inżynierii Studentów Polaków Politechniki w Gdańsku, które organizowało wzajemną pomoc w nauce, praktyki zawodowe, zapoznawanie się z polską literaturą fachową i naukową, wycieczki naukowe w celu zwiedzania ciekawszych obiektów budowlanych w różnych częściach Polski.
W marcu 1939 r. w wyniku zajść antypolskich na uczelni, zakończyły się praktycznie studia i działalność 420
studentów Polaków na Politechnice Gdańkiej. Włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej
z dniem 1 września 1939 spowodowało także przejęcie uczelni przez administrację rządową jako Uniwersytetu Technicznego Rzeszy Niemieckiej.
W 1945 zbliżający się front spowodował przerwanie zajęć i przekształcenie Gmachu Głównego w szpital
wojskowy, który został opuszczony przez personel szpitalny na kilka dni przed wejściem Rosjan. Z chwilą
ich nadejścia, na skutek strzelaniny uszkodzone zostały głównie okna, drzwi i ściany wewnętrzne z tym,
że po zajęciu gmachów i zastrzeleniu wszystkich rannych podejrzanych o przynależność do Gestapo lub
Armii Własowa, Gmach Główny został podpalony. W sumie nie walki, a podpalenie doprowadziły do
tego, że polska uczelnia Politechnika Gdańska powstała na gruzach uczelni niemieckiej.
W 1945 roku z uwagi na znaczenie budownictwa wodnego, śródlądowego i morskiego dla rozwoju
zniszczonego po wojnie kraju, wydział od początku przyjął nazwę Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej.
Pierwsi absolwenci, którzy rozpoczęli studia w 1945 roku, kończyli je w roku 1947. Po siedmiu latach,
w 1952 roku, aktywnie rozwijający się kadrowo i dydaktycznie Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej,
podzielono na Wydział Budownictwa Lądowego i Wydział Budownictwa Wodnego, które rozpoczęły
działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną od roku akademickiego 1952/53.
Kolejne zmiany w organizacji struktury szkolnictwa wyższego w kraju, doprowadziły w latach 1969-1971 do
połączenia Wydziałów: Architektury, Budownictwa Lądowego i Budownictwa Wodnego w jeden duży Wydział
Budownictwa i Architektury, który przetrwał zaledwie dwa lata i od roku 1971 zaczęły funkcjonować, jako
samodzielne jednostki na prawach wydziału: Instytut Hydrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego.
W 1975 roku Instytut Budownictwa Lądowego został przekształcony w Wydział Budownictwa Lądowego,
a w 1999 roku w Wydział Inżynierii Lądowej i istniał tak do 2004 roku. Z kolei Instytutu Hydrotechniki w 1982
roku przekształcono w Wydział Hydrotechniki.
Struktura ta okazała się stabilna i z drobnymi zmianami w układzie i nazwie katedr przetrwała 13 lat, aż do
roku 1995. Kierując się troską o rozwój wydziału, profil zawodowy absolwentów oraz chęcią zwiększenia
zainteresowania i liczby kandydatów na studia, decyzją Rady Wydziału Hydrotechniki i Senatu Politechniki
Gdańskiej zmieniono w lutym 1995 r. nazwę na Wydział Inżynierii Środowiska. W dalszych latach rozwoju
wydział zmienił swoją nazwę na Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.
Wychodząc naprzeciw aktualnym tendencjom edukacji wyższej w zjednoczonej Europie, realiom
krajowym i międzynarodowej gospodarki wolnorynkowej oraz podkreślając konieczność
ustawicznego samokształcenia się studentów i absolwentów, a także doskonalenia własnego
warsztatu zawodowego i kreatywności absolwentów, w 2004 roku z połączenia Wydziału
Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej powstał Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska.

na Wydziale

Savoir-vivre

Kilka podstawowych zasad savoir-vivre, których powinien przestrzegać
każdy student, mając na uwadze jak najlepszy kontakt z pracownikami Uczelni
i swoimi kolegami.
NA KORYTARZU
1. Spotykając (nie tylko na wydziale) wykładowcę bądź innego pracownika Uczelni, powiedz mu „dzień dobry”.
2. Do wykładowców należy zwracać się z użyciem ich tytułu naukowego lub funkcji:
·
·
·
·

Pani
Pani
Pani
Pani

Rektor / Panie Rektorze (także do prorektorów),
Dziekan / Panie Dziekanie (także do prodziekanów),
Profesor / Panie Profesorze,
Doktor / Panie Doktorze.

Pamiętaj, że do doktora habilitowanego mówimy już „profesorze”. Powszechna forma grzecznościowa
Proszę Pani / Proszę Pana stosowana jest w przepadku osób z tytułem magistra/inżyniera.
3. Wszelkie wulgaryzmy nie mogą mieć miejsca w przestrzeni akademickiej.
NA ZAJĘCIACH
1. Wyłącz dzwonek telefonu komórkowego.
2. Nie jedz i nie pij (chyba, że wykładowca sam na to pozwoli).
3. Postaraj się przychodzić punktualnie. Małe spóźnienia na zajęcia bywają zwykle tolerowane
ale nie powinny być regułą!
4. Czasem trudno skupić się na wykładzie. Mimo to spróbuj i… nie pisz po ławkach, nie ziewaj,
nie patrz co chwilę na zegarek, nie pokładaj się na ławce, nie żuj gumy.
5. Przychodź trzeźwy na zajęcia.
PO ZALICZENIE, NA EGZAMIN
1. Staraj się przychodzić do wykładowców tylko w godzinach konsultacji.
2. Nie wchodź do pokoju wykładowcy jak do siebie - zapukaj, uchyl drzwi i zapytaj
czy możesz wejść.
3. Na egzamin postaraj się przyjść odpowiednio ubrany.
KONTAKT PRZEZ E-MAIL
1. Nie pisz bez wyraźnego powodu.
2. Zaznacz w mailu swoje imię, nazwisko i to, z której jesteś grupy, roku i kierunku studiów.
3. List elektroniczny musi rozpoczynać zwrot grzecznościowy: „Szanowna Pani/Szanowny Panie”
(wraz z tytułem, jaki przysługuje adresatowi) zamiast często spotykanego,
stanowczo zbyt poufałego i niedopuszczalnego w oficjalnych kontaktach „Witam”.
E-mail kończymy zwrotem grzecznościowym „Z wyrazami szacunku”
(wraz z imieniem i nazwiskiem nadawcy, a także z zaznaczeniem numeru grupy dziekańskiej
oraz kierunku i roku studiów) zamiast „Pozdrawiam” albo jeszcze gorzej „pozdr.”
4. Obowiązkowo należy dbać o poprawność językową e-maili.

źródło: http://student.us.edu.pl/akademicki-savoir-vivre
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Przydatne
adresy

na studiach

po zajęciach

po zajęciach

Władze
Wydziału

Dziekan

Najważniejsza strona w życiu studenta WILiŚ

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
pokój 156 / GG
tel.: 58 347-22-05, fax: 58 347-20-44
e-mail: dziekan@wilis.pg.gda.pl

www.wilis.pg.edu.pl
Prodziekan ds. nauki
Ośrodek Kształcenia na Odległość - serwis,
na którym znajdziesz materiały pomocnicze do poszczególnych przedmiotów

www.okno.pg.gda.pl

Twoja nowa skrzynka pocztowa do korespondencji z Prowadzącymi zajęcia

www.poczta.wilis.pg.edu.pl

Oprócz materiałów z Okna przydadzą Ci się również zbiory biblioteki

dr hab. inż. Magdalena Gajewska
pokój 156 / GG
tel.: 58 347-22-05, fax: 58 347-20-44
e-mail: p-nauka@wilis.pg.gda.pl

Prodziekan ds. współpracy i innowacji
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
pokój 156 / GG
tel.: 58 347-22-05, fax: 58 347-20-44
e-mail: p-wspolpraca@wilis.pg.gda.pl

www.bg.pg.edu.pl
Prodziekan ds. kierunku budownictwo
Regionalny portal nt. Trójmiasta i okolic

www.trojmiasto.pl

dr inż. Rafał Ossowski
pokój 158 / GG
tel.: 58 347-17-16, fax: 58 347-14-39
e-mail:· b-studia@wilis.pg.gda.pl

Pełnomocnik ds. kierunku
inżynieria środowiska
dr inż. Arkadiusz Ostojski
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-13-22, 58 347-12-18
fax: 58 347-14-39
e-mail: is-studia@wilis.pg.gda.pl

Pełnomocnik ds. kierunku
geodezja i kartografia
dr inż. Jakub Szulwic
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-13-22, 58 347-12-18
fax: 58 347-14-39
e-mail: gik-studia@wilis.pg.gda.pl

Prodziekan ds. kierunku transport
i współpracy międzynarodowej
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dr inż. Joanna Żukowska
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-13-22, fax: 58 347-14-39
e-mail: t-studia@wilis.pg.gda.pl
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Osiągnięcia
Wydziału

na studiach

po zajęciach

Unia Europejska wspiera rozwój Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Potencjał naukowo-badawczy oraz dydaktyczny Wydziału został znacząco zwiększony dzięki
zakończonej w 2008 roku realizacji trzech projektów sfinansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

Laboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE Z/2.22./I/1.3.1/006/04
Projekt związany z działalnością Centrum Doskonałości - Centrum Rewitalizacji Budowli
Miejskich CURE stanowi kontynuację oraz rozszerzenie możliwości działania Centrum.
W ramach projektu zakupiono aparaturę pomiarową, która stanowi wyposażenie
Laboratorium. Utworzenie Laboratorium pozwoliło na istotne zwiększenie potencjału
Politechniki Gdańskiej w dziedzinie diagnostyki i monitoringu szerokiej gamy konstrukcji
inżynierskich.

Unowocześnienie infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej
Z/2.22./I/1.3.1/061/04
Celem projektu było zwiększenie dostępności oraz modernizacja istniejącej infrastruktury
edukacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Bezpośrednim wynikiem
projektu było istotne doposażenie Laboratorium Budownictwa oraz rozbudowa i unowocześnienie bazy sprzętu komputerowego Ośrodka Kształcenia na Odległość WILiŚ PG.
Wzmocnienie potencjału laboratoryjnego Wydziału umożliwiło studentom i pracownikom
bezpośredni kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i materiałowymi
oraz znacząco przyczyniło się do poprawy jakości kształcenia.

Pomorskie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku
- laboratorium dydaktyczno–badawcze Z/2.22./I/1.3.1/066/04

6

Utworzenie Centrum jest elementem realizacji „Wizji ZERO” bezpieczeństwa ruchu
drogowego przyjmującej, jako podstawowy cel dążenie do całkowitego wyeliminowania ofiar śmiertelnych na drogach.
W zakres aktywności Centrum wchodzą m. in.:
l opracowanie nowych procedur monitoringu i oceny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
l poprawa form zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego poprzez skuteczne wdrażanie najbardziej efektywnych metod i narzędzi do podejmowania decyzji,
l tworzenie sieci międzynarodowej współpracy, programy wymiany z instytucjami
badawczymi i akademickimi w krajach UE.

na Wydziale

Komunikacja

Szybka Kolej Miejska
umożliwia przewóz pasażerów na terenie województwa pomorskiego, realizując
przejazdy na trasie z Tczewa do Słupska i z powrotem.
SKM pozwala na szybkie przemieszczanie się na terenie Trójmiasta. Przystanki
zlokalizowane są w dzielnicach Gdańska, Sopotu i Gdyni.
Bilety na przejazd można zakupić w pobliżu stacji SKM (kasy biletowe SKM, tunele
prowadzące na peron, kioski ruchu, automaty biletowe oraz w pierwszym wagonie
pociągu). Przed podróżą, bilet należy skasować w kasownikach zlokalizowany przy lub na
peronie SKM. Biletów zakupionych w automatach na peronie nie kasujemy.
W przypadku biletów zakupionych w pociągu, naliczana jest dodatkowa opłata, którą
konduktor pomija, gdy zamknięte są już kasy biletowe lub dana osoba posiada
zaświadczenie, że bilet nie został jej wydany, gdyż kasjer z powodu braku drobnych nie
był wstanie wydać reszty za zakupiony bilet.
Aktualne rozkłady jazdy i więcej informacji znajdziecie na stronie

http://www.skm.pkp.pl
ZKM Gdańsk
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku zajmuje się przewozem pasażerów na
obszarze miasta Gdańsk zgodnie z rozkładem ZTM Gdańsk. Podróż odbywa się na
wytyczonych trasach autobusowych i tramwajowych.
Więcej informacji o rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów oraz taryfikatorze
szukaj na:

http://www.ztm.gda.pl
Informacji na temat biletu metropolitarnego komunikacji Zatoki Gdańskiej
szukaj na:

http://www.mzkzg.org
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Gdzie się
bawić?

na Wydziale

na studiach

Co można robić w czasie wolnym od zajęć? To chyba
nie jest trudne pytanie, bo każdy z nas ma jakieś pomysły na spędzanie
czasu wolnego.
Tych aktywnych zapraszamy na podróż po klubach studenckich i nie tylko. Trójmiasto stwarza
nam ogromne możliwości. Gdy tylko zaczyna się weekend, na ulice wylegają młodzi ludzie
poszukujący jakiegoś miejsca, gdzie mogą odpocząć od całotygodniowych stresów i dobrze
się zabawić.
Kolebką dobrej zabawy są oczywiście gdańskie Stare i Główne Miasto i Sopot. Mnóstwo
klubów, najróżniejsza muzyka, przepiękne widoki sprawiają, że często odbywamy podróże
poza obszar klubów PG.
Zarówno w Gdańsku, jak i w Sopocie kluby są większe, kilkupiętrowe, muzyka od rytmów
latynowskich, poprzez muzykę czarną, typowo klubową, rytmy z lat 70, aż po granie
rockowe. Gdańsk i Sopot daje nam możliwość poznania nowych ludzi, nie tylko
studentów, nabywania nowych doświadczeń, ale i duży wybór miejsca nocnego pobytu.
Nie zapominajmy jednak o tym, że ceny są wyższe, niż w typowych klubach studenckich.
No i niestety trzeba wydać dodatkowe pieniądze na podróż i wstęp.
Dla tych, którzy wolą zbyt daleko się nie oddalać i zabawić na terenie Gdańska
Wrzeszcza proponujemy typowo studenckie klimaty, czyli kluby studenckie PG.
Tutaj każdy z nas czuje się swojsko. W obrębie Politechniki Gdańskiej kluby
zlokalizowane są na Osiedlu Studenckim na ul. Wyspiańskiego i Traugutta.
Na Wyspiańskiego znajdują się: HiFi w akademiku nr 9, i pub Infinium w DS 6.
Puszczane są znane przeboje, przy których najlepiej bawią się studenci.
Na Traugutta znajdziemy: Mechanik w DS 4, Outsajder, OVO (oba obok
DS. 3) oraz Sesja w DS 2.
Na terenie politechniki, w budynku Bratniaka, znajduje się kolejny (i chyba
najbardziej wszystkim znany) Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej Kwadratowa. Jest dużo miejsca, duża sala do tańczenia, osobne
pomieszczenia z bilardem i miejscami do siedzenia. To największy klub PG. Tutaj
odbywają się najważniejsze imprezy, jak np. połowinki i imprezy wydziałowe.
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po zajęciach

Osiągnięcia
Wydziału

17 listopada 2011 roku nastąpiło otwarcie
Centrum CIVITRONIKI na poziomie 500 GG.
Jest to jedno z laboratoriów Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE,
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego.
Na potrzeby CIVITRONIKI dokonano kompleksowej adaptacji poddasza Gmachu

Głównego Politechniki Gdańskiej.

Centrum Civitroniki obejmuje 7 pracowni badawczych z zakresu
inżynierii lądowej oraz nowoczesnych technologii elektronicznych:
• Pracownia (DIM-TEFAL),
• Pracownia pomiarowo-konstrukcyjna sieci sensorowych oraz systemów
identyfikacji radiowej (Wydział ETI),
• Pracownia defektoskopii, badań materiałów i konstrukcji metalowych,
• Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich,
• Pracownia badań drogowych,
• Pracownia fizyki budowli.
Drugą siedzibą Centrum Civitorniki jest budynek „Kuźni”, którego adaptacja
również została dofinansowana ze środków projektowych.
W ramach projektu zakupiono specjalistyczną aparaturę, taką jak skaner
laserowy 3D, aparat do badania dwuosiowego rozciągania (20 kN), oraz
specjalistyczną aparaturę do badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych
i wiele innych urządzeń.
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Budownictwo

na studiach

po zajęciach

Naszym dużym sukcesem jest to, że
wypracowaliśmy model kształcenia inżynierów, którzy są
w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze
specjalistów z zakresu szeroko rozumianej inżynierii.
Program studiów jest tak ułożony, by wykształceni na naszym wydziale specjaliści, uzyskali
podstawy do twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów
budowlanych i konstrukcji inżynierskich, a także do nadzorowania i zarządzania procesami
budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Oprócz wiedzy
teoretycznej absolwenci nabywają również umiejętności zawodowe niezbędne na współczesnym rynku pracy, także w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi.
Wypracowany przez nas system kształcenia łączy w nowoczesny sposób teorię z praktyką.
Wiedza, którą uzyskuje student kierunku Budownictwo, pozwala na projektowanie nowatorskich konstrukcji inżynierskich. Dzięki naszym laboratoriom, także komputerowym
oraz wykwalifikowanej kadrze nauczycieli akademickich, oferujemy system kształcenia,
który nadąża za dynamicznymi zmianami oczekiwań rynku.
Współpracujemy blisko z przemysłem. Nasi studenci odbywają praktyki w partnerskich
przedsiębiorstwach, polskich i zagranicznych, w których wielu już w czasie studiów
znajduje stałe zatrudnienie.
Dzięki systemowi wymiany studenckiej i Ty będziesz mógł wyjechać na uczelnie zagraniczne, aby tam studiować i uzyskiwać zaliczenia zajęć honorowane na naszym
Wydziale. To nie tylko okazja do studiowania, ale i poznania nowych przyjaciół.
Kto wie, może kiedyś wspólnie pracować będziecie gdzieś w Barcelonie czy Atenach?
Nasi studenci już w czasie studiów biorą udział w pracach zespołów realizujących
przedsięwzięcia badawcze i projektowe finansowane przez przemysł.
Co po studiach?
Absolwenci Budownictwa nie szukają pracy, to praca szuka ich! Wielu studentów
ma możliwość zatrudnienia już w czasie nauki. Przedsiębiorstwa budowlane
wprost bombardują ich ofertami pracy.
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I Ty możesz pozostawić swój ślad na ziemi!
l Widziałeś most wantowy przerzucony przez Martwą Wisłę w Gdańsku?
Zaprojektowali go i budowali nasi absolwenci.
l Słyszałeś o monumentalnej Bazylice w Licheniu?
To u nas wykształciliśmy jej konstruktorów. Ba, jeśli przyjdziesz studiować
do nas będziesz miał z nimi zajęcia.
l Planujesz jeździć polskimi autostradami?
l Pomóż w ich projektowaniu i budowie. Nasi absolwenci, studenci z ostatnich lat studiów już tam pracują.

na Wydziale
Większość z nas opuściła już garnuszek mamusi
i pewnie zadaje sobie pytania, gdzie można dobrze zjeść?

Gdzie
jeść?

Studenci PG korzystają najczęściej z dwóch barów zlokalizowanych przy ulicy Grunwaldzkiej.
Jeden z nich o nazwie Bar Akademicki znajduje się blisko uczelni, w pobliżu skrzyżowania
ulic Miszewskiego i Grunwaldzkiej. Drugi o nazwie Syrena zlokalizowany jest na przeciwko
C.H. Manhattan.
Główną zaleta tych barów jest to, że można posilić się domowym i niedrogim posiłkiem. Ceny
są naprawdę niskie i porównywalne z tym, gdybyś gotował sobie sam, a po obiedzie nie czeka
Cię stertach brudnych naczyń. Jednak tego typu jadłodajnie są dostępne dla wszystkich i nie
tylko studenci odkryli, że jest tam tanio, dlatego bywają czasami „duuuuże” kolejki. Ceny
są mniej więcej porównywalne w obu barach, jednak Syrena cieszy się większą
popularnością ze względu na przyjemniejszy wygląd i większy lokal.
Dużą popularnością cieszy się pizzeria PRL, która znajduje się na Osiedlu Studenckim
przy ulicy Traugutta/Do studzienki. Oprócz smacznej pizzy tudzież innych fast foodów,
można tam zjeść klasyczne obiady. Od poniedziałku do piątku wydawane są dwa zestawy
obiadowe oraz dwa rodzaje zup.
W czasie zajęć można posilić się w bufetach, których jest mnóstwo na uczelni.
Podajemy tylko przykłady tych najbardziej znanych dla WILiŚów.
Bar w piwnicach budynku Hydro, zwyczajowo zwany Pod Zdzichem, gdzie można
zjeść duże kanapki, wydawane są tu również dania na ciepło.

Bufet w Audytorium Novum. Nie jest tam zbyt tanio, ale kanapki są
smaczne, do tego możecie spróbować wielu rodzajów herbat oraz napić się
dobrejkawy.
Mikawa to nazwa bufetu, który zlokalizowany jest w piwnicy Gmachu Głównego.
Znajdziecie tam naprawdę bardzo smaczne sałatki.
Oprócz tego: bufety w budynkach OiO i ETI . Wydają posiłki na ciepło,
kawę, herbatę, kanapki, słodycze i wszystko inne co może znaleźć się w takich
bufetach.
Nie zapominajmy również o Kwadratowej w budynku Bratniaka. To nie
tylko dyskoteka, ale w ciągu dnia restauracja i bufet. Możecie tam zjeść pizzę
dania obiadowe i kanapki jak również inne posiłki. Wygodę stanowi to, że
w czasie przerwy w zajęciach można szybko dotrzeć do lokalu i się posilić.
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AZS

na Wydziale

na studiach

Akademicki Związek Sportowy jest
organizacją studencką działającą od 1909 roku. Jej celem
jest upowszechnianie kultury fizycznej w środowiskach akademickich.
W Polsce działa około 150 klubów w państwowych i prywatnych wyższych uczelniach, zrzeszając około
40 tys. członków. Klub Uczelniany AZS PG jest organizacją otwartą dla wszystkich studentów, którzy
lubią spędzać wolny czas aktywnie i cenią emocje związane z rywalizacją sportową. Bogata gama
sekcji sportowych daje Ci możliwość uprawiania Twojej ulubionej dyscypliny sportowej, a także
sprawdzenie się w tej, która wcześniej wydawała się Tobie nieosiągalna!
Oferujemy Ci treningi w ponad 20 dyscyplinach sportowych: aerobik, aikido, badminton, brydż,
judo, koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, siatkówka,
szachy, taekwondo, tenis stołowy, tenis ziemny, trójbój, wioślarstwo, wspinaczka, żeglarstwo.
Jak również ciekawe treningi, wyjazdy na zawody i obozy, uczestnictwo i organizację wielu
masowych imprez sportowych.
Należąc do KU AZS PG zawierasz znajomości, które trwają przez długie lata, kształtujesz swoją
osobowość i nabierasz doświadczeń, które są bezcenne w późniejszym życiu zawodowym.
Jeżeli szukasz jakiejś odskoczni od codziennego życia na uczelni, a Twoja pasją jest sport,
koniecznie przyjdź do nas!

Co zrobić, aby się zapisać do wybranej sekcji?
Najlepiej przyjść na jeden z pierwszych treningów i porozmawiać osobiście z trenerem wybranej
przez Ciebie sekcji. Rozpiskę godzin w jakich odbywają się treningi znajdziesz na stronie
http://www.azspg.pl/index.php/terminarz.html

Gdzie odbywają się treningi?
Treningi odbywają się na terenie Centrum Sportu Akademickiego przy al. Zwycięstwa 12
w Gdańsku, gdzie znajduje się hala, basen oraz korty tenisowe PG.

Czy nadaję się do sekcji?
Na to pytanie może odpowiedzieć tylko trener, dlatego najlepiej przyjść na trening, gdzie
zostaną sprawdzone Twoje umiejętności. Jeśli wcześniej trenowałeś jakąś dyscyplinę sportu,
na pewno rozmowa z trenerem skończy się przyjęciem do sekcji. Powodzenia!!!

W jakich zawodach będę miał okazję wystartować?
Mistrzostwa Lat Pierwszych, Liga Międzyuczelniana, Mistrzostwa Polski Szkół
Wyższych, Akademickie Mistrzostwa Polski, Puchar Zarządu AZS.

Czy uczestnictwo w sekcji zwalnia mnie z zajęć WF?
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W przypadku większości sekcji tak. Jeśli uczestniczysz w sekcji systematycznie,
trener zwolni cię z zajęć WF.
http://www.azspg.pl/

po zajęciach
Woda,
powietrze, grunt – środowisko!

Inżynieria
Środowiska

Zasadniczy rdzeń programu studiów to inżynieria sanitarna, zajmująca się technicznym
obiegiem wody w wewnętrznym i zewnętrznym środowisku człowieka, ale program obejmuje dużo
więcej zagadnień. Szczególnie ważna jest problematyka wzajemnego oddziaływania wody, gruntu,
powietrza i budowli inżynierskich oraz ich wpływ na środowisko — to właśnie istotny element wykształcenia naszych inżynierów!
Nasza działalność opiera się na trzech filarach: dydaktyce, badaniach naukowych, współpracy
z przemysłem oraz władzami lokalnymi i centralnymi.
Mamy silne i nowoczesne zaplecze laboratoryjne, w tym Środowiskowe Laboratorium Biotechnologii
Wody i Ścieków z czterema pracowniami (analityczną, aparaturową, technologiczną i mikrobiologiczną) oraz Laboratorium Hydrauliki i Inżynierii Środowiska usytuowane w hali Hydro. W najbliższych latach planowane jest stworzenie Regionalnego Laboratorium Inżynierii Środowiska,
w którym najnowsza aparatura pozwoli na wykonywanie najbardziej zaawansowanych badań, a my
staniemy się najsilniejszą jednostką, dydaktyczną, i naukowo-badawczą Polski Północnej!

Co po studiach?
Ukończenie kierunku Inżynieria Środowiska jest podstawą do uzyskania uprawnień do projektowania i wykonawstwa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, stacji
uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, unieszkodliwiania odpadów, sieci ciepłowniczej
i wentylacji.
Nasi absolwenci pracują na każdej większej budowie w Polsce, a także na wielu budowach na
świecie — od Europy, przez Azję, Afrykę, Amerykę, po Australię. Rozwiązują zadania wymagające wysokich kwalifikacji np. optymalizacja pracy wielozadaniowych zbiorników retencyjnych, modelowanie odpływów wód, przepływ wody oraz migracja zanieczyszczeń w wodach
powierzchniowych.
Inżynierowie wykształceni na naszym wydziale pracowali przy ocenie jakości wód Jeziora
Żarnowieckiego, przy projektowaniu i budowie oczyszczalni ścieków Wschód w Gdańsku, przy
analizie stateczności i ocenie bezpieczeństwa małych stopni wodnych na rzekach województwa pomorskiego. Zaprojektowali także Aqua Park w Sopocie i fontannę w galerii Madison.
Pracowali przy podziemnym tunelu pod deptakiem Monte Cassino w Sopocie.

I Ty możesz zrobić coś dla świata!
Absolwenci Inżynierii Środowiska realizują i kierują Gdańskim Projektem Wodno-Ściekowym,
który jest największym w historii projektem inwestycyjnym na Pomorzu, korzystającym ze
wsparcia środków unijnych, sięgających blisko 370 milionów złotych. W Polsce jest to trzeci
projekt co do wielkości finansowania z Unii Europejskiej i jeden z największych
w kraju, jeśli chodzi o liczbę zadań inwestycyjnych. W latach 2006—2010 Gdańska
Infrastruktura Wodno-kanalizacyjna wydała na realizację projektu ok. 490 milionów
złotych, z czego blisko 370 milionów pochodziło ze środków Funduszu Spójności. Warto
zaznaczyć, że suma ta stanowi 7 proc. całości środków unijnych przeznaczonych dla
Polski.
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Transport

na studiach

po zajęciach

Drogi ku przyszłości
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku na specjalistów łączących wiedzę z dziedziny budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i logistyki wraz z umiejętnościami menadżerskimi, na naszym Wydziale stworzyliśmy nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek kształcenia — Transport. Z definicji transport rozumiemy jako usługę towarzyszącą produkcji dóbr i polegającą na przemieszczaniu osób, towarów, informacji i energii.
Absolwent kierunku Transport będzie zajmował się elementami infrastruktury, takimi jak:
drogi, szlaki kolejowe, kanały żeglugowe, rurociągi, taśmociągi, węzły komunikacyjne,
dworce, lotniska, porty. Zakres jego kompetencji nie ograniczy się tylko do sfery budowlanej, będzie także potrafił zarządzać ich systemem organizacyjno-prawnym.
Przygotowujemy inżynierów, którzy będą pracować w wielodyscyplinarnych zespołach
złożonych z fachowców wielu różnych dyscyplin. Kierunek Transport wspierany jest przez
inne wydziały Politechniki Gdańskiej.
Co po studiach?
Na studiach kształcimy inżynierów transportu posiadających wiedzę niezbędną do
planowania, projektowania, eksploatacji i zarządzania poszczególnymi gałęziami
transportu w celu zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i ekonomicznego przemieszczania osób oraz towarów, przy ograniczeniu ujemnego wpływu na środowisko.
Wiedza, jaką uzyskuje absolwent kierunku Transport, łączy wiele dyscyplin, co jest
niezbędne przy dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Absolwenci dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu, wzbogaconemu
wiedzą organizacyjną, prawna i ekonomiczną, mogą pracować w specjalistycznych
komórkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach transportu regionalnego i miejskiego, przedsiębiorstwach przewozowych spedycyjnych, stacjach
diagnostycznych pojazdów, ośrodkach sprzedaży pojazdów, działach transportu
przedsiębiorstw, zarządach transportu i zarządach dróg, centrach logistycznych,
portach, dworcach kolejowych i lotniczych, strukturach zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego, policji drogowej, szkołach nauki jazdy o ośrodkach
ruchu drogowego, biurach projektów, w uczelniach i instytutach badawczych.
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na Wydziale

SSPG

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej istnieje
już od ponad 50 lat. Powstał w 1957 roku jako pierwszy w kraju. Przez
szereg lat zrzeszał brać studencką uczelni i zajmował się organizacją imprez,
takich jak: Neptunalia, otrzęsiny, połowinki i inne. Tradycja ta przetrwała do dzisiaj.
sspg@pg.gda.pl,
http://www.samstud.pg.gda.pl
http://www.samstud.pg.gda.pl/forum
Samorząd tworzą wszyscy studenci uczelni. Organy samorządu wybrane na drodze
demokratycznych wyborów są reprezentantami ogółu studentów. Biuro Samorządu
Studentów znajduje się w Bratniaku (pok. 215). Na co dzień tętni życiem
zabieganych i pomysłowych ludzi z różnych wydziałów. Jednego dnia organizujemy otrzęsiny, następnego posiedzenie Parlamentu Studentów PG, by trzeciego dnia wziąć się za
Technikalia. W międzyczasie – chwilach wytchnienia – pomagamy studentom w bardziej
przyziemnych sprawach. Słuchamy zarówno ich skarg i próśb, jak i gróźb. Ale po to jesteśmy.
Jak każda organizacja mamy swoich przedstawicieli i władze. Wciąż poszukujemy
kreatywnych osób z ciekawymi pomysłami, które chciałyby zaangażować się w działalność na rzecz studentów. Jeżeli tacy jesteście – zgłoście się do nas. Możecie dzwonić
w każdej chwili pod numery telefonów: 58 347-21-72 lub 58 347-21-06, albo wyślijcie
do nas e-maila sspg@pg.gda.pl
Parlament Studentów PG
Współdecyduje o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów
oraz podziale dotacji na działalność organizacji i kół studenckich funkcjonujących
w ramach uczelni. Kreuje życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczy
w elekcji władz uczelni, wydziałów i instytutów. Ma wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów. Zajmuje się promocją studentów i absolwentów
na rynku pracy oraz doradztwem prawnym.
Skład Parlamentu tworzą studenci delegowani poprzez odpowiednie organy.
Wielkość Parlamentu może być zmienna, zależna od liczby studentów na poszczególnych wydziałach.
W skład Parlamentu wchodzą:
— przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej;
— zastępcy przewodniczącego (zarząd);
— delegaci poszczególnych wydziałów - wg odpowiednich proporcji;
— przewodniczący (z głosem doradczo-opiniującym):
ž Komisji Prawno-Rewizyjnej,
ž Wydziałowych Rad Studentów;
ž Rady Osiedla.
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WRS / WKS

na Wydziale

na studiach

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska (WRS WILiŚ) jest wydziałowym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Politechniki
Gdańskiej. W jej skład wchodzi 13 członków wyłonionych poprzez wybory powszechne
spośród studentów WILiŚ.
Do głównych zadań WRS WILiŚ należy:
l reprezentowanie interesów ogółu studentów naszego wydziału, zarówno na szczeblu wydziałowym jak i uczelnianym;
l podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków studiowania;
l stanie na straży praw studenta;
l niesienie pomocy studentom i interweniowanie u władz wydziału oraz uczelni w sprawach
problemowych;
l organizowanie życia kulturalnego studentów wydziału, a w szczególności dbanie o integrację
studentów WILiŚ, organizacja Dni Wydziału w ramach Juwenaliów.
W działania WRSu może się włączyć każdy student wydziału, jeśli tylko wykaże taką chęć
- więcej informacji i kontakt na stronie www.wilis.pg.edu.pl.
Do kompetencji Wydziałowej Komisji Stypendialnej należy:
l przyznawanie miejsca w domach studenckich;
l przyznawanie dopłaty do domu studenckiego;
l przyznawanie stypendium socjalnego;
l przyznawanie stypendium mieszkaniowego;
l przyznawanie stypendium na wyżywienie;
l ustalanie kryteriów przyznawania stypendium naukowego;
l przyznawanie zapomogi losowej;
l przyznawanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
l przyznawanie stypendium sportowego.
Świadczenia, o których mowa przyznawane są na wniosek studenta.
Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest podanie, którego druk można uzyskać w WKS.
W przypadku podań niepełnych lub nieprawdziwych danych pomoc materialna zostaje
cofnięta. Decyzje WKS nie są ostateczne. Jeśli jesteście niezadowoleni z wydanej decyzji,
a przede wszystkim, jeśli uważacie ją za bezzasadną, przysługuje Wam prawo do odwołania. Organem odwoławczym jest Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS). Zanim
odwołacie się do OKS możecie złożyć wniosek do WKS (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie,
zażalenie), który zostanie rozpatrzone.
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Czy
warto wybrać geodezję w Gdańsku?

Geodezja
i Kartografia

Geodezja i Kartografia na Politechnice Gdańskiej to gwarancja ciekawych studiów
odwołujących się do szerokich możliwości najstarszej uczelni pomorskiej i doświadczenia Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska. Nie bez znaczenia na tok
edukacji pozostaje atmosfera Trójmiasta i lokalizacja studiów w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, przez
co szczególnego znaczenia nabiera geodezja inżynieryjna w odniesieniu do obsługi inwestycji związanych
z inżynierią wodną i szeroko rozumianą hydrotechniką. Na wysoką jakość studiów wpływa także środowisko
gospodarcze Pomorza, szczególnie poprzez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa geodezyjne i budowlane
oraz zaawansowane rozwiązania geoinformatyczne wdrażane w urzędach gdańskich — w tym mapa
numeryczna, topograficzna baza danych, systemy informacji przestrzennej i systemy zarządzania
kryzysowego. To w Gdańsku trwają duże i rozwojowe inwestycje w tym budowa infrastruktury stadionu
PGE Arena, rozpoczyna się autostrada A 1 i powstaje kolej metropolitarna. Gdańsk jest miastem,
w którym działa rafineria, porty morskie oraz międzynarodowe lotnisko. W takim otoczeniu kształcenie
przyszłego geodety musi być realizowane z uwzględnieniem oczekiwań przedsiębiorców, więc
nieustannie prowadzimy konsultacje na platformie wymiany doświadczeń i współpracujemy z przedsiębiorstwami dla dobrej przyszłości naszych absolwentów.
Jeśli interesują Ciebie pomiary Ziemi, obsługa często nadzwyczajnych inwestycji inżynierskich,
pomiary z użyciem technologii satelitarnych — w tym obrazów rejestrowanych z kosmosu i pomiarów
z użyciem GPS — to geodezja jest miejscem Twojej realizacji życiowej. To geodezja zajmuje się
pomiarem i rozgraniczeniem działek gruntowych i nieruchomości budowlanych, a także może iść
w kierunku wyceny i zarządzania nieruchomościami oraz katastru czyli systemu własności powiązanego z podatkami oraz wartością nieruchomości. To właśnie geodezja dostarcza danych dla systemów
informacji przestrzennych i buduje technologie związane z geoinformatyką, a także zapewnia
najlepsze mapy również do samochodowych systemów nawigacyjnych.

Jaka przyszłość czeka absolwentów Geodezji i Kartografii ukończonej na PG?
Pewna i dobra. Studia zapewnią przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych
i budowlanych, administracji oraz prowadzenia własnych przedsiębiorstw i zespołów specjalistycznych. Pracodawcy uczestniczą w kształtowaniu koncepcji kształcenia, dzięki czemu kwalifikacje absolwenta mogą być lepiej dostosowane do oczekiwań rynku pracy. System kształcenia
geodetów w korelacji z budownictwem i inżynierią środowiska jest osnową kształcenia geodety
w ramach standardów europejskich.
Geodezyjne wykształcenie politechniczne buduje istotne umiejętności u absolwentów do
podejmowania prac związanych z geodezją inżynieryjną w budownictwie, inżynierii środowiska
oraz transporcie, a w swej istocie tok kształcenia ukierunkowany jest na budowanie predyspozycji do pełnienia funkcji rezydenta geodety na nawet największych inwestycjach budowlanych.
Jednocześnie program studiów jest tworzony z uwagą na istotne dla rozwoju gospodarki
krajowej kierunki działań: budowę dróg i infrastruktury drogowej, modernizację linii kolejowych w tym budowę szybkich kolei, rozbudowę lotnisk i portów, konstrukcji wodnych w tym
morskich, a także realizację budownictwa przemysłowego związanego z energetyką (w tym
źródłami ekologicznymi i energią atomową), przesyłem paliw oraz rewitalizacją i rozbudową
obszarów miejskich. Mamy świadomość, że są to trudne studia, ale warte poświęceń dla
uzyskania szerokich horyzontów na rynku pracy.
Trójmiasto jest aglomeracją wielu kultur, otwartą na świat i chłonącą nowości. Tutaj można
rozwinąć skrzydła nie tylko w ramach studiów.
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Dziekanat to jedno z miejsc często
odwiedzanych przez studentów w czasie ich edukacji,
szczególnie po zakończeniu sesji poprawkowej. To tutaj załatwiane są
istotne dla Nas sprawy, związane ze studiami.
Dziekanat sprawuje pieczę nad studentami, stanowi źródło cennych informacji, z których na
pewno skorzystasz w czasie swoich studiów.
Bardzo ważną funkcję pełnią starostowie, jako reprezentanci grup dziekańskich,
utrzymują kontakt z dziekanatem i dbają o Wasze interesy. Starostów grup wybierzecie
spośród siebie w demokratycznych wyborach na początku roku.
Wszelkie niezbędne wzory podań oraz inne cenne informacje dziekanat umieszcza na
naszej stronie wydziałowej http://www.wilis.pg.edu.pl
Czytaj umieszczane tam informacje!
Ważne ogłoszenia znajdują się również w gablocie przed dziekanatem w Gmachu
Głównym.

Godziny otwarcia dziekanatu
8.00 — 11.00
poniedziałek
10.00 — 13.30
wtorek
8.00 — 11.00
środa
10.00 — 13.30
czwartek
12.00 — 15.00
piątek

Kierunek Budownictwo
studia stacjonarne — tel.: 58 347-17-16
Kierunek Inżynieria Środowiska, Transport, Geodezja i Kartografia, Techniki
Geodezyjne w Inżynierii
studia stacjonarne — tel.: 58 347-13-22
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Kierunek Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia
studia niestacjonarne — tel.: 58 347-12-18

na Wydziale

Koła
i organizacje

IAESTE
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience to
organizacja działająca w ponad dziewięćdziesięciu krajach całego świata, istniejąca od
blisko sześćdziesięciu lat.
IAESTE zajmuje się organizowaniem wyjazdów studentów na płatne praktyki zawodowe.
Organizacja została założona w Londynie w połowie XX wieku, aby umożliwić studentom
uczelni technicznych zdobywanie nowych doświadczeń na polu naukowym i zawodowym
poza granicami ojczyzny. W Polsce swoją działalność IAESTE zaczęło ok. 50 lat temu
w Warszawie. Do tej pory z programu skorzystało ok. 260.000 studentów różnych
narodowości, wyjeżdżając na praktyki do ponad 4 000 różnych przedsiębiorstw.

Poza wyżej wymienionymi organizacjami, na naszej Uczelni działa jeszcze wiele innych,
zrzeszających zapaleńców różnych dziedzin począwszy od Studenckiego Koła
Przewodników Turystycznych czy Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej. Więcej
szczegółów i listę organizacji odnajdziesz na stronie Samorządu Studenckiego PG.

BEST
Tak jak i Ty, jesteśmy studentami Politechniki Gdańskiej. Różnimy się wiekiem,
zainteresowaniami, rodzajami studiów, ale jest coś co nas łączy - chęć rozwoju
połączonego z dobrą zabawą. BEST to europejskie stowarzyszenie studentów uczelni
technicznych. Jako członkowie BEST-u działamy, tak by jak najlepiej spędzić czas
studiów. Wszystkie podejmowane przez BEST inicjatywy przygotowują nas na
przyszłość do podjęcia każdego zawodowego wezwania.
Cztery razy w roku promujemy kursy naukowe, które odbywają się w całej Europie.
Wiemy, że kasa gra rolę - dlatego też oferujemy kursy, których koszt to jedynie 15
euro + koszt dojazdu.
Otwieramy przed Tobą świat innych kultur i nowych horyzontów, to darmowy bilet
do magicznych miejsc, pokazanych okiem szalonych studentów - ludzi, których
uśmiech czeka na Ciebie w każdym kraju Europy. Nic tylko korzystać!
Jeśli jednak nie chcesz wyjeżdżać, choć trudno nam w to uwierzyć ;), zachęcamy
do udziału w wydarzeniach organizowanych na Uczelni. Są to m.in. spotkania z
pracodawcą czy Konkurs Inżynierski BEC - projekty, które pozwolą Ci powoli i
„bezboleśnie” zdobyć pierwsze szlify inżynierskiej kariery.
http://www. BEST.gdansk.pl
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ESN
Ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się promocją programu
wymiany studenckiej ERASMUS wśród studentów na własnej uczelni, oraz opieką nad
studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.
Nasza działalność obejmuje:
l pomoc studentom uczestniczącym w programach wymian studenckich i ułatwienie im integracji z innymi studentami zagranicznymi studiującymi na PG oraz ze
studentami polskimi,
l informowanie studentów PG o możliwościach wyjazdów stypendialnych;
l
promocję Polski, jej kultury i tradycji wśród studentów zagranicznych;
l
organizowanie spotkań, imprez, wycieczek krajoznawczych, zajęć sportowych i
wydarzeń kulturalnych.
http://www.ens.pg.gda.pl

Koło Naukowe HEVELIUS
Żyjący w Gdańsku w XVII wieku Jan Heweliusz (Johannes Hevelius) jest jedną z najznamienitszych postaci w długiej historii naszego miasta. Jako astronom jest
szczególnie bliski geodetom, którzy w zagadnieniach geodezji wyższej i satelitarnej
odnajdują możliwość pomiaru naszej planety współczesnymi metodami
geodezyjnymi. Jan Heweliusz używał w swej pracy nowoczesnych i
skomplikowanych jak na owe czasy przyrządów. Utrzymywał szerokie
międzynarodowe kontakty (często wdawał się z innymi astronomami w gorące
polemiki) służące wymianie wiedzy i doświadczeń w celu usprawnienia swych
metod pomiarowych. Nasze Koło także, wzorem swego patrona, skupia się na
wykorzystywaniu współczesnych technologii pomiarowych, wymianie
doświadczeń oraz na łączeniu różnych dziedzin nauki, co stanowi dobrą platformę
dla poszerzenia wiedzy i umiejętności studentów szczególnie z zakresu
geodezji i kartografii.
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Kamila Kiryło
kierownik dziekanatu
pokój 158 / GG
tel.: 58 348-61-66

Danuta Wendykowska
pokój 158 / GG
tel.: 58 348-61-69

Marta Rogowska
pokój 158 / GG
tel.: 58 348-61-68

Beata Krzemieniecka
pokój 158 / GG
tel.: 58 347-21-67

Marta Wojcieszenko
pokój 158 / GG
tel.: 58 348-61-70

Magdalena Radomska
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-13-22

Małgorzata Demczuk-Konert
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-12-18

Anna Pikor
pokój 159 / GG
tel.: 58 348-61-67

13

na studiach

BUDOWNICTWO

TRANSPORT

po zajęciach

na Wydziale

Koła
i organizacje

Koło Naukowe Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa
Do naszego Koła mogą należeć studenci czwartego i piątego roku. Przynależność do Koła
upoważnia do ulgowej prenumeraty miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”. Koło
organizuje wycieczki na ciekawe obiekty realizowane terenie Trójmiasta i nie tylko, gdzie
możemy z bliska zapoznać się z budową, jej problemami oraz zastosowanymi
technologiami itp.

Koło Naukowe MIŚ
W maju 2011 roku zostało utworzone nowe Kolo Naukowe „Mikrobiologia
w Inżynierii Środowiska”. Grupa inicjatywna 21 studentek i studentów z II roku Inżynierii i
Środowiska zaangażowała się w szereg badań prowadzonych w ramach różnych
projektów w Katedrze Technologii Wody i Ścieków, dotyczących m.in. stabilności
biologicznej wody w sieci wodociągowej, występowania cech antybiotykoodporności
wśród bakterii środowiskowych Członkowie Koła uczestniczyli również w badaniach terenowych w Stacji Morskiej UG w Helu.

Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK
Nasze Koło powstało w 2007 roku i zrzesza wszystkie osoby, które interesują się
transportem, w szczególności infrastrukturą drogową i kolejową. Opiekują się nami
dwie katedry: Katedra Inżynierii Drogowej oraz Katedra Transportu Szynowego.
Zagadnienia naszej działalności są związane bezpośrednio z działalnością
wymienionych katedr. Mamy częściowy dostęp do prowadzonych przez katedry
badań i praktyk. Organizujemy wycieczki, wyjazdy oraz
udział w konferencjach transportowych.

Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo
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Do naszego koła należą osoby zainteresowane obliczeniową analizą konstrukcji.
Organizujemy ogólnopolski konkurs budowy mostów, wyjazdy na place budowy,
seminaria z ekspertami. Członkowie Koła wspomagają Katedrę Mechaniki
Budowli i Mostów od strony dydaktycznej. Nasza organizacja cały czas jest w
fazie rozwoju i wdrażania nowych pomysłów. Jeśli jesteś zainteresowany i
chcesz mieć swój wkład w działalność naukową Wydziału, nie wahaj się, by
do nas dołączyć.
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Koło Naukowe Geometrii i Grafiki Inżynierskiej KRESKA
Koło Naukowe Młodych Mostowców PG MOST WANTED
Koło MOST WANTED zajmuje się zdobywaniem oraz przekazywaniem wiedzy związanej z
mostownictwem. Nasze działania obejmują prowadzenie seminariów, na których można
nauczyć się programów branżowych niezbędnych w pracy inżyniera, organizujemy spotkania z ludźmi z przemysłu, aby poszerzyć naszą wiedzę i poznać lepiej nasz przyszły
zawód, wyjazdy na krajowe i międzynarodowe konferencje oraz na budowy i badania
obiektów mostowych wraz z Laboratorium Badań Trenowych. Jesteśmy także organizatorem licznych konkursów, w tym ogólnopolskiego konkursu na mosty drukowane na drukarkach 3D - MOST 3D WANTED. Chcesz wiedzieć więcej? Nie czekaj tylko dołącz do nas.

Koło Naukowe Technologii Betonu KoBET
Koło Naukowe Technologii i Organizacji Budowy KOBRa
Nasze Koło, utworzone w 2013 r., jest jedną z najliczniejszych i najprężniej działających
organizacji studenckich na Politechnice Gdańskiej. Staramy się organizować wiele
wycieczek technicznych na najbardziej prestiżowe budowy w Gdańsku, a także interesujące spotkania z przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową naszej uczelni.

Koło Naukowe Transportu i Budownictwa Morskiego i Śródlądowego TiBMiŚ
Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów PG Ekologia
Budownictwa i Inżynierii Środowiska EBiIŚ
Koło działa aktywnie od 1995 roku. Celem Koła jest zwrócenie uwagi studentów
i pracowników Politechniki Gdańskiej na tematykę ekologii budownictwa oraz
inżynierii środowiska, a także pogłębienie i propagowanie wiedzy z tego zakresu.

Koło Sportowców WILiŚ
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Koło prężnie działa od dwóch lat. Jego członkiem może być każdy student, oraz
pracownik Wydziału wyczynowo trenujący, lub interesujący się sportem. KS WILiŚ
PG jest skarbnicą wiedzy, która pokazuje w jaki sposób godzić trudy studiowania
z tak czasochłonnym zajęciem jakim jest wyczynowe uprawianie sportu. Ponadto
angażujemy się w działalność integrującą studentów naszego Wydziału poprzez
organizowanie imprez sportowych, wspólnych wyjazdów rowerowych oraz Dnia
Sportu podczas Juwenaliów.

po zajęciach

na Wydziale

Stypendia

Stypendia
przyznawane na WILiŚ:
l stypendium socjalne, mieszkaniowe oraz na wyżywienie
(w formie jednego wniosku);
l stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (niezależne od dochodów);
l stypendium za wyniki w nauce lub sporcie (po pierwszym roku studiów);
l zapomoga losowa;
l stypendia przyznawane przez przedsiębiorstwa współpracujące z naszym wydziałem;
l stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.
Każdy student niezależnie od charakteru studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) ma prawo
ubiegać się o określone świadczenia pomocy materialnej.

Kto zajmuję się przyznawaniem pomocy socjalnej?
Przyznawaniem pomocy socjalnej zajmuje się Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS). Składa
się ona ze studentów wydziału i pracownika dziekanatu, przy czym studenci stanowią większą
część składu.
Na stronie Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej http://www.samstud.pg.gda.pl oraz na
http://www.wilis.pg.gda.pl przedstawieni są członkowie Komisji, godziny i miejsce ich dyżurów
oraz adresy kontaktowe (e-mail: wks.wilis@gmail.com).
Komisja ma obowiązek pełnić dyżury raz w tygodniu (zwykle na tydzień przed terminem dyżury
odbywają się codziennie) i przyjmować wnioski o stypendia.

Regulamin przyznawania stypendium
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Politechniki Gdańskiej
dostępny jest na stronie Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, Wydziałowej Komisji
Stypendialnej oraz w dziekanacie.

Stypendium socjalne
Jako student pierwszego roku masz prawo ubiegać się o stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, socjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę losową.
Wszystkie wnioski oraz regulaminy są dostępne do pobrania na stronie SSPG
http://samstud.pg.gda.pl oraz stronie wydziału http://www.wilis.pg.edu.pl.
Lista wymaganych dokumentów które powinieneś dołączyć do wniosku o stypendium
znajduje się w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej, studentom
Politechniki Gdańskiej, § 27 pkt 5. Proponujemy korzystanie z „Pomocnika Stypendialnego”, który znajduje się na stronie http://www.samstud.pg.gda.pl/stypendia/
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, najlepiej poproś o pomoc członka
WKS.
Najczęściej zadawane pytania, które pomogą Ci podjąć odpowiednie kroki oraz
skompletować niezbędne dokumenty znajdują się na stronach
http://www.samstud.pg.gda.pl oraz http://www.wilis.pg.edu.pl
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Na terenie Politechniki Gdańskiej znajduje się
największa i najnowocześniejsza techniczna biblioteka naukowa
w Polsce północnej

Do głównych zadań Biblioteki Głównej należą:
l udostępnianie na miejscu książek z wolnym dostępem do półek oraz książek i czasopism
z magazynu głównego;
l rejestracja czytelników i wydawanie komputerowych kart bibliotecznych oraz aktualizacja
danych czytelników;
l udostępnianie zbiorów zabytkowych z pracowni ZZiSD.

Tematyka zbiorów
Podręczniki akademickie, skrypty uczelniane, wydawnictwa naukowe, słowniki, encyklopedie
i poradniki tematycznie zgodne z kierunkami na Politechnice Gdańskiej.

Czytelnia Ogólna Biblioteki Głównej
Poniedziałek—piątek: 9.00—19.45
sobota: 9.00—14.45
Gmach Główny, parter, pokój 3
tel.: 58 347 10 79
e-mail: bgczytel@pg.gda.pl

Ponadto w roku akad. 2012/2013
została uruchomiona

nowa Filia Biblioteki Głównej
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
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w przyziemiu Gmach Głównego PG,
pokój 3-4

na Wydziale

Życie
studenckie

Nie samą nauką żyje student
Oczywiście możesz spędzić najbliższe lata wyłącznie na nauce, ale wiedz, że ominie Cię
wówczas naprawdę dużo. Po pierwsze — nie poznasz wielu fantastycznych ludzi, po drugie —
nigdy nie doświadczysz prawdziwego studenckiego życia, po trzecie — nie będziesz miał,
czego wspominać na starość.
Studenci naszego wydziału potrafią się dobrze bawić! Rok akademicki rozpoczynamy
otrzęsinami pierwszaków. Bez obaw nie mają one nic wspólnego z „koceniem”, które
pamiętamy ze szkoły średniej. Jest to impreza głównie integrująca studentów
pierwszorocznych z tymi starszymi oraz z władzami wydziału, odbywa się w jednym
z klubów studenckich na terenie kampusu PG.
Na imprezach klubowych bawimy się nie tylko przy okazji witania nowych studentów, bo
tak naprawdę każdy powód jest dobry. Do tej pory w ramach imprez integracyjnych
bawiliśmy się w stylu hawajskim, gangsterskim, pirackim, Moulin Rouge i wielu innych.
Ciekawe, czym zaskoczy nas w tym roku Wydziałowa Rada Studentów WlLiŚ?
To jeszcze nie wszystko, na co nas stać. Studenci WlLiŚ lubią aktywny wypoczynek —
wychodzimy razem pojeździć na łyżwach, z Kołem Sportowym jeździmy na kulig,
a także, dzięki kołu KoOiK, mieliśmy okazję ścigać się na drezynach w centrum miasta.
Jednak to wszystko blednie, kiedy w maju nastaje upragniony czas — Juwenalia, czyli
święto studentów, w wydaniu Politechniki Gdańskiej nazywane — Technikaliami. Ich
częścią są Dni Wydziału WlLiŚ, które przygotowują nasz WRS i koła naukowe.
Najczęściej bawimy się razem w plenerze — piknikujemy na terenie uczelni,
startujemy w zawodach sportowych oraz bierzemy udział w konkursach.
Najsłynniejsze z nich to „wyKOMBinuj mOst”, organizowany przez koło KoMBo
i Wielobój Budowlany, dzieło koła sportowego. Wspominamy wciąż również Imprezę
na Orientację po budynkach PG.
Co jeszcze oferuje Ci uczelnia? Mnóstwo wszelkiego rodzaju imprez organizuje
Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej (SSPG) a w szczególności Komisja
Kultury i Sportu. W ramach Technikali są to najczęściej występy kabaretowe,
koncerty plenerowe, zarówno wielkich gwiazd, jak i tych mniej znanych, zmagania
domów studenckich w najbardziej nietypowych dyscyplinach i przeróżne imprezy
klubowe.
Oferta jest szeroka, ufam, że na pewno znajdziesz coś dla siebie. Uwierz mi, nie
warto spędzać wolnego czasu na grach komputerowych, oglądaniu seriali lub
malowaniu paznokci - o wiele lepiej spędzić go z ludźmi.
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Osiedle
Studenckie

po zajęciach

na studiach

na Wydziale

Dział Zarządzania Infrastrukturą Studencką
Politechniki Gdańskiej (Osiedle Studenckie) posiada ponad 2800
miejsc w 12 domach studenckich. Akademiki zlokalizowane są w 3 punktach
Gdańska: na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego — Osiedle Traugutta DS nr: 1, 2, 3,
4; w centrum Wrzeszcza — Osiedle Wyspiańskiego DS nr: 5, 5ł, 6, 7, 8, 9, 10; w nadmorskiej dzielnicy
Brzeźno - D S 11.
Każdy mieszkaniec OS ma dostęp na danym poziomie do wspólnej kuchni, łazienki i prysznica
(w pokoju lub na piętrze w zależności od standardu), pralni, sali cichej nauki, szybkiego łącza internetowego i telefonu, z którego bezpłatnie można dzwonić na cały teren PG (OS, uczelnia, kluby studenckie,
itd). Pokoje wyposażone są w szafy, regały, wieszak, biurka, łóżka oraz lodówki i telefony, a każdy student
otrzymuje dodatkowo kołdrę lub 2 koce, poduszkę oraz pościel. Więcej informacji na temat Domów
Studenckich znajdziesz na stronie www.akademiki.pg.gda.pl
Bliskość uczelni, wygoda i atrakcyjność Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej nie ma dla siebie
konkurencji, a lata przemieszkane w akademiku, szalone imprezy, współlokatorzy i koledzy ze studiów
pozostaną niezapomniane do końca życia.
Zakwaterowanie — kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w OS rozpoczyna się na 3 dni
przed rozpoczęciem roku akademickiego (za okres ten nie pobiera się opłaty) a kończy w 4 dniu od
rozpoczęcia roku akademickiego, po tym terminie student traci prawo do zamieszkania w OS na okres
co najmniej jednego roku akademickiego, jeśli wcześniej nie powiadomił pisemnie administrację OS
o późniejszym przyjeździe lub rezygnacji z miejsca w DS, dodatkowo będzie stanowiło to podstawę do
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego za łamanie przepisów wewnątrzuczelnianych. Opłaty za DS,
z uwagi na rezerwację miejsc, uiszcza się za cały miesiąc.
Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni
zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk) w terminie do 15 września 2017 r. W przypadku złożenia rezygnacji nie zostaną podjęte
kroki omówione powyżej. Listy rezygnujących zostaną przesłane do KLI i dziekanatów. Wszelkie
informacje są zawarte w regulaminie Zasady kwaterowania w Domach Studenckich Politechniki
Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 dostępnym na stronie SSPG i WKS. Strona Wydziałowej
Komisji Stypendialnej: www.wilis.pg.edu.pl (zakładka WKS)
W przypadku, gdy nie przyznano Ci prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, a wciąż nie masz
gdzie mieszkać, proponujemy zajrzeć na: www.sspg.pg.gda.pl (zakładka Bank kwater); www.
sspg.pg.gda.pl/forum; http://www.gdansk.chatazaka.pl
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DS. 1
DS 2
DS 3
DS 4
DS 5
DS 6
DS 7
DS 8
DS 9
DS 10
DS 11

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

347-15-97,
347-17-63,
347-14-48,
347-15-18,
347-17-53,
347-26-16,
347-12-87,
347-22-86,
347-12-51,
347-19-26,
522-01-23,

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

348-68-01;
348-68-02;
348-68-03;
348-68-04;
348-68-05;
348-68-06;
348-68-07;
348-68-08;
348-68-09;
348-68-10;
348-68-11;

e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

ds1@pg.gda.pl
ds2@pg.gda.pl
ds3@pg.gda.pl
ds4@pg.gda.pl
ds5@pg.gda.pl
ds6@pg.gda.pl
ds7@pg.gda.pl
ds8@pg.gda.pl
ds9@pg.gda.pl
ds10@pg.gda.pl
ds11@pg.gda.pl

na Wydziale

WYDAWNICTWO PG publikuje co
roku kilkadziesiąt podręczników i skryptów przeznaczonych
dla studentów 30 kierunków prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.

Podręczniki
i skrypty

Tematyka książek obejmuje:
l nauki ścisłe: chemię, fizykę, matematykę;
l nauki techniczne: architekturę i urbanistykę, automatykę, budownictwo lądowe
i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, energetykę, geodezję, informatykę, inżynierię
chemiczną, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę, mechatronikę,
telekomunikację, termodynamikę i in.;
l nauki humanistyczne i ekonomiczno-społeczne: filozofię, języki obce, ekonomię
i zarządzanie.
Zamówienia na podręczniki i skrypty wydane nakładem Politechniki Gdańskiej można
składać na adres wydaw@pg.gda.pl (odbiór pocztą lub osobisty - gmach B, p. 405).
Aktualna oferta publikacji Wydawnictwa PG dostępna jest pod adresem

http://pg.edu.pl/wydawnictwo
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Gmach B, p. 407
tel. 58 347-22 99
e-mail wydaw@pg.gda.pl

W zasobach POMORSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ http://pbc.gda.pl w dziale
materiałów dydaktycznych udostępniono elektroniczne wersje wybranych skryptów
i podręczników.

Publikacje wydane nakładem Politechniki Gdańskiej oraz innych wydawnictw
można zakupić w księgarni mieszczącej się Gmachu Głównym PG.
KSIĘGARNIA PWN
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
tel. 58 347-11-25
e·mail ksiegarnia.gdansk2@pwn.com.pl
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Punkty
ECTS

na Wydziale

po zajęciach

Europejski System Transferu Punktów

(ang. European Credit Transfer System) został opracowany przez
Komisję Unii Europejskiej celem przygotowania procedur gwarantujących uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą. System ten pozwala uczelniom na wzajemne
uznawanie osiągnięć studentów w nauce, posługuje się bowiem powszechnie zrozumiałymi „miernikami”
— punktami i stopniami.
Stosowanie ECTS bazuje na wzajemnym zaufaniu i zgodności pomiędzy współpracującymi ze sobą
uczelniami. Podstawą systemu ECTS są trzy elementy:
l informacja o programie zajęć i osiągnięciach studenta w nauce,
l porozumienie o programie zajęć pomiędzy współpracującymi uczelniami i studentem,
l stosowanie punktów ECTS określających „ilość” pracy, jaką musi wykonać student, aby
uzyskać zaliczenie.
Punkty ECTS
są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom i kursom na podstawie
"ilości" pracy jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one nakład pracy, jakiej
wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej pracy, jaką musi włożyć student, aby zaliczyć
pełny rok akademicki, a zatem obejmuje: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, prace terenowe,
seminaria, pracę indywidualną - w bibliotece lub w domu oraz egzaminy lub inne formy oceny.
Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem pracy wymaganej od studenta.
W ramach ECTS nakład pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na
semestr przypada zazwyczaj 30 punktów.
Punkty ECTS można przyznawać za przygotowanie i realizację projektów, prace semestralne,
dyplomowe, jeśli te elementy stanowią integralną część programu studiów i pod warunkiem,
że podlegają one ocenie.
Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom i kursom, natomiast przyznawane są
studentom, którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia.
Skala ocen ECTS
Wyniki egzaminów i innych form zaliczania wyrażone są zazwyczaj w postaci ocen.
W Europie istnieje wiele różnych systemów ocen. Skala stopni ECTS została opracowana (na
podstawie danych przekazanych przez uczelnie biorące udział w programie pilotażowym)
z myślą o tym, aby ułatwić uczelniom przekładanie ocen przyznanych studentom ECTS
przez uczelnię zagraniczną. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię wg
jej własnego systemu, a jedynie daje dodatkowe informacje na temat pracy studenta.
Uczelnia sama decyduje o tym, jak dostosować skalę ECTS w odniesieniu do jej własnego
systemu.
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po zajęciach

na Wydziale

Praca

W życiu każdego studenta
przychodzi czas, gdy w portfelu pojawia się pustka.
I co wtedy? Trzeba rozejrzeć się za pracą. Trójmiasto oferuje pod tym względem bardzo wiele
możliwości, od rozdawania ulotek po nocną pracę w pubach, a na późniejszych latach praktyki
w przedsiębiorstwach branżowych.
Gdzie można pracować?
l Kelner — puby, bary, catering, restauracje.
l Praca na zmywaku.
l Sprzedaż ciuchów.
l Rozdawanie ulotek.
l Nocki w hipermarketach (np. wykładanie towaru).
Gdzie szukać?
Najlepiej miej oczy wokół głowy! Ogłoszenia wiszą praktycznie wszędzie, tablice w budynkach
uczelni, ulotki rozdawane przez studentów. Oferty pojawiają się oczywiście również w darmowej
trójmiejskiej prasie, magazynach studenckich, oraz w wszelkiego rodzaju gazetach.
Duże pole do popisu w znalezieniu najlepszej oferty stanowi Internet. Fora studenckie, strona
i forum SSPG, strona wydziałowa. Oczywiście możesz również poszukać na stronach w stylu
„co się dzieje w Trój mieście?”, oraz na stronach wyłącznie z ogłoszeniami.
Co zrobić żeby dostać pracę?
Napisz CV, roznieś je osobiście lub wyślij e-mailem gdziekolwiek tylko możesz. I czekaj na
telefon. Może będziesz miał szczęście i ktoś Ci odpowie
Ile można zarobić?
Przy pracach dla studentów średnia płaca to 6—12 zł, wszystko zależy od tego co trzeba
zrobić, trudności wykonywanego zadania, oraz wszelkich innych czynników społecznoekonomicznych.
A teraz uwagi...
Na pierwszym roku, a szczególnie na pierwszym semestrze, trzeba się mocno skupić na
nauce.
Jeżeli musisz pracować to pracuj tak, abyś się nie przemęczał, ponieważ może się to dla
Ciebie źle skończyć, po prostu wylecisz! A tego byśmy nie chcieli, tak jak i Ty!
Pamiętaj, że pracując zwiększasz swój dochód, więc jeżeli przysługuje Ci stypendium,
możesz dostać je mniejsze.
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IPS

na Wydziale

po zajęciach

Zgodnie z Regulaminem Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych w PG § 5 „Student może
studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania
na zasadach określonych przez dziekana”.
Ta możliwość jest realizowana właśnie w ramach IPS-u. IPS może przybierać różne formy.

1. Indywidualny program i plan studiów
Jest to przede wszystkim szansa dla najzdolniejszych studentów. Umożliwia dobór treści i form
kształcenia dostosowanych do zainteresowań naukowych studenta oraz zapewnia opiekę naukowo–
dydaktyczną. Wniosek o taką formę IPS, obejmujący wszystkie semestry studiów, przygotowuje
student wraz z opiekunem (osoba ze stopniem co najmniej doktora) i składa do dziekanatu. Do
wniosku należy załączyć wykaz przedmiotów, liczbę godzin, punktację ECTS i formy zaliczenia
poszczególnych przedmiotów. Indywidualny program może zawierać również przedmioty prowadzone na innych wydziałach. W takim wypadku student jest zobowiązany do załączenia Kart
Przedmiotów oraz zgody jednostki, która te zajęcia prowadzi, na uczestniczenie studenta w zajęciach tego przedmiotu.

2. Indywidualny plan studiów
Pozwala na utworzenie indywidualnego planu studiów wyłącznie z przedmiotów przewidzianych
dla kierunku i specjalności w wydziałowym planie i programie studiów. Student ma prawo do
uczestniczenia w zajęciach z wydziałowego planu studiów w semestrach innych niż wskazane
w planie studiów. Ta forma IPS-u może być przyznana np. studentom, którzy odbywają część
studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, studiują na więcej niż jednym
kierunku, nie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem studiów ze względu na stan
zdrowia, prowadzą działalność sportową na szczeblu krajowym lub wyższym, prowadzą
działalność w organizacjach studenckich na szczeblu uczelnianym lub wyższym oraz w innych
przypadkach uznanych przez dziekana. W zależności od konkretnego przypadku i wg uznania
dziekana, może zostać przyznany opiekun naukowo-dydaktyczny.

3. Indywidualna organizacja studiów — nie wymaga opiekuna naukowego
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Przyznanie tej formy IPS-u daje podstawę do ubiegania się o wyznaczenie terminów
zaliczeń i egzaminów w innym czasie niż wyznaczony dla danego roku. Student, po uzgodnieniu z prowadzącym, może być też zwolniony z obowiązku uczestniczenia w niektórych
zajęciach dydaktycznych o kontrolowanej obecności. Student, który uzyskał zgodę na tę
formę IPS jest zobowiązany do ustalenia indywidualnych zasad zaliczania przedmiotów
z prowadzącymi zajęcia w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. O taką formę
IPS-u ubiegają się najczęściej sportowcy oraz osoby studiujące na więcej niż jednym
kierunku.
Formy IPS-u wymienione w punktach 1 i 2 mogą równie zawierać indywidualną organizację studiów.

po zajęciach

na Wydziale

Program
LLP ERASMUS

Wymiany
studenckie

stwarza Ci niepowtarzalną okazję wyjazdu do krajów Unii Europejskiej
oraz Turcji i Maroka, na okres jednego semestru lub jednego roku akademickiego.
Umożliwia także wyjazd na praktyki studenckie — minimum 3 miesięczne.
Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich?
Aby uzyskać możliwość wyjazdu musisz być zarejestrowanym studentem, który ma ukończony
pierwszy rok studiów oraz nie ma długu punktowego po semestrze poprzedzającym wyjazd. Duże
znaczenie mają również warunki postawione studentom przez uczelnię. To ona samodzielnie
prowadzi rekrutację, ocenia kandydatów i wypłaca otrzymane na ten cel stypendia. W przypadku
zbyt dużej liczby chętnych kandydatów, decydujące znaczenie ma średnia ze studiów, znajomość
języka i osobowość studenta, a także działalność organizatorska na rzecz wydziału i studentów.
Do jakich krajów i uczelni możesz wyjechać?
Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z naszym
wydziałem porozumienie o współpracy, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa
znajdująca się w kraju uczestniczącym w ERASMUSIE. Masz możliwość odbycia części studiów tylko
na wydziale, który kształci w tej samej dziedzinie, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej. Jeżeli
uczelnia, na której chciałbyś studiować nie jest uczelnią partnerska, nie przejmuj się, weź sprawy
w swoje ręce. Samemu możesz zainicjować podpisanie umowy.
Kiedy odbywa się rekrutacja?
Rekrutacja odbywa się raz w roku na wiosnę, zarówno w przypadku wyjazdów na semestr zimowy
(tego samego roku kalendarzowego), jak i letni (następnego roku kalendarzowego). Szczegółowy proces rekrutacji znajdziesz na naszej stronie wydziałowej.
Ile razy możesz wyjechać na stypendium zagraniczne?
Stypendium w ramach programu LLP ERASMUS można otrzymać tylko raz. Lecz można skorzystać wiele razy (bez dofinansowania) ze stypendium zagranicznego, czy też wyjazdu na
studia za granicą. Z innymi programami umożliwiającymi studiowanie poza granicami, można
się zapoznać na stronie głównej Politechniki Gdańskiej pod odnośnikiem „Zagraniczne
stypendia”.
Praktyki studenckie w ramach opisywanego programu student musi znaleźć i zorganizować
sobie samodzielnie.
Kontakt z Biurem ERASMUSA
Aby nie przegapić okazji, należy śledzić ogłoszenia publikowane przez wydział na tablicach
ogłoszeń i stronie wydziału, znajdziesz tam również szczegółowe informacje dotyczące
rekrutacji.
Informacje dotyczące praktyk studenckich można uzyskać w Gmachu B, pok. 102B.
Biuro Programu LLP ERASMUS PG publikuje również na stronie domowej
http://www.esn.pg.gda.pl informacje dotyczące współpracy wszystkich wydziałów
w ramach tego programu.
Informacje i aktualności znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju systemu Edukacji
http://www.socrates.org.pl oraz na stronie Biura Obsługi Technicznej w Brukseli
(Technical Assistance Office) http://www.socleoyouth.be
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OKnO

na Wydziale

po zajęciach

Ośrodek Kształcenia na Odległość
(OKnO) WILiŚ to serwis internetowy, dostępny dla studentów i pracowników naszego Wydziału.
Wystarczy wejść na http://www.okno.pg.edu.pl
OKnO zbudowane jest z kursów o różnej tematyce. Podstawę stanowią tzw. kursy przedmiotów,
grupowane na podstawie kierunków i rodzaju studiów. Każdemu semestrowi przypisane są odpowiednie kursy, będące przedmiotem nauczania.
Umieszczane są tutaj pomocnicze zasoby dydaktyczne oraz inne cenne informacje dotyczące
przedmiotu jak np..wykłady i zadania, kolokwia i egzaminy z lat ubiegłych, terminy zaliczeń,
przydziały studentów do sal (dotyczy egzaminów i kolokwiów), regulaminy zaliczenia przedmiotu
i inne.
OKnO udostępnia do pobrania skrypty PG (dostępne za zgodą autorów) oraz fragmenty książek
pracowników WILiŚ wykorzystywane w czasie studiów.
Na studenckim forum możesz podyskutować o sprawach bieżących, nurtujących studentów
i wykładowców. Dowiesz się o istotnych wydarzeniach jakie odbywają się na WILiŚ, możesz
wyrażać swoją opinię na konkretne tematy.
Serwis stanowi źródło podstawowych wiadomości uczelnianych, znajdziesz tutaj też informacje
i komunikaty umieszczane przez dziekanat, dziekanów wydziału oraz studentów.
Przeglądając strony serwisu w poszukiwaniu cennych notatek skorzystaj z materiałów pomocniczych umieszczonych przez studentów! Proponujemy również przejrzeć programy dydaktyczne WILiŚ oraz linki do programów zewnętrznych.
Aby móc poruszać się po oknie musisz być zalogowany!
Zapisując się na dany kurs (klikając na niego) jesteś zmuszony podać swój login i hasło.
Najlepiej byś logował się już bezpośrednio po wejściu na stronę (w prawym górnym rogu),
wówczas wyświetli Ci się lista wszystkich kursów, z których już korzystałeś, co ułatwia
poruszanie się po stronie.
Informacje o sposobie logowania się do serwisu zostały zamieszczone w „Kursie”, na który
możesz zalogować się jako „gość” i zapoznać z zawartą treścią.
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Skrzynki pocztowe
Każdy student naszego wydziału ma swoje konto e-mail oraz login odpowiadający numerowi albumu, np.. 123456@wilis.pg.gda.pl. Skrzynki pocztowe studentów WILiŚ obsługiwane są przez SquirrelMail.
Pod ich adres e-mail przysyłane są wiadomości od administratorów sieci, samorządu,
dziekanatu, starostów, itp.. Dotyczą one ankiet studenckich, informują nas na jakie
kursy jesteśmy zapisani, są źródłem nawoływań studentów do aktywnej działalności na
rzecz Wydziału, zawierają pozostałe informacje przedstawiające przyszłe wydarzenia
wydziałowe.

po zajęciach

na Wydziale

MSDNAA

MSDN
Academic Alliance
jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia
dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki.
Każda jednostka (przykładowo wydział/instytut/katedra) otrzymuje subskrypcję MSDNAA, która daje
dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Uprawniona jednostka to
taka, która prowadzi kursy z zakresu informatyki, inżynierii lub systemów informacyjnych.
Oprogramowanie, dostarczone w MSDNAA, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów
jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania
i prowadzenia zajęć oraz badań naukowych. Studenci jednostki mogą pobierać je oraz instalować na
swoich komputerach osobistych.

Przystępując do programu zyskujesz:
l możliwość zainstalowania oprogramowania na własnym komputerze osobistym i wykorzystania
go do nauki oraz tworzenia programów. Witryny internetowe społeczności zawierają wiele
materiałów i publikacji przydatnych w prowadzonych zajęciach z informatyki, inżynierii oraz
systemów informacyjnych;
l stały dostęp do pobierania uaktualnień MSDN;
l dostęp do samouczków, przykładów kodu, projektów, dokumentów technicznych, przykładów
wykorzystań technologii. Pomoc na grupach dyskusyjnych. Możliwe zniżki oraz oferty
specjalne;
l możliwość współpracy przy projektach.

Jak uzyskać dostęp do oprogramowania?
Dostęp do oprogramowania uzyskasz poprzez logowanie się do systemu ELMS.
ELMS zawiera dostępny online katalog całego oprogramowania MSDNAA oraz dane na temat
dostępności produktu. Katalog zorganizowany jest według nazw produktów z dołączonym
opisem, boxshot. Został utworzony przez Software Storefront i może być przeszukiwany
i przeglądany przez każdego studenta. Tylko oprogramowanie, które przeznaczyłeś do
przynajmniej jednorazowej dystrybucji widoczne będzie w Storefront.
Dokładny przebieg całego procesu logowania do ELMS i uzyskania oprogramowania, krok po
kroku znajdziesz na naszej stronie wydziałowej.

Kontakt
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę wydziałową
http://www.wilis.pg.edu.pl
Osoba odpowiedzialna za MADNAA na WILiŚ PG dostępna jest pod adresem:
e-mail: msdn.admin@wilis.pg.gda.pl
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po zajęciach

Ośrodek Kształcenia na Odległość
(OKnO) WILiŚ to serwis internetowy, dostępny dla studentów i pracowników naszego Wydziału.
Wystarczy wejść na http://www.okno.pg.edu.pl
OKnO zbudowane jest z kursów o różnej tematyce. Podstawę stanowią tzw. kursy przedmiotów,
grupowane na podstawie kierunków i rodzaju studiów. Każdemu semestrowi przypisane są odpowiednie kursy, będące przedmiotem nauczania.
Umieszczane są tutaj pomocnicze zasoby dydaktyczne oraz inne cenne informacje dotyczące
przedmiotu jak np..wykłady i zadania, kolokwia i egzaminy z lat ubiegłych, terminy zaliczeń,
przydziały studentów do sal (dotyczy egzaminów i kolokwiów), regulaminy zaliczenia przedmiotu
i inne.
OKnO udostępnia do pobrania skrypty PG (dostępne za zgodą autorów) oraz fragmenty książek
pracowników WILiŚ wykorzystywane w czasie studiów.
Na studenckim forum możesz podyskutować o sprawach bieżących, nurtujących studentów
i wykładowców. Dowiesz się o istotnych wydarzeniach jakie odbywają się na WILiŚ, możesz
wyrażać swoją opinię na konkretne tematy.
Serwis stanowi źródło podstawowych wiadomości uczelnianych, znajdziesz tutaj też informacje
i komunikaty umieszczane przez dziekanat, dziekanów wydziału oraz studentów.
Przeglądając strony serwisu w poszukiwaniu cennych notatek skorzystaj z materiałów pomocniczych umieszczonych przez studentów! Proponujemy również przejrzeć programy dydaktyczne WILiŚ oraz linki do programów zewnętrznych.
Aby móc poruszać się po oknie musisz być zalogowany!
Zapisując się na dany kurs (klikając na niego) jesteś zmuszony podać swój login i hasło.
Najlepiej byś logował się już bezpośrednio po wejściu na stronę (w prawym górnym rogu),
wówczas wyświetli Ci się lista wszystkich kursów, z których już korzystałeś, co ułatwia
poruszanie się po stronie.
Informacje o sposobie logowania się do serwisu zostały zamieszczone w „Kursie”, na który
możesz zalogować się jako „gość” i zapoznać z zawartą treścią.

20

Skrzynki pocztowe
Każdy student naszego wydziału ma swoje konto e-mail oraz login odpowiadający numerowi albumu, np.. 123456@wilis.pg.gda.pl. Skrzynki pocztowe studentów WILiŚ obsługiwane są przez SquirrelMail.
Pod ich adres e-mail przysyłane są wiadomości od administratorów sieci, samorządu,
dziekanatu, starostów, itp.. Dotyczą one ankiet studenckich, informują nas na jakie
kursy jesteśmy zapisani, są źródłem nawoływań studentów do aktywnej działalności na
rzecz Wydziału, zawierają pozostałe informacje przedstawiające przyszłe wydarzenia
wydziałowe.

po zajęciach

na Wydziale

MSDNAA

MSDN
Academic Alliance
jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia
dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki.
Każda jednostka (przykładowo wydział/instytut/katedra) otrzymuje subskrypcję MSDNAA, która daje
dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Uprawniona jednostka to
taka, która prowadzi kursy z zakresu informatyki, inżynierii lub systemów informacyjnych.
Oprogramowanie, dostarczone w MSDNAA, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów
jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania
i prowadzenia zajęć oraz badań naukowych. Studenci jednostki mogą pobierać je oraz instalować na
swoich komputerach osobistych.

Przystępując do programu zyskujesz:
l możliwość zainstalowania oprogramowania na własnym komputerze osobistym i wykorzystania
go do nauki oraz tworzenia programów. Witryny internetowe społeczności zawierają wiele
materiałów i publikacji przydatnych w prowadzonych zajęciach z informatyki, inżynierii oraz
systemów informacyjnych;
l stały dostęp do pobierania uaktualnień MSDN;
l dostęp do samouczków, przykładów kodu, projektów, dokumentów technicznych, przykładów
wykorzystań technologii. Pomoc na grupach dyskusyjnych. Możliwe zniżki oraz oferty
specjalne;
l możliwość współpracy przy projektach.

Jak uzyskać dostęp do oprogramowania?
Dostęp do oprogramowania uzyskasz poprzez logowanie się do systemu ELMS.
ELMS zawiera dostępny online katalog całego oprogramowania MSDNAA oraz dane na temat
dostępności produktu. Katalog zorganizowany jest według nazw produktów z dołączonym
opisem, boxshot. Został utworzony przez Software Storefront i może być przeszukiwany
i przeglądany przez każdego studenta. Tylko oprogramowanie, które przeznaczyłeś do
przynajmniej jednorazowej dystrybucji widoczne będzie w Storefront.
Dokładny przebieg całego procesu logowania do ELMS i uzyskania oprogramowania, krok po
kroku znajdziesz na naszej stronie wydziałowej.

Kontakt
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę wydziałową
http://www.wilis.pg.edu.pl
Osoba odpowiedzialna za MADNAA na WILiŚ PG dostępna jest pod adresem:
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IPS

na Wydziale

po zajęciach

Zgodnie z Regulaminem Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych w PG § 5 „Student może
studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania
na zasadach określonych przez dziekana”.
Ta możliwość jest realizowana właśnie w ramach IPS-u. IPS może przybierać różne formy.

1. Indywidualny program i plan studiów
Jest to przede wszystkim szansa dla najzdolniejszych studentów. Umożliwia dobór treści i form
kształcenia dostosowanych do zainteresowań naukowych studenta oraz zapewnia opiekę naukowo–
dydaktyczną. Wniosek o taką formę IPS, obejmujący wszystkie semestry studiów, przygotowuje
student wraz z opiekunem (osoba ze stopniem co najmniej doktora) i składa do dziekanatu. Do
wniosku należy załączyć wykaz przedmiotów, liczbę godzin, punktację ECTS i formy zaliczenia
poszczególnych przedmiotów. Indywidualny program może zawierać również przedmioty prowadzone na innych wydziałach. W takim wypadku student jest zobowiązany do załączenia Kart
Przedmiotów oraz zgody jednostki, która te zajęcia prowadzi, na uczestniczenie studenta w zajęciach tego przedmiotu.

2. Indywidualny plan studiów
Pozwala na utworzenie indywidualnego planu studiów wyłącznie z przedmiotów przewidzianych
dla kierunku i specjalności w wydziałowym planie i programie studiów. Student ma prawo do
uczestniczenia w zajęciach z wydziałowego planu studiów w semestrach innych niż wskazane
w planie studiów. Ta forma IPS-u może być przyznana np. studentom, którzy odbywają część
studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, studiują na więcej niż jednym
kierunku, nie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem studiów ze względu na stan
zdrowia, prowadzą działalność sportową na szczeblu krajowym lub wyższym, prowadzą
działalność w organizacjach studenckich na szczeblu uczelnianym lub wyższym oraz w innych
przypadkach uznanych przez dziekana. W zależności od konkretnego przypadku i wg uznania
dziekana, może zostać przyznany opiekun naukowo-dydaktyczny.

3. Indywidualna organizacja studiów — nie wymaga opiekuna naukowego
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Przyznanie tej formy IPS-u daje podstawę do ubiegania się o wyznaczenie terminów
zaliczeń i egzaminów w innym czasie niż wyznaczony dla danego roku. Student, po uzgodnieniu z prowadzącym, może być też zwolniony z obowiązku uczestniczenia w niektórych
zajęciach dydaktycznych o kontrolowanej obecności. Student, który uzyskał zgodę na tę
formę IPS jest zobowiązany do ustalenia indywidualnych zasad zaliczania przedmiotów
z prowadzącymi zajęcia w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. O taką formę
IPS-u ubiegają się najczęściej sportowcy oraz osoby studiujące na więcej niż jednym
kierunku.
Formy IPS-u wymienione w punktach 1 i 2 mogą równie zawierać indywidualną organizację studiów.

po zajęciach

na Wydziale

Program
LLP ERASMUS

Wymiany
studenckie

stwarza Ci niepowtarzalną okazję wyjazdu do krajów Unii Europejskiej
oraz Turcji i Maroka, na okres jednego semestru lub jednego roku akademickiego.
Umożliwia także wyjazd na praktyki studenckie — minimum 3 miesięczne.
Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich?
Aby uzyskać możliwość wyjazdu musisz być zarejestrowanym studentem, który ma ukończony
pierwszy rok studiów oraz nie ma długu punktowego po semestrze poprzedzającym wyjazd. Duże
znaczenie mają również warunki postawione studentom przez uczelnię. To ona samodzielnie
prowadzi rekrutację, ocenia kandydatów i wypłaca otrzymane na ten cel stypendia. W przypadku
zbyt dużej liczby chętnych kandydatów, decydujące znaczenie ma średnia ze studiów, znajomość
języka i osobowość studenta, a także działalność organizatorska na rzecz wydziału i studentów.
Do jakich krajów i uczelni możesz wyjechać?
Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z naszym
wydziałem porozumienie o współpracy, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa
znajdująca się w kraju uczestniczącym w ERASMUSIE. Masz możliwość odbycia części studiów tylko
na wydziale, który kształci w tej samej dziedzinie, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej. Jeżeli
uczelnia, na której chciałbyś studiować nie jest uczelnią partnerska, nie przejmuj się, weź sprawy
w swoje ręce. Samemu możesz zainicjować podpisanie umowy.
Kiedy odbywa się rekrutacja?
Rekrutacja odbywa się raz w roku na wiosnę, zarówno w przypadku wyjazdów na semestr zimowy
(tego samego roku kalendarzowego), jak i letni (następnego roku kalendarzowego). Szczegółowy proces rekrutacji znajdziesz na naszej stronie wydziałowej.
Ile razy możesz wyjechać na stypendium zagraniczne?
Stypendium w ramach programu LLP ERASMUS można otrzymać tylko raz. Lecz można skorzystać wiele razy (bez dofinansowania) ze stypendium zagranicznego, czy też wyjazdu na
studia za granicą. Z innymi programami umożliwiającymi studiowanie poza granicami, można
się zapoznać na stronie głównej Politechniki Gdańskiej pod odnośnikiem „Zagraniczne
stypendia”.
Praktyki studenckie w ramach opisywanego programu student musi znaleźć i zorganizować
sobie samodzielnie.
Kontakt z Biurem ERASMUSA
Aby nie przegapić okazji, należy śledzić ogłoszenia publikowane przez wydział na tablicach
ogłoszeń i stronie wydziału, znajdziesz tam również szczegółowe informacje dotyczące
rekrutacji.
Informacje dotyczące praktyk studenckich można uzyskać w Gmachu B, pok. 102B.
Biuro Programu LLP ERASMUS PG publikuje również na stronie domowej
http://www.esn.pg.gda.pl informacje dotyczące współpracy wszystkich wydziałów
w ramach tego programu.
Informacje i aktualności znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju systemu Edukacji
http://www.socrates.org.pl oraz na stronie Biura Obsługi Technicznej w Brukseli
(Technical Assistance Office) http://www.socleoyouth.be
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Punkty
ECTS

na Wydziale

po zajęciach

Europejski System Transferu Punktów

(ang. European Credit Transfer System) został opracowany przez
Komisję Unii Europejskiej celem przygotowania procedur gwarantujących uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą. System ten pozwala uczelniom na wzajemne
uznawanie osiągnięć studentów w nauce, posługuje się bowiem powszechnie zrozumiałymi „miernikami”
— punktami i stopniami.
Stosowanie ECTS bazuje na wzajemnym zaufaniu i zgodności pomiędzy współpracującymi ze sobą
uczelniami. Podstawą systemu ECTS są trzy elementy:
l informacja o programie zajęć i osiągnięciach studenta w nauce,
l porozumienie o programie zajęć pomiędzy współpracującymi uczelniami i studentem,
l stosowanie punktów ECTS określających „ilość” pracy, jaką musi wykonać student, aby
uzyskać zaliczenie.
Punkty ECTS
są wartością liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom i kursom na podstawie
"ilości" pracy jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one nakład pracy, jakiej
wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej pracy, jaką musi włożyć student, aby zaliczyć
pełny rok akademicki, a zatem obejmuje: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, prace terenowe,
seminaria, pracę indywidualną - w bibliotece lub w domu oraz egzaminy lub inne formy oceny.
Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem pracy wymaganej od studenta.
W ramach ECTS nakład pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na
semestr przypada zazwyczaj 30 punktów.
Punkty ECTS można przyznawać za przygotowanie i realizację projektów, prace semestralne,
dyplomowe, jeśli te elementy stanowią integralną część programu studiów i pod warunkiem,
że podlegają one ocenie.
Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom i kursom, natomiast przyznawane są
studentom, którzy spełnili wymogi niezbędne do ich zaliczenia.
Skala ocen ECTS
Wyniki egzaminów i innych form zaliczania wyrażone są zazwyczaj w postaci ocen.
W Europie istnieje wiele różnych systemów ocen. Skala stopni ECTS została opracowana (na
podstawie danych przekazanych przez uczelnie biorące udział w programie pilotażowym)
z myślą o tym, aby ułatwić uczelniom przekładanie ocen przyznanych studentom ECTS
przez uczelnię zagraniczną. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię wg
jej własnego systemu, a jedynie daje dodatkowe informacje na temat pracy studenta.
Uczelnia sama decyduje o tym, jak dostosować skalę ECTS w odniesieniu do jej własnego
systemu.
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po zajęciach

na Wydziale

Praca

W życiu każdego studenta
przychodzi czas, gdy w portfelu pojawia się pustka.
I co wtedy? Trzeba rozejrzeć się za pracą. Trójmiasto oferuje pod tym względem bardzo wiele
możliwości, od rozdawania ulotek po nocną pracę w pubach, a na późniejszych latach praktyki
w przedsiębiorstwach branżowych.
Gdzie można pracować?
l Kelner — puby, bary, catering, restauracje.
l Praca na zmywaku.
l Sprzedaż ciuchów.
l Rozdawanie ulotek.
l Nocki w hipermarketach (np. wykładanie towaru).
Gdzie szukać?
Najlepiej miej oczy wokół głowy! Ogłoszenia wiszą praktycznie wszędzie, tablice w budynkach
uczelni, ulotki rozdawane przez studentów. Oferty pojawiają się oczywiście również w darmowej
trójmiejskiej prasie, magazynach studenckich, oraz w wszelkiego rodzaju gazetach.
Duże pole do popisu w znalezieniu najlepszej oferty stanowi Internet. Fora studenckie, strona
i forum SSPG, strona wydziałowa. Oczywiście możesz również poszukać na stronach w stylu
„co się dzieje w Trój mieście?”, oraz na stronach wyłącznie z ogłoszeniami.
Co zrobić żeby dostać pracę?
Napisz CV, roznieś je osobiście lub wyślij e-mailem gdziekolwiek tylko możesz. I czekaj na
telefon. Może będziesz miał szczęście i ktoś Ci odpowie
Ile można zarobić?
Przy pracach dla studentów średnia płaca to 6—12 zł, wszystko zależy od tego co trzeba
zrobić, trudności wykonywanego zadania, oraz wszelkich innych czynników społecznoekonomicznych.
A teraz uwagi...
Na pierwszym roku, a szczególnie na pierwszym semestrze, trzeba się mocno skupić na
nauce.
Jeżeli musisz pracować to pracuj tak, abyś się nie przemęczał, ponieważ może się to dla
Ciebie źle skończyć, po prostu wylecisz! A tego byśmy nie chcieli, tak jak i Ty!
Pamiętaj, że pracując zwiększasz swój dochód, więc jeżeli przysługuje Ci stypendium,
możesz dostać je mniejsze.
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Dział Zarządzania Infrastrukturą Studencką
Politechniki Gdańskiej (Osiedle Studenckie) posiada ponad 2800
miejsc w 12 domach studenckich. Akademiki zlokalizowane są w 3 punktach
Gdańska: na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego — Osiedle Traugutta DS nr: 1, 2, 3,
4; w centrum Wrzeszcza — Osiedle Wyspiańskiego DS nr: 5, 5ł, 6, 7, 8, 9, 10; w nadmorskiej dzielnicy
Brzeźno - D S 11.
Każdy mieszkaniec OS ma dostęp na danym poziomie do wspólnej kuchni, łazienki i prysznica
(w pokoju lub na piętrze w zależności od standardu), pralni, sali cichej nauki, szybkiego łącza internetowego i telefonu, z którego bezpłatnie można dzwonić na cały teren PG (OS, uczelnia, kluby studenckie,
itd). Pokoje wyposażone są w szafy, regały, wieszak, biurka, łóżka oraz lodówki i telefony, a każdy student
otrzymuje dodatkowo kołdrę lub 2 koce, poduszkę oraz pościel. Więcej informacji na temat Domów
Studenckich znajdziesz na stronie www.akademiki.pg.gda.pl
Bliskość uczelni, wygoda i atrakcyjność Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej nie ma dla siebie
konkurencji, a lata przemieszkane w akademiku, szalone imprezy, współlokatorzy i koledzy ze studiów
pozostaną niezapomniane do końca życia.
Zakwaterowanie — kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w OS rozpoczyna się na 3 dni
przed rozpoczęciem roku akademickiego (za okres ten nie pobiera się opłaty) a kończy w 4 dniu od
rozpoczęcia roku akademickiego, po tym terminie student traci prawo do zamieszkania w OS na okres
co najmniej jednego roku akademickiego, jeśli wcześniej nie powiadomił pisemnie administrację OS
o późniejszym przyjeździe lub rezygnacji z miejsca w DS, dodatkowo będzie stanowiło to podstawę do
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego za łamanie przepisów wewnątrzuczelnianych. Opłaty za DS,
z uwagi na rezerwację miejsc, uiszcza się za cały miesiąc.
Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni
zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk) w terminie do 15 września 2017 r. W przypadku złożenia rezygnacji nie zostaną podjęte
kroki omówione powyżej. Listy rezygnujących zostaną przesłane do KLI i dziekanatów. Wszelkie
informacje są zawarte w regulaminie Zasady kwaterowania w Domach Studenckich Politechniki
Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018 dostępnym na stronie SSPG i WKS. Strona Wydziałowej
Komisji Stypendialnej: www.wilis.pg.edu.pl (zakładka WKS)
W przypadku, gdy nie przyznano Ci prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, a wciąż nie masz
gdzie mieszkać, proponujemy zajrzeć na: www.sspg.pg.gda.pl (zakładka Bank kwater); www.
sspg.pg.gda.pl/forum; http://www.gdansk.chatazaka.pl
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DS. 1
DS 2
DS 3
DS 4
DS 5
DS 6
DS 7
DS 8
DS 9
DS 10
DS 11

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

347-15-97,
347-17-63,
347-14-48,
347-15-18,
347-17-53,
347-26-16,
347-12-87,
347-22-86,
347-12-51,
347-19-26,
522-01-23,

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

348-68-01;
348-68-02;
348-68-03;
348-68-04;
348-68-05;
348-68-06;
348-68-07;
348-68-08;
348-68-09;
348-68-10;
348-68-11;

e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

ds1@pg.gda.pl
ds2@pg.gda.pl
ds3@pg.gda.pl
ds4@pg.gda.pl
ds5@pg.gda.pl
ds6@pg.gda.pl
ds7@pg.gda.pl
ds8@pg.gda.pl
ds9@pg.gda.pl
ds10@pg.gda.pl
ds11@pg.gda.pl

na Wydziale

WYDAWNICTWO PG publikuje co
roku kilkadziesiąt podręczników i skryptów przeznaczonych
dla studentów 30 kierunków prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.

Podręczniki
i skrypty

Tematyka książek obejmuje:
l nauki ścisłe: chemię, fizykę, matematykę;
l nauki techniczne: architekturę i urbanistykę, automatykę, budownictwo lądowe
i wodne, elektronikę, elektrotechnikę, energetykę, geodezję, informatykę, inżynierię
chemiczną, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę, mechatronikę,
telekomunikację, termodynamikę i in.;
l nauki humanistyczne i ekonomiczno-społeczne: filozofię, języki obce, ekonomię
i zarządzanie.
Zamówienia na podręczniki i skrypty wydane nakładem Politechniki Gdańskiej można
składać na adres wydaw@pg.gda.pl (odbiór pocztą lub osobisty - gmach B, p. 405).
Aktualna oferta publikacji Wydawnictwa PG dostępna jest pod adresem

http://pg.edu.pl/wydawnictwo
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Gmach B, p. 407
tel. 58 347-22 99
e-mail wydaw@pg.gda.pl

W zasobach POMORSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ http://pbc.gda.pl w dziale
materiałów dydaktycznych udostępniono elektroniczne wersje wybranych skryptów
i podręczników.

Publikacje wydane nakładem Politechniki Gdańskiej oraz innych wydawnictw
można zakupić w księgarni mieszczącej się Gmachu Głównym PG.
KSIĘGARNIA PWN
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
tel. 58 347-11-25
e·mail ksiegarnia.gdansk2@pwn.com.pl
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Biblioteka

na Wydziale

po zajęciach

Na terenie Politechniki Gdańskiej znajduje się
największa i najnowocześniejsza techniczna biblioteka naukowa
w Polsce północnej

Do głównych zadań Biblioteki Głównej należą:
l udostępnianie na miejscu książek z wolnym dostępem do półek oraz książek i czasopism
z magazynu głównego;
l rejestracja czytelników i wydawanie komputerowych kart bibliotecznych oraz aktualizacja
danych czytelników;
l udostępnianie zbiorów zabytkowych z pracowni ZZiSD.

Tematyka zbiorów
Podręczniki akademickie, skrypty uczelniane, wydawnictwa naukowe, słowniki, encyklopedie
i poradniki tematycznie zgodne z kierunkami na Politechnice Gdańskiej.

Czytelnia Ogólna Biblioteki Głównej
Poniedziałek—piątek: 9.00—19.45
sobota: 9.00—14.45
Gmach Główny, parter, pokój 3
tel.: 58 347 10 79
e-mail: bgczytel@pg.gda.pl

Ponadto w roku akad. 2012/2013
została uruchomiona

nowa Filia Biblioteki Głównej
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
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w przyziemiu Gmach Głównego PG,
pokój 3-4

na Wydziale

Życie
studenckie

Nie samą nauką żyje student
Oczywiście możesz spędzić najbliższe lata wyłącznie na nauce, ale wiedz, że ominie Cię
wówczas naprawdę dużo. Po pierwsze — nie poznasz wielu fantastycznych ludzi, po drugie —
nigdy nie doświadczysz prawdziwego studenckiego życia, po trzecie — nie będziesz miał,
czego wspominać na starość.
Studenci naszego wydziału potrafią się dobrze bawić! Rok akademicki rozpoczynamy
otrzęsinami pierwszaków. Bez obaw nie mają one nic wspólnego z „koceniem”, które
pamiętamy ze szkoły średniej. Jest to impreza głównie integrująca studentów
pierwszorocznych z tymi starszymi oraz z władzami wydziału, odbywa się w jednym
z klubów studenckich na terenie kampusu PG.
Na imprezach klubowych bawimy się nie tylko przy okazji witania nowych studentów, bo
tak naprawdę każdy powód jest dobry. Do tej pory w ramach imprez integracyjnych
bawiliśmy się w stylu hawajskim, gangsterskim, pirackim, Moulin Rouge i wielu innych.
Ciekawe, czym zaskoczy nas w tym roku Wydziałowa Rada Studentów WlLiŚ?
To jeszcze nie wszystko, na co nas stać. Studenci WlLiŚ lubią aktywny wypoczynek —
wychodzimy razem pojeździć na łyżwach, z Kołem Sportowym jeździmy na kulig,
a także, dzięki kołu KoOiK, mieliśmy okazję ścigać się na drezynach w centrum miasta.
Jednak to wszystko blednie, kiedy w maju nastaje upragniony czas — Juwenalia, czyli
święto studentów, w wydaniu Politechniki Gdańskiej nazywane — Technikaliami. Ich
częścią są Dni Wydziału WlLiŚ, które przygotowują nasz WRS i koła naukowe.
Najczęściej bawimy się razem w plenerze — piknikujemy na terenie uczelni,
startujemy w zawodach sportowych oraz bierzemy udział w konkursach.
Najsłynniejsze z nich to „wyKOMBinuj mOst”, organizowany przez koło KoMBo
i Wielobój Budowlany, dzieło koła sportowego. Wspominamy wciąż również Imprezę
na Orientację po budynkach PG.
Co jeszcze oferuje Ci uczelnia? Mnóstwo wszelkiego rodzaju imprez organizuje
Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej (SSPG) a w szczególności Komisja
Kultury i Sportu. W ramach Technikali są to najczęściej występy kabaretowe,
koncerty plenerowe, zarówno wielkich gwiazd, jak i tych mniej znanych, zmagania
domów studenckich w najbardziej nietypowych dyscyplinach i przeróżne imprezy
klubowe.
Oferta jest szeroka, ufam, że na pewno znajdziesz coś dla siebie. Uwierz mi, nie
warto spędzać wolnego czasu na grach komputerowych, oglądaniu seriali lub
malowaniu paznokci - o wiele lepiej spędzić go z ludźmi.
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Koło Naukowe Geometrii i Grafiki Inżynierskiej KRESKA
Koło Naukowe Młodych Mostowców PG MOST WANTED
Koło MOST WANTED zajmuje się zdobywaniem oraz przekazywaniem wiedzy związanej z
mostownictwem. Nasze działania obejmują prowadzenie seminariów, na których można
nauczyć się programów branżowych niezbędnych w pracy inżyniera, organizujemy spotkania z ludźmi z przemysłu, aby poszerzyć naszą wiedzę i poznać lepiej nasz przyszły
zawód, wyjazdy na krajowe i międzynarodowe konferencje oraz na budowy i badania
obiektów mostowych wraz z Laboratorium Badań Trenowych. Jesteśmy także organizatorem licznych konkursów, w tym ogólnopolskiego konkursu na mosty drukowane na drukarkach 3D - MOST 3D WANTED. Chcesz wiedzieć więcej? Nie czekaj tylko dołącz do nas.

Koło Naukowe Technologii Betonu KoBET
Koło Naukowe Technologii i Organizacji Budowy KOBRa
Nasze Koło, utworzone w 2013 r., jest jedną z najliczniejszych i najprężniej działających
organizacji studenckich na Politechnice Gdańskiej. Staramy się organizować wiele
wycieczek technicznych na najbardziej prestiżowe budowy w Gdańsku, a także interesujące spotkania z przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową naszej uczelni.

Koło Naukowe Transportu i Budownictwa Morskiego i Śródlądowego TiBMiŚ
Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów PG Ekologia
Budownictwa i Inżynierii Środowiska EBiIŚ
Koło działa aktywnie od 1995 roku. Celem Koła jest zwrócenie uwagi studentów
i pracowników Politechniki Gdańskiej na tematykę ekologii budownictwa oraz
inżynierii środowiska, a także pogłębienie i propagowanie wiedzy z tego zakresu.

Koło Sportowców WILiŚ
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Koło prężnie działa od dwóch lat. Jego członkiem może być każdy student, oraz
pracownik Wydziału wyczynowo trenujący, lub interesujący się sportem. KS WILiŚ
PG jest skarbnicą wiedzy, która pokazuje w jaki sposób godzić trudy studiowania
z tak czasochłonnym zajęciem jakim jest wyczynowe uprawianie sportu. Ponadto
angażujemy się w działalność integrującą studentów naszego Wydziału poprzez
organizowanie imprez sportowych, wspólnych wyjazdów rowerowych oraz Dnia
Sportu podczas Juwenaliów.

po zajęciach

na Wydziale

Stypendia

Stypendia
przyznawane na WILiŚ:
l stypendium socjalne, mieszkaniowe oraz na wyżywienie
(w formie jednego wniosku);
l stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (niezależne od dochodów);
l stypendium za wyniki w nauce lub sporcie (po pierwszym roku studiów);
l zapomoga losowa;
l stypendia przyznawane przez przedsiębiorstwa współpracujące z naszym wydziałem;
l stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.
Każdy student niezależnie od charakteru studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) ma prawo
ubiegać się o określone świadczenia pomocy materialnej.

Kto zajmuję się przyznawaniem pomocy socjalnej?
Przyznawaniem pomocy socjalnej zajmuje się Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS). Składa
się ona ze studentów wydziału i pracownika dziekanatu, przy czym studenci stanowią większą
część składu.
Na stronie Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej http://www.samstud.pg.gda.pl oraz na
http://www.wilis.pg.gda.pl przedstawieni są członkowie Komisji, godziny i miejsce ich dyżurów
oraz adresy kontaktowe (e-mail: wks.wilis@gmail.com).
Komisja ma obowiązek pełnić dyżury raz w tygodniu (zwykle na tydzień przed terminem dyżury
odbywają się codziennie) i przyjmować wnioski o stypendia.

Regulamin przyznawania stypendium
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Politechniki Gdańskiej
dostępny jest na stronie Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, Wydziałowej Komisji
Stypendialnej oraz w dziekanacie.

Stypendium socjalne
Jako student pierwszego roku masz prawo ubiegać się o stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, socjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę losową.
Wszystkie wnioski oraz regulaminy są dostępne do pobrania na stronie SSPG
http://samstud.pg.gda.pl oraz stronie wydziału http://www.wilis.pg.edu.pl.
Lista wymaganych dokumentów które powinieneś dołączyć do wniosku o stypendium
znajduje się w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej, studentom
Politechniki Gdańskiej, § 27 pkt 5. Proponujemy korzystanie z „Pomocnika Stypendialnego”, który znajduje się na stronie http://www.samstud.pg.gda.pl/stypendia/
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, najlepiej poproś o pomoc członka
WKS.
Najczęściej zadawane pytania, które pomogą Ci podjąć odpowiednie kroki oraz
skompletować niezbędne dokumenty znajdują się na stronach
http://www.samstud.pg.gda.pl oraz http://www.wilis.pg.edu.pl
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Koła
i organizacje

Koło Naukowe Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa
Do naszego Koła mogą należeć studenci czwartego i piątego roku. Przynależność do Koła
upoważnia do ulgowej prenumeraty miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”. Koło
organizuje wycieczki na ciekawe obiekty realizowane terenie Trójmiasta i nie tylko, gdzie
możemy z bliska zapoznać się z budową, jej problemami oraz zastosowanymi
technologiami itp.

Koło Naukowe MIŚ
W maju 2011 roku zostało utworzone nowe Kolo Naukowe „Mikrobiologia
w Inżynierii Środowiska”. Grupa inicjatywna 21 studentek i studentów z II roku Inżynierii i
Środowiska zaangażowała się w szereg badań prowadzonych w ramach różnych
projektów w Katedrze Technologii Wody i Ścieków, dotyczących m.in. stabilności
biologicznej wody w sieci wodociągowej, występowania cech antybiotykoodporności
wśród bakterii środowiskowych Członkowie Koła uczestniczyli również w badaniach terenowych w Stacji Morskiej UG w Helu.

Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK
Nasze Koło powstało w 2007 roku i zrzesza wszystkie osoby, które interesują się
transportem, w szczególności infrastrukturą drogową i kolejową. Opiekują się nami
dwie katedry: Katedra Inżynierii Drogowej oraz Katedra Transportu Szynowego.
Zagadnienia naszej działalności są związane bezpośrednio z działalnością
wymienionych katedr. Mamy częściowy dostęp do prowadzonych przez katedry
badań i praktyk. Organizujemy wycieczki, wyjazdy oraz
udział w konferencjach transportowych.

Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo

14

Do naszego koła należą osoby zainteresowane obliczeniową analizą konstrukcji.
Organizujemy ogólnopolski konkurs budowy mostów, wyjazdy na place budowy,
seminaria z ekspertami. Członkowie Koła wspomagają Katedrę Mechaniki
Budowli i Mostów od strony dydaktycznej. Nasza organizacja cały czas jest w
fazie rozwoju i wdrażania nowych pomysłów. Jeśli jesteś zainteresowany i
chcesz mieć swój wkład w działalność naukową Wydziału, nie wahaj się, by
do nas dołączyć.
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ESN
Ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się promocją programu
wymiany studenckiej ERASMUS wśród studentów na własnej uczelni, oraz opieką nad
studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.
Nasza działalność obejmuje:
l pomoc studentom uczestniczącym w programach wymian studenckich i ułatwienie im integracji z innymi studentami zagranicznymi studiującymi na PG oraz ze
studentami polskimi,
l informowanie studentów PG o możliwościach wyjazdów stypendialnych;
l
promocję Polski, jej kultury i tradycji wśród studentów zagranicznych;
l
organizowanie spotkań, imprez, wycieczek krajoznawczych, zajęć sportowych i
wydarzeń kulturalnych.
http://www.ens.pg.gda.pl

Koło Naukowe HEVELIUS
Żyjący w Gdańsku w XVII wieku Jan Heweliusz (Johannes Hevelius) jest jedną z najznamienitszych postaci w długiej historii naszego miasta. Jako astronom jest
szczególnie bliski geodetom, którzy w zagadnieniach geodezji wyższej i satelitarnej
odnajdują możliwość pomiaru naszej planety współczesnymi metodami
geodezyjnymi. Jan Heweliusz używał w swej pracy nowoczesnych i
skomplikowanych jak na owe czasy przyrządów. Utrzymywał szerokie
międzynarodowe kontakty (często wdawał się z innymi astronomami w gorące
polemiki) służące wymianie wiedzy i doświadczeń w celu usprawnienia swych
metod pomiarowych. Nasze Koło także, wzorem swego patrona, skupia się na
wykorzystywaniu współczesnych technologii pomiarowych, wymianie
doświadczeń oraz na łączeniu różnych dziedzin nauki, co stanowi dobrą platformę
dla poszerzenia wiedzy i umiejętności studentów szczególnie z zakresu
geodezji i kartografii.
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Kamila Kiryło
kierownik dziekanatu
pokój 158 / GG
tel.: 58 348-61-66

Danuta Wendykowska
pokój 158 / GG
tel.: 58 348-61-69

Marta Rogowska
pokój 158 / GG
tel.: 58 348-61-68

Beata Krzemieniecka
pokój 158 / GG
tel.: 58 347-21-67

Marta Wojcieszenko
pokój 158 / GG
tel.: 58 348-61-70

Magdalena Radomska
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-13-22

Małgorzata Demczuk-Konert
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-12-18

Anna Pikor
pokój 159 / GG
tel.: 58 348-61-67
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Dziekanat to jedno z miejsc często
odwiedzanych przez studentów w czasie ich edukacji,
szczególnie po zakończeniu sesji poprawkowej. To tutaj załatwiane są
istotne dla Nas sprawy, związane ze studiami.
Dziekanat sprawuje pieczę nad studentami, stanowi źródło cennych informacji, z których na
pewno skorzystasz w czasie swoich studiów.
Bardzo ważną funkcję pełnią starostowie, jako reprezentanci grup dziekańskich,
utrzymują kontakt z dziekanatem i dbają o Wasze interesy. Starostów grup wybierzecie
spośród siebie w demokratycznych wyborach na początku roku.
Wszelkie niezbędne wzory podań oraz inne cenne informacje dziekanat umieszcza na
naszej stronie wydziałowej http://www.wilis.pg.edu.pl
Czytaj umieszczane tam informacje!
Ważne ogłoszenia znajdują się również w gablocie przed dziekanatem w Gmachu
Głównym.

Godziny otwarcia dziekanatu
8.00 — 11.00
poniedziałek
10.00 — 13.30
wtorek
8.00 — 11.00
środa
10.00 — 13.30
czwartek
12.00 — 15.00
piątek

Kierunek Budownictwo
studia stacjonarne — tel.: 58 347-17-16
Kierunek Inżynieria Środowiska, Transport, Geodezja i Kartografia, Techniki
Geodezyjne w Inżynierii
studia stacjonarne — tel.: 58 347-13-22
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Kierunek Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia
studia niestacjonarne — tel.: 58 347-12-18

na Wydziale

Koła
i organizacje

IAESTE
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience to
organizacja działająca w ponad dziewięćdziesięciu krajach całego świata, istniejąca od
blisko sześćdziesięciu lat.
IAESTE zajmuje się organizowaniem wyjazdów studentów na płatne praktyki zawodowe.
Organizacja została założona w Londynie w połowie XX wieku, aby umożliwić studentom
uczelni technicznych zdobywanie nowych doświadczeń na polu naukowym i zawodowym
poza granicami ojczyzny. W Polsce swoją działalność IAESTE zaczęło ok. 50 lat temu
w Warszawie. Do tej pory z programu skorzystało ok. 260.000 studentów różnych
narodowości, wyjeżdżając na praktyki do ponad 4 000 różnych przedsiębiorstw.

Poza wyżej wymienionymi organizacjami, na naszej Uczelni działa jeszcze wiele innych,
zrzeszających zapaleńców różnych dziedzin począwszy od Studenckiego Koła
Przewodników Turystycznych czy Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej. Więcej
szczegółów i listę organizacji odnajdziesz na stronie Samorządu Studenckiego PG.

BEST
Tak jak i Ty, jesteśmy studentami Politechniki Gdańskiej. Różnimy się wiekiem,
zainteresowaniami, rodzajami studiów, ale jest coś co nas łączy - chęć rozwoju
połączonego z dobrą zabawą. BEST to europejskie stowarzyszenie studentów uczelni
technicznych. Jako członkowie BEST-u działamy, tak by jak najlepiej spędzić czas
studiów. Wszystkie podejmowane przez BEST inicjatywy przygotowują nas na
przyszłość do podjęcia każdego zawodowego wezwania.
Cztery razy w roku promujemy kursy naukowe, które odbywają się w całej Europie.
Wiemy, że kasa gra rolę - dlatego też oferujemy kursy, których koszt to jedynie 15
euro + koszt dojazdu.
Otwieramy przed Tobą świat innych kultur i nowych horyzontów, to darmowy bilet
do magicznych miejsc, pokazanych okiem szalonych studentów - ludzi, których
uśmiech czeka na Ciebie w każdym kraju Europy. Nic tylko korzystać!
Jeśli jednak nie chcesz wyjeżdżać, choć trudno nam w to uwierzyć ;), zachęcamy
do udziału w wydarzeniach organizowanych na Uczelni. Są to m.in. spotkania z
pracodawcą czy Konkurs Inżynierski BEC - projekty, które pozwolą Ci powoli i
„bezboleśnie” zdobyć pierwsze szlify inżynierskiej kariery.
http://www. BEST.gdansk.pl
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Wydziałowa Rada Studentów Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska (WRS WILiŚ) jest wydziałowym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Politechniki
Gdańskiej. W jej skład wchodzi 13 członków wyłonionych poprzez wybory powszechne
spośród studentów WILiŚ.
Do głównych zadań WRS WILiŚ należy:
l reprezentowanie interesów ogółu studentów naszego wydziału, zarówno na szczeblu wydziałowym jak i uczelnianym;
l podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków studiowania;
l stanie na straży praw studenta;
l niesienie pomocy studentom i interweniowanie u władz wydziału oraz uczelni w sprawach
problemowych;
l organizowanie życia kulturalnego studentów wydziału, a w szczególności dbanie o integrację
studentów WILiŚ, organizacja Dni Wydziału w ramach Juwenaliów.
W działania WRSu może się włączyć każdy student wydziału, jeśli tylko wykaże taką chęć
- więcej informacji i kontakt na stronie www.wilis.pg.edu.pl.
Do kompetencji Wydziałowej Komisji Stypendialnej należy:
l przyznawanie miejsca w domach studenckich;
l przyznawanie dopłaty do domu studenckiego;
l przyznawanie stypendium socjalnego;
l przyznawanie stypendium mieszkaniowego;
l przyznawanie stypendium na wyżywienie;
l ustalanie kryteriów przyznawania stypendium naukowego;
l przyznawanie zapomogi losowej;
l przyznawanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
l przyznawanie stypendium sportowego.
Świadczenia, o których mowa przyznawane są na wniosek studenta.
Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest podanie, którego druk można uzyskać w WKS.
W przypadku podań niepełnych lub nieprawdziwych danych pomoc materialna zostaje
cofnięta. Decyzje WKS nie są ostateczne. Jeśli jesteście niezadowoleni z wydanej decyzji,
a przede wszystkim, jeśli uważacie ją za bezzasadną, przysługuje Wam prawo do odwołania. Organem odwoławczym jest Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS). Zanim
odwołacie się do OKS możecie złożyć wniosek do WKS (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie,
zażalenie), który zostanie rozpatrzone.
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po zajęciach
Czy
warto wybrać geodezję w Gdańsku?

Geodezja
i Kartografia

Geodezja i Kartografia na Politechnice Gdańskiej to gwarancja ciekawych studiów
odwołujących się do szerokich możliwości najstarszej uczelni pomorskiej i doświadczenia Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska. Nie bez znaczenia na tok
edukacji pozostaje atmosfera Trójmiasta i lokalizacja studiów w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, przez
co szczególnego znaczenia nabiera geodezja inżynieryjna w odniesieniu do obsługi inwestycji związanych
z inżynierią wodną i szeroko rozumianą hydrotechniką. Na wysoką jakość studiów wpływa także środowisko
gospodarcze Pomorza, szczególnie poprzez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa geodezyjne i budowlane
oraz zaawansowane rozwiązania geoinformatyczne wdrażane w urzędach gdańskich — w tym mapa
numeryczna, topograficzna baza danych, systemy informacji przestrzennej i systemy zarządzania
kryzysowego. To w Gdańsku trwają duże i rozwojowe inwestycje w tym budowa infrastruktury stadionu
PGE Arena, rozpoczyna się autostrada A 1 i powstaje kolej metropolitarna. Gdańsk jest miastem,
w którym działa rafineria, porty morskie oraz międzynarodowe lotnisko. W takim otoczeniu kształcenie
przyszłego geodety musi być realizowane z uwzględnieniem oczekiwań przedsiębiorców, więc
nieustannie prowadzimy konsultacje na platformie wymiany doświadczeń i współpracujemy z przedsiębiorstwami dla dobrej przyszłości naszych absolwentów.
Jeśli interesują Ciebie pomiary Ziemi, obsługa często nadzwyczajnych inwestycji inżynierskich,
pomiary z użyciem technologii satelitarnych — w tym obrazów rejestrowanych z kosmosu i pomiarów
z użyciem GPS — to geodezja jest miejscem Twojej realizacji życiowej. To geodezja zajmuje się
pomiarem i rozgraniczeniem działek gruntowych i nieruchomości budowlanych, a także może iść
w kierunku wyceny i zarządzania nieruchomościami oraz katastru czyli systemu własności powiązanego z podatkami oraz wartością nieruchomości. To właśnie geodezja dostarcza danych dla systemów
informacji przestrzennych i buduje technologie związane z geoinformatyką, a także zapewnia
najlepsze mapy również do samochodowych systemów nawigacyjnych.

Jaka przyszłość czeka absolwentów Geodezji i Kartografii ukończonej na PG?
Pewna i dobra. Studia zapewnią przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych
i budowlanych, administracji oraz prowadzenia własnych przedsiębiorstw i zespołów specjalistycznych. Pracodawcy uczestniczą w kształtowaniu koncepcji kształcenia, dzięki czemu kwalifikacje absolwenta mogą być lepiej dostosowane do oczekiwań rynku pracy. System kształcenia
geodetów w korelacji z budownictwem i inżynierią środowiska jest osnową kształcenia geodety
w ramach standardów europejskich.
Geodezyjne wykształcenie politechniczne buduje istotne umiejętności u absolwentów do
podejmowania prac związanych z geodezją inżynieryjną w budownictwie, inżynierii środowiska
oraz transporcie, a w swej istocie tok kształcenia ukierunkowany jest na budowanie predyspozycji do pełnienia funkcji rezydenta geodety na nawet największych inwestycjach budowlanych.
Jednocześnie program studiów jest tworzony z uwagą na istotne dla rozwoju gospodarki
krajowej kierunki działań: budowę dróg i infrastruktury drogowej, modernizację linii kolejowych w tym budowę szybkich kolei, rozbudowę lotnisk i portów, konstrukcji wodnych w tym
morskich, a także realizację budownictwa przemysłowego związanego z energetyką (w tym
źródłami ekologicznymi i energią atomową), przesyłem paliw oraz rewitalizacją i rozbudową
obszarów miejskich. Mamy świadomość, że są to trudne studia, ale warte poświęceń dla
uzyskania szerokich horyzontów na rynku pracy.
Trójmiasto jest aglomeracją wielu kultur, otwartą na świat i chłonącą nowości. Tutaj można
rozwinąć skrzydła nie tylko w ramach studiów.
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Drogi ku przyszłości
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku na specjalistów łączących wiedzę z dziedziny budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i logistyki wraz z umiejętnościami menadżerskimi, na naszym Wydziale stworzyliśmy nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek kształcenia — Transport. Z definicji transport rozumiemy jako usługę towarzyszącą produkcji dóbr i polegającą na przemieszczaniu osób, towarów, informacji i energii.
Absolwent kierunku Transport będzie zajmował się elementami infrastruktury, takimi jak:
drogi, szlaki kolejowe, kanały żeglugowe, rurociągi, taśmociągi, węzły komunikacyjne,
dworce, lotniska, porty. Zakres jego kompetencji nie ograniczy się tylko do sfery budowlanej, będzie także potrafił zarządzać ich systemem organizacyjno-prawnym.
Przygotowujemy inżynierów, którzy będą pracować w wielodyscyplinarnych zespołach
złożonych z fachowców wielu różnych dyscyplin. Kierunek Transport wspierany jest przez
inne wydziały Politechniki Gdańskiej.
Co po studiach?
Na studiach kształcimy inżynierów transportu posiadających wiedzę niezbędną do
planowania, projektowania, eksploatacji i zarządzania poszczególnymi gałęziami
transportu w celu zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i ekonomicznego przemieszczania osób oraz towarów, przy ograniczeniu ujemnego wpływu na środowisko.
Wiedza, jaką uzyskuje absolwent kierunku Transport, łączy wiele dyscyplin, co jest
niezbędne przy dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Absolwenci dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu, wzbogaconemu
wiedzą organizacyjną, prawna i ekonomiczną, mogą pracować w specjalistycznych
komórkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach transportu regionalnego i miejskiego, przedsiębiorstwach przewozowych spedycyjnych, stacjach
diagnostycznych pojazdów, ośrodkach sprzedaży pojazdów, działach transportu
przedsiębiorstw, zarządach transportu i zarządach dróg, centrach logistycznych,
portach, dworcach kolejowych i lotniczych, strukturach zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego, policji drogowej, szkołach nauki jazdy o ośrodkach
ruchu drogowego, biurach projektów, w uczelniach i instytutach badawczych.
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na Wydziale

SSPG

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej istnieje
już od ponad 50 lat. Powstał w 1957 roku jako pierwszy w kraju. Przez
szereg lat zrzeszał brać studencką uczelni i zajmował się organizacją imprez,
takich jak: Neptunalia, otrzęsiny, połowinki i inne. Tradycja ta przetrwała do dzisiaj.
sspg@pg.gda.pl,
http://www.samstud.pg.gda.pl
http://www.samstud.pg.gda.pl/forum
Samorząd tworzą wszyscy studenci uczelni. Organy samorządu wybrane na drodze
demokratycznych wyborów są reprezentantami ogółu studentów. Biuro Samorządu
Studentów znajduje się w Bratniaku (pok. 215). Na co dzień tętni życiem
zabieganych i pomysłowych ludzi z różnych wydziałów. Jednego dnia organizujemy otrzęsiny, następnego posiedzenie Parlamentu Studentów PG, by trzeciego dnia wziąć się za
Technikalia. W międzyczasie – chwilach wytchnienia – pomagamy studentom w bardziej
przyziemnych sprawach. Słuchamy zarówno ich skarg i próśb, jak i gróźb. Ale po to jesteśmy.
Jak każda organizacja mamy swoich przedstawicieli i władze. Wciąż poszukujemy
kreatywnych osób z ciekawymi pomysłami, które chciałyby zaangażować się w działalność na rzecz studentów. Jeżeli tacy jesteście – zgłoście się do nas. Możecie dzwonić
w każdej chwili pod numery telefonów: 58 347-21-72 lub 58 347-21-06, albo wyślijcie
do nas e-maila sspg@pg.gda.pl
Parlament Studentów PG
Współdecyduje o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów
oraz podziale dotacji na działalność organizacji i kół studenckich funkcjonujących
w ramach uczelni. Kreuje życie kulturalne środowiska studenckiego, uczestniczy
w elekcji władz uczelni, wydziałów i instytutów. Ma wpływ na pracę ciał decydujących o programie i toku studiów. Zajmuje się promocją studentów i absolwentów
na rynku pracy oraz doradztwem prawnym.
Skład Parlamentu tworzą studenci delegowani poprzez odpowiednie organy.
Wielkość Parlamentu może być zmienna, zależna od liczby studentów na poszczególnych wydziałach.
W skład Parlamentu wchodzą:
— przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej;
— zastępcy przewodniczącego (zarząd);
— delegaci poszczególnych wydziałów - wg odpowiednich proporcji;
— przewodniczący (z głosem doradczo-opiniującym):
ž Komisji Prawno-Rewizyjnej,
ž Wydziałowych Rad Studentów;
ž Rady Osiedla.

31

AZS

na Wydziale

na studiach

Akademicki Związek Sportowy jest
organizacją studencką działającą od 1909 roku. Jej celem
jest upowszechnianie kultury fizycznej w środowiskach akademickich.
W Polsce działa około 150 klubów w państwowych i prywatnych wyższych uczelniach, zrzeszając około
40 tys. członków. Klub Uczelniany AZS PG jest organizacją otwartą dla wszystkich studentów, którzy
lubią spędzać wolny czas aktywnie i cenią emocje związane z rywalizacją sportową. Bogata gama
sekcji sportowych daje Ci możliwość uprawiania Twojej ulubionej dyscypliny sportowej, a także
sprawdzenie się w tej, która wcześniej wydawała się Tobie nieosiągalna!
Oferujemy Ci treningi w ponad 20 dyscyplinach sportowych: aerobik, aikido, badminton, brydż,
judo, koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, siatkówka,
szachy, taekwondo, tenis stołowy, tenis ziemny, trójbój, wioślarstwo, wspinaczka, żeglarstwo.
Jak również ciekawe treningi, wyjazdy na zawody i obozy, uczestnictwo i organizację wielu
masowych imprez sportowych.
Należąc do KU AZS PG zawierasz znajomości, które trwają przez długie lata, kształtujesz swoją
osobowość i nabierasz doświadczeń, które są bezcenne w późniejszym życiu zawodowym.
Jeżeli szukasz jakiejś odskoczni od codziennego życia na uczelni, a Twoja pasją jest sport,
koniecznie przyjdź do nas!

Co zrobić, aby się zapisać do wybranej sekcji?
Najlepiej przyjść na jeden z pierwszych treningów i porozmawiać osobiście z trenerem wybranej
przez Ciebie sekcji. Rozpiskę godzin w jakich odbywają się treningi znajdziesz na stronie
http://www.azspg.pl/index.php/terminarz.html

Gdzie odbywają się treningi?
Treningi odbywają się na terenie Centrum Sportu Akademickiego przy al. Zwycięstwa 12
w Gdańsku, gdzie znajduje się hala, basen oraz korty tenisowe PG.

Czy nadaję się do sekcji?
Na to pytanie może odpowiedzieć tylko trener, dlatego najlepiej przyjść na trening, gdzie
zostaną sprawdzone Twoje umiejętności. Jeśli wcześniej trenowałeś jakąś dyscyplinę sportu,
na pewno rozmowa z trenerem skończy się przyjęciem do sekcji. Powodzenia!!!

W jakich zawodach będę miał okazję wystartować?
Mistrzostwa Lat Pierwszych, Liga Międzyuczelniana, Mistrzostwa Polski Szkół
Wyższych, Akademickie Mistrzostwa Polski, Puchar Zarządu AZS.

Czy uczestnictwo w sekcji zwalnia mnie z zajęć WF?
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W przypadku większości sekcji tak. Jeśli uczestniczysz w sekcji systematycznie,
trener zwolni cię z zajęć WF.
http://www.azspg.pl/

po zajęciach
Woda,
powietrze, grunt – środowisko!

Inżynieria
Środowiska

Zasadniczy rdzeń programu studiów to inżynieria sanitarna, zajmująca się technicznym
obiegiem wody w wewnętrznym i zewnętrznym środowisku człowieka, ale program obejmuje dużo
więcej zagadnień. Szczególnie ważna jest problematyka wzajemnego oddziaływania wody, gruntu,
powietrza i budowli inżynierskich oraz ich wpływ na środowisko — to właśnie istotny element wykształcenia naszych inżynierów!
Nasza działalność opiera się na trzech filarach: dydaktyce, badaniach naukowych, współpracy
z przemysłem oraz władzami lokalnymi i centralnymi.
Mamy silne i nowoczesne zaplecze laboratoryjne, w tym Środowiskowe Laboratorium Biotechnologii
Wody i Ścieków z czterema pracowniami (analityczną, aparaturową, technologiczną i mikrobiologiczną) oraz Laboratorium Hydrauliki i Inżynierii Środowiska usytuowane w hali Hydro. W najbliższych latach planowane jest stworzenie Regionalnego Laboratorium Inżynierii Środowiska,
w którym najnowsza aparatura pozwoli na wykonywanie najbardziej zaawansowanych badań, a my
staniemy się najsilniejszą jednostką, dydaktyczną, i naukowo-badawczą Polski Północnej!

Co po studiach?
Ukończenie kierunku Inżynieria Środowiska jest podstawą do uzyskania uprawnień do projektowania i wykonawstwa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, stacji
uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, unieszkodliwiania odpadów, sieci ciepłowniczej
i wentylacji.
Nasi absolwenci pracują na każdej większej budowie w Polsce, a także na wielu budowach na
świecie — od Europy, przez Azję, Afrykę, Amerykę, po Australię. Rozwiązują zadania wymagające wysokich kwalifikacji np. optymalizacja pracy wielozadaniowych zbiorników retencyjnych, modelowanie odpływów wód, przepływ wody oraz migracja zanieczyszczeń w wodach
powierzchniowych.
Inżynierowie wykształceni na naszym wydziale pracowali przy ocenie jakości wód Jeziora
Żarnowieckiego, przy projektowaniu i budowie oczyszczalni ścieków Wschód w Gdańsku, przy
analizie stateczności i ocenie bezpieczeństwa małych stopni wodnych na rzekach województwa pomorskiego. Zaprojektowali także Aqua Park w Sopocie i fontannę w galerii Madison.
Pracowali przy podziemnym tunelu pod deptakiem Monte Cassino w Sopocie.

I Ty możesz zrobić coś dla świata!
Absolwenci Inżynierii Środowiska realizują i kierują Gdańskim Projektem Wodno-Ściekowym,
który jest największym w historii projektem inwestycyjnym na Pomorzu, korzystającym ze
wsparcia środków unijnych, sięgających blisko 370 milionów złotych. W Polsce jest to trzeci
projekt co do wielkości finansowania z Unii Europejskiej i jeden z największych
w kraju, jeśli chodzi o liczbę zadań inwestycyjnych. W latach 2006—2010 Gdańska
Infrastruktura Wodno-kanalizacyjna wydała na realizację projektu ok. 490 milionów
złotych, z czego blisko 370 milionów pochodziło ze środków Funduszu Spójności. Warto
zaznaczyć, że suma ta stanowi 7 proc. całości środków unijnych przeznaczonych dla
Polski.
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Budownictwo

na studiach

po zajęciach

Naszym dużym sukcesem jest to, że
wypracowaliśmy model kształcenia inżynierów, którzy są
w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze
specjalistów z zakresu szeroko rozumianej inżynierii.
Program studiów jest tak ułożony, by wykształceni na naszym wydziale specjaliści, uzyskali
podstawy do twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów
budowlanych i konstrukcji inżynierskich, a także do nadzorowania i zarządzania procesami
budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Oprócz wiedzy
teoretycznej absolwenci nabywają również umiejętności zawodowe niezbędne na współczesnym rynku pracy, także w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi.
Wypracowany przez nas system kształcenia łączy w nowoczesny sposób teorię z praktyką.
Wiedza, którą uzyskuje student kierunku Budownictwo, pozwala na projektowanie nowatorskich konstrukcji inżynierskich. Dzięki naszym laboratoriom, także komputerowym
oraz wykwalifikowanej kadrze nauczycieli akademickich, oferujemy system kształcenia,
który nadąża za dynamicznymi zmianami oczekiwań rynku.
Współpracujemy blisko z przemysłem. Nasi studenci odbywają praktyki w partnerskich
przedsiębiorstwach, polskich i zagranicznych, w których wielu już w czasie studiów
znajduje stałe zatrudnienie.
Dzięki systemowi wymiany studenckiej i Ty będziesz mógł wyjechać na uczelnie zagraniczne, aby tam studiować i uzyskiwać zaliczenia zajęć honorowane na naszym
Wydziale. To nie tylko okazja do studiowania, ale i poznania nowych przyjaciół.
Kto wie, może kiedyś wspólnie pracować będziecie gdzieś w Barcelonie czy Atenach?
Nasi studenci już w czasie studiów biorą udział w pracach zespołów realizujących
przedsięwzięcia badawcze i projektowe finansowane przez przemysł.
Co po studiach?
Absolwenci Budownictwa nie szukają pracy, to praca szuka ich! Wielu studentów
ma możliwość zatrudnienia już w czasie nauki. Przedsiębiorstwa budowlane
wprost bombardują ich ofertami pracy.
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I Ty możesz pozostawić swój ślad na ziemi!
l Widziałeś most wantowy przerzucony przez Martwą Wisłę w Gdańsku?
Zaprojektowali go i budowali nasi absolwenci.
l Słyszałeś o monumentalnej Bazylice w Licheniu?
To u nas wykształciliśmy jej konstruktorów. Ba, jeśli przyjdziesz studiować
do nas będziesz miał z nimi zajęcia.
l Planujesz jeździć polskimi autostradami?
l Pomóż w ich projektowaniu i budowie. Nasi absolwenci, studenci z ostatnich lat studiów już tam pracują.

na Wydziale
Większość z nas opuściła już garnuszek mamusi
i pewnie zadaje sobie pytania, gdzie można dobrze zjeść?

Gdzie
jeść?

Studenci PG korzystają najczęściej z dwóch barów zlokalizowanych przy ulicy Grunwaldzkiej.
Jeden z nich o nazwie Bar Akademicki znajduje się blisko uczelni, w pobliżu skrzyżowania
ulic Miszewskiego i Grunwaldzkiej. Drugi o nazwie Syrena zlokalizowany jest na przeciwko
C.H. Manhattan.
Główną zaleta tych barów jest to, że można posilić się domowym i niedrogim posiłkiem. Ceny
są naprawdę niskie i porównywalne z tym, gdybyś gotował sobie sam, a po obiedzie nie czeka
Cię stertach brudnych naczyń. Jednak tego typu jadłodajnie są dostępne dla wszystkich i nie
tylko studenci odkryli, że jest tam tanio, dlatego bywają czasami „duuuuże” kolejki. Ceny
są mniej więcej porównywalne w obu barach, jednak Syrena cieszy się większą
popularnością ze względu na przyjemniejszy wygląd i większy lokal.
Dużą popularnością cieszy się pizzeria PRL, która znajduje się na Osiedlu Studenckim
przy ulicy Traugutta/Do studzienki. Oprócz smacznej pizzy tudzież innych fast foodów,
można tam zjeść klasyczne obiady. Od poniedziałku do piątku wydawane są dwa zestawy
obiadowe oraz dwa rodzaje zup.
W czasie zajęć można posilić się w bufetach, których jest mnóstwo na uczelni.
Podajemy tylko przykłady tych najbardziej znanych dla WILiŚów.
Bar w piwnicach budynku Hydro, zwyczajowo zwany Pod Zdzichem, gdzie można
zjeść duże kanapki, wydawane są tu również dania na ciepło.

Bufet w Audytorium Novum. Nie jest tam zbyt tanio, ale kanapki są
smaczne, do tego możecie spróbować wielu rodzajów herbat oraz napić się
dobrejkawy.
Mikawa to nazwa bufetu, który zlokalizowany jest w piwnicy Gmachu Głównego.
Znajdziecie tam naprawdę bardzo smaczne sałatki.
Oprócz tego: bufety w budynkach OiO i ETI . Wydają posiłki na ciepło,
kawę, herbatę, kanapki, słodycze i wszystko inne co może znaleźć się w takich
bufetach.
Nie zapominajmy również o Kwadratowej w budynku Bratniaka. To nie
tylko dyskoteka, ale w ciągu dnia restauracja i bufet. Możecie tam zjeść pizzę
dania obiadowe i kanapki jak również inne posiłki. Wygodę stanowi to, że
w czasie przerwy w zajęciach można szybko dotrzeć do lokalu i się posilić.
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Gdzie się
bawić?

na Wydziale

na studiach

Co można robić w czasie wolnym od zajęć? To chyba
nie jest trudne pytanie, bo każdy z nas ma jakieś pomysły na spędzanie
czasu wolnego.
Tych aktywnych zapraszamy na podróż po klubach studenckich i nie tylko. Trójmiasto stwarza
nam ogromne możliwości. Gdy tylko zaczyna się weekend, na ulice wylegają młodzi ludzie
poszukujący jakiegoś miejsca, gdzie mogą odpocząć od całotygodniowych stresów i dobrze
się zabawić.
Kolebką dobrej zabawy są oczywiście gdańskie Stare i Główne Miasto i Sopot. Mnóstwo
klubów, najróżniejsza muzyka, przepiękne widoki sprawiają, że często odbywamy podróże
poza obszar klubów PG.
Zarówno w Gdańsku, jak i w Sopocie kluby są większe, kilkupiętrowe, muzyka od rytmów
latynowskich, poprzez muzykę czarną, typowo klubową, rytmy z lat 70, aż po granie
rockowe. Gdańsk i Sopot daje nam możliwość poznania nowych ludzi, nie tylko
studentów, nabywania nowych doświadczeń, ale i duży wybór miejsca nocnego pobytu.
Nie zapominajmy jednak o tym, że ceny są wyższe, niż w typowych klubach studenckich.
No i niestety trzeba wydać dodatkowe pieniądze na podróż i wstęp.
Dla tych, którzy wolą zbyt daleko się nie oddalać i zabawić na terenie Gdańska
Wrzeszcza proponujemy typowo studenckie klimaty, czyli kluby studenckie PG.
Tutaj każdy z nas czuje się swojsko. W obrębie Politechniki Gdańskiej kluby
zlokalizowane są na Osiedlu Studenckim na ul. Wyspiańskiego i Traugutta.
Na Wyspiańskiego znajdują się: HiFi w akademiku nr 9, i pub Infinium w DS 6.
Puszczane są znane przeboje, przy których najlepiej bawią się studenci.
Na Traugutta znajdziemy: Mechanik w DS 4, Outsajder, OVO (oba obok
DS. 3) oraz Sesja w DS 2.
Na terenie politechniki, w budynku Bratniaka, znajduje się kolejny (i chyba
najbardziej wszystkim znany) Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej Kwadratowa. Jest dużo miejsca, duża sala do tańczenia, osobne
pomieszczenia z bilardem i miejscami do siedzenia. To największy klub PG. Tutaj
odbywają się najważniejsze imprezy, jak np. połowinki i imprezy wydziałowe.
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po zajęciach

Osiągnięcia
Wydziału

17 listopada 2011 roku nastąpiło otwarcie
Centrum CIVITRONIKI na poziomie 500 GG.
Jest to jedno z laboratoriów Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE,
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego.
Na potrzeby CIVITRONIKI dokonano kompleksowej adaptacji poddasza Gmachu

Głównego Politechniki Gdańskiej.

Centrum Civitroniki obejmuje 7 pracowni badawczych z zakresu
inżynierii lądowej oraz nowoczesnych technologii elektronicznych:
• Pracownia (DIM-TEFAL),
• Pracownia pomiarowo-konstrukcyjna sieci sensorowych oraz systemów
identyfikacji radiowej (Wydział ETI),
• Pracownia defektoskopii, badań materiałów i konstrukcji metalowych,
• Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich,
• Pracownia badań drogowych,
• Pracownia fizyki budowli.
Drugą siedzibą Centrum Civitorniki jest budynek „Kuźni”, którego adaptacja
również została dofinansowana ze środków projektowych.
W ramach projektu zakupiono specjalistyczną aparaturę, taką jak skaner
laserowy 3D, aparat do badania dwuosiowego rozciągania (20 kN), oraz
specjalistyczną aparaturę do badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych
i wiele innych urządzeń.
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Osiągnięcia
Wydziału

na studiach

po zajęciach

Unia Europejska wspiera rozwój Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Potencjał naukowo-badawczy oraz dydaktyczny Wydziału został znacząco zwiększony dzięki
zakończonej w 2008 roku realizacji trzech projektów sfinansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

Laboratorium Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE Z/2.22./I/1.3.1/006/04
Projekt związany z działalnością Centrum Doskonałości - Centrum Rewitalizacji Budowli
Miejskich CURE stanowi kontynuację oraz rozszerzenie możliwości działania Centrum.
W ramach projektu zakupiono aparaturę pomiarową, która stanowi wyposażenie
Laboratorium. Utworzenie Laboratorium pozwoliło na istotne zwiększenie potencjału
Politechniki Gdańskiej w dziedzinie diagnostyki i monitoringu szerokiej gamy konstrukcji
inżynierskich.

Unowocześnienie infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej
Z/2.22./I/1.3.1/061/04
Celem projektu było zwiększenie dostępności oraz modernizacja istniejącej infrastruktury
edukacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Bezpośrednim wynikiem
projektu było istotne doposażenie Laboratorium Budownictwa oraz rozbudowa i unowocześnienie bazy sprzętu komputerowego Ośrodka Kształcenia na Odległość WILiŚ PG.
Wzmocnienie potencjału laboratoryjnego Wydziału umożliwiło studentom i pracownikom
bezpośredni kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i materiałowymi
oraz znacząco przyczyniło się do poprawy jakości kształcenia.

Pomorskie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku
- laboratorium dydaktyczno–badawcze Z/2.22./I/1.3.1/066/04
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Utworzenie Centrum jest elementem realizacji „Wizji ZERO” bezpieczeństwa ruchu
drogowego przyjmującej, jako podstawowy cel dążenie do całkowitego wyeliminowania ofiar śmiertelnych na drogach.
W zakres aktywności Centrum wchodzą m. in.:
l opracowanie nowych procedur monitoringu i oceny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
l poprawa form zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego poprzez skuteczne wdrażanie najbardziej efektywnych metod i narzędzi do podejmowania decyzji,
l tworzenie sieci międzynarodowej współpracy, programy wymiany z instytucjami
badawczymi i akademickimi w krajach UE.

na Wydziale

Komunikacja

Szybka Kolej Miejska
umożliwia przewóz pasażerów na terenie województwa pomorskiego, realizując
przejazdy na trasie z Tczewa do Słupska i z powrotem.
SKM pozwala na szybkie przemieszczanie się na terenie Trójmiasta. Przystanki
zlokalizowane są w dzielnicach Gdańska, Sopotu i Gdyni.
Bilety na przejazd można zakupić w pobliżu stacji SKM (kasy biletowe SKM, tunele
prowadzące na peron, kioski ruchu, automaty biletowe oraz w pierwszym wagonie
pociągu). Przed podróżą, bilet należy skasować w kasownikach zlokalizowany przy lub na
peronie SKM. Biletów zakupionych w automatach na peronie nie kasujemy.
W przypadku biletów zakupionych w pociągu, naliczana jest dodatkowa opłata, którą
konduktor pomija, gdy zamknięte są już kasy biletowe lub dana osoba posiada
zaświadczenie, że bilet nie został jej wydany, gdyż kasjer z powodu braku drobnych nie
był wstanie wydać reszty za zakupiony bilet.
Aktualne rozkłady jazdy i więcej informacji znajdziecie na stronie

http://www.skm.pkp.pl
ZKM Gdańsk
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku zajmuje się przewozem pasażerów na
obszarze miasta Gdańsk zgodnie z rozkładem ZTM Gdańsk. Podróż odbywa się na
wytyczonych trasach autobusowych i tramwajowych.
Więcej informacji o rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów oraz taryfikatorze
szukaj na:

http://www.ztm.gda.pl
Informacji na temat biletu metropolitarnego komunikacji Zatoki Gdańskiej
szukaj na:

http://www.mzkzg.org
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Przydatne
adresy

na studiach

po zajęciach

po zajęciach

Władze
Wydziału

Dziekan

Najważniejsza strona w życiu studenta WILiŚ

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
pokój 156 / GG
tel.: 58 347-22-05, fax: 58 347-20-44
e-mail: dziekan@wilis.pg.gda.pl

www.wilis.pg.edu.pl
Prodziekan ds. nauki
Ośrodek Kształcenia na Odległość - serwis,
na którym znajdziesz materiały pomocnicze do poszczególnych przedmiotów

www.okno.pg.gda.pl

Twoja nowa skrzynka pocztowa do korespondencji z Prowadzącymi zajęcia

www.poczta.wilis.pg.edu.pl

Oprócz materiałów z Okna przydadzą Ci się również zbiory biblioteki

dr hab. inż. Magdalena Gajewska
pokój 156 / GG
tel.: 58 347-22-05, fax: 58 347-20-44
e-mail: p-nauka@wilis.pg.gda.pl

Prodziekan ds. współpracy i innowacji
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
pokój 156 / GG
tel.: 58 347-22-05, fax: 58 347-20-44
e-mail: p-wspolpraca@wilis.pg.gda.pl

www.bg.pg.edu.pl
Prodziekan ds. kierunku budownictwo
Regionalny portal nt. Trójmiasta i okolic

www.trojmiasto.pl

dr inż. Rafał Ossowski
pokój 158 / GG
tel.: 58 347-17-16, fax: 58 347-14-39
e-mail:· b-studia@wilis.pg.gda.pl

Pełnomocnik ds. kierunku
inżynieria środowiska
dr inż. Arkadiusz Ostojski
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-13-22, 58 347-12-18
fax: 58 347-14-39
e-mail: is-studia@wilis.pg.gda.pl

Pełnomocnik ds. kierunku
geodezja i kartografia
dr inż. Jakub Szulwic
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-13-22, 58 347-12-18
fax: 58 347-14-39
e-mail: gik-studia@wilis.pg.gda.pl

Prodziekan ds. kierunku transport
i współpracy międzynarodowej
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dr inż. Joanna Żukowska
pokój 159 / GG
tel.: 58 347-13-22, fax: 58 347-14-39
e-mail: t-studia@wilis.pg.gda.pl
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O Wydziale

4

na studiach

po zajęciach

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
powstał w roku 1904, jako Wydział Budownictwa. W pierwszym roku
akademickim 1904/1905 na studia przyjęto 58 osób! Wydział Budownictwa zajmował
pomieszczenia w gmachu głównym w prawym skrzydle parteru i pierwszego piętra oraz w lewym
skrzydle drugiego piętra.
Prawe skrzydło parteru zajmowało budownictwo lądowe, wodne, mosty i drogi. W latach 1904-1921 powiększono
bazę laboratoryjną Wydziału Budownictwa. Pomiędzy gmachem głównym i instytutem elektro-technicznym
wybudowano, oddane do użytku w 1912 roku, laboratorium budownictwa wodnego.
W 1921 uczelnię przejął Senat Wolnego Miasta Gdańska, tworząc Uniwersytet Techniczny Wolnego Miasta
Gdańska, zachowując dotychczasową organizację uczelni i wydziałów.
W 1929 r. powstało pierwsze koło naukowe Inżynierii Studentów Polaków Politechniki w Gdańsku, które organizowało wzajemną pomoc w nauce, praktyki zawodowe, zapoznawanie się z polską literaturą fachową i naukową, wycieczki naukowe w celu zwiedzania ciekawszych obiektów budowlanych w różnych częściach Polski.
W marcu 1939 r. w wyniku zajść antypolskich na uczelni, zakończyły się praktycznie studia i działalność 420
studentów Polaków na Politechnice Gdańkiej. Włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej
z dniem 1 września 1939 spowodowało także przejęcie uczelni przez administrację rządową jako Uniwersytetu Technicznego Rzeszy Niemieckiej.
W 1945 zbliżający się front spowodował przerwanie zajęć i przekształcenie Gmachu Głównego w szpital
wojskowy, który został opuszczony przez personel szpitalny na kilka dni przed wejściem Rosjan. Z chwilą
ich nadejścia, na skutek strzelaniny uszkodzone zostały głównie okna, drzwi i ściany wewnętrzne z tym,
że po zajęciu gmachów i zastrzeleniu wszystkich rannych podejrzanych o przynależność do Gestapo lub
Armii Własowa, Gmach Główny został podpalony. W sumie nie walki, a podpalenie doprowadziły do
tego, że polska uczelnia Politechnika Gdańska powstała na gruzach uczelni niemieckiej.
W 1945 roku z uwagi na znaczenie budownictwa wodnego, śródlądowego i morskiego dla rozwoju
zniszczonego po wojnie kraju, wydział od początku przyjął nazwę Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej.
Pierwsi absolwenci, którzy rozpoczęli studia w 1945 roku, kończyli je w roku 1947. Po siedmiu latach,
w 1952 roku, aktywnie rozwijający się kadrowo i dydaktycznie Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej,
podzielono na Wydział Budownictwa Lądowego i Wydział Budownictwa Wodnego, które rozpoczęły
działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną od roku akademickiego 1952/53.
Kolejne zmiany w organizacji struktury szkolnictwa wyższego w kraju, doprowadziły w latach 1969-1971 do
połączenia Wydziałów: Architektury, Budownictwa Lądowego i Budownictwa Wodnego w jeden duży Wydział
Budownictwa i Architektury, który przetrwał zaledwie dwa lata i od roku 1971 zaczęły funkcjonować, jako
samodzielne jednostki na prawach wydziału: Instytut Hydrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego.
W 1975 roku Instytut Budownictwa Lądowego został przekształcony w Wydział Budownictwa Lądowego,
a w 1999 roku w Wydział Inżynierii Lądowej i istniał tak do 2004 roku. Z kolei Instytutu Hydrotechniki w 1982
roku przekształcono w Wydział Hydrotechniki.
Struktura ta okazała się stabilna i z drobnymi zmianami w układzie i nazwie katedr przetrwała 13 lat, aż do
roku 1995. Kierując się troską o rozwój wydziału, profil zawodowy absolwentów oraz chęcią zwiększenia
zainteresowania i liczby kandydatów na studia, decyzją Rady Wydziału Hydrotechniki i Senatu Politechniki
Gdańskiej zmieniono w lutym 1995 r. nazwę na Wydział Inżynierii Środowiska. W dalszych latach rozwoju
wydział zmienił swoją nazwę na Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.
Wychodząc naprzeciw aktualnym tendencjom edukacji wyższej w zjednoczonej Europie, realiom
krajowym i międzynarodowej gospodarki wolnorynkowej oraz podkreślając konieczność
ustawicznego samokształcenia się studentów i absolwentów, a także doskonalenia własnego
warsztatu zawodowego i kreatywności absolwentów, w 2004 roku z połączenia Wydziału
Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej powstał Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska.

na Wydziale

Savoir-vivre

Kilka podstawowych zasad savoir-vivre, których powinien przestrzegać
każdy student, mając na uwadze jak najlepszy kontakt z pracownikami Uczelni
i swoimi kolegami.
NA KORYTARZU
1. Spotykając (nie tylko na wydziale) wykładowcę bądź innego pracownika Uczelni, powiedz mu „dzień dobry”.
2. Do wykładowców należy zwracać się z użyciem ich tytułu naukowego lub funkcji:
·
·
·
·

Pani
Pani
Pani
Pani

Rektor / Panie Rektorze (także do prorektorów),
Dziekan / Panie Dziekanie (także do prodziekanów),
Profesor / Panie Profesorze,
Doktor / Panie Doktorze.

Pamiętaj, że do doktora habilitowanego mówimy już „profesorze”. Powszechna forma grzecznościowa
Proszę Pani / Proszę Pana stosowana jest w przepadku osób z tytułem magistra/inżyniera.
3. Wszelkie wulgaryzmy nie mogą mieć miejsca w przestrzeni akademickiej.
NA ZAJĘCIACH
1. Wyłącz dzwonek telefonu komórkowego.
2. Nie jedz i nie pij (chyba, że wykładowca sam na to pozwoli).
3. Postaraj się przychodzić punktualnie. Małe spóźnienia na zajęcia bywają zwykle tolerowane
ale nie powinny być regułą!
4. Czasem trudno skupić się na wykładzie. Mimo to spróbuj i… nie pisz po ławkach, nie ziewaj,
nie patrz co chwilę na zegarek, nie pokładaj się na ławce, nie żuj gumy.
5. Przychodź trzeźwy na zajęcia.
PO ZALICZENIE, NA EGZAMIN
1. Staraj się przychodzić do wykładowców tylko w godzinach konsultacji.
2. Nie wchodź do pokoju wykładowcy jak do siebie - zapukaj, uchyl drzwi i zapytaj
czy możesz wejść.
3. Na egzamin postaraj się przyjść odpowiednio ubrany.
KONTAKT PRZEZ E-MAIL
1. Nie pisz bez wyraźnego powodu.
2. Zaznacz w mailu swoje imię, nazwisko i to, z której jesteś grupy, roku i kierunku studiów.
3. List elektroniczny musi rozpoczynać zwrot grzecznościowy: „Szanowna Pani/Szanowny Panie”
(wraz z tytułem, jaki przysługuje adresatowi) zamiast często spotykanego,
stanowczo zbyt poufałego i niedopuszczalnego w oficjalnych kontaktach „Witam”.
E-mail kończymy zwrotem grzecznościowym „Z wyrazami szacunku”
(wraz z imieniem i nazwiskiem nadawcy, a także z zaznaczeniem numeru grupy dziekańskiej
oraz kierunku i roku studiów) zamiast „Pozdrawiam” albo jeszcze gorzej „pozdr.”
4. Obowiązkowo należy dbać o poprawność językową e-maili.

źródło: http://student.us.edu.pl/akademicki-savoir-vivre
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Budynek A - Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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Słowo Dziekan

Wybór kierunku studiów oraz ich rozpoczęcie to ważny moment w życiu młodego
człowieka. Wy już macie ten krok za sobą a ja jako Dziekan Naszego Wydziału pragnę Wam
wszystkim serdecznie pogratulować, że dokonaliście trafnego wyboru na drodze do osiągnięcia ciekawej, wymagającej i satysfakcjonującej pracy.
Proces rekrutacji był pierwszym etapem do sukcesu, jakim jest znalezienie się w gronie
studentów pierwszego roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Wydziale, który
jest jednym z najstarszych Wydziałów Naszej Uczelni, zaś Uczelnia należy do grona najstarszych jednostek technicznych w Polsce. W ponad stu letniej historii Uczelni i Wydziału, były
różne chwile, obecną postać, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska przybrał w wyniku
połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii
Środowiska, które odbyło się 1 września 2004 roku. Nasz Wydział dziś to około 4000
studentów, kształcących się na kierunkach kształcenia: Budownictwie, Geodezji i
Kartografii,Techniki geodezyjne w inżynierii, Inżynierii Środowiska oraz Transporcie. Nad
rozwojem naukowym tej rzeszy studentów czuwa około 200 nauczycieli akademickich
skupionych w 12 Katedrach.
Nasz Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie, oznacza to że mamy uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, a także mamy prawo
do wnioskowania o przyznanie tytułu naukowego profesora. Jako spadkobiercy długiej
historii kształcenia kadr inżynierskich, posiadamy wypracowany model kreowania inżynierów. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy otwarci na wyzwania, które stawia
przed inżynierami współczesność a również patrzymy w przyszłość i staramy się Was
przygotować możliwie jak najlepiej do wykonywania trudnego zawodu inżyniera. Prowadząc badania naukowe, sami staramy się tworzyć przyszłość, angażując Was w ten
proces dajemy Wam sposobność uczestniczenia w jej tworzeniu. Zdobywacie w ten
sposób unikalne doświadczenie, które w znacznym stopniu podnosi Wasze możliwości
na przyszłym rynku pracy. Unikalne laboratoria, sprzęt badawczy, oprogramowanie,
oferta szkoleń i dodatkowych kursów to Nasza propozycja z którą wychodzimy dziś
do Was w nadziei, że skorzystacie z niej i dołączycie do grona Naszej społeczności
akademickiej i razem będziemy tworzyli przyszłość naszego Wydziału.
Na początku Waszej drogi zawodowej, pragnę Wam życzyć wytrwałości i pracowitości, umiejętności przezwyciężania przeszkód, których z pewnością życie nie będzie
Wam szczędziło, w drodze do upragnionego zawodu. Pamiętajcie proszę, że
w każdym momencie możecie liczyć na przychylność oraz pomoc ze strony Władz
Wydziału oraz jego wszystkich pracowników.
Wszystkiego dobrego
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
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