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Szanowny Czytelniku!

B

ie¿¹cy numer Pisma PG ma specjalny charakter, gdy¿
jest w ca³oci powiêcony zaprezentowaniu oferty edukacyjnej poszczególnych wydzia³ów Politechniki Gdañskiej. Kierujemy go g³ównie do osób, które zamierzaj¹ rozpocz¹æ studia
od 1 padziernika 2003 r. Dlatego w Pimie na pocz¹tku zamieszczono Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok
studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w Politechnice
Gdañskiej w roku akademickim 2003/2004 oraz Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok magisterskich studiów
uzupe³niaj¹cych w Politechnice Gdañskiej w roku akademickim
2003/2004.
Przedstawiona dalej prezentacja ka¿dego z dziesiêciu wydzia³ów Politechniki Gdañskiej pozwala poznaæ formy studiów oraz
kierunki kszta³cenia i specjalnoci, a tak¿e wiele szczegó³ów dotycz¹cych specyfiki prowadzonych przedmiotów, sylwetki absolwenta i mo¿liwoci zatrudnienia. Przedstawiono równie¿ jednostki
miêdzywydzia³owe s³u¿¹ce studentom wszystkich wydzia³ów: Bibliotekê G³ówn¹, Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Ochrony ro-

dowiska, Centrum Edukacji Niestacjonarnej, Uczelniane Laboratorium Komputerowe i Osiedle Studenckie.
Szczególnie wa¿n¹ rolê w ¿yciu Uczelni odgrywa Samorz¹d
Studentów Politechniki Gdañskiej, który czuwa nad sprawami
socjalnymi (rozdzia³ stypendiów, miejsc w domach studenta itp.),
organizuje ¿ycie kulturalne studentów oraz nadzoruje dzia³alnoæ licznych organizacji studenckich, stowarzyszeñ i kó³ naukowych. Na pomoc starszych kolegów mog¹ zawsze liczyæ osoby rozpoczynaj¹ce naukê na pierwszym roku studiów.
Mylê, ¿e informacje zawarte w Pimie PG przybli¿¹ nasz¹ Uczelniê wszystkim zainteresowanym i pomog¹ w dokonaniu w³aciwego wyboru kierunku studiów. Serdecznie zachêcam do podjêcia studiów na jednym z wydzia³ów, by w przysz³ym roku wspólnie obchodziæ jubileusz stulecia politechniki
w Gdañsku.
W³adys³aw Koc
Prorektor ds. Kszta³cenia

Gdañsk i Politechnika Gdañska

G

dañsk jest miastem z 1000-letni¹
tradycj¹. Jest miastem, w którym zawsze dbano o rozwój kultury, naukê i
edukacjê dzieci i m³odzie¿y. Powsta³o w
nim wiele wspania³ych obiektów architektonicznych, znakomitych dzie³ sztuki i nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych. Do
najwa¿niejszych osi¹gniêæ nale¿y zaliczyæ: ¯uraw Gdañski (najwiêkszy dwig
portowy redniowiecza), Wielki M³yn z
kana³em Raduni, koció³ Mariacki (najwiêkszy w historii koció³ zbudowany z
ceg³y), zegar astronomiczny, pierwsz¹ w
wiecie kolejkê linow¹ wielos³upow¹
(zbudowan¹ w XVII w.), a tak¿e system
fortyfikacji. W Gdañsku mieszkali i tworzyli: Jan Dantyszek (poeta, humanista,
dyplomata, filozof; XV/XVI w.), Filip
Klüwer (geograf, filozof; druga po³owa
XVI w.), Jeremiasz Falck (malarz, portrecista, ilustrator dzie³ Heweliusza; koniec
XVI w.), Jan Heweliusz (astronom; XVI/
XVII w.), Daniel Fahrenheit (fizyk; ko-
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niec XVII w.), Daniel Chodowiecki (malarz; koniec XVIII w.), Artur Schopenhauer (filozof; XVIII/XIX w.).
O rozwoju intelektualnym miasta
mo¿e wiadczyæ równie¿ fakt wprowadzenia w Gdañsku ju¿ w XVI w. powszechnego obowi¹zku szkolnego i powo³ania Gimnazjum Gdañskiego. W
1711 r. powsta³a w Gdañsku Oficyna
sztuki matematycznej i mechanicznej,
któr¹ mo¿na uznaæ za pierwsz¹ szko³ê
techniczn¹ w Polsce. W XVIII w. powo³ane zosta³o równie¿ Gdañskie Towarzystwo Przyrodnicze, a w 1817 r. powsta³a
szko³a nawigacyjna.
Pierwsza uczelnia wy¿sza w Gdañsku,
Królewska Wy¿sza Szko³a Techniczna
(Königliche Technische Hochschule),
rozpoczê³a swój pierwszy akademicki
rok szkolny 6 padziernika 1904 roku.
Zadaniem Uczelni by³o szerzenie wiedzy
technicznej, zarówno w obszarze miasta
Gdañska, jak i na terenie Prus oraz Po-

morza. Od samego pocz¹tku Uczelnia
mieci³a siê w piêknych budynkach, projektu Alberta Carstena, wzniesionych w
latach 1900-1904; by³y to: Gmach G³ówny, Gmachy Chemii i Elektrotechniki
oraz Laboratorium Maszynowe z charakterystyczn¹ wie¿¹ cinieñ. Ich wspania³¹ konstrukcjê mo¿na podziwiaæ równie¿
dzisiaj. W pierwszych latach swojej dzia³alnoci Uczelnia przeznaczona by³a dla
600 studentów, jednak w planach przewidywano rozbudowê umo¿liwiaj¹c¹
przyjêcie 1000 studentów.
Królewska Wy¿sza Szko³a Techniczna
sk³ada³a siê z 6 Wydzia³ów: Architektury,
Budownictwa, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Budowy Okrêtów i Maszyn Okrêtowych, Chemii oraz Nauk Ogólnych i
mia³a pe³ne prawa akademickie. Uczelnia
zatrudnia³a 84 nauczycieli akademickich,
w tym 28 profesorów i 12 docentów.
W pocz¹tkowym okresie istnienia liczba studentów ze 189 w roku 1904 wzro-
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s³a do 675 w roku 1913. Po 1921 roku,
tj. w czasach Wolnego Miasta Gdañska,
liczba studentów wzros³a i wynosi³a ju¿
oko³o 1600. Ogó³em do roku 1945 immatrykulowano oko³o 16000 studentów.
Nie znamy dok³adnej liczby Polaków studiuj¹cych w przedwojennej Uczelni,
okrela siê j¹ jako rzêdu 1200. Uczelnia
dzia³a³a a¿ do stycznia 1945 roku, kiedy
to Gdañsk znalaz³ siê w ogniu dzia³añ
wojennych.
Dekretem Krajowej Rady Narodowej
z 24 maja 1945 roku utworzono polsk¹
Politechnikê Gdañsk¹. Chocia¿ dekret
przewidywa³ utworzenie 4 wydzia³ów,
utworzono ich 6, a mianowicie: Architektury, In¿ynierii L¹dowej i Wodnej,
Mechaniczny, Elektryczny, Budowy
Okrêtów oraz Chemiczny. W tym czasie
w Uczelni by³o zatrudnionych 112 pracowników naukowych, w tym 8 profesorów zwyczajnych i 28 na stanowiskach
profesorów. 22 padziernika 1945 r. naukê rozpoczê³o 1647 studentów.
W dalszych latach w strukturze organizacyjnej Politechniki Gdañskiej dokonywano licznych zmian. Powstawa³y
nowe wydzia³y, które dzieli³y siê lub ³¹czy³y, dostosowuj¹c dzia³alnoæ Uczelni
do bie¿¹cych potrzeb zwi¹zanych z rozwojem techniki i polskiego przemys³u.
Rok akademicki 2004/2005 w Politechnice Gdañskiej bêdzie rokiem jubileuszowym o wyj¹tkowym znaczeniu.
Uczelnia obchodziæ bêdzie w 2004 r. 100.
rocznicê pierwszej inauguracji roku
akademickiego w Gdañsku, a w maju
2005 r.  60-lecie Politechniki Gdañskiej,

która aktualnie jest najwiêksz¹ wy¿sz¹
szko³¹ techniczn¹ w pó³nocnej Polsce.
Obecnie na Uczelni jest 10 wydzia³ów, na których studiuje ponad 18000
studentów na studiach zawodowych (in¿ynierskich), magisterskich i doktoranckich realizowanych systemem dziennym,
zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym. Zatrudnionych jest ogó³em 2661
pracowników, w tym 1238 nauczycieli
akademickich. Na Uczelni pracuje 104
profesorów, 135 doktorów habilitowanych oraz 576 doktorów. Wiêkszoæ wydzia³ów posiada pe³ne prawa akademickie, co oznacza, ¿e mog¹ one nadawaæ
tytu³y zawodowe (in¿yniera i magistra
in¿yniera), a tak¿e stopnie naukowe
(doktora i doktora habilitowanego). Politechnika Gdañska jest Uczelni¹ autonomiczn¹.
Politechnika Gdañska jest uznanym, w
kraju i na wiecie, orodkiem akademickim prowadz¹cym wspó³pracê z wieloma
uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi. Na szerok¹ skalê jest prowadzona wymiana miêdzynarodowa studentów i pracowników (m.in. w ramach programu SOCRATES-ERASMUS). Dzia³alnoæ naukowa, zarówno pracowników, jak
i w wielu przypadkach studentów, jest bardzo aktywna, czego dowód stanowi ukazywanie siê corocznie kilku tysiêcy publikacji, w znacznej czêci w renomowanych czasopismach miêdzynarodowych (z
tzw. listy filadelfijskiej). Politechnika
Gdañska sama jest organizatorem wielu
krajowych i miêdzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. W ogólnopolskich rankingach
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Uczelnia zajmuje od dawna jedno z czo³owych miejsc, a dyplom jej ukoñczenia
ma wysok¹ rangê równie¿ za granic¹.
Okres studiów to jednak nie tylko nauka. Nale¿y skorzystaæ z wielu innych
szans, jakie stwarza trójmiejska aglomeracja. To piêkny region, sprzyjaj¹cy ró¿nego rodzaju formom rekreacji; prê¿ny
orodek kultury z licznymi placówkami,
sporód których wszystkich nowo przyjêtych studentów powinny najbardziej
zainteresowaæ te, które funkcjonuj¹ w
rodowisku akademickim. Osoby, które
przyjecha³y z daleka, powinny poznaæ tysi¹cletni¹ historiê i zabytki starego Gdañska. Mo¿na ogl¹daæ imprezy sportowe;
zw³aszcza koszykówka (zarówno ¿eñska,
jak i mêska) stoi tutaj na wysokim poziomie. Najlepiej za bêdzie samemu zacz¹æ uprawiaæ  choæby rekreacyjnie 
jak¹ dyscyplinê sportow¹. Kto za
chcia³by odkryæ, jak¹ satysfakcjê daje
praca dla innych ludzi, powinien w³¹czyæ
siê do jakiejkolwiek dzia³alnoci organizacyjnej  w samorz¹dzie studenckim,
organizacji spo³ecznej czy kulturalnej
itp.; mo¿liwoci jest tutaj bardzo wiele.
Podczas studiów, w tym niepowtarzalnym okresie ¿ycia, nale¿y w pe³ni wykorzystywaæ swój potencja³ fizyczny i intelektualny. Pozwoli to uzyskaæ mnóstwo
satysfakcji i wejæ w ¿ycie zawodowe bez
obaw, z przewiadczeniem o w³asnych
mo¿liwociach i odpowiednim przygotowaniu.
W³adys³aw Koc
Prorektor ds. Kszta³cenia
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Zasady przyjmowania kandydatów
na pierwszy rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych
w Politechnice Gdañskiej w roku akademickim 2003/2004
Postanowienia ogólne
1. Przedstawione zasady przyjmowania
na pierwszy rok studiów w Politechnice Gdañskiej dotycz¹ obywateli polskich. Kandydaci na studia sk³adaj¹:
a) podanie (druk podania PG),
b) orygina³ wiadectwa dojrza³oci (wiadectwa maturalnego  w przypadku nowej matury). Dopuszcza siê z³o¿enie
kserokopii wiadectwa dojrza³oci
(wiadectwa maturalnego  w przypadku nowej matury), jednak w tym przypadku nale¿y wymieniæ j¹ na orygina³
w terminie og³oszonym wraz z list¹ zakwalifikowanych na studia (na tablicy
og³oszeñ). Politechnika Gdañska nie
ponosi odpowiedzialnoci za skrelenie
kandydata z listy zakwalifikowanych z
powodu niedostarczenia orygina³u wiadectwa dojrza³oci (wiadectwa maturalnego),
c) zawiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce
brak przeciwwskazañ do podjêcia nauki w szkole wy¿szej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami prawnymi,
d) 3 fotografie o wymiarze 35x52 mm bez
nakrycia g³owy, na jasnym tle,
e) kserokopiê obu stron dowodu osobistego (nowa wersja dowodu) lub drugiej i
trzeciej strony (stara wersja dowodu),
f) orygina³ dowodu wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne opatrzony pieczêci¹
i podpisem.
2. Przyjêcie obcokrajowców nastêpuje na
podstawie odrêbnych przepisów.
3. Kwalifikacja na studia odbywa siê na
podstawie konkursu wiadectw lub/i
konkursowego egzaminu wstêpnego.
W Tabeli 1 podano (w procentach) podzia³ miejsc obsadzanych na podstawie
egzaminów wstêpnych i konkursu
wiadectw, przedmioty, z których oceny bêd¹ brane pod uwagê przy konkursie wiadectw, oraz przedmioty egzaminu wstêpnego dla ka¿dego wydzia³u, kierunku i rodzaju studiów.
4. Poza konkursem wiadectw i egzaminami wstêpnymi przyjmowani s¹ kandydaci na wszystkie kierunki studiów (kandydatów na Wydzia³ Architektury obowi¹zuje dodatkowo egzamin z predys-
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Tabela 1. Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2003/2004
(studia: dzienne, wieczorowe i zaoczne)
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styczne reguluj¹ odrêbne przepisy.

Zasady konkursu wiadectw

Uwaga:

 Ochrona rodowiska i Zarz¹dzanie  studia w jêzyku angielskim,
 fizyka  stary system maturalny, fizyka z astronomi¹  nowy system maturalny,
3)
 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydzia³y: Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej, Mechaniczny oraz Chemiczny.
1)
2)

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia na podstawie konkursu wiadectw, mog¹ przyst¹piæ do egzaminów wstêpnych.

pozycji do zawodu architekta), którzy:
l
uzyskali Dyplom Matury Miêdzynarodowej (International Baccalaureate)
wydany przez Biuro IB w Genewie,
l
uczestniczyli na szczeblu centralnym
olimpiad i konkursów ogólnopolskich
wyszczególnionych w Tabeli 2, po
dostarczeniu dyplomu wystawionego
przez Organizatora, pod warunkiem
uzyskania oceny co najmniej dostatecznej z przedmiotów branych pod
uwagê w konkursie wiadectw.
5. W Tabeli 3 przytoczono przewidywane limity przyjêæ na studia na poszczególne wydzia³y, kierunki i rodzaje studiów. Rektor w porozumieniu z wydzia³em mo¿e zmieniæ wysokoæ limi-

tu przyjêæ w granicach 20%.
6. Kandydaci, którzy byli studentami studiów dziennych wy¿szych szkó³ publicznych i przerwali studia przed zaliczeniem pierwszego roku studiów,
mog¹ zostaæ przyjêci ponownie na studia dzienne wy³¹cznie na podstawie
egzaminów wstêpnych.
7. Terminarz rekrutacji na studia dzienne zostanie okrelony w terminie póniejszym.
8. Terminarz rekrutacji na studia zaoczne i wieczorowe zostanie okrelony
przez wydzia³ organizuj¹cy studia. Studia zaoczne i wieczorowe s¹ odp³atne.
9. Przyjmowanie na magisterskie studia
uzupe³niaj¹ce i na studia eksterni-

1. Klasyfikacji kandydatów w konkursie
wiadectw dokonuje siê na podstawie
sumy ocen z przedmiotów branych pod
uwagê na danym wydziale, kierunku,
rodzaju studiów, pomno¿onych przez
odpowiednie wspó³czynniki (patrz Tabela 4) i powiêkszonej o dodatkowe
punkty wymienione w p. II 2, 6, 7, 8.
2. W przypadku uczestniczenia kandydata
w zajêciach fakultatywnych z matematyki, fizyki, informatyki, biologii,
lub chemii i otrzymania na wiadectwie
maturalnym ocen z tych zajêæ dolicza
siê dla danego przedmiotu w konkursie wiadectw punkty równe iloczynowi: ocena x 0,5. Nie dotyczy to klas o
profilach podanych w Tabeli 4.
3. W konkursie wiadectw bierze siê
pod uwagê oceny z egzaminu dojrza³oci (z przedmiotów kierunkowych)
lub  je¿eli dany przedmiot nie by³ zdawany na egzaminie dojrza³oci  oceny koñcowe. W przypadku, gdy kandydat zdawa³ egzamin dojrza³oci i
uzyska³ dwie oceny z jednego przedmiotu, zalicza siê redni¹ z obu ocen.
4. Je¿eli na wiadectwie podane s¹ oceny z
dwóch lub wiêcej jêzyków (koñcowa
lub z egzaminu dojrza³oci), to zalicza
siê ocenê najwy¿sz¹. Kandydaci, którzy
na wiadectwie dojrza³oci jako ocenê z
jêzyka obcego maj¹ wpisany certyfikat,
otrzymuj¹ oceny zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3. Kandydaci bêd¹cy uczestnikami
olimpiad jêzykowych szczebla centralnego uzyskuj¹ w konkursie punkty równowa¿ne ocenie celuj¹cej (9 punktów).
5. Kandydaci, którzy nie bêd¹ mieli oceny na wiadectwie dojrza³oci lub wiadectwie ukoñczenia szko³y redniej z
przedmiotów branych pod uwagê w
konkursie wiadectw, bêd¹ mogli staraæ
siê o przyjêcie na studia wy³¹cznie na
podstawie egzaminu wstêpnego.
6. Kandydaci posiadaj¹cy wiadectwo
z bia³o-czerwonym paskiem otrzymuj¹ dodatkowo 2 pkt.
7. Kandydaci, którzy zdali egzamin
maturalny w starym systemie:
z matematyki, fizyki, chemii, biologii
lub informatyki otrzymaj¹ dodatkow¹
liczbê punktów równ¹ ocenie uzyskanej na maturze (bez wspó³czynników)
za ka¿dy z wczeniej wymienionych
przedmiotów, który jest brany pod
uwagê przy konkursie wiadectw
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Tabela 2. Wykaz olimpiad i konkursów ogólnopolskich daj¹cych pierwszeñstwo przyjêæ na studia na poszczególne wydzia³y

Tabela 3.

Przewidywane limity przyjêæ na rok akademicki 2003/2004
Objanienia

(maksymalnie dwa przedmioty).
8. Kandydaci, którzy zdali egzamin
maturalny w nowym systemie:
z matematyki na poziomie rozszerzonym, fizyki z astronomi¹, chemii, biologii lub informatyki otrzymaj¹ dodatkow¹ liczbê punktów równ¹ ocenie
uzyskanej na maturze (bez wspó³czynników) za ka¿dy z wczeniej wymienionych przedmiotów, który jest
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brany pod uwagê przy konkursie wiadectw (maksymalnie dwa przedmioty).
Wyniki egzaminu maturalnego podane w punktach zostan¹ przeliczone na
oceny; sposób przeliczenia podany jest
w za³¹czniku nr 2.
9. Listê kandydatów zakwalifikowanych na studia na podstawie konkursu wiadectw w ramach przyznanego
limitu, zatwierdzon¹ przez Uczelnian¹

1)

 podzia³ na studia in¿ynierskie i magisterskie po
5. semestrze;

2)

 Ochrona rodowiska i Zarz¹dzanie  studia w
jêzyku angielskim;

3)

 podzia³ na studia in¿ynierskie i magisterskie po
2. semestrze;

4)

 podzia³ na studia in¿ynierskie i magisterskie po
4. semestrze;

5)

 kierunek prowadzony wspólnie przez Wydzia³y: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Mechaniczny oraz Chemiczny; podzia³ na
studia in¿ynierskie i magisterskie po 5. semestrze;

6)

 in¿ynierska opcja z rozszerzonym programem
z ekonomii i zarz¹dzania;

7)

 studia zostan¹ uruchomione pod warunkiem
zg³oszenia siê minimum 30 kandydatów; przy
mniejszej liczbie kandydatów istnieje mo¿liwoæ
przeniesienia siê na studia zaoczne na Wydziale
In¿ynierii L¹dowej (poz. 7).

Komisjê Kwalifikacyjn¹ (UKK), og³asza Wydzia³owa Komisja Kwalifikacyjna (WKK). Kolejnoæ na licie wynika z liczby punktów obliczonych
zgodnie z wy¿ej podanymi zasadami.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub wiêksz¹
liczbê kandydatów, o kolejnoci na licie decyduje rednia ze wszystkich
ocen na wiadectwie dojrza³oci.
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10. Kandydaci niezakwalifikowani na
kierunki studiów na podstawie konkursu wiadectw maj¹ prawo przyst¹piæ do egzaminów wstêpnych.

Tabela 4.
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Wspó³czynniki ocen

Zasady przeprowadzania
egzaminów wstêpnych
1. Egzaminy z matematyki, fizyki i jêzyka obcego s¹ egzaminami pisemnymi przeprowadzanymi w taki sposób,
¿eby egzaminator nie zna³ nazwiska
autora pracy egzaminacyjnej. Tematy
s¹ opracowywane przez nauczycieli
akademickich Politechniki Gdañskiej.
2. Egzaminy z matematyki i fizyki s¹
jednoczêciowe.
Kandydaci otrzymuj¹ po 15 tematów
(zadañ) ocenianych w skali od 0 do 2
punktów lub od 0 do 4 punktów w zale¿noci od poziomu trudnoci (maks.
50 punktów z jednego przedmiotu).
3. Kandydat mo¿e zdawaæ egzamin z jednego z nastêpuj¹cych jêzyków: angielskiego, francuskiego, hiszpañskiego,
niemieckiego, w³oskiego lub rosyjskiego.
Kandydaci otrzymuj¹ do rozwi¹zania 25
zadañ ocenianych w skali od 0 do 1 punktu (maks. 25 punktów). Kandydaci bêd¹cy uczestnikami olimpiad jêzykowych
szczebla centralnego s¹ zwolnieni z egzaminu z jêzyka i uzyskuj¹ 25 punktów.
4. Liczbê punktów zaliczaj¹cych poszczególne egzaminy ustala Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna.
5. Prace egzaminacyjne mog¹ byæ udostêpnione kandydatom w trybie odwo³awczym od koñcowej decyzji o nieprzyjêciu na studia.
6. Na Wydziale Architektury egzamin
z predyspozycji do zawodu architekta obejmuje:
l
na poziomie magisterskim w zakresie:
zainteresowania architektur¹ i sztuk¹,
rysunku z natury, wyobrani przestrzennej i kompozycji (maks. 100 punktów),
l
na poziomie in¿ynierskim w zakresie: wyobrani przestrzennej, zainteresowania architektur¹ i technik¹ budowlan¹ (maks. 100 punktów).
Liczbê punktów zaliczaj¹cych egzamin
ustala Komisja Kwalifikacyjna Wydzia³u Architektury w zale¿noci od
poziomu prac egzaminacyjnych. Po zaliczeniu egzaminu kandydaci przystêpuj¹ do konkursu wiadectw zgodnie
z zasadami podanymi w Tabeli 1.
7. Listê kandydatów zakwalifikowanych na studia na podstawie egzami-

(1)

wykaz szkó³ kierunkowych podano w za³¹czniku 1,

TC  Technologia Chemiczna

Bt  Biotechnologia

nów wstêpnych, zatwierdzon¹ przez
Uczelnian¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹,
og³aszaj¹ Wydzia³owe Komisje Kwalifikacyjne. O kolejnoci na licie decyduje suma punktów uzyskanych z
przedmiotów egzaminacyjnych.
8. Ostateczn¹ listê przyjêtych zatwierdza Rektor na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej.

Postanowienia koñcowe
1. Je¿eli liczba kandydatów przyjêtych na
dany wydzia³ w pierwszym terminie bêdzie mniejsza od limitu miejsc, przewiduje siê, w terminach okrelonych przez
wydzia³, dodatkow¹ rekrutacjê wy³¹cznie na podstawie konkursu wiadectw, z wy³¹czeniem Wydzia³u Architektury.
2. Wydzia³y maj¹ prawo przyj¹æ na I rok
studiów, poza przyznanym limitem,
okrelon¹ przez Rady Wydzia³ów liczbê wolnych s³uchaczy. Wolni s³uchacze uzyskuj¹ prawa studenckie po zaliczeniu I semestru. Odp³atnoæ od
wolnych s³uchaczy za pierwszy semestr
ustala rektor. Liczba wolnych s³ucha-

O - Ochrona rodowiska

IM  In¿ynieria Materia³owa

czy na poszczególnych wydzia³ach nie
mo¿e przekroczyæ 10% limitu przyjêæ.
3. Wysokoæ op³aty za postêpowanie
kwalifikacyjne ustala Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu. Zostanie ona podana do wiadomoci w terminie póniejszym. Op³aty obowi¹zuj¹ na ka¿dym wydziale, na którym prowadzi siê postêpowanie kwalifikacyjne. Wp³at nale¿y dokonaæ na konto:
Bank Zachodni WBK SA I O/Gdañsk
nr 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
z dopiskiem  op³ata kwalifikacyjna na studia lub w kwesturze Politechniki Gdañskiej.
4. Op³ata za postêpowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi.
Szczegó³owych informacji na temat
zasad rekrutacji udziela Dzia³ Kszta³cenia Politechniki Gdañskiej, tel.: (0 prefix
58) 347-25-65 lub 347-17-87.
Internet: http://www.pg.gda.pl/rekrutacja/
Podstawa prawna: Uchwa³a Senatu PG
z dn. 27.11.2002 r.
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Wykaz szkó³ kierunkowych

Za³¹cznik 1
Wydzia³ Budownictwa Wodnego
i In¿ynierii rodowiska
dla kierunku Budownictwo:
1. Technika budowlane
2. Technika budownictwa wodnego
3. Technika melioracyjne
dla kierunku In¿ynieria rodowiska:
1. Technika ochrony rodowiska
2. Technika in¿ynierii rodowiska
3. Technika ekologiczne
4. Technika budowlane (specjalnoci instalacyjno-sanitarne
i wodno-gospodarcze)
Wydzia³ Chemiczny
dla wszystkich kierunków:
1. Technika chemiczne (dot. przedmiotu
Chemia)
dla kierunku Technologia Chemiczna:
1. Technika chemiczne
dla kierunku Biotechnologia:
1. Technika przemys³u spo¿ywczego
dla kierunku Ochrona rodowiska:
1. Technika ochrony rodowiska
2. Licea ochrony rodowiska
3. Technika ekologiczne
4. Technika in¿ynierii rodowiska
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
dla wszystkich kierunków:

Za³¹cznik 2

1. Technika ³¹cznoci
2. Technika elektroniczne
3. Klasy o profilu elektronicznym i automatycznym z techników mechanicznoelektrycznych i elektrycznych
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
dla wszystkich kierunków:
1. Technika elektryczne
2. Technika elektroniczne
3. Technika ³¹cznoci
4. Klasy o profilu elektrycznym i automatycznym z techników mechanicznych,
elektromechanicznych, energetycznych, kolejowych i okrêtowych
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej
1. Technika budowlane
2. Technika architektoniczno-budowlane
3. Technika budowy dróg i mostów
4. Technika kolejowe
Wydzia³ Mechaniczny
dla wszystkich kierunków:
1. Technika mechaniczne
2. Technika energetyczne
3. Technika samochodowe
4. Technika budowy okrêtów
5. Technika ch³odnicze
6. Technika mechaniczno-elektryczne
7. Technika elektryczne

8. Technika elektroniczne
9. Technika ³¹cznoci
10. Licea techniczne
specjalnoci mechaniczne z:
1. Techników mechanizacji rolnictwa
2. Techników chemiczno-spo¿ywczych
3. Techników kolejowych
4. Techników drzewnych
5. Techników budowlanych
Wydzia³ Oceanotechniki
i Okrêtownictwa
na studia magisterskie i in¿ynierskie (specjalnoci okrêtowe):
1. Technika okrêtowe
2. Technika mechaniczne
3. Technika mechaniczno-elektryczne
4. Technika energetyczne
5. Technika elektryczne
6. Technika elektroniczne i ³¹cznoci
7. Technika ch³odnicze
8. Licea techniczne
na studia in¿ynierskie z rozszerzonym programem z ekonomii i zarz¹dzania:
1. Technika i licea techniczne, jak na studiach magisterskich i in¿ynierskich
2. Licea ekonomiczne
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
1. Licea ekonomiczne

Sposób przeliczania na stopnie punktów uzyskanych
na egzaminie maturalnym w roku 2002

Wykaz przedmiotów branych pod uwagê w konkursie wiadectw przy ubieganiu siê o przyjêcie na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe w Politechnice Gdañskiej w roku akademickim 2003/2004:
1. matematyka,
2. fizyka z astronomi¹,
3. chemia,
4. biologia,
5. informatyka,
6. jêzyk obcy nowo¿ytny.
4 Dla przedmiotów, które na egzaminie
maturalnym oferuj¹ do wyboru dwa
poziomy: podstawowy i rozszerzony,
czyli matematyki i jêzyka obcego nowo¿ytnego.
l
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin
maturalny na poziomie podstawowym:

Wydanie specjalne 2003

Wynik egzminu
30-60 pkt.
61-94 pkt.
95-100 pkt.

Stopieñ
dopuszczaj¹cy
dostateczny
dobry

Dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym:

l

Wynik egzminu

(brane s¹ pod uwagê
tylko punkty z poziomu
rozszerzonego)

40-61 pkt.
62-79 pkt.
80-94 pkt.
95-100 pkt.

Stopieñ

dostateczny
dobry
bardzo dobry
celuj¹cy

4

Dla przedmiotów, które na egzaminie
maturalnym maj¹ jeden poziom, czyli
fizyki z astronomi¹, chemii, biologii i
informatyki.
Wynik egzminu
40-61 pkt.
62-79 pkt.
80-94 pkt.
95-100 pkt.

Stopieñ
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celuj¹cy
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Pomoc materialna
Pomoc materialn¹ studenci mog¹ otrzymaæ w postaci:
1) stypendiów socjalnych,
2) stypendiów socjalnych dla osób niepe³nosprawnych,
3) stypendiów za wyniki w nauce,
4) stypendiów ministra za osi¹gniêcia w
nauce,
5) dop³at do zakwaterowania,
6) dop³at do posi³ków,
7) zapomóg.
Stypendium wyp³acane jest przez
okres 10 miesiêcy w roku.
Studenci zamiejscowi mog¹ ubiegaæ
siê o miejsca w domach studenckich.
Politechnika Gdañska dysponuje nastêpuj¹cymi domami studenckimi (DS):
DS 1*  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Traugutta 115;
tel. (0-prefix-58) 347-15-97
DS 2  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Traugutta 115b;
tel. (0-prefix-58) 347-17-63
DS 3  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Do Studzienki 32;
tel. (0-prefix-58) 347-14-48
DS 4*  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Do Studzienki 62;
tel. (0-prefix-58) 347-15-18
DS 5*  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Wyspiañskiego 7;
tel. (0-prefix-58) 347-17-53
DS 6*  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Wyspiañskiego 9;
tel. (0-prefix-58) 347-26-16
DS 7  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Leczkowa 18;
tel. (0-prefix-58) 347-12-87
DS 8  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Wyspiañskiego 5;
tel. (0-prefix-58) 347-22-86
DS 9  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Wyspiañskiego 5a;
tel. (0-prefix-58) 347-12-51
DS 10*  Gdañsk-Wrzeszcz,
ul. Wyspiañskiego 7;
tel. (0-prefix-58) 347-17-53
DS 11*  Gdañsk-Brzeno,
ul. Chodkiewicza 15;
tel. (0-prefix-58) 347-55-15
*) domy studenckie, które posiadaj¹ miejsca dla osób
niepe³nosprawnych
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Zasady przyjmowania kandydatów
na pierwszy rok magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych
w Politechnice Gdañskiej w roku akademickim 2003/2004
1. Przedstawione zasady przyjmowania
na pierwszy rok magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych w Politechnice Gdañskiej dotycz¹ obywateli polskich. Kandydaci na studia sk³adaj¹:
a) podanie (druk podania PG),
b) dyplom wy¿szych studiów zawodowych,
c) 3 fotografie o wymiarze 35x52 mm bez
nakrycia g³owy, na jasnym tle,
d) kserokopiê obu stron dowodu osobistego (nowa wersja dowodu) lub drugiej
i trzeciej strony (stara wersja dowodu),
Tabela 5.

e) orygina³ dowodu wp³aty za postêpowanie kwalifikacyjne opatrzony pieczêci¹
i podpisem.
2. Przyjêcie obcokrajowców nastêpuje na
podstawie odrêbnych przepisów.
3. Kwalifikacja na studia odbywa siê
zgodnie z informacjami w Tabeli 5.
4. Przewidywane limity przyjêæ s¹ podane w Tabeli 5. Rektor, w porozumieniu
z wydzia³em, mo¿e zmieniæ wysokoæ
limitu przyjêæ w granicach do 20%.
5. Szczegó³owy terminarz rekrutacji

ustala wydzia³ organizuj¹cy studia.
6. Ostateczn¹ listê przyjêtych na magisterskie studia uzupe³niaj¹ce zatwierdza Rektor.
Szczegó³owych informacji na temat
zasad rekrutacji udzielaj¹ dziekanaty oraz
Dzia³ Kszta³cenia Politechniki Gdañskiej,
tel.: (0 prefix 58) 347-25-65 lub 347-17-87.
Internet: http://www.pg.gda.pl/rekrutacja/
Podstawa prawna: Uchwa³a Senatu PG
z dn. 27.11.2002 r.

Przewidywane limity przyjêæ na magisterskie studia uzupe³niaj¹ce (MU) w roku akademickim 2003/2004

Objanienia
1)
 tylko dla absolwentów 3,5-letnich studiów in¿ynierskich kierunków: biotechnologia i technologia chemiczna;
2)
 tylko dla absolwentów studiów zawodowych (z tytu³em in¿yniera lub licencjata);
3)
 tylko dla absolwentów studiów in¿ynierskich kierunku elektrotechnika i pokrewnych; studia zostan¹ uruchomione (od semestru zimowego
lub letniego) w przypadku zg³oszenia siê przynajmniej 15 kandydatów;
4)
 tylko dla absolwentów studiów in¿ynierskich kierunku matematyka, specjalnoci: matematyka stosowana;
5)
 tylko dla absolwentów kierunku budownictwo, na podstawie redniej ocen z indeksu studiów in¿ynierskich;
6)
 absolwenci studiów in¿ynierskich na Wydz. OiO bez egzaminu, inni z kierunków pokrewnych na podstawie wyników rozmów kwalifikacyjnych.
Studia poprzedzone semestrem zerowym, rozpoczynaj¹cym siê w sem. letnim 2002/2003;
7)
 absolwenci studiów zawodowych Wydz. ZiE bez egzaminu, pozostali absolwenci studiów zawodowych na podstawie wyniku z testu z ekonomii;
test  druga po³owa listopada 2003 r.;
8)
 absolwenci dziennych, wieczorowych i zaocznych studiów zawodowych Wydz. ZiE bez egzaminu;
absolwenci studiów zawodowych pañstwowych i prywatnych szkó³ wy¿szych na podstawie testu z ekonomii;
9)
 tylko dla absolwentów 3,5-letnich studiów in¿ynierskich kierunków: mechanicznych i pokrewnych;
10)
 specjalnoæ: informatyka stosowana,
11)
 specjalnoæ: fizyka i technika konwersji energii; studia zostan¹ uruchomione w przypadku zg³oszenia siê przynajmniej 30 kandydatów;
12)
 specjalnoæ: ekonomiki i/lub zarz¹dzania rodowiskiem  specjalnoæ w fazie tworzenia.
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