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WYDZIA£ MECHANICZNY

W

ydzia³ Mechaniczny jest jednym z
najstarszych i najwiêkszych wydzia³ów Politechniki Gdañskiej. Wydzia³
rozpocz¹³ dzia³alnoæ 22 padziernika
1945 r. z kadr¹ wybitnych naukowców i
dydaktyków, przedwojennych profesorów
z Politechnik Lwowskiej i Warszawskiej
oraz Uniwersytetów Jagielloñskiego i Wileñskiego. Pielêgnuj¹c tradycje uczelni
przedwojennych wypracowano na Wydziale swój w³asny styl rzetelnej pracy, docenianej w kraju i za granic¹. W 1956 r.
nast¹pi³ podzia³ na Wydzia³ Maszynowy,
póniej przemianowany na Wydzia³ Budowy Maszyn oraz Wydzia³ Technologii
Maszyn, który tak¿e zmienia³ nazwê  na
Wydzia³ Mechaniczny Technologiczny, a
nastêpnie Wydzia³ Technologii Maszyn i
Organizacji Produkcji. W 1992 r. oba
Wydzia³y po³¹czy³y siê, powracaj¹c do
pierwotnej nazwy Wydzia³ Mechaniczny.

Dzia³alnoæ naukowobadawcza
Podstaw¹ wysokiego poziomu nauczania jest prowadzenie prac naukowobadawczych, a tym samym podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli akademickich i
rozwój kadry. Obecnie Wydzia³ Mechaniczny zatrudnia ok.130 nauczycieli akademickich, w tym 17 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ok. 90 doktorów. Wielu naukowców odby³o sta¿e w
orodkach zagranicznych i prowadzi³o
wyk³ady na uczelniach zagranicznych.
Wydzia³ posiada pe³ne prawa akademickie, tzn. prawa do nadawania tytu³u in¿yniera i magistra in¿yniera mechanika
oraz do nadawania stopni naukowych
doktora i doktora habilitowanego nauk
technicznych.
Dzia³alnoæ dydaktyczna i naukowa
prowadzona jest w 11 katedrach; s¹ to:
l
Katedra Hydrauliki i Pneumatyki,
l
Katedra In¿ynierii Materia³owej,
l
Katedra Konstrukcji i Eksploatacji
Maszyn,
l
Katedra Maszyn Przemys³u Spo¿ywczego,
l
Katedra Maszyn Wirnikowych i Mechaniki P³ynów,
l
Katedra Mechaniki i Wytrzyma³oci
Materia³ów,
l
Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych,
l
Katedra Silników Spalinowych i Sprê-
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¿arek,
Katedra Techniki Cieplnej,
l
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji,
l
Katedra Technologii Materia³ów Maszynowych i Spawalnictwa,
Katedry dysponuj¹ ponad 40 nowoczesnymi laboratoriami, w tym dobrze
wyposa¿onymi pracowniami komputerowymi.
Badania naukowe s¹ podejmowane w
ramach grantów przyznawanych przez
Komitet Badañ Naukowych i w ramach
wspó³pracy z przemys³em. Wiele prac
badawczych prowadzonych w katedrach
cieszy siê uznaniem krajowym i zagranicznym.
l

Kierunki kszta³cenia
W roku akademickim 2002/2003 na
Wydziale Mechanicznym na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn studiuje
1306 studentów na studiach dziennych,
457 na studiach zaocznych oraz 98 na
studiach doktoranckich.
Kszta³c¹c na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn, Wydzia³ przygotowuje kadry in¿ynierów mechaników
w zakresie projektowania, konstrukcji,
technologii i eksploatacji maszyn, urz¹dzeñ i systemów energetycznych, automatyki i robotyki, a tak¿e in¿ynierii produkcji i marketingu. Studenci kszta³c¹ siê
w zakresie szeroko pojêtej mechaniki z

jej ró¿norodnym zastosowaniem w wielu dziedzinach. Maj¹ oni mo¿liwoæ wyboru jednej z 18 specjalnoci  patrz tablica 1. Programy studiów s¹ tak u³o¿one, aby w trakcie studiów mo¿liwa by³a
elastyczna zmiana trybu studiów, z magisterskich na in¿ynierskie dzienne lub
zaoczne, oraz po ukoñczeniu studiów in¿ynierskich uzupe³nienia magisterskich.
Interesuj¹c¹ form¹ kszta³cenia s¹ studia miêdzywydzia³owe na kierunku In¿ynieria Materia³owa, prowadzone przez
trzy wydzia³y  patrz tablica 2.
Spe³niaj¹c wymogi standardów europejskich, na Wydziale wdro¿ono system
punktowy ECTS, obowi¹zuj¹cy w krajach Unii Europejskiej i u³atwiaj¹cy miêdzynarodow¹ wymianê studentów. Do
ka¿dego przedmiotu przypisane s¹ punkty. Ocena studenta jest dokonywana wed³ug sumy uzyskanych punktów.
Wydzia³ Mechaniczny uzyska³ akredytacjê swoich studiów magisterskich
Europejskiej Federacji Narodowej Stowarzyszeñ In¿ynierskich (FEANI).
Oznacza to, ¿e absolwenci studiów dziennych stowarzyszeni w Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) mog¹ siê
ubiegaæ o uzyskanie dyplomu In¿yniera
Europejskiego EUR-ING. Dodatkowo na
specjalnoci spawalnictwo mo¿na uzyskaæ tytu³ Europejskiego In¿yniera Spawalnika (EWE).
Wydzia³ Mechaniczny cile wspó³-
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pracuje z szeregiem uczelni krajów Unii
Europejskiej (Anglia, Niemcy, Francja,
W³ochy, Szwecja) i aktywnie uczestniczy w wymianie studentów i wyk³adowców w ramach programu SOCRATES.
Wyró¿niaj¹cym siê studentom studiów
dziennych oferuje siê kilkumiesiêczne
stypendia na pobyty studialne w tych
uczelniach, a tak¿e krótkoterminowe
wyjazdy szkoleniowe.

Tablica 1
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Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
(studia in¿ynierskie i magisterskie)

Ruch studencki
Na Wydziale Mechanicznym aktywny jest ruch studencki. Samorz¹d Studencki podejmuje szereg inicjatyw integruj¹cych rodowisko, m.in. organizuj¹c
otrzêsiny dla studentów I semestru, Dni
Wydzia³u czy spotkania mi³oników
motoryzacji. Studencka Komisja Stypendialna w sposób odpowiedzialny prowadzi rozdzia³ stypendiów socjalnych i naukowych. Szczególnie aktywne jest Ko³o
Naukowe Mechanik. Jest ono organizatorem corocznego Seminarium Naukowego Studentów i M³odych In¿ynierów
Mechaników z udzia³em studentów z
uczelni krajowych i zagranicznych.

Studia in¿ynierskie
Studia in¿ynierskie maj¹ za zadanie
ukszta³towanie absolwenta zdolnego do
wype³niania in¿ynierskich zadañ produkcyjnych w zakresie konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ.
Absolwent studiów in¿ynierskich posiada tak¿e wiedzê z zakresu zarz¹dzania,
organizacji pracy, prawa i ekonomii. Jest
przygotowany do pracy w du¿ych zak³adach przemys³owych oraz prowadzenia
ma³ych przedsiêbiorstw. Po ukoñczeniu
studiów in¿ynierskich istnieje mo¿liwoæ
dalszego kszta³cenia siê na studiach magisterskich lub podyplomowych.
Studia in¿ynierskie dzienne trwaj¹ 7
semestrów. Pierwszych piêæ semestrów
jest powieconych zdobyciu wiedzy z
przedmiotów ogólnych i podstawowych
technicznych. Pod koniec pi¹tego semestru studenci mog¹ wybraæ jeden z czterech profili kszta³cenia (tabl.1). Semestr
szósty jest powiêcony na wys³uchanie
przedmiotów technicznych, przypisanych do profilu (specjalnoci), a semestr
siódmy  na wykonanie pracy dyplomowej. Po semestrze czwartym i szóstym
przewidziane s¹ praktyki  ³¹cznie 12 tygodni.
Studia in¿ynierskie zaoczne s¹ odp³atne i trwaj¹ 9 semestrów. Prowadzo-

dotyczy studiów dziennych magisterskich i in¿ynierskich oraz zaocznych in¿ynierskich; dla studiów in¿ynierskich profil traktowany jest jako specjalnoæ
2)
dotyczy studiów dziennych in¿ynierskich
3)
dotyczy zaocznych uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich
4)
dotyczy studiów dziennych magisterskich
1)

Tablica 2

Kierunek: In¿ynieria Materia³owa*
(studia magisterskie dzienne)

Miêdzywydzia³owy kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydzia³y: Mechaniczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Chemiczny.
Specjalnoci: 1)  na Wydziale Mechanicznym; 2)4)  na Wydziale Chemicznym; 3)  na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.
*

ne s¹ w formie zjazdów co dwa tygodnie
(pi¹tek, sobota, niedziela). Wybór profilu (specjalnoci) nastêpuje po semestrze
szóstym. W semestrze siódmym i ósmym
wyk³adane s¹ przedmioty techniczne 
specjalnociowe. Semestr dziewi¹ty powiêcony jest na wykonanie pracy dyplomowej.

Studia magisterskie
Studia magisterskie stanowi¹ pe³n¹
formê kszta³cenia akademickiego. Obejmuj¹ one zakres wiedzy studiów in¿ynierskich rozszerzony o przygotowanie
do samodzielnego formu³owania, anali-

zowania i rozwi¹zywania problemów
technicznych. Absolwent studiów magisterskich posiada umiejêtnoci prowadzenia prac studialnych, projektowych i
badawczych. Jest on przygotowany do
pracy w biurach projektowych, szkolnictwie wy¿szym, instytucjach naukowobadawczych i do podjêcia studiów doktoranckich.
Studia magisterskie dzienne trwaj¹
10 semestrów. Do szóstego semestru
w³¹cznie studenci zdobywaj¹ wiedzê z
przedmiotów ogólnych i podstawowych
technicznych. Pod koniec szóstego semestru studenci wybieraj¹ jeden z czterech
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profili kszta³cenia i specjalnoæ (tabl.1 i
2). W trakcie semestrów od siódmego do
dziewi¹tego studenci zdobywaj¹ wiedzê
w zakresie wybranego profilu i specjalnoci. Semestr dziesi¹ty przeznaczony
jest na wykonanie pracy dyplomowej. Po
semestrze czwartym i siódmym przewidziane s¹ praktyki  ³¹cznie 12 tygodni.
Zaoczne uzupe³niaj¹ce studia magisterskie (ZUSM) trwaj¹ 4 semestry i s¹
odp³atne. Studia przewidziane s¹ dla absolwentów studiów in¿ynierskich. Dziel¹ siê na trzy profile (tabl.1). Profile
kszta³cenia s¹ uruchamiane na ¿yczenie
studentów, zale¿nie od liczebnoci danego rocznika.

Studia doktoranckie
Absolwenci studiów magisterskich
mog¹ na Wydziale Mechanicznym kontynuowaæ studia na 4-letnim rodowiskowym Studium Doktoranckim pn.
Wspó³czesne technologie i konwersja
energii. Studium obejmuje: Wydzia³
Mechaniczny, Wydzia³ Oceanotechniki i
Okrêtownictwa, Wydzia³ Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Instytut Maszyn Przep³ywowych Polskiej
Akademii Nauk. Studium koñczy siê
nadaniem stopnia doktora nauk technicznych lub doktora nauk fizycznych.

Absolwenci
Absolwenci studiów in¿ynierskich
otrzymuj¹ tytu³ in¿yniera na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn w specjalnoci (profil dla studiów in¿ynierskich)
wymienionej w tabl.1.
Absolwenci studiów magisterskich
otrzymuj¹ tytu³ magistra in¿yniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w
specjalnoci wymienionej w tabl.1 lub na
kierunku In¿ynieria Materia³owa w specjalnoci wymienionej w tabl. 2.
Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz In¿ynieria Materia³owa otrzymuj¹ wykszta³cenia umo¿liwiaj¹ce podjêcie twórczej pracy in¿ynierskiej. Maj¹ oni do odegrania wa¿n¹ rolê
w rozwoju przemys³u maszynowego i
elektromaszynowego. Ci¹g³e zapotrzebowanie przemys³u na in¿ynierów mechaników powoduje, ¿e absolwenci Wydzia³u Mechanicznego mog¹ byæ zatrudnieni jako:
l
projektanci maszyn, urz¹dzeñ i instalacji przemys³owych, w tym urz¹dzeñ
transportowych, systemów napêdo-
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wych i sterowniczych, urz¹dzeñ przemys³u spo¿ywczego i ochrony rodowiska, maszyn technologicznych, systemów i instalacji energetycznych,
urz¹dzeñ ch³odniczych i klimatyzacyjnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych, systemów produkcyjnych sterowanych
komputerowo,
l
in¿ynierowie technicznego przygotowania i zarz¹dzania produkcj¹, w tym
projektanci procesów technologicznych, projektanci i eksploatatorzy
komputerowo sterowanych systemów
produkcyjnych, pracownicy dzia³ów
zaopatrzenia i przygotowania produkcji oraz laboratoriów materia³owych,
l
kadra kierownicza, w tym kierownicy
dzia³ów i przedsiêbiorstw, kierownicy dzia³ów serwisowych, w³aciciele
prywatnych zak³adów mechanicznych,
l
specjalici marketingu, promocji i kreowania wyrobu na rynkach krajowych
i zagranicznych,
l
pracownicy dydaktyczni w szkolnictwie rednim oraz naukowo-badawczy
w szkolnictwie wy¿szym lub w placówkach naukowych,
Absolwenci Wydzia³u Mechanicznego mog¹ równie¿ znaleæ zatrudnienie w
wielu innych sektorach gospodarki, gdzie

eksploatowane s¹ urz¹dzenia mechaniczne i wystêpuje automatyzacja wytwarzania, m.in. transport samochodowy i kolejowy, przemys³ okrêtowy, mechanizacja rolnictwa i przetwórstwo rolno-spo¿ywcze, ochrona rodowiska, przemys³
wydobywczy, chemiczny i rafineryjny.
Wszechstronne wykszta³cenie, umiejêtnoæ rozumienia otaczaj¹cego wiata
techniki i samodzielnego rozwi¹zywania
problemów technicznych, zdobyte na
Wydziale Mechanicznym, stanowi¹ dobr¹ bazê, by realizowaæ swoje ambicje
zawodowe na rynku pracy w kraju i jednocz¹cej siê Europie.
Szczegó³owych informacji o formach
kszta³cenia oraz warunkach przyjêæ
udziela dziekanat Wydzia³u Mechanicznego  tel. 347 16 85, 347 16 86, 347
28 67; w okresie rekrutacji  Wydzia³owa Komisja Rekrutacyjna  tel. 347 14
06. Wiêcej informacji o Wydziale Mechanicznym mo¿na znaleæ na stronie
internetowej www.pg.gda.pl.

Józef Niegoda
Prodziekan ds. Kszta³cenia
Podstawowego
Wydzia³ Mechaniczny
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WYDZIA£ OCEANOTECHNIKI I OKRÊTOWNICTWA

W

ydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej jest kontynuatorem tradycji i dzia³alnoci:
l
Wydzia³u Budowy Okrêtów i Maszyn
Okrêtowych, powo³anego, wród szeciu
wydzia³ów, z chwil¹ utworzenia Królewskiej Politechniki w Gdañsku z dniem 1
padziernika 1904 r.,
l
Wydzia³u Budowy Okrêtów, wchodz¹cego w sk³ad powojennej Politechniki
Gdañskiej, wród czterech wydzia³ów, od
jej powo³ania dekretem Krajowej Rady
Narodowej z dnia 24 maja 1945 r. (dziêki któremu to Wydzia³owi, przede wszystkim, Politechnika Gdañska od pocz¹tku
sta³a siê atrakcyjna),
l
Instytutu Okrêtowego, na prawach wydzia³u, na który w 1968 r. zmieniono
Wydzia³ Budowy Okrêtów. W 1990 r. Instytut Okrêtowy przekszta³ci³ siê w obecny Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa. To przekszta³cenie oznacza modyfikacjê profilu kszta³cenia, jego zakresu i metod. Jest konsekwencj¹ zmian w
zasiêgu i sposobach eksploatacji mórz i
oceanów.
Kszta³cenie in¿ynierów budowy okrêtów
by³o zawsze traktowane jako istotna specyfika Politechniki Gdañskiej, od pocz¹tku jej
istnienia. Odrêbny nieodmiennie Wydzia³,
gdy u pocz¹tków Uczelni wydzia³ów by³o
szeæ, a po wojnie tylko cztery, nada³ Politechnice Gdañskiej tê specyficzn¹ cechê.
Skupia³ w swojej dzia³alnoci zawsze ca³oæ
wielostronnej problematyki okrêtownictwa,
dzi ponadto wkroczy³ w wybrane zagadnienia oceanotechniki.
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa
Politechniki Gdañskiej jest jedynym wydzia³em okrêtowym w Polsce, kszta³c¹cym nieprzerwanie od 1945 r. in¿ynierów na kierunku Oceanotechnika w specjalnociach okrêtowych, a od 1993 in¿ynierów na specjalnoci Zarz¹dzanie i marketing w gospodarce
morskiej (pierwsi absolwenci tej specjalnoci ukoñczyli studia w 1997 r.).
Wydzia³ wypromowa³ od 1945 r. 4407 magistrów in¿ynierów i in¿ynierów, od 1950 r. 
220 doktorów nauk technicznych, oraz od
1961 r.  39 doktorów habilitowanych.
W chlubnym rozwoju Politechniki Gdañskiej okrêtownictwo, a tym samym Wydzia³
z nim zwi¹zany, ma swój znaczny udzia³.
Docenia³a to i docenia spo³ecznoæ akademicka Uczelni. Trzech sporód profesorów
zwi¹zanych z okrêtownictwem pe³ni³o zaszczytn¹ i odpowiedzialn¹ funkcjê rektora

Budynek Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa (fot. B. Urbanowicz)

Politechniki Gdañskiej (Szewalski, Staliñski,
Doerffer), trzech naszych profesorów, w
uznaniu zas³ug dla rozwoju nauki naszej
Uczelni, obdarzono godnoci¹ i tytu³em doktora honoris causa Politechniki Gdañskiej
(Rylke, Szewalski, Doerffer). Uznanie, jakie znajduje Politechnika Gdañska w kraju i
za granic¹, jest równie¿ zas³ug¹ okrêtowców
 jej pracowników. Przyczynia siê do tego
wielostronna wspó³praca z uniwersytetami
zagranicznymi, instytucjami miêdzynarodowymi, cz³onkostwo w miêdzynarodowych
organizacjach i stowarzyszeniach, udzia³ w
konferencjach i sympozjach naukowych.
Czterech profesorów naszego Wydzia³u
otrzyma³o godnoæ i tytu³ doktora honoris
causa innych uczelni (Doerffer, Kobyliñski,
Staliñski, Szewalski). Okrêtowcy Politechniki Gdañskiej wydali ze swego grona wielu wybitnych przedstawicieli nauki.

Dzia³alnoæ naukowo-badawcza
Jednym z warunków nale¿ytego poziomu nauczania, uwzglêdniaj¹cego sta³y rozwój nauki i techniki, jest poziom naukowy
nauczycieli akademickich. Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa zatrudnia: 7 profesorów tytularnych, 11 doktorów habilitowanych, 33 doktorów, 31 starszych wyk³adowców, wyk³adowców i asystentów.
Dzia³alnoæ dydaktyczna i naukowo-badawcza realizowana jest na Wydziale w
dwunastu katedrach i zak³adach; s¹ to:
l
Zak³ad Projektowania Okrêtów i Obiektów Oceanotechnicznych.
l
Katedra Technologii Okrêtów i Obiektów

Oceanotechnicznych,
Katedra Hydromechaniki Okrêtu,
l
Katedra Si³owni Okrêtowych,
l
Katedra Urz¹dzeñ Okrêtowych i Oceanotechnicznych,
l
Katedra Automatyki Okrêtowej i Napêdów Turbinowych,
l
Katedra Mechaniki Konstrukcji i Wytrzyma³oci Okrêtu,
l
Katedra Technik G³êbinowych,
l
Zak³ad Technik Informatycznych,
l
Katedra Materia³oznawstwa Okrêtowego
i Oceanotechnicznego,
l
Zak³ad Bezpieczeñstwa Statku w Stanach
Awaryjnych,
l
Zak³ad Podstaw Konstrukcji Maszyn
Okrêtowych.
Badania naukowe obejmuj¹ swym zasiêgiem szeroki obszar zagadnieñ oceanotechniki i okrêtownictwa oraz dziedzin pokrewnych. S¹ one wykonywane m. in. w ramach
projektów (granatów) przyznawanych przez
Komitet Badañ Naukowych, zarówno tzw.
projektów badawczych, jak i celowych (wykonywanych na potrzeby instytucji gospodarczej lub samorz¹dowej, wespó³ z nimi),
w ramach prac zleconych przez przemys³ lub
inne instytucje. Wydzia³ jest tak¿e koordynatorem projektów i wykonawc¹ w badaniach finansowanych przez Uniê Europejsk¹.
Wspó³praca miêdzynarodowa polega nie
tylko na udziale w sympozjach i konferencjach miêdzynarodowych, ale równie¿ na
czynnym udziale w miêdzynarodowych stowarzyszeniach naukowych i zawodowych
(np. IMO  International Maritime Organil
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zation), na uczestnictwie w projektach miêdzynarodowych z europejskiego programu
wspó³pracy naukowej. Wydzia³ zorganizowa³ w swoim orodku w I³awie miêdzynarodowe centrum badañ modelowych dla studentów wydzia³ów okrêtowych z ca³ej Europy.
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa
wyró¿nia siê na Politechnice Gdañskiej szerok¹ i wielostronn¹ wspó³prac¹ z gospodark¹ kraju, zw³aszcza z gospodark¹ morsk¹.
Bliskie zwi¹zki z gospodark¹ z kraju sprawiaj¹, ¿e Wydzia³ odgrywa, tak jak w przesz³oci, znacz¹c¹ rolê w rozwoju gospodarczym regionu nadmorskiego Polski.

Tabela 1.

Specjalnoci i kierunki dyplomowania
na dziennych studiach magisterskich

Tabela 2.

Specjalnoci i kierunki dyplomowania
na dziennych studiach in¿ynierskich

Kierunki kszta³cenia,
specjalnoci
Kszta³cimy studentów na kierunku Oceanotechnika, na dwóch rodzajach studiów
dziennych: magisterskich i in¿ynierskich.
Prowadzimy równie¿ zaoczne magisterskie
studia uzupe³niaj¹ce.
W bie¿¹cym roku akademickim na WOiO
studiuje ponad 1300 studentów na studiach
magisterskich i in¿ynierskich. Na pierwszy
rok studiów w roku akademickim 2002/2003
przyjêto 392 osób, w tym 176 na studia magisterskie oraz 190 na studia in¿ynierskie
(100 osób na specjalnoæ Zarz¹dzanie i marketing w gospodarce morskiej) i oko³o 26
absolwentów studiów in¿ynierskich na zaoczne studia uzupe³niaj¹ce magisterskie.
Absolwentom studiów in¿ynierskich oferujemy studiowanie na zaocznych studiach
uzupe³niaj¹cych magisterskich w specjalnociach okrêtowych.
W miarê potrzeby, na zlecenie przemys³u organizujemy studia podyplomowe i kursy uzupe³niaj¹ce. Wydzia³ przygotowany jest
równie¿ do prowadzenia studiów uzupe³niaj¹cych magisterskich w jêzyku angielskim.
Wspólnie z Wydzia³em Mechanicznym Politechniki Gdañskiej i Instytutem Maszyn
Przep³ywowych Polskiej Akademii Nauk w
Gdañsku prowadzimy studia doktoranckie.
Wydzia³ posiada wiele nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych i badawczych oraz
bibliotekê z czytelni¹. Nowoczesne laboratorium komputerowe (³¹cznie z Internetem) dostêpne jest dla studentów Wydzia³u codziennie od rana do pónych godzin wieczornych.
Oprócz odpowiedniego programu dydaktycznego realizowanego na Wydziale, nasi
studenci odbywaj¹ praktyki w polskich i zagranicznych przedsiêbiorstwach zwi¹zanych
z gospodark¹ morsk¹. Wielu naszych studentów ma mo¿liwoæ semestralnych studiów
na innych uczelniach europejskich w czasie
trwania nauki.
Wydanie specjalne 2003

Tabela 3.

Specjalnoci i kierunki dyplomowania
na zaocznych uzupe³niaj¹cych studiach magisterskich

W 1924 r. studenci polscy utworzyli Ko³o
Studentów Techniki Okrêtowej Politechniki Gdañskiej Korab. Ko³o Naukowe Korab nale¿y do najstarszych na Politechnice
Gdañskiej. Cz³onkowie Ko³a uczestnicz¹ z
powodzeniem m.in. w odbywaj¹cych siê co
roku regatach pojazdów wodnych napêdzanych si³¹ ludzkich miêni, Waterbike Regatta. S¹ to pojazdy oryginalnej konstrukcji,
budowane samodzielnie przez studentów. W
zawodach tych uczestnicz¹ corocznie studenci okrêtowcy uczelni europejskich. W
1991 i 1997 roku zawody takie organizowali w Gdañsku studenci naszego Wydzia³u.

Studia magisterskie
Studia magisterskie trwaj¹ 10 semestrów.
Pierwszych piêæ semestrów nauki powiêconych jest studiowaniu wiedzy z przedmiotów podstawowych: ogólnych i technicznych. Pod koniec pi¹tego semestru studenci
wybieraj¹ jedn¹ z dwóch specjalnoci (tabela 1). Studia specjalnociowe trwaj¹ kolejnych piêæ semestrów. Pod koniec siódmego semestru studenci wybieraj¹ kierunek
dyplomowania (tabela 4). Semestr dziesi¹ty
przeznaczony jest na wykonanie pracy dyplomowej. W czasie trwania studiów po trze-

cim roku przewidziana jest szeciotygodniowa praktyka przemys³owa i czterotygodniowa praktyka specjalnociowa po czwartym
roku.

Studia in¿ynierskie
Studia in¿ynierskie trwaj¹ 7 semestrów.
Pierwsze trzy semestry powiêcone s¹ zdobyciu wiedzy z przedmiotów podstawowych: ogólnych i technicznych. W trakcie
tych studiów przewidziano 14 tygodni praktyk, z czego znaczn¹ czêæ studenci odbywaj¹ w warsztatach wydzia³owych. Studia
in¿ynierskie dziel¹ siê na trzy specjalnoci
(tabela 2): dwie okrêtowe oraz zarz¹dzanie.
Studenci specjalnoci okrêtowych po
trzecim semestrze obieraj¹ jedn¹ z dwóch
specjalnoci: Technologiê obiektów p³ywaj¹cych lub Systemy energetyczne i napêdowe. Nastêpne trzy semestry s¹ powiêcone
zdobyciu wiedzy fachowej  teoretycznej i
praktycznej  w wybranej specjalnoci. Semestr siódmy przeznaczony jest na wykonanie pracy dyplomowej. Studenci wybieraj¹ kierunek dyplomowania (tabela 2) po
pi¹tym semestrze.
Rekrutacja na studia in¿ynierskie o specjalnoci Zarz¹dzanie i marketing w gospo-
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Tabela 4.

Podzia³ na specjalnoci i kierunki dyplomowania
na WOiO

darce morskiej prowadzona jest oddzielnie.
Organizacja studiów na tej specjalnoci jest
taka sama, jak dla pozosta³ych specjalnoci
studiów in¿ynierskich.

Zaoczne studia uzupe³niaj¹ce
magisterskie
Studia zaoczne uzupe³niaj¹ce magisterskie trwaj¹ 4 semestry. Semestr pierwszy
poprzedzony jest semestrem wyrównawczym. Na te studia s¹ przyjmowani w pierwszej kolejnoci absolwenci studiów in¿ynierskich okrêtowych, a nastêpnie absolwenci
studiów in¿ynierskich innych kierunków. S¹
to studia p³atne. Dziel¹ siê na trzy specjalnoci ju¿ od pierwszego semestru (tabela 3).
Po drugim semestrze studiów nastêpuje podzia³ na kierunki dyplomowania (tabela 3).

Podzia³ na specjalnoci
i kierunki dyplomowania
Liczba otwieranych w danym roku spe-

cjalnoci lub kierunków dyplomowania zale¿y od liczby studentów konkretnego rocznika (tabela 4). Pierwszeñstwo przy wyborze specjalnoci i kierunku dyplomowania
maj¹ studenci osi¹gaj¹cy lepsze wyniki w
nauce.

Absolwenci
Absolwenci studiów magisterskich otrzymuj¹ tytu³ magistra in¿yniera na kierunku
Oceanotechnika w specjalnoci wymienionej w tabeli 1  dla studiów dziennych, i w
specjalnoci wymienionej w tabeli 3  dla
studiów zaocznych.
Absolwenci studiów in¿ynierskich otrzymuj¹ tytu³ in¿yniera na kierunku Oceanotechnika, w specjalnoci wymienionej w tabeli 2.
Absolwenci kierunku Oceanotechnika na
Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa
Politechniki Gdañskiej otrzymuj¹ wykszta³cenie umo¿liwiaj¹ce podjêcie twórczej pra-
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cy in¿ynierskiej i badawczej w szeroko rozumianej gospodarce morskiej: w wy¿szych
uczelniach technicznych, w instytucjach badawczych, w placówkach badawczo-rozwojowych przemys³u, w biurach projektowokonstrukcyjnych i technologicznych przemys³u okrêtowego, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w zak³adach kooperuj¹cych z przemys³em okrêtowym, w przedsiêbiorstwach armatorskich, w instytucjach
nadzoru technicznego i administracji morskiej, w instytucjach zajmuj¹cych siê eksploatacj¹ mórz i oceanów, w komórkach zajmuj¹cych siê opracowywaniem i wdra¿aniem nowych form organizacji i zarz¹dzania, w komórkach zajmuj¹cych siê marketingiem, oraz mog¹ prowadziæ w³asne ma³e
przedsiêbiorstwa.
Wydzia³ k³adzie du¿y nacisk na wykszta³cenie umiejêtnoci samodzielnego podejmowania i rozwi¹zywania problemów technicznych, a program studiów obejmuje wiele
uniwersalnych przedmiotów in¿ynierskich,
st¹d nasi absolwenci znajduj¹ zatrudnienie
i osi¹gaj¹ sukcesy zawodowe równie¿ w innych ga³êziach gospodarki.
Wojciech A. Misi¹g
Prodziekan ds. Kszta³cenia
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA I EKONOMII
Magister in¿ynier zarz¹dzania i marketingu  to brzmi dumnie i zobowi¹zuje.

Dlaczego wybraæ studia
na naszym Wydziale?
Dlaczego warto wybraæ studia na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii, gdy tak wiele uczelni proponuje kszta³cenie na wydzia³ach o podobnych nazwach? Jaka jest szansa na uzyskanie pracy przez absolwentów?
To podstawowe pytania, które zadaj¹ sobie
kandydaci na studia.
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii utworzono przed dziesiêcioma laty, ³¹cz¹c Katedrê Organizacji i Projektowania Systemów
Produkcyjnych Wydzia³u Mechanicznego
z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych Politechniki Gdañskiej. W ten
sposób po³¹czono umiejêtnoci i dowiadczenie praktyczne nauczycieli akademickich,
posiadaj¹cych nowoczesn¹ wiedzê in¿yniersk¹ i mened¿ersk¹.
Mo¿na wymieniæ wiele argumentów
przemawiaj¹cych za wyborem studiów na

Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej. Przede wszystkim ten, ¿e
Wydzia³ nale¿y do nielicznych, prowadz¹cych studia na kierunku Zarz¹dzanie i marketingna uczelni technicznej. Warto podkreliæ, ¿e zaledwie co pi¹ta osoba, która uzyskuje dyplom kierunku Zarz¹dzanie i marketing, jest absolwentem uczelni technicznej. Zastanawiaj¹c siê nad wyborem studiów
na najm³odszym z wydzia³ów naszej uczelni, trzeba pamiêtaæ równie¿ o niemal stuletniej tradycji politechniki w Gdañsku, uczelni o uznanym presti¿u miêdzynarodowym.
To bardzo wa¿ne w czasach silnej konkurencji wród wy¿szych uczelni.
Kolejnym atutem Wydzia³u jest szeroka
oferta kszta³cenia adresowana zarówno do
absolwentów szkó³ rednich (tegorocznych
oraz tych, którzy wczeniej pomylnie zdali
egzamin maturalny), jak i absolwentów studiów in¿ynierskich wszystkich wydzia³ów

Politechniki Gdañskiej i innych uczelni technicznych, a tak¿e studiów licencjackich
uczelni pañstwowych i niepañstwowych.
Studia na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii
prowadzone s¹ zarówno w trybie dziennym,
jak i zaocznym (patrz schemat).
Wa¿nym atutem Wydzia³u jest równie¿
posiadanie nowoczesnego budynku wybudowanego w latach 2000-2002, w którym
odbywaj¹ siê zajêcia dydaktyczne.

Kim jest nasz absolwent?
Program studiów zawiera szereg przedmiotów ogólnych i technicznych. Cech¹ odró¿niaj¹c¹ studia na naszym Wydziale od studiów prowadzonych na uniwersytetach
i w licznych szko³ach biznesu jest po³¹czenie wiedzy in¿ynierskiej i mened¿erskiej
z umiejêtnoci¹ rozwi¹zywania problemów
praktycznych. S³u¿¹ temu zajêcia projektowe, gry kierownicze oraz zajêcia w nowoWydanie specjalne 2003
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Studenci WZiE otrzymuj¹ certyfikat Microsoftu po zakoñczonych zajêciach z MSProject
(Fot. Marek Zarzecki)

czesnych laboratoriach komputerowych. W
trakcie ca³ych studiów k³adziemy du¿y nacisk na sprawne opanowanie narzêdzi informatycznych, niezbêdnych w nowoczesnym
zarz¹dzaniu, a tak¿e na umiejêtne wykorzystywanie mo¿liwoci, jakie daj¹ obecnie
wspó³czesne techniki informatyczne, w tym
Internet. To w³anie metody, czyli sposób
prowadzenia zajêæ, oprócz szerokiej wiedzy,
maj¹ zasadniczy wp³yw na to, ¿e nasz absolwent znajdzie wspólny jêzyk z in¿ynierami innych specjalnoci.
Absolwent Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej jest mened¿erem. Jakie cechy powinien on mieæ, aby byæ
dobrym mened¿erem? Przede wszystkim
powinien posiadaæ wiedzê o aktualnych realiach gospodarczych i potrafiæ j¹ wykorzystaæ w zarz¹dzaniu firm¹, a tak¿e byæ dobrym organizatorem. Mened¿era musi cechowaæ przede wszystkim kreatywnoæ, odpowiedzialnoæ, komunikatywnoæ i przedsiêbiorczoæ. Praca absolwenta kierunku zarz¹dzanie i marketing to w du¿ej mierze praca z ludmi. St¹d jest tu miejsce g³ównie dla
osób przedsiêbiorczych, z inicjatyw¹, niekonwencjonalnymi pomys³ami, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty z ludmi, znaj¹cych jêzyki obce. Czêæ z tych umiejêtnoci mo¿na
nabyæ w czasie studiów, jednak kandydat na
studia powinien mieæ wiadomoæ tego, ¿e
jego póniejszy sukces zawodowy nie bêdzie zale¿a³ tylko od wiedzy przyswojonej
w czasie studiów, lecz tak¿e od umiejêtnoci wykorzystania jej w praktycznym dzia³aniu.
Wydanie specjalne 2003

Wspóln¹ cech¹ wszystkich oferowanych
przez Wydzia³ rodzajów studiów s¹ nowoczesne programy, szeroki profil kszta³cenia,
bez podzia³u na w¹skie specjalnoci, co powoduje, ¿e nasi absolwenci szybko adaptuj¹ siê do zró¿nicowanych wymagañ pracodawców. Potwierdzaj¹ to kariery zawodowe
absolwentów, którzy równie dobrze sprawdzaj¹ siê w zak³adach produkcyjnych, bankach, firmach us³ugowych i handlowych, jak
równie¿ prowadz¹c w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Program studiów obejmuje wiele dyscyplin  zarówno nauki ekonomiczne, spo³eczne, cis³e, jak i techniczne. Doskonal¹c programy kszta³cenia, przy udziale przedstawicieli studentów, kierujemy siê przede wszystkim tym, aby wykszta³ciæ osobê posiadaj¹c¹ szerok¹ wiedzê, umiejêtnoci oraz cechy
dobrego mened¿era.

Studia dzienne
Na I rok studiów dziennych kandydaci s¹
przyjmowani na podstawie konkursu wiadectw. Szczegó³y dotycz¹ce rekrutacji s¹
zawarte w Informatorze dla kandydatów na
studia w Politechnice Gdañskiej.
Oferta studiów dziennych  zwanych magistersko-in¿ynierskimi, realizowanych
w systemie Y  adresowana jest do tegorocznych maturzystów. W pierwszych piêciu semestrach studenci uzyskuj¹ wiedzê i umiejêtnoci z zakresu przedmiotów ogólnych i
podstawowych (np. matematyka, ekonomia,
podstawy zarz¹dzania, marketing, finanse,
prawo, nauki spo³eczne, przedmioty infor-

matyczne, jêzyk obcy), jak i przedmiotów
kierunkowych (np. nauka o materia³ach, zapis konstrukcji, technologia wyrobu, komputerowe wspomaganie prac in¿ynierskich,
analiza ekonomiczna, podstawy automatyki
i sterowania, podstawy projektowania, organizacja produkcji, towaroznawstwo, podstawy eksploatacji systemów technicznych, zarz¹dzanie jakoci¹, gry kierownicze, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi i etyka in¿yniera). Program uzupe³niaj¹ liczne przedmioty
obieralne, czêsto modyfikowane tak, aby dostosowaæ je do potrzeb rynku i oczekiwañ
studentów. W trakcie V semestru studiów
dziennych, studenci dokonuj¹ wa¿nego wyboru. Osoby zamierzaj¹ce wczeniej rozpocz¹æ karierê zawodow¹ mog¹ zakoñczyæ studia po VII semestrze, uzyskuj¹c tytu³ zawodowy in¿yniera (w krajach Unii Europejskiej
poziom ten jest okrelany jako undergraduate studies). Do wyboru jest kilkanacie profili dyplomowania, co pozwala ka¿demu
znaleæ obszar zgodny z jego zainteresowaniami. Przyk³adowa tematyka prac dyplomowych, to: zagadnienia organizacji badañ i
rozwoju, logistyki przemys³owej, kompleksowego zarz¹dzania jakoci¹, marketingu,
rein¿ynierii procesów. Studia in¿ynierskie
przygotowuj¹ absolwentów do sprawowania
funkcji kierowniczych na rednich szczeblach zarz¹dzania.
Studenci wybieraj¹cy jednolite 10-semestralne studia magisterskie, po ich ukoñczeniu uzyskuj¹ dyplom magistra lub magistra
in¿yniera. Studenci studiów magisterskich w
trakcie VII semestru wybieraj¹ jedn¹ z oferowanych specjalnoci (patrz schemat). Program ostatnich trzech semestrów tych studiów pokrywa siê z programem magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych, przeznaczonych dla absolwentów studiów zawodowych, z pokrewnych kierunków studiów.
Wybieraj¹c specjalnoæ Zarz¹dzanie systemami produkcyjnymi, studenci zdobywaj¹ wiedzê z zakresu analizy, zarz¹dzania i
organizacji procesów produkcji. Absolwenci znajduj¹ zatrudnienie przy projektowaniu
nowoczesnych systemów produkcyjnych i
us³ugowych, jak równie¿ mog¹ stanowiæ
kadrê zarz¹dzaj¹c¹ przedsiêbiorstwami High
Tech. W ramach specjalnoci Zarz¹dzanie
organizacj¹ studenci uzyskuj¹ wiedzê i
umiejêtnoci w zakresie analizy procesów
organizacyjnych. To od ich przysz³ych decyzji bêdzie zale¿a³a sprawnoæ organizacji
kierowanych przez nich firm. Specjalnoæ
Marketing oferuje szerok¹ wiedzê przydatn¹ w pracy zawodowej ka¿dego mened¿era.
Absolwenci tej specjalnoci potrafi¹ wykorzystaæ instrumenty nowoczesnego marke-
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tingu w praktyce dzia³alnoci firmy. Wybieraj¹c specjalnoæ, pamiêtaæ warto, ¿e umiejêtnoci marketingowe powinien mieæ ka¿dy pracownik firmy. W ramach specjalnoci
Ekonomia i finanse studenci pog³êbiaj¹
wiedzê i umiejêtnoci w zakresie zarz¹dzania i analizy procesów ekonomiczno-finansowych. Absolwenci tej specjalnoci znajduj¹ zatrudnienie w sektorze bankowym, w
firmach konsultingowych, a tak¿e prowadz¹
w³asne firmy. W roku akademickim 2003/
2004 planuje siê uruchomienie dwóch nowych specjalnoci Techniki informatyczne w zarz¹dzaniu oraz Zarz¹dzanie i ekonomika rodowiska.
Wszystkie przedmioty realizowane w zakresie wymienionych specjalnoci podzielone s¹ na dwie grupy: przedmioty specjalizacyjne  obowi¹zkowe oraz przedmioty obieralne;  student ma mo¿liwoæ wyboru
przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami
i tematem realizowanej pracy magisterskiej.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e oferta przedmiotów obieralnych zawiera ponad 60 pozycji,
obejmuj¹cych takie tematy, jak zastosowania informatyki, nowoczesne techniki zarz¹dzania, aspekty socjologiczne i psychologiczne zarz¹dzania, zagadnienia prawne i
szereg innych. Daje to ka¿demu studentowi
du¿e mo¿liwoci kszta³towania w³asnej
cie¿ki studiowania. Czêæ przedmiotów
prowadzona jest w jêzyku angielskim.
Oferta magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych, trwaj¹cych cztery semestry, adresowana jest do absolwentów kierunków pokrewnych, za jakie uznaje siê studia in¿ynierskie na pozosta³ych wydzia³ach Politechniki Gdañskiej. Pierwszy semestr jest traktowany jako uzupe³nienie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarz¹dzania, marketingu i finansów, a trzy kolejne semestry
maj¹ programy jednakowe z tymi, które realizuj¹ studenci Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii (patrz schemat). Kandydaci wybieraj¹cy studia na innych wydzia³ach, po ukoñczeniu studiów in¿ynierskich i pomylnym
zdaniu testu z podstaw ekonomii, mog¹ w
ten sposób uzupe³niæ swoj¹ wiedzê in¿yniersk¹ o mened¿ersk¹. Ta forma kszta³cenia cieszy siê od lat du¿¹ popularnoci¹ wród studentów wszystkich wydzia³ów Politechniki
Gdañskiej.

Studia zaoczne
Oferta kszta³cenia w systemie zaocznym
zawiera zarówno studia in¿ynierskie, jak
i magisterskie studia uzupe³niaj¹ce. Ta forma kszta³cenia jest odp³atna. O przyjêcie
mog¹ siê ubiegaæ osoby posiadaj¹ce wia-

dectwo maturalne.
Zaoczne studia in¿ynierskie trwaj¹ 4 lata
(8 semestrów). Zajêcia odbywaj¹ siê w formie zjazdów organizowanych w trakcie
weekendów, na ogó³ co 2 tygodnie. Podstaw¹ przyjêcia jest konkurs wiadectw. Program kszta³cenia na studiach zaocznych jest
zbli¿ony do tego na studiach dziennych, lecz
liczba godzin dydaktycznych, zgodnie z regulacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu, jest mniejsza. Z tej formy kszta³cenia korzystaj¹ czêsto osoby pracuj¹ce, równie¿ te, które ukoñczy³y szko³ê redni¹ przed
wieloma laty. Z opinii studentów wynika, ¿e
studiuj¹c w systemie zaocznym, maj¹ oni
mo¿liwoæ uzupe³nienia dotychczasowej
praktyki zawodowej o szerok¹ wiedzê i
umiejêtnoci mened¿erskie, czêsto przekazywane w formie zajêæ praktycznych. Tak¹
rolê pe³ni¹ g³ównie zajêcia projektowe oraz
in¿ynierskie prace dyplomowe, w których
studenci rozwi¹zuj¹ problemy konkretnych
firm, czêsto tych, w których s¹ zatrudnieni.
Absolwenci studiów in¿ynierskich posiadaj¹ umiejêtnoæ organizowania procesów produkcyjnych oraz zarz¹dzania zespo³ami, a
tak¿e kierowania ma³¹ firm¹ lub prowadzenia w³asnego biznesu.
Magisterskie studia uzupe³niaj¹ce trwaj¹,
podobnie jak te realizowane w trybie dziennym, trzy semestry (dla absolwentów kierunków ekonomicznych na poziomie licencjackim) lub cztery semestry (dla absolwentów
innych kierunków studiów). Podstaw¹ przyjêcia jest test z ekonomii (dla absolwentów
kierunków ekonomicznych na poziomie licencjackim) lub podstaw wiedzy ekonomicznej
(dla absolwentów innych kierunków studiów).
Absolwenci studiów in¿ynierskich na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii s¹ przyjmowani bez dodatkowej kwalifikacji. Zajêcia
odbywaj¹ siê w czasie zjazdów organizowanych podczas weekendów lub w ci¹gu tygodnia. W trakcie I semestru studiów 3-semestralnych (lub II semestru studiów 4-semestralnych) studenci wybieraj¹ specjalnoæ. Do
wyboru jest Zarz¹dzanie systemami produkcyjnymi, Ekonomia i finanse oraz Marketing i zarz¹dzanie. Studia koñcz¹ siê prac¹ dyplomow¹ i uzyskaniem tytu³u magistra,
a w przypadku spe³nienia jednoczenie dwóch
warunków: posiadania tytu³u zawodowego in¿yniera i ukoñczenia specjalnoci Zarz¹dzanie systemami produkcyjnymi  tytu³u magistra in¿yniera.
Ofertê edukacyjn¹ Wydzia³u Zarz¹dzania
i Ekonomii w zakresie odp³atnych form
kszta³cenia uzupe³nia kilkanacie studiów
podyplomowych oraz inne formy kszta³cenia ustawicznego adresowane zarówno do
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studentów, jak i absolwentów wy¿szych
uczelni. Dla przyk³adu studentom II i III roku
oferowana jest mo¿liwoæ uzyskania pe³nych
kwalifikacji pedagogicznych. Od marca
2003 r. przy Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ Europejskie
Studia Specjalne, oferuj¹ce wszystkim zainteresowanym zajêcia z zakresu problematyki integracji europejskiej oraz regulacji
prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.

Co oprócz studiowania?
Wiadomo, ¿e okres studiów to nie tylko
udzia³ w obowi¹zkowych zajêciach, czy
wytê¿ona praca w czytelni i laboratoriach
komputerowych. Jest wiele obszarów funkcjonowania uczelni, gdzie zaanga¿owanie
studentów wykracza poza te ramy.
Studenci maj¹ du¿y wp³yw na ca³okszta³t
¿ycia Uczelni i Wydzia³u poprzez organy
samorz¹du studenckiego. Podstawow¹ jednostk¹ jest Wydzia³owa Rada Samorz¹du
(WRS), która deleguje swoich przedstawicieli do wiêkszoci komisji i organów kolegialnych Wydzia³u (np. Rada Wydzia³u,
Komisja Programowa). Do jej kompetencji
nale¿y równie¿ wybór przedstawicieli do
Parlamentu Studentów PG, który jest najwy¿szym organem samorz¹du na Uczelni.
Studenci mog¹ zrzeszaæ siê w licznych
ko³ach naukowych, klubach, organizacjach
i stowarzyszeniach. Na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii funkcjonuje kilka kó³ naukowych, np. Electronic Commerce, Finansów i Bankowoci, Socjologiczne, Informatyczne, Reklamy, Zarz¹dzania i Logistyki,
gdzie studenci mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania.
Samorz¹d studencki prowadzi aktywn¹
dzia³alnoæ informacyjn¹, co przejawia siê
wydawaniem w³asnej gazety GaZIEta oraz
wspó³prac¹ z nieoficjaln¹ internetow¹ stron¹ Wydzia³u.
Bardzo prê¿nie dzia³a AIESEC  Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk
Ekonomicznych i Handlowych dzia³aj¹ce w
85 krajach na wiecie od 1948 roku. W Polsce istnieje 30 oddzia³ów lokalnych Stowarzyszenia. AIESEC na Politechnice Gdañskiej dzia³a od 1988 roku i od samego pocz¹tku nale¿y do najaktywniejszych organizacji studenckich na Uczelni. Dzia³anie w
AIESEC umo¿liwia studentom poszerzenie
wiedzy i umiejêtnoci dziêki uczestniczeniu
w wielu konferencjach i seminariach organizowanych w Polsce i za granic¹. Stowarzyszenie realizuje Miêdzynarodowy Program Wymiany Praktyk, który umo¿liwia
studentom wyjazd na sta¿ zagraniczny. WyWydanie specjalne 2003
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je¿d¿aj¹cy maj¹ okazjê zdobycia dowiadczenia, tak pomocnego na pocz¹tku pracy
zawodowej, oraz nawi¹zania miêdzynarodowych kontaktów. W ramach programu wymiany odwiedzaj¹ nas studenci ze wszystkich stron wiata, a spotkania z nimi pozwalaj¹ na poszerzenie wiedzy o kulturze innych
narodów i prze³amywanie barier jêzykowych. W trakcie roku akademickiego organizowanych jest wiele imprez, takich jak:
dzieñ AIESEC na PG, który stwarza mo¿liwoæ poznania osób obecnie dzia³aj¹cych,
jak równie¿ zasiêgniêcia bli¿szych informacji o dzia³alnoci AIESEC, Trójmiejskie Dni
Kariery, podczas których oferowane s¹ studentom seminaria o tematyce zarz¹dzania
kadr¹, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozwój umiejêtnoci interpersonalnych.
Organizacja ESTIEM (European Students
of Industrial Engineering and Management),
to kolejna organizacja, w której studenci
mog¹ realizowaæ swoje zainteresowania.
ESTIEM jest europejsk¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ studentów uczelni technicznych studiuj¹cych na kierunkach zwi¹zanych z in¿ynieri¹ i zarz¹dzaniem w przemyle. Organizacja zosta³a za³o¿ona w 1990 roku i posiada 51 lokalnych przedstawicielstw w 18
krajach Europy. G³ównym celem ESTIEM
jest jednoczenie i kszta³cenie europejskich
studentów zarz¹dzania i in¿ynierii w przemyle. Organizacja umo¿liwia: nawi¹zywanie kontaktów oraz wymianê dowiadczeñ
miêdzy studentami in¿ynierii i zarz¹dzania
w przemyle z ca³ej Europy, wyszukiwanie,
utrzymywanie i rozwijanie wspó³pracy z
przedsiêbiorstwami, promocjê studentów
in¿ynierii i zarz¹dzania w przemyle.
Realizacja przez studentów naszego Wydzia³u pracoch³onnych projektów, oprócz
oceny wpisywanej do indeksu, mo¿e zaowocowaæ nagrod¹ i informacj¹ w lokalnych mediach. Wszystko to dzieje siê dziêki konkursowi Karole, którego historia jest d³u¿sza ni¿
istnienie Wydzia³u. Jest to impreza cykliczna, najbardziej presti¿owa ze wszystkich studenckich imprez Wybrze¿a, organizowana
przez studentów Wydzia³u Zarz¹dzania i
Ekonomii. Bior¹ w niej udzia³ wszyscy studenci, którzy w ramach zajêæ przygotowuj¹
projekty w kilku kategoriach konkursowych.
Najlepsze projekty s¹ nominowane do nagrody, a nastêpnie oceniane przez profesjonalne
jury, w sk³ad którego wchodz¹ wybitni specjalici spoza Uczelni, co zapewnia obiektywn¹ ocenê. Karole to wiêto nie tylko studentów i pracowników Wydzia³u. Dwór Artusa, w którym tradycyjnie ma miejsce uroczystoæ fina³owa, gromadzi tak¿e przedstaWydanie specjalne 2003

wicieli wiata polityki, mediów i biznesu.
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii w ramach programu SOCRATES daje mo¿liwoæ
realizacji czêci studiów za granic¹. Podpisane z kilkoma europejskimi uczelniami
umowy pozwalaj¹ nie tylko zaliczyæ semestr,
czy rok studiów za granic¹, ale te¿ uzyskaæ
drugi dyplom zagranicznej uczelni.
WYDAJE SIÊ, ¯E NAJWA¯NIEJSZE
JEST STWORZENIE MO¯LIWOCI, NIE
MA BOWIEM GOTOWYCH PRZEPISÓW
NA KARIERÊ ZAWODOW¥.
STARAMY SIÊ TAKIE MO¯LIWOCI
STWORZYÆ.

NASZA OFERTA JEST SZEROKA I
OTWARTA. STWARZA MO¯LIWOCI,
LECZ KOÑCOWY EFEKT JEST UZALE¯NIONY OD SPOSOBU, W JAKI TE
MO¯LIWOCI ZOSTAN¥ WYKORZYSTANE.
Jeli masz motywacjê do osi¹gniêcia sukcesu w ¿yciu zawodowym, studiuj u nas.
Krzysztof Leja
Prodziekan ds. Kszta³cenia Ustawicznego
Andrzej Szuwarzyñski
Prodziekan ds. Kszta³cenia

Schemat rodzajów studiów prowadzonych na Wydziale

*- specjalnoci planowane do uruchomienia w roku 2003/2004

