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Uruchomiono system kolejkowy na WETI
Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki został uruchomiony system kolej-
kowy do dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej, zintegrowany z ogólnouczelnia-
nym systemem Moja PG. Wkrótce takie udogodnienie zostanie wprowadzone na Wydziale 
Mechanicznym. Projekt, w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego Politechniki 
Gdańskiej, realizował zespół studentów WETI i WM. Studenci byli zaangażowani w jego 
realizację zarówno w zakresie projektowania, jak i od strony technicznej oraz biznesowej.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

Ekspert od kryptowalut wygłosi wykład na WZiE PG
Dr hab. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego, dyrektor Centrum Technologii Blockchain 
będzie 22.02.2018 r. gościem prof. Piotra Dominiaka podczas jubileuszowego 25. spotkania 
z cyklu „Wieczór z ekonomią” na WZiE PG. Dr hab. K. Piech wygłosi wykład pt. „Czy krypto-
waluty zastąpią pieniądz tradycyjny?”. Spotkanie odbędzie się 22.02.2018 r. o godz. 18.00  
w sali 318/319 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG (ul. Traugutta 79). 

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

Absolwenci PG poszukiwani i cenieni przez pracodawców
Ponad połowa studentów Politechniki Gdańskiej znajduje pracę od razu po zakończeniu stu-
diów. Trzy czwarte absolwentów uważa, że studia na PG zapewniły im niezbędne podstawy 
do wykonywania pracy zawodowej. Co ważne, kompetencje osób, które ukończyły naszą 
uczelnię równie wysoko oceniają ich pracodawcy. Wykazały to badania przeprowadzone  
w 2017 r. przez Zespół ds. monitorowania losów absolwentów Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

Zarobki absolwentów PG w czołówce uczelni w Polsce
Wynagrodzenia osób z tytułem magistra wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2017 r. 
przeanalizowała firma doradztwa HR Sedlak & Sedlak. Jak wynika z jej badań, mediana wy-
nagrodzeń całkowitych absolwentów studiów II stopnia na Politechnice Gdańskiej wynosiła 
6008 zł. Co więcej, 25% tych osób zarabiało nie mniej niż 9215 zł, a 25% nie więcej niż 4210 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.
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Z życia uczelni

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
2018.03.14 (śr.), godz. 13.15

Sala Senatu, Gmach Główny

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki  
Gdańskiej
2018.03.21 (śr.), godz. 11.15

Aula, Gmach Główny

Tydzień Otwartej Edukacji 2018
2018.03.06 (wt.), godz. 10.00–11.00 i 2018.03.07 (śr.), 
godz. 16.30–17.30

Biblioteka PG

W ramach obchodów Tygodnia Otwartej Edukacji  
w Bibliotece PG odbędzie się prezentacja dot. 
otwartych zasobów edukacyjnych.

Prezentacje w ramach przedmiotu projekt grupowy
2018.02.22 (czw.), godz. 9.15

Podczas inauguracji studiów II stopnia odbędzie się 
prezentacja projektów zrealizowanych w ramach 
przedmiotu projekt grupowy.

Wykład pt. „Czy kryptowaluty zastąpią pieniądz 
tradycyjny?”
2018.02.22 (czw.), godz. 18.00

Sala 318/319 budynek Wydziału Zarządzania  
i Ekonomii PG (ul. Traugutta 79)

Dr hab. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego, 
dyrektor Centrum Technologii Blockchain będzie 
gościem prof. Piotra Dominiaka (WZiE) podczas 
jubileuszowego 25. spotkania z cyklu „Wieczór  
z Ekonomią”.

Wykład fakultatywny z przedmiotu  
humanistyczno-społecznego
2018.02.26 (pon.), godz. 15.15

Wspólny dla całej uczelni wykład fakultatywny  
z przedmiotu humanistyczno-społecznego pt.  
„Proces poznawczy w naukach przyrodniczych” 
wygłosi prof. Janusz Mroczka.

Forum Electronicum
2018.02.27 (wt.), godz. 17.00

Spotkanie organizowane przez władze wydziału 
WETI i Koło Absolwentów odbędzie się w godz. 
17.00–19.00 w Aud. 2 NE (parter budynku WETI B).

Dni Narodowego Centrum Nauki na PG
2018.05.09 (śr.)  –  2018.05.10 (czw.)

Jazz na Politechnice
2018.02.28 (śr.), godz. 18.00

AK PG Kwadratowa

https://www.facebook.com/vents/164848967627371/

Na scenie wystąpi trio „Immortal Onion”, które  
w swojej twórczości nawiązuje do wielu gatunków 
muzyki, m.in.: jazzu, muzyki filmowej, minimalizmu 
i fusion.

Projekty z PG z dofinansowaniem NCN
Osiem z 32 projektów zgłoszonych przez Politechnikę Gdańską otrzymało dofinansowanie 
Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7 i HARMONIA 9. 
Najwięcej dofinansowanych projektów realizowanych będzie na Wydziale Chemicznym (3) 
i Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (2), a po jednym na Wydziale Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Zarządzania  
i Ekonomii. Lista projektów z PG, które uzyskały dofinansowanie została opublikowana  
w Aktualnościach. 

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania dostępne są 
na stronie internetowej https://ncn.gov.pl.

Nagrodzono publikacje pracowników Wydziału Architektury PG
Na 26 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej nagrodzono publi-
kacje pracowników Wydziału Architektury PG:
•	 „Architekturführer Danzig: Gdansk Sopot Gdynia” – seria opracowana przez dr inż. 

arch. Justynę Borucką i prof. Haralda Gatermanna z Bochum University;

Nauka
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Sport

Sukces studenta PG w Żeglarskim 
Pucharze Świata w Miami
Paweł Tarnowski, student zarządzania na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politech-
niki Gdańskiej zajął VI miejsce w Żeglarskim 
Pucharze Świata 2018 w Klasach Olimpijskich 
(w windsurfingowej klasie RS:X).

Pełna informacja na stronie https://csa.pg.edu.pl 
w zakładce Aktualności.

Koszykarki PG pewne zwycięstwa  
w rozgrywkach grupowych 1 Ligi 
Kobiet
W sezonie 2017/2018 koszykarki Politechniki 
Gdańskiej prowadzone przez duet trenerski: 
Lubow Szwecowa-Knap i Adam Muller spisują 
się znakomicie i po 18 meczach z bilansem 17:1 
zajmują pierwsze miejsce w grupie A. 

Pełna informacja na stronie https://csa.pg.edu.pl 
w zakładce Aktualności.

•	 seria map „Trójkąt Lidzbarski – mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnic-
twa Orneta” i „Trójkąt Lidzbarski, odcinek 1 Frombork – Płoskiński Młyn – mapa 
turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Zaporowo” opracowana przez mgr. 
inż. arch. Arkadiusza Woźniakowskiego zostały nagrodzone.

Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się 10.02.2018 r. w Poznaniu na targach Tour 
Salon 2018. 

Bliższe informacje podano na stronie https://arch.pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym
Dnia 2.03.2018 o godz. 12.15 w Minicentrum Konferencyjnym, budynek Chemia A Wydziału 
Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Szopińskiej. 
Tytuł rozprawy: „Charakterystyka czynników modyfikujących skład wód powierzchnio-
wych na obszarach peryglacjalnych o znikomej działalności antropogenicznej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem degradacji wieloletniej zmarzliny i recesji lodowców”. Promotor: 
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (PG), promotor pomocniczy: dr Danuta Szumińska 
(UKW w Bydgoszczy).

Konferencja naukowa „Marzec 1968 w Gdańsku”
Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański organizują konferencję naukową, której 
celem jest przypomnienie społeczności naszego regionu, a przede wszystkim młodzieży 
akademickiej, wydarzeń, które miały miejsce w marcu 1968 r.

Konferencja odbędzie się 12.03.2018 r. na Politechnice Gdańskiej. Szczegółowe informacje 
wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie internetowej  
https://pg.edu.pl/marzec68.

Dostęp do bazy czasopism wydawnictwa Taylor & Francis w 2018 r.
Biblioteka PG zaprasza do korzystania z czasopism wydawnictwa Taylor & Francis. Dostęp 
do czasopism renomowanego wydawnictwa został przedłużony na rok 2018. Kolekcje cza-
sopism obejmują wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, 
przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych i technicznych.

Studenci i pracownicy PG mają dostęp do kolekcji SSH (Social Science & Humanities), zawiera-
jącej 1436 czasopism, które dostępne są w sieci PG oraz spoza sieci PG poprzez system HAN.

Więcej informacji podano na stronie internetowej https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/taylor.
-francis.

✉ Dział Promocji / biuletyn@pg.edu.pl /  58 347 23 61
  www.biuletyn.pg.edu.pl

7 Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny
2018.03.10 (sob.), godz. 11.00 – 2018.03.11 (ndz.)

Aula, Gmach Główny

http://www.gdanskfestival.pl/indexpl.html

Rektor i Politechnika Otwarta zapraszają na  
7 Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny 
10.03.2018 r. (sobota), godz. 11.00 – przesłuchania 
11.03.2018 r. (niedziela), godz. 16.00 – koncert galowy

Koncert O.Torvald
2018.03.22 (czw.), godz. 19.00

AK PG Kwadratowa

W ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi 
jeden z najważniejszych zespołów rockowych na 
Ukrainie – O.Torvald.

Kształcenie i dydaktyka

Prezentacje projektów grupowych na WETI
Prezentacja projektów połączona z inauguracją studiów II stopnia odbędzie się 22.02.2018 r. 
o godz. 9.15 w połączonych audytoriach budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki. Wstęp wolny.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

Wspólny dla całej uczelni wykład fakultatywny z przedmiotu humani-
styczno-społecznego
Dnia 26.02.2018 r. w godz. 15.15–17.00 na studiach stacjonarnych II stopnia odbędzie się 
wspólny dla całej uczelni wykład fakultatywny z przedmiotu humanistyczno-społecznego 
pt. „Proces poznawczy w naukach przyrodniczych”, który wygłosi specjalnie zaproszony 
gość, prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka, dr. h.c. (mult.); członek korespondent PAN, prof. 
zwyczajny Politechniki Wrocławskiej oraz członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
Naukowych (od 2013 roku).  Studenci zapisują się na zajęcia do jednego z audytoriów lub 
sali, a wykład transmitowany będzie z Audytorium 2 EA budynku WETI A poprzez sieć 
powstałą przy realizacji projektu Nowoczesne Audytoria PG.

O szkolnictwie zawodowym na Ołowiance
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizyczne-
go i Sportu oraz spółka Energa SA zapraszają pracodawców, przedstawicieli samorządów 
terytorialnych województwa pomorskiego, dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawo-
dowych i uczniów na międzynarodową konferencję poświęconą nowoczesnemu szkolnic-

twu zawodowemu. Konferencja odbędzie się 
28.02.2018 r. w godz. 10.00–14.00 w Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1. 
Szczegółowe informacje, ramowy program kon-
ferencji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć 
na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Więcej informacji na stronie internetowej 
uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

Komunikaty

Komunikat OW Czarlina – rezerwacje 
poza sezonem (wiosna 2018)
Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina informuje, że 
rezerwacje na terminy wiosenne poza sezonem 
(tj. 15.04–10.06.2018 r.) będą przyjmowane od 
1.03.2018 r. od godz. 7.30 w Sekcji Socjalnej Dzia-
łu Osobowego, Gmach B, pok. 108.


