
 

 

Dziewczyny na politechniki 
program dnia otwartego 

25 kwietnia 2013 
w godz. 8.45-14.00 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
informacja telefoniczna: 58 347 29 16 

czynna: poniedziałek-piątek, w godz. 9.00-14.30 
 

 
 
godz. 8.45  
Rejestracja uczestniczek dnia otwartego 
miejsce Dziedziniec im. Jana Heweliusza, Gmach Główny 
 

godz. 9.00  
Program ogólnouczelniany 
w kilkuminutowych blokach zaplanowaliśmy 
� spotkanie z prorektorem ds. kształcenia PG 
� spotkanie z absolwentkami PG, które po studiach realizują swoje pasje i ambicje zawodowe 
� pokaz iluzji w wykonaniu Macieja Dzięgielewskiego – uczestnika programu „Mam talent”, studenta PG 
� zapowiedź modowych trendów na wiosnę/lato 2013 – poprowadzą studentki – autorki bloga  

Politechnika Fashion  
� pokaz strojów zaprojektowanych przez studentki Wydziału Architektury PG 
� prezentacja sekcji teakwondo, czyli samoobrony dla kobiet 

 

zapraszamy na stoiska informacyjne, na których dowiesz się m.in.: 
� jakie kierunki studiów oferuje Politechnika Gdańska  
� jakie kryteria trzeba spełnić i jakich terminów dopilnować, by dostać się na Politechnikę Gdańską 
� jak wyjechać na studia za granicę 
� jak starać się o stypendia 
� co zrobić, aby zapisać się na kurs wyrównawczy z matematyki lub fizyki  
� jaką pomocą w czasie studiów i po studiach słuŜy Biuro Karier PG 
� jakie zawody reprezentują kobiety zatrudnione w firmach przemysłowych  

– spotkanie z przedstawicielkami firmy Eaton  
 

kaŜda z uczestniczek otrzyma na wejście: 
� magazyn Perspektywy poświęcony akcji Dziewczyny na politechniki 
� studencki magazyn „Płyń pod prąd”, czyli gazetę studentów 

dodatkowo – moŜecie liczyć na niespodzianki i konkursy z nagrodami 
 

Uwaga! Polski Wynalazek Roku 2013 – Cyber Oko – powstał na Politechnice Gdańskiej 
25 kwietnia w godz. 11.00-13.00 na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki będzie moŜna zobaczyć, jak działa Cyber 
Oko. Zapraszamy do pokoju 802 w starym budynku ETI. 
 
godz. 10.00-12.00 
Programy wydziałowe    
 

Organizator dnia otwartego                  Partnerzy akcji 
 
          

  

 

  



 

  
10.00-12.00 KaŜdy z dziewięciu wydziałów funkcjonujących na Politechnice Gdańskiej przygotował dla 
kandydatek ciekawe spotkania tematyczne.  
 
UWAGA! Przewodnicy wydziałowi czekają na Was na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza. Stamtąd będą wyruszały wszystkie 
wycieczki. 
 

nazwa wydziału  
koordynator 

program 

  

Wydział Architektury 
dr inŜ. arch. Piotr Marczak 
tel. 58/348 60 92  

Studentki pokaŜą Wam, jak wyglądają zajęcia z budownictwa oraz rysunku i malarstwa.  
Zwiedzicie sale ćwiczeniowe podczas zajęć. Przyszłe architektki zabiorą Was równieŜ na wykład  

z geometrii wykreślnej. Do obejrzenia wystawa prac semestralnych studentów WAPG. 

Wydział Chemiczny 
dr inŜ. Justyna Łuczak 
tel. 58/347 13 65 

Wydział zaprasza na warsztaty, w ramach których odbędzie się pokaz wybranych doświadczeń 
chemicznych. Przekonacie się, Ŝe chemia nie musi być przekleństwem ucznia,  

ale Ŝe jest ciekawa i efektowna. 

Wydział Elektrotechniki 
i Automatyki 
mgr inŜ. Izabela Sadowska 
tel. 58/347 26 63 

Wizyty w laboratoriach: wysokich napięć, trakcji elektrycznej, maszyn i napędów.  
Pokazy, testy i ciekawe informacje z dziedziny  

elektrotechniki i automatyki. 

Wydział Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki 
dr inŜ. Iwona Kochańska 
tel. 58/347 12 64 

Zwiedzicie studio, w którym powstają nagrania muzyczne, wizyjne i animacje. Zobaczycie, jak wygląda 
komora bezechowa i dowiecie się, do czego jest wykorzystywana. Przekonacie się, jak działa polski 

wynalazek roku 2013 – Cyber Oko, a takŜe inteligentny długopis, słuŜący do diagnostyki i terapii dysleksji u 
dzieci. Dowiecie się, w jaki sposób moŜna badać emocje człowieka, będziecie mogły poddać się badaniu 

pulsu, EKG i EEG. 

Wydział Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej 
dr Małgorzata Obarowska 
mgr inŜ. Justyna Szostak 
tel. 58/347 20 12 

Odwiedzicie Centrum Nanotechnologii. Przedstawicielki wydziału przekonają was, Ŝe fizyka i matematyka 
stanowią podstawę nowych, interdyscyplinarnych technologii. Wydziałowe ekspertki odpowiedzą na 

pytania i wprowadzą Was w tajniki studiowania. Nie zabraknie inspirujących doświadczeń i dowodów na 
to, Ŝe warto studiować na WFTiMS. Jeśli myślicie, Ŝe wszystko wiecie o kosmetykach, to z całą 

pewnością wycieczka na wydział wyprowadzi was z błędu. Przekonacie się, jak w laboratoriach na 
kosmetyki patrzy oko inŜyniera. 

Wydział InŜynierii Lądowej 
i Środowiska 
inŜ. Wioletta Gorczewska-Langer 
tel. 58/347 12 08 

Weźmiecie udział w laboratoriach badawczych. Wycieczka do Laboratorium Hydrotechnicznego umoŜliwi 
zgłębienie wiedzy o szeroko rozumianym przepływie wody. W ogródku meteorologicznym zapoznacie się  

z funkcjonowaniem przyrządów meteorologicznych. Zgłębicie takŜe wiedzę o świecie mikrobiologii, 
obserwując preparaty z róŜnych środowisk pod laboratoryjnymi mikroskopami.  

W międzyczasie dowiecie się, jak wygląda studiowanie na WILiŚ. 

Wydział Mechaniczny 
dr inŜ. Beata Świeczko-śurek 
tel. 58/347 15 01 

Dowiecie się wszystkiego o materiałach, nawet tych inteligentnych, zapamiętujących kształty, 
prawdopodobnie o wielu z nich jeszcze nie słyszałyście. Dowiecie się, jak daleko współczesna nauka 
ingeruje w ludzki organizm, zobaczycie jak wyglądają implanty. Poznacie dziewczyny, które chętnie 

uczestniczą w ćwiczeniach antyterrorystycznych, zajęciach ratownictwa medycznego i technik przetrwania. 
Dowiecie się, jak studentki radzą sobie na poligonie i na strzelnicy, czyli w sytuacjach, kiedy młodzi 

męŜczyźni tracą przytomność. 

Wydział Oceanotechniki 
i Okrętownictwa 
mgr inŜ. Anna Grzymkowska 
tel. 58/347 28 42 

Wizyty w wybranych laboratoriach przybliŜą wam zagadnienia, z którymi na co dzień mają do czynienia 
studenci WOiO. Dowiecie się, czym zajmują się koła naukowe działające przy wydziale. Będziecie miały 

niepowtarzalną okazję, aby porozmawiać o studiowaniu ze studentami i wykładowcami. 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 
dr inŜ. Artur Ziółkowski 
tel. 58/347 23 75 

Planowane jest zwiedzanie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów. Zajrzycie do gabinetów 
wykładowców, gdzie będziecie mogły porozmawiać o studiowaniu. Podczas wizyty na wydziale spotkacie 
się z władzami dziekańskimi. Dowiecie się, jakie korzyści płyną ze studiowania na WZiE. Organizatorzy 

przewidzieli takŜe spotkanie poświęcone kobietom, które szczególnie dobrze radzą sobie w biznesie. Będą 
równieŜ atrakcje międzynarodowe. 

 
 


