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HISTORIA WYDZIAŁU

| 1904–45 Wydział Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych
| 1945–68 Wydział Budowy Okrętów
| 1968–90 Instytut Okrętowy
| od 1990 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
KATEDRY WYDZIAŁU

1. | Katedra Teorii i Projektowania Okrętów
2. | Katedra Technologii Obiektów Pływających,
Systemów Jakości i Materiałoznawstwa
3. | Katedra Hydromechaniki i Eksploracji Akustycznej Morza
4. | Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
5. | Katedra Mechatroniki Morskiej
6. | Katedra Automatyki i Energetyki
DANE Z RAPORTÓW

93% naszych absolwentów w ciągu roku od ukończenia
studiów znalazło zatrudnienie
76% absolwentów naszego wydziału pracuje w wyuczonym
zawodzie
Stopień zadowolenia z ukończenia studiów na Wydziale
Oceanotechniki i Okrętownictwa jest jednym z najwyższych
spośród wszystkich deklarowanych przez absolwentów
Politechniki Gdańskiej
Absolwenci Politechniki Gdańskiej zajmują trzecie miejsce
w rankingu krajowym najlepiej zarabiających absolwentów
wyższych uczelni
Kierunek Energetyka zajmuje 4 miejsce na krajowym rankingu tygodnika WPROST

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA
tel. 58 348 67 08
e-mail: rekrutacja-oio@pg.gda.pl
DZIEKANAT
Gmach wydziału, II piętro, pokój 203
tel. 58 347 15 67
fax 58 341 10 90
e-mail: dziekoce@pg.gda.pl
WYDZIAŁOWA RADA STUDENTÓW
tel. 58 347 15 43
e-mail: wrsoio@sspg.pl
facebook.com.wrsoiopg

Szczegółowe zasady rekrutacji
można znaleźć na:
www.oio.pg.edu.pl/rekrutacja
www.pg.edu.pl/rekrutacja

W trakcie studiów istnieje możliwość otrzymania realnej pomocy finansowej w postaci stypendiów naukowych i socjalnych, zapomóg oraz ulg w opłatach za
miejsce w domu studenckim.
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CZEGO WYMAGAMY OD KANDYDATÓW

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Do konkursu bierze się pod uwagę sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów: przedmiotu głównego – matematyki albo
fizyki i astronomii, języka polskiego oraz obcego nowożytnego.
Poza konkursem przyjmowani są laureaci lub finaliści olimpiad
szczebla centralnego: Fizycznej, Matematycznej, Informatycznej,
Wiedzy technicznej, Elektrycznej i Elektronicznej, Inwencji Technicznej oraz Techniki Samochodowej.

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA

JAKIE MAMY SPECJALNOŚCI
Studia I stopnia trwają siedem semestrów. Przez pięć pierwszych
semestrów wszyscy studenci, przyjęci na poszczególne wydziały,
mają zajęcia wspólnie. Po piątym semestrze wybiera się specjalność i od szóstego semestru opiekę nad studentami przejmują
wydziały prowadzące poszczególne specjalności.
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CZEGO WYMAGAMY OD KANDYDATÓW

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera kierunku Energetyka oraz innych kierunków w szczególności: Oceanotechnika, Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja, Fizyka techniczna, Mechatronika, oraz absolwenci jednolitych studiów magisterskich lub
studiów II stopnia wyżej wymienionych kierunków – z uzupełnieniem różnic programowych. O przyjęciu na studia decyduje miejsce
na liście rankingowej tworzonej zgodnie z wymienioną powyżej
kolejnością kierunków i średnią ocen z poprzednich studiów,
w ramach zatwierdzonego limitu przyjęć. W przypadku, gdy kandydaci będą mieli taką samą średnią ocen o kolejności na liście
zadecyduje ocena na dyplomie.

JAKIE MAMY SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia trwają trzy semestry. Po drugim semestrze opiekę nad studentami sprawują wydziały prowadzące poszczególne
specjalności. Specjalności prowadzone przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa to:

1. Rynki energii i systemy energetyczne

1. Eksploatacja systemów energetycznych

2. Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce

2. Napędy turbinowe w transporcie lądowym,
oceanotechnice i lotnictwie

Energetyka
Wydział Mechaniczny

STUDIA STACJONARNE
Międzywydziałowe studia na kierunku Energetyka prowadzone
są przez trzy lata wspólnie przez wydziały Politechniki Gdańskiej:
Elektrotechniki i Automatyki, Mechaniczny oraz Oceanotechniki
i Okrętownictwa. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów,
odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli zagadnień związanych z ekologicznym wytwarzaniem,
przesyłaniem i dystrybucją energii. Wykształcenie to opiera się na
gruntownej wiedzy z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii.

3. Diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych
4. Proekologiczne technologie energetyczne

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
5. Automatyzacja systemów energetycznych
To nauka sterowania i nadzorowania urządzeniami energetycznymi, ale także projektowania systemów sterowania i automatyzacji.
6. Maszyny przepływowe

Oprócz zajęć teoretycznych nasi studenci odbywają praktyki w przemyśle oraz biurach projektowych krajowych i zagranicznych.

Poza nauką studenci korzystają z obiektów sportowych
PG, laboratorium komputerowego, biorą udział w szeroko
rozumianym studenckim życiu kulturalno-rozrywkowym,
a także rozwijają zainteresowania w kołach naukowych.

3. Zaawansowane systemy energetyczne

Tu można nauczyć się projektowania urządzeń i systemów energetycznych, takich jak:
• turbiny (cieplne, wodne i wiatrowe)
• siłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne)
• wymienniki ciepła
• kotły
• systemy diagnostyczne
• systemy sterowania i automatyzacji

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ PO STUDIACH
Po ukończeniu studiów możesz znaleźć zatrudnienie w elektrowniach, elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych również firmach budujących obiekty
elektroenergetyczne, turbiny; firmach wdrażających proekologiczne technologie energetyczne, działach elektoenergetycznych
i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi
gospodarki. Będziesz również przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności. Jesli jesteś zainteresowany zieloną energią,
możesz związać się z przedsiębiorstwami wdrażającymi nowe,
proekologiczne technologie energetyczne.
Na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa posiądziesz wiedzę
dotyczącą zarządzania w gospodarce energetycznej. Możesz podjąć pracę jako zewnętrzna firma doradcza, reprezentant instytucji
nadzoru energetycznego albo samorządu terytorialnego. Obie specjalności gwarantują też praktyczną wiedzę pozwalającą prowadzić nadzór nad remontami siłowni i urządzeń energetycznych.
Z dyplomem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa będziesz
znał zagadnienia dotyczące inżynierii ruchu, diagnostyki, bezpieczeństwa i niezawodności systemów energetycznych.

