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Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty 

W 2021 roku stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem: jak zorganizować dzień otwarty i zaprezentować 

tegorocznym maturzystom Politechnikę Gdańską, bez możliwości ugoszczenia ich na terenie 

kampusu.  

Postanowiliśmy zorganizować Dzień Otwarty w formie wirtualnej. W zabawnej formule nagrano filmy 

dla uczelni i dla każdego z wydziałów z hasłem „Zwiedzaj, Oglądaj, wybieraj”. Bohaterem jest 

zabawny, ciekawski „naukowiec” zwiedzający uczelnię. 

 (poniżej linki), a także cykl warsztatów, webinariów i spotkań online dla uczniów i nauczycieli. 

Stworzyliśmy dedykowaną stronę internetową wirtualna.pg.edu.pl, specjalnie zaprojektowaną pod 

kątem kandydatów na studia. Leyaut graficzny oparliśmy na przedstawieniu kampusu PG w formie 

rysunkowej. Rysunkowe obiekty (wydziały, jednostki) stworzyły Miasteczko PG i symboliczną mapę 

kampusu PG zapraszając na wirtualny spacer po PG. Wydziały intuicyjną mapą prezentującą ofertę 

Politechniki Gdańskiej.  

Dodatkowo, w Gmachu Głównym na Dziedzińcu im. D.G. Fahrenheita urządziliśmy studio telewizyjne, 

z którego nadawaliśmy poranne spotkanie „Dzień dobry z Politechniką Gdańską” (zapis filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Om3V9B9-2j0) . Wydarzenie transmitowaliśmy na żywo na 

kanałach YouTube i Facebook Politechniki Gdańskiej. 

W naszym politechnicznym studiu gościli przedstawiciele uczelni, studenci i absolwenci PG. Była to 

również okazja do uroczystego ogłoszenia wyników Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników 

Perspektywy 2021. 

Wieczorem uczestnicy Wirtualnego Dnia Otwartego mieli okazję wziąć udział w koncercie online, 

którego gwiazdą był zespół Batima. 

W ramach wydarzenia dla uczniów i nauczycieli z najlepszych szkół przygotowaliśmy specjalne 

upominki. Wysłaliśmy blisko 1000 pakietów dla maturzystów do szkół, które zajęły 1,2 i 3 miejsce w 

Pomorskim Rankingu Liceów i Techników. 

Stronę wirtualna.pg.edu.pl odwiedziło ponad 30 tys. użytkowników, zanotowaliśmy ponad 4300 

rejestracji na wydarzenia, a dzięki ogólnopolskiej kampanii reklamowej film zapowiadający 

Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty PG ( link: https://www.youtube.com/watch?v=dytMq83x3i0) 

został wyświetlony na YouTube i Facebook blisko 100.000 razy. Wieczorny koncert zespołu Bitamina, 

zorganizowany w urzekającej scenerii dziedzińca Heweliusza, wysłuchało ok 38 tys. odbiorców. 

Spis filmów: 

1. Dzień dobry z Politechniką Gdańską – zapis studia telewizyjnego 

https://www.youtube.com/watch?v=Om3V9B9-2j0 

2. Spot reklamowy zapowiadający Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty – 

https://www.youtube.com/watch?v=dytMq83x3i0 

3. Film ogólny o Politechnice Gdańskiej - https://www.youtube.com/watch?v=m5F4f2J_jmE 

4. Film – Wydział Architektury - https://www.youtube.com/watch?v=xZe2eYdyhqg 

5. Film Wydział Chemiczny - https://www.youtube.com/watch?v=jWwDlTVff68 
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6. Film Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgvr3wGx4Yk 

7. Film Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - 

https://www.youtube.com/watch?v=ALZ99hNxebw 

8. Film Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 

https://www.youtube.com/watch?v=TBCetx76EjU 

9. Film Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa - 

https://www.youtube.com/watch?v=HF0mkQcGPYU 

10. Wydział Zarządzania i Ekonomii - https://www.youtube.com/watch?v=1FLkBMzspGU 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Goście porannego studia telewizyjnego „Dzień dobry z Politechniką Gdańską”.  

Spotkania w studio prowadzili: 

- Katarzyna Michałowska – Redaktor Naczelna Magazynu Studenckiego „Płyń pod prąd”, 

realizatorka podkastów „Stacja Zmiana”, Gdańska przewodniczka 

oraz  

- Maciej Dzwonnik – Rzecznik Prasowy PG  

1. Część poświęcona Pomorskiemu Rankingowi LiT, 

Goście w studio: 

- Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG 

- Wiesław Kosakowski, dyrektor III LO w Gdyni 

- Małgorzata Oberzig, dyrektorka Technikum Informatycznego w Pucku 

- Waldemar Siwiński – założyciel i prezes fundacji Perspektywy (obecność online) 

- Gratulacje online przekazali Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego  oraz 

Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska 

2. Część poświęcona Działalności Studentów: 

Goście w studio :  

- Karolina Matuszewska – Przewodnicząca SSPG 

- Jakub Persjanow – członek Samorządu Studentów PG 

3. Część poświęcona aktywności sportowej: 

Goście w studio:  

- Kazimierz Rozwadowski - Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Centrum Sportu 

Akademickiego) 

- Magdalena Fabjanowicz (kolarstwo i ergometr)  

- Marcin Styborski (żeglarz) i adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

Gość specjalny online: 

- Marcin Gortat, najlepszy w historii polski koszykarz NBA, który współpracuje z PG w ramach 

prowadzonej szkoły koszykówki 3x3 

4. Część poświęcona absolwentom odnoszącym sukces i miłośnikom Gdańska: 

Goście w studio: 

- Łukasz Osowski, absolwent PG - twórca słynnego na cały świat syntezatora mowy Ivona – 
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wykupionego następnie przez Amazona i używanego przez setki milionów użytkowników na 

całym świecie. 

- Witold Bock, miłośnik Gdańska, współtwórca Areopagu Gdańskiego, dziennikarz, 

wykładowca, twórca popularnego programu telewizyjnego Arena Idei, nadawanego z 

Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.  

5. Część poświęcona nowoczesnej dydaktyce na Politechnice Gdańskie 

Goście w studio: 

- Joanna Mytnik, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji PG  

6. Część dedykowana kobietom na Politechnice Gdańskiej: 

Goście w studio: 

- Bianka Siwińska – Fundacja Perspektywy, Redaktor Naczelna Magazynu Perspektywy i 

Pomnosłodawczyni akcji Dziewczyny na Politechniki 

- Agnieszka Mikołajczyk, doktorantka PG pracująca na co dzień nad badaniami dot. sztucznej 

inteligencji.  

 

 


