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Słowo
wstępne

W	2009	roku	Politechnika	Poznań-
ska	obchodzi	jubileusz	90-lecia.	Będąc	
spadkobiercami	tak	zacnych	uczelni	jak:	
Państwowa	Wyższa	Szkoła	Budowy	Ma-
szyn,	Państwowa	Wyższa	Szkoła	Budowy	
Maszyn	i	Elektrotechniki	czy	Szkoła	Inży-
nierska	na	trwałe	wpisaliśmy	się	w	historię	
naszego	miasta	i	regionu.	Realizując	hasło	
„myśląc	o	przyszłości	–	nie	zapominamy	
o	historii”	staramy	się	budować	wizerunek	
Politechniki	Poznańskiej	jako	uczelni	na-
wiązującej	do	tradycji	a	jednocześnie	no-
woczesnej,	otwartej	na	zachodzące	wokół	
nas	zmiany.

W	ciągu	minionych	dziewięćdziesię-
ciu	lat	Politechnika	Poznańska	stała	się	
uczelnią	silną	i	wiarygodną,	cieszącą	się	
prestiżem	zarówno	w	środowisku	aka-
demickim,	jak	i	w	kręgach	życia	gospo-
darczego.	Tworzy	ją	dzisiaj	9	wydziałów,	
kształcących	prawie	20	tysięcy	studentów	
na	studiach	inżynierskich	i	magisterskich,	
doktorskich	oraz	podyplomowych.		
Wydziały	mają	19	uprawnień	do	nadawa-
nia	stopnia	doktora	w	naukach	technicz-
nych	oraz	w	naukach	ekonomicznych,	
a	także	12	do	nadawania	stopnia	doktora	
habilitowanego	co	czyni	z	Politechniki	
uczelnię	o	statusie	uniwersytetu	technicz-
nego.	

Mury	naszej	Uczelni	do	końca	2008	
roku	opuściło	prawie	75	tysięcy	osób.		
Nasi	absolwenci	wnieśli	i	wnoszą	ważny	
wkład	w	rozwój	gospodarczy	i	cywiliza-
cyjny	Polski.	Dzięki	wiedzy	uzyskanej	
w	naszej	Uczelni	potrafią	łączyć	teorię	
z	praktyką	i	wprowadzać	w	życie	innowa-
cyjne	sposoby	myślenia	i	działania.

Adam	Hamrol
Rektor	Politechniki	Poznańskiej
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– miasto  
akademickie

Poznań

Berlin Warszawa

Poznań,	stolica	Wielkopolski,	kolebki	
państwa	polskiego.	W	poznańskiej	kate-
drze	pochowani	są	pierwsi	władcy	nasze-
go	kraju	Mieszko	I	i	Bolesław	Chrobry.

Poznań	leżąc	na	przecięciu	ważnych	
szlaków	łączących	Europę	Wschodnią	
z	Europą	Zachodnią	od	80	lat	jest	centrum	
targowym	Polski.	Wystawy	organizowane	
przez	Międzynarodowe	Targi	Poznańskie	
odwiedzają	corocznie	tysiące	gości	z	całe-
go	świata.

W	powszechnej	opinii	Poznań	jest	
przykładem	gospodarności	a	jego	miesz-
kańcy	służą	jako	wzór	pracowitości.	
Świadkiem	tego	od	1551	roku	są	Poznań-
skie	Koziołki,	które	codziennie	w	południe	
pracowicie	toczą	ze	sobą	walkę	trykając	
się	rogami.

Od	góry:		
Katedra	Poznańska,		

Międzynarodowe	Targi	Poznańskie,	
	Koziołki	Poznańskie

Poznań  –  miasto  akademickie
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U	góry	od	lewej:	Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza,	Politechnika	Poznańska;		
poniżej:	Uniwersytet	Ekonomiczny,	Uniwersytet	Przyrodniczy

Poznań	jest	ważnym	ośrodkiem	aka-
demickim.	Działa	tu	8	uczelni	publicznych:	
Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza,		
Uniwersytet	Ekonomiczny,	Uniwersytet	

Medyczny,	Uniwersytet	Przyrodniczy,		
Akademia	Wychowania	Fizycznego,		
Akademia	Sztuk	Pięknych,	Akademia		
Muzyczna	oraz	Politechnika.		
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U	góry	od	lewej:	Uniwersytet	Medyczny	im.	Karola	Marcinkowskiego,		
Akademia	Wychowania	Fizycznego	im.	Eugeniusza	Piaseckiego;		
poniżej:	Akademia	Sztuk	Pięknych,	Akademia	Muzyczna	im.	Ignacego	Jana	Paderewskiego

Poznań  –  miasto  akademickie

Na	uczelniach	tych	kształci	się	około		
150	tysięcy	studentów,	z	tego	50	tys.		
na	UAM	oraz	prawie	20	tys.	na	Poli-
technice	Poznańskiej.	

Z	roku	na	rok	rozrasta	się	i	pięknieje	infra-
struktura	akademickiego	Poznania.	Zmiany	te	
widać	doskonale	na	poznańskich	kampusach	
–	także	na	położonym	nad	Wartą	kampusie	Po-
litechniki	Poznańskiej.
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Polska	Akademia	Nauk	Oddział	w	Poznaniu

Poznań	należy	do	liczących	się	
w	kraju	ośrodków	naukowo-badawczych.	
Badania	naukowe	prowadzą	tutaj	nie	tyl-
ko	uczelnie	wyższe	ale	także	placówki	
Polskiej	Akademii	Nauk	oraz	liczne	jed-
nostki	naukowo-badawcze	i	rozwojowe.	
Potencjał	badawczy	tego	środowiska	oraz	
jakość	prac	naukowo-badawczych	uzna-
wane	są	za	jedne	z	najlepszych	w	Polsce	
i	doceniane	w	całym	świecie.	Świadczą	
o	tym	organizowane	corocznie	w	Poznaniu	
kongresy	i	konferencje	naukowe.		
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fot.	Wikipedia

To	właśnie	tu	w	grudniu	2008	r.	
odbyła	się	jedna	z	największych	
w	świecie	konferencji	–	Konferen-
cja	Klimatyczna	Narodów	Zjedno-
czonych	COP14.	

Instytucjonalna	i	techniczna	
infrastruktura	naukowa	daje	Po-
znaniowi	prawo	nazywania	się	
miastem	opierającym	swój	rozwój	
na	wiedzy,	co	znalazło	swój	wyraz	
w	znaku	promującym	miasto.
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W	mieście	wyczuwa	się	pozytywny	
klimat	dla	działalności	kulturalnej	i	różno-
rodnych	form	życia	towarzyskiego.	Spo-
śród	bogatej	oferty	kin,	teatrów,	muzeów,	
galerii	oraz	klubów,	restauracji	i	pubów	
każdy	wybierze	coś	dla	siebie.	W	Pozna-
niu	organizowane	są	międzynarodowe	
festiwale	teatralne	„Malta”,	„Maski”,	„Off	
Cinema”	czy	Międzynarodowy	Festiwal	
Filmów	Młodego	Widza	„Ale	Kino”.	Do	sto-
licy	Wielkopolski	na	stałe	przylgnęła	nazwa	
„Zagłębie	teatru	alternatywnego”.	Miasto	
nazywane	jest	również	w	przewodnikach	
turystycznych	„muzyczną	stolicą	Polski”	
z	powodu	działających	tutaj	chórów	chło-
pięcych	i	męskich,	organizowanych	co	
5	lat	konkursów	skrzypcowych	i	lutniczych	
im.	Henryka	Wieniawskiego,	a	także	dzięki	
działalności	Orkiestry	Kameralnej	Amade-
us	pod	dyrekcją	Agnieszki	Duczmal,	ope-
ry	i	Polskiego	Teatru	Tańca.	Poznań	wg	
przygotowanego	przez	redakcję	tygodnika	
Przekrój	w	czerwcu	2009	roku	rankingu	
jest	najbardziej	przyjaznym	miastem	do	
życia	w	Polsce.

Teatr	Wielki	w	Poznaniu

Międzynarodowy	festiwal	teatralny	Malta
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Poznań	stawia	na	sport.	Największą	
popularnością	mieszkańców	Poznania	
i	Wielkopolski	cieszy	się	piłka	nożna,	
a	klub	piłkarski	Lech	znany	jest	w	Polsce	
z	najlepszych	i	najbardziej	oddanych	swo-
jej	drużynie	kibiców.	Organizowany	od	
kilku	lat	maraton	poznański	należy	do	naj-
większych	biegów	masowych	w	Europie.	
Poznaniowi	często	powierzana	jest	orga-
nizacja	prestiżowych	imprez	sportowych,	
w	tym	o	randze	europejskiej	i	światowej.	
Dzięki	jednemu	z	najlepszych	w	świecie	
torów	regatowych	na	jeziorze	Malta	or-
ganizowane	są	w	Poznaniu	mistrzostwa	
świata	i	Europy	w	wioślarstwie	i	kajakar-
stwie.	W	roku	2012	w	ramach	Euro	2012	
Poznań	będzie	gościć	najlepszych	piłkarzy	
Europy.

Mistrzostwa	Świata	w	Wioślarstwie	Poznań	2009
na	Torze	Regatowym	Malta	

Poznański	maraton	ulicami	miasta	
(foto:	organizator	maratonu)	
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Historia Politechniki 
Poznańskiej

Budynek	Państwowej	Wyższej		
Szkoły	Budowy	Maszyn,	dzisiejszy	Rektorat	PP

Początki	wyższego	szkolnictwa	tech-
nicznego	w	Poznaniu	sięgają	lat	dwudzie-
stych	XX	w.	W	1919	r.	w	czasie	Powstania	
Wielkopolskiego	Naczelna	Rada	Ludowa	
powołała	do	życia	w	Poznaniu	Państwową	
Wyższą	Szkołę	Budowy	Maszyn.	

Jej	pierwszym	dyrektorem	został	inż.	
Wiktor	Maćkowiak	a	pierwszy	–	nieliczny	
rocznik	studentów	–	rozpoczął	naukę	już	
we	wrześniu.	W	1929	roku	Szkoła	zmieniła	
nazwę	na	Państwową	Wyższą	Szkołę	Bu-
dowy	Maszyn	i	Elektrotechniki,	ponieważ	
na	uczelni	zaczęły	funkcjonować	już	dwa	
wydziały,	Wydział	Budowy	Maszyn	oraz	
Wydział	Elektryczny.
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Laboratorium	metalograficzne
Mikroskop	Le	Chatelier

Warsztaty
Sala	frezarek
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Od	początku	istnienia	Szkoły	
poznaniacy	podejmowali	starania	
o	przekształcenie	jej	w	uczelnię	
o	randze	politechniki.	W	roku	1921	
ukazał	się	w	„Wiadomościach	Tech-
nicznych”	dokument	pn.	„Memoriał	
w	sprawie	założenia	politechniki	
w	Poznaniu”.	Lata	starań	zaowoco-
wały	sukcesem	w	roku	1937	r.	–	mini-
sterstwo	formalnie	wyraziło	zgodę	na	
utworzenie	Politechniki	Poznańskiej	
w	roku	akademickim	1940–1941.	Nie-
stety	wybuch	II	wojny	światowej	przy-
gotowania	do	jej	otwarcia	w	brutalny	
sposób	przerwał.

Laboratorium	maszynowe
Sala	maszyn

Laboratorium	elektrotechniczne
Dział	wysokiego	napięcia
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Warsztaty
Sala	tokarek

Laboratorium	chemiczne

Zbiory	części	maszyn
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Reaktywacja	działalności	uczelni	
w	1945	r.	przyniosła	przemianowanie	Pań-
stwowej	Wyższej	Szkoły	Budowy	Maszyn	
i	Elektrotechniki	na	Szkołę	Inżynierską	
z	trzema	wydziałami:	Budowy	Maszyn,	
Elektrycznym	i	Budownictwa.	Nie	ustały	
jednak	starania	o	ustanowienie	w	Po-
znaniu	politechniki.	Zawiązał	się	Komitet	
Organizacyjny	Politechniki	Poznańskiej,	
sformułowano	odpowiedni	memoriał	
i	opracowano	plan	działania.	Niedostatek	
samodzielnej	kadry	naukowo-dydaktycz-
nej,	stan	pomieszczeń	wyniszczonych	
wojną	i	brak	zaplecza	laboratoryjnego	był	
jednak	przeszkodą	trudną	do	pokonania.	

W	1953	r.	uczelnia	wzbogaciła	się	
o	nowy	budynek	–	przy	ulicy	Piotrowo	
powstał	gmach	Wydziału	Budownictwa.	
Również	w	tym	roku	powołano	Wydział	
Mechanizacji	Rolnictwa.	Pamiętający	
te	czasy	podkreślają,	że	profesorowie	
i	studenci	stworzyli	w	tamtych	latach	na	
uczelni	bardzo	dobry	klimat	do	pracy	i	na-
uki.	Możliwość	nauki	w	ojczystym	języku	
napełniała	dumą	studentów,	którzy	z	ra-
dością	nosili	bordowe	czapki	z	niebieskim	
otokiem	–	symbol	uczelni.

U	góry:		
Grupa	studentów	Politechniki	
noszących	charakterystyczni	czapki

Poniżej:		
Początki	powstania	
kampusu	Piotrowo	nad	Wartą
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Działania	poznańskiego	środowiska	
naukowego	na	rzecz	stworzenia	politech-
niki	przyniosły	sukces	w	1955	r.,	kiedy	to	
Szkoła	Inżynierska	decyzją	Ministra	Szkol-
nictwa	Wyższego	została	przekształcona	
w	Politechnikę	Poznańską.	Politechnika	
przejęła	infrastrukturę	Szkoły	Inżynierskiej	
–	wydziały	oraz	jednostki	międzywydzia-
łowe.	W	roku	1968	r.	powstał	kolejny	
wydział,	Wydział	Chemiczny.	W	1970	r.	
zreformowano	strukturę	uczelni	wyprowa-
dzając	w	miejsce	katedr	instytuty.	

Kolejne	lata	istnienia	zaowocowały	
rozbudową	uczelni	i	poszerzeniem	oferty	
kształcenia.	Tworzenie	nowych	wydziałów	
nabrało	tempa	po	zmianach	jakie	na-
stąpiły	w	kraju	w	latach	90-tych.	W	roku	
1997	powstał	Wydział	Fizyki	Technicznej,	
w	1999	Wydział	Architektury,	w	2001	Wy-
dział	Informatyki	i	Zarządzania	a	2006	Wy-
dział	Elektroniki	i	Telekomunikacji.

Budynek	Wydziału	Technologii	Chemicznej



1919

1921

20 kalendarium
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–	powołanie	Państwowej	Wyższej	Szkoły		
Budowy	Maszyn.	Pierwszym	dyrektorem		
został	inż.	Wiktor	Maćkowiak.

–	Memoriał	organizacji	technicznych	w	sprawie	
powołania	Politechniki	Poznańskiej
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Politechniki 
Poznańskiej

–	przekształcenie	Państwowej	Wyższej	Szkoły	
Budowy	Maszyn	w	Państwową	Wyższą		
Szkołę	Budowy	Maszyn	i	Elektrotechniki

–	 reaktywowanie	Państwowej	Wyższej	Szkoły	
Budowy	Maszyn	i	Elektrotechniki

–	powołanie	Szkoły	Inżynierskiej	z	wydziałami:	
Budowy	Maszyn,	Elektrycznym		
i	Budownictwa

–	utworzenie	Komitetu	Organizacyjnego		
Politechniki	Poznańskiej

–	powołanie	Wydziału	Mechanizacji	Rolnictwa

–	oddanie	do	użytku	gmachu	Wydziału		
Budownictwa	przy	ul.	Piotrowo	–	początki		
powstawania	Kampusu	Piotrowo



1955

1956

1967

1968

1970

1975

1995

22 kalendarium

–	przemianowanie	Szkoły	Inżynierskiej		
w	Politechnikę	Poznańską	

–	zatwierdzenie	struktury	organizacyjnej		
z	wydziałami:	Budowy	Maszyn,	Budownictwa,	
Elektrycznym,	Mechanizacji	Rolnictwa	oraz		
z	jednostkami	międzywydziałowymi

–	przyznanie	pierwszego	doktoratu		
honorowego	Politechniki	Poznańskiej		
profesorowi	Wiesławowi		
Ślebodzińskiemu

–	powstanie	Wydziału	Chemicznego

–	oddanie	do	użytku	gmachu	przy	ul.	Piotrowo	3	
(Wydział	Budowy	Maszyn)

–	oddanie	do	użytku	gmachu	przy	ul.	Piotrowo	3A	
(Wydział	Elektryczny)

–	przyjęcie	Politechniki	Poznańskiej	w	poczet	Konfe-
rencji	Szkół	Europejskich	CESAER	(Conference	of	
European	for	Advanced	Energineering	Education	
and	Research)



1996

1997

1999

2000

2001

2004

2006

2007
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–	przyjęcie	Politechniki	Poznańskiej	do	grona	uczelni	
autonomicznych

–	powstanie	Wydziału	Fizyki	Technicznej

–	powstanie	Wydziału	Architektury

–	Pierwszy	Powszechny	Zjazd	Absolwentów		
Politechniki	Poznańskiej

–	powstanie	Wydziału	Informatyki	i	Zarządzania

–	oddanie	do	użytku	Centrum	Wykładowo-	
-Konferencyjnego	Politechniki	Poznańskiej

–	powstanie	Wydziału	Elektroniki		
i	Telekomunikacji

–	utworzenie	Konwentu	Politechniki	Poznańskiej

–	zatwierdzenie	przez	Radę	Miasta	miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego,		
przewidującego	dalszy	rozwój	Kampusu	Piotrowo
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Poczet  rektorÓW
PolitecHniki  Poznańskiej

Bolesław
Orgelbrand
(1945–1955)

Roman
Kozak
(1955–1962)

Andrzej
Ryżyński
(1985–1990)

Bolesław
Wojciechowicz

(1972–1981)

Edmund
Tuliszka

(1981–1982)

Jarosław
Stefaniak
(1990–1993)

kalendarium
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Zbigniew
Jasicki
(1962–1969)

Wiktor
Jankowski
(1969–1972,
1983–1984)

Czesław
Królikowski

(1982–1983)

Tadeusz
Puchałka

(1984–1985)

Eugeniusz
Mitkowski
(1993–1999)

Jerzy
Dembczyński
(1999–2005)

kalendarium
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Budynek	Rektoratu	Politechniki	Poznańskiej
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Politechnika  
dzisiaj

uczelnia   
euroPejska

Dziś	Politechnika	Poznańska	oferuje	
kształcenie	na	dziewięciu	wydziałach,	pro-
wadzących	łącznie	23	kierunki	studiów.	
Na	uczelni	studiuje	prawie	20	tysięcy	stu-
dentów	studiów	I	i	II	stopnia,	studiów	dok-
toranckich	oraz	studiów	podyplomowych.	
O	ich	wykształcenie	troszczy	się	ponad	
1200	nauczycieli	akademickich,	w	tym	
240	profesorów	oraz	prawie	900	pracowni-
ków	administracyjnych	oraz	obsługi	tech-
nicznej.	

Misją	dzisiejszej	Politechniki	Poznań-
skiej	jest	kształcenie	wysoko	kwalifikowa-
nej	kadry	w	szeroko	rozumianej	inżynierii,	
w	ścisłym	związku	z	badaniami	naukowy-
mi,	rozwojem	technologii	i	innowacji,	we	
współpracy	z	gospodarką	i	społecznością.	
Realizacja	tak	określonej	misji	pozwala	
urzeczywistnić	wizję	Politechniki,	jako	czo-
łowego	w	kraju	uniwersytetu	technicznego,	
z	aspiracjami	do	bycia	partnerem	uczel-
ni	europejskich	pod	względem	jakości	
kształcenia	oraz	poziomu	badań	nauko-
wych.
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Politechnika	Poznańska	jako	pierw-
sza	z	polskich	uczelni	została	przyjęta	do	
grana	członków	CESAER-a	–	europejskiej	
organizacji	zrzeszającej	najlepsze	wyższe	
szkoły	techniczne	(Conference	of	Euro-
pean	Schools	for	Advanced	Engineering	
Education	and	Research).	

Jest	członkiem	SEFI	(Societe	Euro-
peenne	pour	la	Formation	des	Ingenieurs),	
EUA	(European	University	Association),	
ADUEM	(Alliance	of	Universities	for	De-
mocracy)	oraz	IAU	(International	Associa-
tion	of	Universities).
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nauka

Politechnika	Poznańska	stanowi	
ważny	ośrodek	badań	naukowych.	
Z	roku	na	rok	udział	środków	przezna-
czonych	na	badania	jest	coraz	więk-
szy.	

Silną	stroną	Uczelni	jest	kadra	pra-
cowników	naukowych.	Ich	osiągnięcia	
naukowe	i	publikacje	stanowią	ważny	
wkład	do	współczesnych	nauk	tech-
nicznych.	Wielu	młodych	pracowników	
i	doktorantów	zdobywa	stypendia	na-
ukowe	i	wyjeżdża	za	granicę	w	celu	
podniesienia	swoich	kwalifikacji	i	zdo-
bycia	nowych	doświadczeń.	
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Uczelnia	posiada	19	uprawnień	do	
nadawania	stopnia	doktora	(tym	15	w	na-
ukach	technicznych,	2	w	naukach	che-
micznych,	1	w	naukach	fizycznych	oraz	
1	w	naukach	ekonomicznych	w	dyscy-
plinie	nauki	o	zarządzaniu).	Oznacza	to,	
że	dzisiejsza	Politechnika	Poznańska	jest	
uczelnią	o	randze	uniwersytetu	technicz-
nego.	Ze	względu	na	tradycję	pozostaje	
jednak	wierna	nazwie,	którą	dumnie	nosi	
od	ponad	55	lat.	

Naukowcy	Uczelni	zdobywają	naj-
wyższe	państwowe	nagrody	naukowe.	
Fundacja	Nauki	Polskiej	premiująca	naj-
lepszych	polskich	uczonych	dwukrotnie	

wyróżniła	profesorów	naszej	Uczelni,	tzw.	
polskim	Noblem	–	w	roku	2000	prof.	Jana	
Węglarza,	a	w	roku	2005	prof.	Romana	
Słowińskiego.	Na	uwagę	zasługują	także	
zdobywane	przez	pracowników	Politech-
niki	Poznańskiej	nagrody	ministerialne,	
nagrody	resortowe	i	regionalne	oraz	na-
grody	i	odznaki	naukowe	miasta	Poznania.	
W	roku	2007	zespół	naukowców	z	Wydzia-
łu	Maszyn	Roboczych	i	Transportu,	wraz	
z	firmą	Solaris	został	laureatem	Nagrody	
Marszałka	Województwa	Wielkopolskiego	
w	konkursie	Innowacyjni dla Wielkopolski	
za	opracowanie	silnika	do	autobusu	o	na-
pędzie	hybrydowym.
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Wręczenie	doktoratu	honoris	causa	Politechniki	Poznańskiej	
prof.	Janowi	Węglarzowi	przez	Rektora	prof.	Adama	Hamrola,	

styczeń	2006

Profesorowie	Politechniki	Poznańskiej	
wielokrotnie	uzyskiwali	zaszczytne	tytuły	
doktora	honoris	causa:	prof.	zw.	dr	hab.	
inż.	Jan	Węglarz	–	doktor	h.c.	Akademii	
Górniczo-Hutniczej	w	Krakowie,	Politechni-
ki	Szczecińskiej,	Politechniki	Częstochow-
skiej,	Politechniki	Poznańskiej,	Politechniki	
Gdańskiej,	Politechniki	Śląskiej	i	Uniwer-
sytetu	Zielonogórskiego;	prof.	zw.	dr	hab.	
Czesław	Cempel	–	doktor	h.c.	Akademii	
Górniczo-Hutniczej	w	Krakowie	i	Poli-
techniki	Szczecińskiej;	prof.	dr	hab.	inż.	
Roman	Słowiński	–	doktor	h.c.	Politechniki	
w	Mons,	Uniwersytetu	Paryskiego	Dauphi-
ne,	Uniwersytetu	Technicznego	w	Chanii	
na	Krecie;	prof.	dr	inż.	Kazimierz	Wieczo-
rowski,	prof.	zw.	dr	hab.	inż.	Bolesław	
Wojciechowicz	–	doktorzy	h.c.	Dońskiego	
Państwowego	Uniwersytetu	Technicznego	
w	Rostowie	nad	Donem;	prof.	dr	hab.	inż.	
Jacek	Błażewicz	–	doktor	h.c.	Uniwer-	
sytetu	w	Siegen,	prof.	dr	hab.	inż.	Oleg		

Kapliński	–	doktor	h.c.	Politechniki	Wi-
leńskiej;	prof.	dr	inż.	Zdzisław	Kośmicki	
–	doktor	h.c.	Akademii	Rolniczej	w	Szcze-
cinie.

Uczelnia	dobrze	wpisuje	się	w	krajo-
braz	wyższego	szkolnictwa	w	Europie	i	na	
świecie.	Zawdzięcza	to	indywidualnym	
kontaktom	pracowników	naukowych	oraz	
umowom	zawartym	z	wieloma	instytucja-
mi	naukowymi	z	całego	świata.	Szcze-
gólnie	owocnie	rozwija	się	współpraca	
z	Polytechnique	de	Mons	–	Belgia,	Ecole	
Nationale	d’Ingénieurs	de	Metz	–	Francja,	
Brandenburgische	Technische	Universität	
Cottbus,	Leibniz	Universität	Hannover,	
Dresden,	Technische	Universität	München	
–	Niemcy	oraz	University	of	Žilina	–	Słowa-
cja	i	Technical	University	of	Crete.
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U	góry:		
Rektor	PP	prof.	Adam	Hamrol	przyjmuje		
do	akademickiego	grona	kolejnych	studentów

Poniżej:	
Przygotowania	do	uroczystości		
wręczenia	doktoratu	honoris	causa	PP

Uroczystego	wręczenia	dyplomu	
ukończenia	studiów	doktoranckich
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edukacja

fot.	H.	Kurek

Oferta	dydaktyczna	Politechniki	Po-
znańskiej	jest	nowoczesna,	szeroka	i	do-
stosowana	do	wymogów	stawianych	przez	
pracodawców	nie	tylko	krajowych	ale	
i	zagranicznych.	Uczelnia	oferuje	studia	na	
ponad	90	specjalnościach	prowadzonych	
na	23	kierunkach	studiów.	Studenci	wybie-
rają	studia	na	naszej	Uczelni	ze	względu	

na	wysoki	poziom	nauczania,	doskonale	
przygotowaną	kadrę.	a	także	możliwość	
pełnego	realizowania	swoich	naukowych	
i	pozanaukowych	zainteresowań	oraz	
przyjazną	atmosferę.	
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Sumo	Robotów	–	impreza		
promująca	naukę	i	edukację

Ogromne	możliwości	realizo-
wania	swoich	intelektualnych	za-
interesowań	dają	studentom	koła	
naukowe.	Obecnie	działa	ich	po-
nad	50.	Na	szczególną	uwagę	za-
sługują	imprezy,	przyciągające	całe	
rzesze	studentów	nie	tylko	z	Poli-
techniki,	a	należą	do	nich	między	
innymi	organizowane	przez	Centrum	
Promocji	Inżyniera	coroczne	Targi	
Pracy,	ułatwiające	młodym	ludziom	
kontakt	z	pracodawcą	i	start	na	ryn-
ku	pracy.	Ciekawym	wydarzeniem	
popularyzującym	naukę	i	edukację	
są	coroczne	zawody	Sumo	Robotów	
od	lat	związane	z	Kołem	Naukowym	
Automatyki	i	Robotyki	CybAir.
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Studenci	Politechniki	od	lat	odnoszą	
sukcesy	w	prestiżowych	międzynaro-
dowych	konkursach.	Wśród	najbardziej	
spektakularnych	zwycięstw	studentów	PP	
są	wysokie	lokaty	w	Międzynarodowym	
Konkursie	Projektowania	Systemów	Kom-
puterowych	CSIDC.	Poznańscy	studenci	
od	początku	istnienia	konkursu	znajdo-
wali	się	w	ścisłym	finale.	Zdobyli	I	miejsce	
w	2001	i	2004,	II	miejsce	w	2002	i	2005	
roku,	III	miejsce	w	2000	roku.	Najwięk-
szy	rozgłos	medialny	przyniosły	zwycię-
stwa	studentów	informatyki	w	światowym	
konkursie	informatycznym	Imagine	Cup	
organizowanym	co	roku	przez	firmę	Micro-
soft,	a	studenci	święcili	sukcesy	podczas	

Prestiżowa	wygrana		
studentów	Politechniki	Poznańskiej		

–	I	miejsce	w	międzynarodowym	konkursie		
informatycznym	Imagine	Cup	w	Japonii	(2005	r.)

finałów	w	Japonii,	Korei,	Francji	i	Egipcie.	
Ostatnim	sukcesem	na	zawodach	Imagine	
Cup	było	I	miejsce	w	konkursie	im.	Pierw-
szej	Damy	Egiptu	Suzanne	Murabak	dla	
poznańskiego	zespołu,	w	składzie	którego	
byli	studenci	PP.	

Powodzeniem	dla	naszych	studentów	
zakończył	się	finał	światowych	zawodów	
AeroDesign	Kalifornia	2009	w	projektowa-
niu	i	budowaniu	samolotów	(ósme	miejsce	
w	świecie,	pierwsze	w	Europie).	
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Kolejnym	triumfem	studentów	naszej	
uczelni	było	I	miejsce	w	2005	r.	w	między-
narodowym	konkursie	programistycznym	
Challenge	24	w	Budapeszcie	oraz	GRID	
CONTEST	we	Francji	

Nasi	studenci	zwyciężają	w	kon-
kursach	architektonicznych	zarówno	na	
arenie	polskiej	jak	i	zagranicznej	czego	
dowodem	było	między	innymi	I	miejsce	
w	2003	r.	w	konkursie	„Dom	ze	szkła”	or-
ganizowanym	przez	firmę	Pilkington	i	ma-
gazyn	„Architecture	Today”.	

Studenci	naszej	politechniki	dostają	
się	również	do	finałów	innych	światowych	
konkursów	np.	Konkursu	Prac	Młodych	Na-
ukowców	Unii	Europejskiej	(Paryż	2009).	
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Na	Uczelni	wdrożono	już	w	roku	
1999/2000	Europejski	System	Transferu	
Punktów	(ECTS),	który	jest	podstawą	wy-
miany	studentów	z	najlepszymi	uczelniami	
w	Europie	w	ramach	programu	Lifelong	
Learning	Programme	–	Erasmus	(dawniej:	
Socrates-Erasmus).	W	latach	1999–2008	
z	programu	tego	skorzystało	ponad	
1500	studentów	naszej	Politechniki	Po-
znańskiej.	

Proces	kształcenia	na	Politechnice	
Poznańskiej	jest	wspierany	środkami	
z	funduszy	strukturalnych.	Spektakularnym	
przykładem	jest	projekt	nazwany	„Era	in-
żyniera”	w	ramach	którego	uruchomiono	
między	innymi	dwie	nowe	specjalności:	
silniki	lotnicze	oraz	transport	lotniczy.
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ŻYcie  studenckie

Każdy	student	znajdzie	dla	siebie	pole	
do	działania	w	jednej	z	wielu	istniejących	
na	Politechnice	Poznańskiej	organizacji	
studenckich.	Oferują	one	możliwość	rea-
lizowania	ambicji	sportowych	np.	Akade-
micki	Klub	Górski	„Halny”,	Klub	Żeglarski	
AZS	czy	Automobilklub	Poznański	oraz	
społecznych.	

Na	uwagę	zasługuje	kilkakrotnie	już	
organizowana	przez	Niezależne	Zrze-
szenie	Studentów	i	Regionalne	Centrum	
Krwiolecznictwa	Wampiriada	–	akcja	ho-
norowego	oddawania	krwi.

Reprezentacja	Politechniki	Poznańskiej		
na	międzynarodowych	zawodach
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Aktywny	jest	na	naszej	Uczelni	Samo-
rząd	Studentów.	To	on	jest	organizato-
rem	takich	imprez	jak	Polibuda	Open	Air	
(POA),	największego	święta	studenckiego	
jakim	są	Juwenalia	oraz	uroczystych	abso-
lutoriów.	Przedstawiciele	samorządu	Poli-
techniki	są	aktywni	nie	tylko	w	działaniach	
regionalnych,	ale	także	są	wybierani	do	
władz	krajowych.	Politechnika	Poznańska	
ma	silną	reprezentację	w	Parlamencie	Stu-
dentów	Rzeczpospolitej	i	to	właśnie	nasz	
student	został	w	2009	r.	Przewodniczącym	
Forum	Uczelni	Technicznych.

Studenckie	Juwenalia		
organizowane	na	ulicach	Poznania

Koncert	z	okazji	Nocy	Naukowców		
z	udziałem	studentów	Politechniki	
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Politechniczny	Chór	Męski	„Cantamus”

W	świadomości	poznaniaków	i	całe-
go	niemalże	globu	zaistniał	funkcjonujący	
od	1973	r.	Zespół	Tańca	Ludowego	„Po-
ligrodzianie”,	prezentujący	autentyczny	
folklor.	Zespół	był	gościem	wielu	festiwali	
folklorystycznych	i	spotkań	stowarzyszeń	
kulturalnych.	Młodzi	tancerze	i	śpiewacy	
zostali	przyjęci	przez	Jana	Pawła	II,	bur-
mistrza	Nowego	Jorku	i	koncertowali	na	
rzecz	UNESCO.	Odnosząc	liczne	sukcesy	
w	Polsce	i	na	świecie	„Poligrodzianie”	stali	
się	doskonałą	wizytówka	uczelni.	

Również	wysoko	oceniany	Chór	Męski	
„Cantamus”,	mający	w	swoim	dorobku	
kilkaset	zagranicznych	tras	koncertowych,	
nagrania	dla	radia	i	telewizji,	jest	dumą	
uczelni.	Triumfy	święci	także	kameralny	
chór	mieszany	„Volantes	Soni”	posia-
dający	w	repertuarze	muzykę	sakralną,	
folklorystyczną,	współczesną	oraz	utwory	
gregoriańskie	w	nowych	aranżacjach.

Zespół	Tańca	Ludowego		
„Poligrodzianie”

PolitecHnika  dzisiaj
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Studenckie	Radio	„Afera”

Na	uczelni	działa	z	ogromnym	powo-
dzeniem	studenckie	radio	„Afera”,	jedno	
z	trzech	tego	typu	w	Polsce.	Program	
przygotowuje	głównie	zespół	studentów	
Politechniki.	Atutami	radia	są	informacje	
o	studiach,	życiu	kulturalnym	Poznania	
i	mnóstwo	dobrej	muzyki.	„Afera”	współor-
ganizuje	i	patronuje	wielu	imprezom	kultu-
ralnym.

Sukcesami	poszczycić	się	może	ist-
niejący	od	1919	r.	Akademicki	Związek	
Sportowy.	Studenci	w	nim	zrzeszeni	zaj-
mują	czołowe	miejsca	w	Mistrzostwach	
Polski	Politechnik,	Mistrzostwach	Polski	
Szkół	Wyższych	i	Mistrzostwach	Akade-
mickich	Wielkopolski.	Dzięki	temu	Poli-
technice	Poznańskiej	przyznano	niedawno	
II	miejsce	jako	najbardziej	usportowionej	
uczelni	w	Polsce.	W	latach	2006–2008	
Uczelnia,	w	trosce	o	przyszłość	poznań-

skiej	koszykówki,	roztoczyła	patronat	nad	
Klubem	Koszykówki	Politechnika	Po-
znańska,	który	obecnie	występuje	w	roz-
grywkach	ekstraklasy	jako	PGB	Basket	
Poznań.	Z	powodzeniem	w	rozgrywkach	
II-ligowych	występuje	do	dzisiaj	drużyna	
koszykarska	studentów.	



44



45



46 PolitecHnika  W  środoWisku  Poznańskim

Politechnika

Port	Lotniczy	Poznań–Ławica,
fot.	Grzegorz	Machowiak

Politechnika	Poznańska	zawsze	była	
obecna	w	życiu	Poznania	i	Wielkopolski.	
Pracownicy	Uczelni	służą	swoją	wiedzą	
i	doświadczeniem,	występując	jako	eks-
perci	w	przedsiębiorstwach	produkcyj-
nych,	w	biznesie.	Są	często	obecni	przy	
inwestycjach	związanych	z	rozwojem	
Poznania.	Wielu	Wielkopolan	mieszka	
i	pracuje	w	budynkach	zaprojektowanych	
przez	architektów	z	Politechniki,	jak	cho-
ciażby	Port	Lotniczy	Ławica,	politechnicz-

ne	Centrum	Wykładowo-Konferencyjne,	
Wojewódzki	Sąd	Administracyjny,	a	także	
nowoczesne	osiedla	mieszkaniowe	czy	
centra	handlowe.	

Transfer	technologii	i	rozwiązań	in-
nowacyjnych	z	Politechniki	Poznańskiej	
wspiera	nie	tylko	poznańskie	przedsię-
biorstwa	i	firmy.	Wykorzystywanie	poten-
cjału	intelektualnego	uczelni	i	wdrażanie	
nowych	technologii	przyczynia	się	do	
rozwoju	innowacyjnych	firm	i	instytucji.	
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w środowisku
poznańskim
Wiedza	i	pomysłowość	naukowców	za-
owocowały	szeroką	współpracą	i	zna-
czącymi	wdrożeniami	m.in.	w	takich	
firmach	jak:	Volkswagen	Poznań	Sp.	
z	o.o.,	H.Cegielski	-	Poznań	S.A.,	JAFO	
Jarocińska	Fabryka	Obrabiarek	S.A.,	
Aesculap	Chifa	sp.	z	o.o.	Nowy	Tomyśl,	
Famot	Pleszew	S.A.,	Solaris	Bus	&	Co-
ach	S.A.	w	Bolechowie,	Dalkia	Poznań	
S.A.,	ALMA	S.A.,	Miejskie	Przedsię-
biorstwo	Komunikacyjne	w	Poznaniu	
Sp.	z	o.o.,	Elektromontaż	Poznań	S.A.,	
GlaxoSmithKline	S.A.,	Amica	Wronki	
i	innych.	

Szczególną	rolę	odgrywa	w	Po-
litechnice	Poznańskiej	informatyka.	
Kadra	naukowa	uczelni	ma	ogromne	
zasługi	w	tworzeniu	Poznańskiego	Cen-
trum	Superkomputerowo-	Sieciowego,	
które	opracowało	m.in.	projekt	„Pionier”	
będący	realizacją	polskiego	internetu	
optycznego,	czyli	sieci	komputerowej	
o	bardzo	wysokiej	przepustowości.	

Politechniczna	informatyka	za-
słynęła	również	ze	spektakularnych	
zastosowań	swoich	badań	np.	takich	
jak	wdrożenie	systemu	informatycznej	
obsługi	szpitali	„Eskulap”.	
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Widok	na	most	Rocha,	łączący		
kampus	Piotrowo	z	Centrum	Poznania

Warto	wspomnieć	o	opracowanym	
przez	Polskie	Centrum	Superkomputero-
wo-Sieciowe	systemie	bibliotek	cyfrowych	
dLibra.	Z	systemu	tego	korzysta	Biblioteka	
Główna	PP	stając	się	wzorem	do	naślado-
wania	dla	innych.	Zbiory	Biblioteki	Głównej	
PP	współtworzą	Wielkopolską	Bibliotekę	
Cyfrową,	z	której	zasobów	można	wygod-
nie	i	powszechnie	korzystać.	

O	sukcesach	naukowców	i	studentów	
informatyki	jest	głośno	na	całym	świecie.	
Ich	wiedza	i	zaangażowanie	stanowią	
ogromny	potencjał	Poznania.	

Studenci	Politechniki	stanowią	ponad	
14%	ogólnej	liczby	studentów	Poznania.	
Stają	się	elitą	intelektualną,	kształtują	wize-
runek	i	zwiększają	dochód	miasta.	

Znaczenie	ma	także	potencjał	lokalo-
wy	uczelni.	Lokalizacja	kampusu	Piotrowo,	
a	zwłaszcza	nowego	Centrum	Wykłado-
wo-Konferencyjnego,	stwarza	szanse	dla	
Poznania.	Umożliwi	w	przyszłości	dal-
sze	ożywienie	terenów	nadwarciańskich	
i	włączenie	ich	w	strukturę	przestrzenno-
funkcjonalną	miasta.	Możliwe	będzie	rów-
nież	połączenie	tych	terenów	z	głównymi	
miejskimi	szlakami	turystycznymi.	Centrum	
Wykładowo-Konferencyjne	jest	obiektem	
służącym	całemu	środowisku	akademi-
ckiemu.

Ale	Politechnika	to	nie	tylko	kształce-
nie,	badania	naukowe,	technologie	i	zaple-
cze	lokalowe.	Dla	mieszkańców	Poznania	
istotny	jest	potencjał	kulturalny	Politech-
niki.	Młodzi	poznaniacy	chętnie	słuchają	
politechnicznego	studenckiego	Radia	
„Afera”.	
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Noc	Naukowców	
na	Politechnice	Poznańskiej

Studenci	i	pracownicy	aktywnie	włą-
czają	się	w	organizację	Poznańskiego	
Festiwalu	Nauki	i	Sztuki,	służą	pomocą	
w	przedsięwzięciach	sportowych	i	kultu-
ralnych.	Ogromnym	sukcesem	okazała	
się	Noc	Naukowców	organizowana	przez	
naszą	uczelnię	od	2007	roku.	Ta	europej-
ska	impreza	gromadzi	co	roku	kilkanaście	
tysięcy	ludzi	na	Politechnice	Poznańskiej.	
Możliwość	poznania	tajników	badań	na-
ukowych	przedstawionych	w	ciekawej	for-
mie	jest	fascynującym	przeżyciem	tak	dla	
młodych	jak	i	dla	starszych.	

Politechnika	zawdzięcza	wiele	swe-
mu	miastu	i	odwdzięcza	się	znaczącym	
wkładem	w	historię	oraz	rozwój	miasta	
i	regionu.
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Lokalizacje
i struktura

PoliGrÓd

Politechnika	Poznańska	jest	zlokalizowana	w	czte-
rech	miejscach	w	Poznaniu.	Rektorat	i	siedziba	admi-
nistracji	uczelni	znajduje	się	na	Wildzie	–	przy	placu	
Marii	Skłodowskiej-Curie,	część	wydziałów	przy	ulicy	
Strzeleckiej	i	Nieszawskiej.	Większość	wydziałów	jed-
nak	ma	swoje	siedziby	nad	prawym	brzegiem	Warty,	
przy	ulicach	Piotrowo	i	Bedrychowo.	Pracownicy	i	stu-
denci	mają	tu	do	dyspozycji	m.in.	laboratoria,	sale	
wykładowe,	domy	studenckie	i	boiska	sportowe.	

Kampus	Piotrowo	usytuowany	jest	w	bardzo	
dobrym	miejscu	z	punktu	widzenia	komunikacyj-
nego	-	blisko	centrum	i	Starego	Rynku.	Ma	dogod-
ne	połączenia	z	miastem,	wokół	ścieżki	rowerowe,	
a	dodatkowo	w	pobliżu	znajduje	się	ulubiony	przez	
poznaniaków	teren	rekreacyjny	–	kompleks	Malta.
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BIURO  REKTORA
60-965	Poznań,	Pl.	M.	Skłodowskiej-Curie	5

tel.:	61	665	36	39,	61	833	28	33

fax:	61	665	36	35

e-mail:	biuro.rektora@put.poznan.pl

DZIAŁ  PROMOCJI
60-965	Poznań,	Pl.	M.	Skłodowskiej-Curie	5

tel.:	61	665	36	10

fax:	61	665	37	52

e-mail:	dzial.promocji@put.poznan.pl
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Wydziały

WYDZIAŁ 
ARCHITEKTURY
60-965	Poznań,	ul.	Nieszawska	13C

tel.:	61	665	32	55

e-mail:	office_darf@put.poznan.pl

Kierunek	studiów:		

Architektura	i	urbanistyka

WYDZIAŁ  BUDOWY  MASZYN 
I  ZARZĄDZANIA
60-965	Poznań,	ul.	Piotrowo	3

tel.:	61	665	23	62,	61	665	23	60

e-mail:	office_dmef@put.poznan.pl

Kierunki	studiów:	Inżynieria	materiałowa,		

Mechanika	i	budowa	maszyn,	Mechatronika,	Zarządzanie	i	inżynieria	produkcji

WYDZIAŁ  BUDOWNICTWA 
I  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA
60-965	Poznań,	ul.	Piotrowo	5

tel.:	61	665	24	10,	61	665	24	13

e-mail:	office_dceeaf@put.poznan.pl

Kierunki	studiów:		

Budownictwo,	Inżynieria	środowiska
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WYDZIAŁ  ELEKTRONIKI  
I  TELEKOMUNIKACJI
60-965	Poznań,	ul.	Piotrowo	3A

tel.:	61	665	22	93,	61	665	22	91

e-mail:	office_et@put.poznan.pl

Kierunki	studiów:		

Elektronika	i	telekomunikacja,	Techniczne	zastosowania	internetu

WYDZIAŁ 
FIZYKI  TECHNICZNEJ
60-965	Poznań,	ul.	Nieszawska	13A

tel.:	61	665	31	60,	61	665	32	00

e-mail:	office_dtpf@put.poznan.pl

Kierunki	studiów:		

Edukacja	techniczno-informatyczna,	Fizyka	techniczna

WYDZIAŁ 
ELEKTRYCZNY
60-965	Poznań,	ul.	Piotrowo	3A

tel.:	61	665	25	41,	61	665	25	39

e-mail:	office_deef@put.poznan.pl

Kierunki	studiów:		

Automatyka	i	robotyka,	Elektrotechnika,	Energetyka,	Informatyka,	Matematyka
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WYDZIAŁ 
TECHNOLOGII  CHEMICZNEJ
60-965	Poznań,	ul.	Piotrowo	3

tel.:	61	665	23	52,	61	665	23	51

e-mail:	office_dctf@put.poznan.pl

Kierunki	studiów:		

Inżynieria	chemiczna	i	procesowa,	Technologia	chemiczna,	Technologie	ochrony	środowiska

WYDZIAŁ  MASZYN  ROBOCZYCH 
I  TRANSPORTU
60-965	Poznań,	ul.	Piotrowo	3

tel.:	61	665	23	57,	61	665	23	55

e-mail:	office_dwmtf@put.poznan.pl

Kierunki	studiów:		

Mechanika	i	budowa	maszyn,	Transport

WYDZIAŁ  INFORMATYKI 
I  ZARZĄDZANIA
60-965	Poznań,	ul.	Strzelecka	11

tel.:	61	665	34	20,	61	665	34	23

e-mail:	office_dcsmf@put.poznan.pl

Kierunki	studiów:		

Automatyka	i	zarządzanie,	Informatyka,	Inżynieria	bezpieczeństwa,	Logistyka,	Zarządzanie


