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wy dzia łów PBŚ po sia da upraw nie nia do nada -
wa nia stop nia na uko we go dok to ra, a czte ry 
tak że do nada wa nia stop nia dok to ra ha bi li to -
wa ne go z rów no cze sną moż li wo ścią prze pro -
wa dza nia po stę po wa nia o nada nie ty tu łu na -
uko we go pro fe so ra. Trwa ją pra ce 
nad utwo rze niem no we go wy dzia łu – Wy dzia -
łu Sztuk Pro jek to wych. Jed nost ka po wsta nie 
na ba zie do tych cza so wych do świad czeń, ka dry 
i in fra struk tu ry zwią za nej z wzor nic twem oraz 
ar chi tek tu rą wnętrz. 

Po li tech ni ka Byd go ska kształ ci stu den tów 
na 35 kie run kach. Jej mu ry opu ści ło do tych czas 
po nad 70 tys. ab sol wen tów. W ofer cie ja ko no -
wo ści po ja wi ły się kie run ki prak tycz ne – Ener -
ge ty ka i In ży nie ria Far ma ceu tycz na. Re ali zo wa -
ne są one we współ pra cy z wio dą cy mi 
w re gio nie fir ma mi. 

To naj więk sza uczel nia tech nicz na w wo je -
wódz twie ku jaw sko -po mor skim. Jej po cząt ki 
to 1951 rok: po wo ła nie Wie czo ro wej Szko ły 
In ży nier skiej – pierw szej w Byd gosz czy szko ły 
wyż szej. Rok 1964 to już Wyż sza Szko ła In ży -
nier ska, a po ko lej nych 10 la tach – Aka de mia 
Tech nicz no -Rol ni cza. W 2006 ro ku po wsta je 
Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy.  

 
Zmie nia się nie tyl ko na zwa 

Obec nie na stu diach I i II stop nia PBŚ kształ -
ci się oko ło 6 tys. stu den tów. Na uczel ni jest 10 
ewa lu owa nych dys cy plin na uko wych, z cze go 5 
w umię dzy na ro do wio nej Szko le Dok tor skiej. 
Ka drę dy dak tycz no -na uko wą sta no wi 566 na -
uczy cie li aka de mic kich w tym: 58 pro fe so -
rów, 127 dok to rów ha bi li to wa nych, 299 dok -
to rów i 82 ma gi strów. Sześć z sied miu 

 
Ja sno spre cy zo wa ny kie ru nek roz wo ju 

Uczel nia kształ ci in ży nie rów od sa me go po cząt -
ku swo je go ist nie nia. Po wsta nie Po li tech ni ki jest 
na tu ral ną kon se kwen cją trans for ma cji. Po przez 
zmia nę na zwy pod kre ślo no tech nicz ny ro -
do wód i cha rak ter uczel ni oraz ja sno spre -
cy zo wa no kie ru nek roz wo ju. Po li tech ni ka jest 
tak że od po wie dzią na ocze ki wa nia oto cze nia biz -
ne so wo -go spo dar cze go. Po li tech ni ka to no wa, 
sil na mar ka, a wraz z nią wzmac nia się aka de mic -
ki cha rak ter Byd gosz czy i wo je wódz twa. 

O zmia nie na zwy uczel ni mó wio no od daw -
na. Czyn no ści for mal ne po prze dzi ła ogól no -
uczel nia na dys ku sja za koń czo na re fe ren dum. 
Aż 83,2% gło su ją cych opo wie dzia ło się 
za zmia ną na zwy uczel ni na Po li tech ni kę Byd -
go ską. Wkrót ce po tym po par cie swe wy ra zi ły 
tak że Se nat i Ra da Uczel ni. Ini cja ty wa zna la zła 
rów nież zro zu mie nie władz cen tral nych oraz 
władz mia sta i re gio nu. Ca ły pro ces le gi sla cyj -
ny prze biegł nie spo dzie wa nie szyb ko. 20 ma ja 
pro jekt usta wy przy jął Sejm Rze czy po spo li tej 
Pol skiej, a 18 czerw ca Se nat. 23 czerw ca 2021 
r. Pre zy dent RP An drzej Du da pod pi sał Usta -
wę. Już 14 lip ca Se nat UTP na nad zwy czaj nym 
po sie dze niu za twier dził w sta tu cie zmia nę na -
zwy Uczel ni oraz no we lo go, go dło i sys tem 
iden ty fi ka cji wi zu al nej. 
 
In ter dy scy pli nar nie i prak tycz nie 

Opie ra jąc się na do świad cze niach wszyst kich 
sied miu do tych cza so wych wy dzia łów, za rów -
no tech nicz nych jak i przy rod ni czych, Po li tech -
ni ka bę dzie roz wi jać kie run ki in ter dy scy pli nar -
ne. Pla no wa ne jest suk ce syw ne po sze rza nie 
ofer ty dy dak tycz nej w ści słej współ pra cy z oto -

re ali zu je stra te gię kon so li da cji w for doń skim 
kam pu sie. Do ce lo wo kam pus ma słu żyć nie tyl -
ko spo łecz no ści aka de mic kiej, in sty tu cjom czy 
fir mom współ pra cu ją cym z uczel nią, ale rów -
nież miesz kań com Byd gosz czy. 

 
Bu do wa nie aka de mic kiej Byd gosz czy 

Wła dze Po li tech ni ki upa tru ją du żą szan sę we 
współ pra cy z in ny mi byd go ski mi uczel nia mi  

w ce lu bu do wa nia aka de mic kie go cha rak te ru 
mia sta. Po trzeb ne są wspól ne dzia ła nia ukie -
run ko wa ne na to, aby mło dzież z re gio nu wy -
bie ra ła Byd goszcz ja ko miej sce do stu dio wa nia 
i roz wi ja nia swo ich za in te re so wań. Aby byd go -
skie uczel nie w co raz więk szym stop niu by ły 
wy bie ra ne tak że przez przy szłych stu den tów 
spo za wo je wódz twa. Roz wią za niem mo że być 
mię dzy in ny mi pro wa dze nie wspól nych dzia łań 
pro mo cyj nych lub stwo rze nie wspól nych na -
rzę dzi re kru ta cyj nych re ali zo wa nych 
przy wspól nym za an ga żo wa niu uczel ni. 
Świat po trze bu je in ży nie rów! Po li tech ni ka 

Byd go ska wy da je się być na tu ral nym i oczy wi -
stym uzu peł nie niem ba zy dy dak tycz no -na uko -
wej w re gio nie u bo ku dwóch du żych uni wer -
sy te tów. Jej si łą ma być in ter dy scy pli nar ność 
i współ pra ca z go spo dar ką. 

cze niem biz ne so wo -go spo dar czym w od po -
wie dzi na po trze by zmie nia ją ce go się ryn ku 
pra cy dla in ży nie rów. Wzmac nia ne bę dą kie -
run ki re ali zo wa ne z prak ty ka mi z re gio nu i ca -
łej Pol ski.  

Pod szyl dem Po li tech ni ki Byd go skiej uczel nia 
chce roz wi jać współ pra cę mię dzy na ro do wą.  

W pla nach jest m.in. utwo rze nie de dy ko wa -
ne go kie run ku dla stu den tów z kra jów azja tyc -
kich. Po li tech ni ka Byd go ska ma być miej scem 
spo tkań in no wa to rów, lu dzi kre atyw nych.  

 
No we in we sty cje 

W pa rze z ofer tą kształ ce nia roz wi ja się rów -
nież in fra struk tu ra na uko wo -dy dak tycz na Po li -
tech ni ki. Obec nie na te re nie for doń skie go 
kam pu su trwa bu do wa no we go bu dyn ku dy -
dak tycz ne go. Na po wierzch ni oko ło 4700 m2 
znaj dą się no wo cze śnie wy po sa żo ne sa le dy -
dak tycz ne, la bo ra to ria oraz wie lo funk cyj na au -
la dla bli sko 600 osób. Bu do wa po trwa 
do wrze śnia 2022 ro ku. 

Roz po czę to tak że bu do wę Aka de mic kie go 
Cen trum Spor tu. To ko lej ny du ży obiekt, 
w któ rym znaj dą się wie lo funk cyj ne bo iska, si -
łow nia, ścian ki wspi nacz ko we, sa le do fit nes su, 
tań ca czy re ha bi li ta cji. Uczel nia kon se kwent nie 
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Po li tech ni ka Byd go ska im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich jest naj młod szą pol ską po li tech ni ką 
utwo rzo ną na mo cy usta wy z dnia 20 ma ja 2021 r. o zmia nie na zwy  

Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze go im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich w Byd gosz czy. 

ŚWIAT POTRZEBUJE  
INŻYNIERÓW!
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