
Kierunek uruchomiony w 2013 roku 

Interdyscyplinarny: Wydział 
Ekonomiczny oraz Wydział Chemii, 
Katedra Technologii środowiska 

Bardzo praktyczne podejście –
studenci opracowują projekty 
biznesowo technologiczne 

Prace dyplomowe - opracowywane 
w zespołach (możliwe wykonanie 
jednoosobowe) 

Nauczanie – tok biznesowy i tok 
technologiczny (przyjazny dla 
wszystkich)

Partnerstwo i otwartość – jesteśmy 
otwarci na pomysły i  potrzeby 
studentów 

Idea kierunku – rozwinąć pasje 
studentów w pomysł na ciekawe 
życie… 

Biznes i Technologia Ekologiczna 

Pomysł na Ciekawe Życie 

1
Kierunek dla Ludzi z Pasją… 



Wspieramy pomysły naszych 
studentów i pomagamy im je 
rozwijać w projekty biznesowo-
technologiczne

Akceptujemy różne rodzaje 
biznesu ale muszą być związane ze 
sferą ekologiczną i zdrowego stylu 
życia

Profesjonalnie przygotowujemy 
do pełnienia funkcji projektanta 
firmy, szefa biznesu,  kierownika 
zespołu i „człowieka od 
wszystkiego” w firmie 

Oczekujemy: zaangażowania, 
pozytywnego podejścia, poczucia 
humoru, zamiłowania do pracy 
terenowej i praktycznej 

Biznes i Technologia Ekologiczna 

Ile jesteśmy w stanie zrobić dla Ciebie?  
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Uruchomiliśmy w 2017 roku 
projekt:  „Bałtyckie Trasy 
Przyrodnicze i Kulturowe. Rozwój 
Infrastruktury dla Turystyki 
Zrównoważonej w Regionie 
Południowego Bałtyku”. Trwa do 
2020

Zaprojektujemy trasy i podróże 
marzeń i będziemy je testować –
zostań testerem technologii turystyki 
outdoorowej (nasze trasy to 
windsurfing exploration

i kayaking south baltic) 

Pracujemy nad projektem 
ekosystemów biznesowych, w tym 
w biznesie ekologicznym – dajemy 
inspiracje do tematów, projektów i 
start-upów

Organizujemy wycieczki, wyjazdy 
terenowe i spotkania z ciekawymi 
ludźmi 

Biznes i Technologia Ekologiczna 

Możesz być testerem naszych projektów…
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Kończąc nasz kierunek możesz 
pracować  terenowo, koncepcyjne w 
domu, na własny rachunek czy też w 
korporacji – nie musisz jednak zostać 
częścią Mordoru, nie musisz 
uczestniczyć w wyścigu szczurów

Uczynimy z Ciebie osobę mobilną, 
otwartą i ciekawą świata. Zostaniesz 
odkrywcą! 

Dodamy Ci odwagi do odkrywania 
świata ludzi, biznesu i technologii. Ten 
Świat stoi przed tobą otworem! 

Pomożemy Ci wybrać właściwe 
rozwiązania, metody działania i 
procesy biznesowe i technologiczne 
do wykorzystania   

Ten Kierunek uratuje ciebie przed 
biurowością i otworzy na realny 
biznes i kontakty z ludźmi

90% naszych studentów znajduje 
ciekawą pracę podczas studiów. 
Pomagamy im godzić prace z nauką 

Biznes i Technologia Ekologiczna 

Nie musisz pracować w centrum finansowo-księgowym! 
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Wielu studentów obawia się czy dadzą 
radę wymaganiom technologicznym czy 
ekonomicznym 

Wychodzimy z założenia, że można 
korzystać z technologii a niekoniecznie ją 
projektować – uczymy korzystania z 
technologii i projektowania biznesu 

Nasz kierunek jest idealny dla kobiet i 
mężczyzn ponieważ pokonuje bariery 
związane z trudnościami zrozumienia 
właściwymi dla każdej płci. Pokonujemy 
stereotypy płci. 

Technologia może być łatwa jeśli jest 
tylko dobrze wytłumaczona. My to 
skutecznie robimy. 

Humanizujemy nauczanie nauk ścisłych 
i dodajemy precyzji do nauk 
humanistycznych 

Naszymi absolwentami byli studenci po 
filologii angielskiej, humanistyce, 
ochronie środowiska, chemii, ekonomii , 
zarządzaniu, politologii i wielu innych 
kierunkach. Wszyscy, którzy wykazali się 
zaangażowaniem i pracą bez trudu zdali.  

Biznes i Technologia Ekologiczna 

Dasz radę!
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Uzdatnianie wody 

Zagospodarowanie i recycling 

odpadów

Odzyskiwanie metali szlachetnych

Biopaliwa

Oczyszczanie ścieków

Fotowoltaika

Farmy wiatrowe

Energooszczędne budownictwo

Piroliza opon

Wegańskie zamienniki sera

Uprawy hydroponiczne

Urny biodegradowalne

Ekomyjnie samochodowe 

Inteligentne tynki 

Wędliny z dziczyzny 

Ekologiczne izotoniki

Technologie turystyki outdoorowej

I wiele innych 
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Twoje Projekty….
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•Przygotowanie projektów 
osadzonych w rzeczywistości i 
gotowych do wdrożenia

•Zindywidualizowana opieka 
ekspertów z dziedziny eko
gospodarki, ekonomistów, 
finansistów oraz praktyków 
biznesu

•Wizyty poznawcze i wspólne 
przedsięwzięcia z liderami branży 
green-tech

•Współpraca międzynarodowa 

•Wycieczki eksploracyjne

i inspiracje terenowe 

•Dostęp do laboratoriów 

i nowoczesnej
infrastruktury badawczej

Biznes i Technologia Ekologiczna 

Jak studiujemy?  
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•Ukazanie najnowszych 

trendów w sektorze eko

•Poznanie tajników  

prowadzenia nowoczesnego 

biznesu w sektorze green-tech

•Wiedza o ekonomii, 

finansach i zarządzaniu start-

upem

•Umiejętności komunikacyjne,

negocjacyjne, sprzedażowe 

•Współpraca z praktyką 

biznesową

Biznes i Technologia Ekologiczna 

Studia na BiTE to: 
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Biznes i Technologia Ekologiczna 

Gościnne zajęcia 
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• Zarejestruj się na Wydziale 

Ekonomicznym Uniwersytetu 

Gdańskiego 

•Może być to Twój 1 lub 2 

kierunek

•Opłać opłatę rekrutacyjną 

•Oczekuj pozytywnej 

odpowiedzi od komisji 

rekrutacyjnej 

•Przystąp do studiów 

•Zapraszamy

Biznes i Technologia Ekologiczna 

Jak do nas dołączyć?  
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•Przemysław Kulawczuk (u góry) 

•pkl@post.pl

•Wojciech Bizon (po lewej)

w.bizon@ug.edu.pl

•Andrzej Poszewiecki (po prawej) 

pos99@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu!

Fotografie: © Przemysław Kulawczuk

1) Islandia, Lodowa Laguna, 2) Islandia, Błękitna Laguna, 3) 

Plaża w Juracie, 4) Targ wodny w Tajlandii, 5) Zdjęcia z 

obrony BiTE 2015, 6) Tematy projektów dyplomowych, 7) 

Obrazek z wycieczki do gospodarstw ekologicznych, 8) Tort 

na spotkanie rodzinne, 9) Logotypy współpracujących z BiTE

organizacji, 10) Parada Orkiestry Dętej z  Wejherowa w 

Splicie (Chorwacja), 11) zdjęcia autorów  

Biznes i Technologia Ekologiczna 

Autorzy tej prezentacji 
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