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Projekty badawcze to sedno pracy naukowej. 
Umożliwiają aktywność i jednocześnie zmu-
szają do niej. W tym numerze „Pisma PG” 
prezentujemy charakterystyki grantów finan-
sowanych przez Narodowe Centrum Nauki, 
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Z ŻYCIA UCZELNI

Uroczyste posiedzenie Senatu PG  
– awanse naukowe, nagrody i odznaczenia
Jakub Wesecki
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29 mln zł z programu POWER dla  
Politechniki Gdańskiej
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
przyznało nam niemal 29 mln zł. To jedno 
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w jego nowej edycji.

„Studia z Przyszłością” – Politechnika 
Gdańska z największą liczbą wyróżnień  
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Czy nadszedł czas na edukację  
akademicką 2.0?
Anita Dąbrowicz-Tlałka
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Konkretyzują się zapowiadane zmiany  
w ustawie o szkolnictwie wyższym. Czy rola 
aktywnych dydaktycznie pracowników uni-
wersytetów zostanie w niej dostrzeżona  
i doceniona?
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Niby Korea Południowa jest wszechobecna  
w Polsce, głównie dzięki swym wyrobom 
przemysłowym, ale wciąż jest to dla nas 
bardzo egzotyczny kraj. Warto przeczytać 
wywiad z naszymi studentkami, które spędzi-
ły tam cały miesiąc.
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Alicja Parzych
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Złote Całki rozdane!
Magda Śmigielska, Jakub Persjanow 
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Święto nieco tajemniczej liczby π było na 
Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej okazją do wręczenia środowisko-
wych nagród w kilku kategoriach, dla laika 
również tajemniczych.
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Julia Kubiak
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Krystyna Tokarska 
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Uroczystość wręczenia dyplomów to moment 
podsumowania wielu lat wytężonej pracy  

i satysfakcji, że warto było podjąć się wyzwania, 
jakim jest realizacja każdego poważnego zada-
nia badawczego. Jest to źródło radości i dumy! 
Uzyskanie kolejnego stopnia lub tytułu naukowe-
go nie może być celem ostatecznym, powinny to 
być tylko szczeble w ciągłym rozwoju. Nie można 
na nich poprzestać, bowiem każda przerwa  
w pracy naukowej jest stratą nie tylko dla kon-
kretnej osoby, ale również dla całej uczelni  
i środowiska naukowego – podkreślał prof. 
Jacek Namieśnik, rektor PG, w przemówieniu 
rozpoczynającym ceremonię.

Po swoim wystąpieniu rektor poprosił o za-
branie głosu Rachelę Wysocką z Biura Wojewo-
dy Pomorskiego. Poinformowała ona zgro-
madzonych, że Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda nadał prof. Andrzejowi 
Czyżewskiemu, kierownikowi Katedry Syste-
mów Multimedialnych WETI, Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Aktu dekoracji 
dokonał Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, 
w towarzystwie rektora PG.

– Badania prowadzone w pańskiej katedrze 
są szczególnie ważne w okresie dynamicznego 
rozwoju kraju, a pańskie wybitne zasługi dla 
polskiej nauki można by wymieniać przez wiele 
godzin – stwierdził wojewoda, gratulując prof. 
Czyżewskiemu.

Kolejną część uroczystości poprowadził prof. 
Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonaliza-
cji i innowacji. Wyczytał on nazwiska profeso-
rów, którzy otrzymali tytuł naukowy w 2017 

roku. Następnie prof. Jacek Namieśnik przyjął 
ich w poczet tytularnych profesorów PG, wrę-
czając im także Medale Pamiątkowe PG.

W dalszej kolejności odbyły się ślubowanie 
oraz promocja doktorów i doktorów habilito-
wanych, którym w roku 2017 nadano stopień 
naukowy. Poprowadził je prof. Janusz Smulko, 
prorektor ds. nauki. Po odczytaniu roty ślubo-
wania aktu promocji dokonał rektor PG  
w asyście dziekanów poszczególnych wydzia-
łów. Doktorom towarzyszyli także ich promo-
torzy.

Prof. Janusz Smulko odczytał również 
nazwiska pracowników naukowych, którzy 
przyczynili się do osiągnięcia przez Politech-
nikę Gdańską sukcesów parametryzacyjnych. 
Rektor prof. Jacek Namieśnik w asyście dzieka-
nów poszczególnych wydziałów wręczył tym 
osobom dyplomy uznania.

W ostatniej części uroczystości, prowa-
dzonej przez prof. Marka Dzidę, prorektora 
ds. kształcenia i dydaktyki, autorzy najlep-
szych prac magisterskich obronionych w 2017 
roku, którym towarzyszyli ich opiekunowie, 
otrzymali z rąk rektora PG statuetki nagrody 
„Dyplom Roku”.

Zgodnie z uchwałą Senatu PG przyjętą pod-
czas posiedzenia, które odbyło się 21 lutego 
2018 roku, od przyszłego roku akademickiego 
dzień uroczystego posiedzenia Senatu PG po-
święconego promocjom akademickim będzie 
Świętem Politechniki Gdańskiej.

Uroczyste posiedzenie Senatu PG  
– awanse naukowe, nagrody i odznaczenia

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Pracownicy Politechniki Gdańskiej, którzy w 2017 roku otrzymali stopnie 
i tytuły naukowe lub przyczynili się do osiągnięcia przez naszą uczelnię 
sukcesów parametryzacyjnych, oraz autorzy najlepszych prac magisterskich 
obronionych w tym okresie zostali docenieni i nagrodzeni podczas 
otwartego, uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej  
21 marca 2018 roku. W trakcie ceremonii Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski odebrał prof. Andrzej Czyżewski.
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Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG  
z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki

Fot. Krzysztof Krzempek

Tytuł naukowy profesora

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki

prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG 
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska,  
prof. zw. PG 
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Stopień naukowy doktora habilitowanego

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

dr hab. inż. arch. Anna Górka, prof. nadzw. PG 
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka,  
prof. nadzw. PG 
dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz

WYDZIAŁ CHEMICZNY

dr hab. Lidia Adamczyk 
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj,  
prof. nadzw. PG  
dr hab. inż. Rafał Grubba 
dr hab. Gracjana Klein-Raina 
dr hab. inż. Andrzej Nowak 
dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak 
dr hab. inż. Marek Tobiszewski

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

dr hab. inż. Marek Blok  
dr hab. inż. Andrzej Brodzik 

dr hab. inż. Jan Daciuk  
dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek,  
prof. nadzw. PG 
dr hab. inż. Michał Meller,  
prof. nadzw. PG 
dr hab. Mariusz Mróz 
dr hab. inż. Bogdan Pankiewicz,  
prof. nadzw. PG

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

dr hab. inż. Marcin Morawiec,  
prof. nadzw. PG 
dr hab. inż. Marek Olesz,  
prof. nadzw. PG

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ  
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

dr hab. Marcin Balcerzyk 
dr hab. Jarosław Korbicz 
dr hab. inż. Leszek Piotrowski

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. nadzw. PG 
dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski 
dr hab. inż. Tomasz Kolerski 
dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. nadzw. PG

WYDZIAŁ MECHANICZNY

dr hab. inż. Artur Olszewski 
dr hab. inż. Paweł Śliwiński 
dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek 

Promocje akademickie

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI  
I OKRĘTOWNICTWA

dr hab. inż. Remigiusz Iwańkowicz

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

dr hab. inż. Jarosław Badurek 
dr hab. Przemysław Banasik,  
prof. nadzw. PG 
dr hab. Beata Basińska, prof. nadzw. PG 
dr hab. inż. Alicja Sekuła

Stopień naukowy doktora

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

dr inż. arch. Natalia Balcerzak 
dr inż. arch. Andrzej Stokwisz

WYDZIAŁ CHEMICZNY

dr inż. Michał Banasik 
dr inż. Anna Bejrowska 
dr Michalina Bielawska 
dr inż. Paulina Bigus 
dr inż. Hubert Denda 
dr inż. Anna Dettlaff 
dr inż. Łukasz Gaweł 
dr inż. Anna Gołębiewska 
dr inż. Iga Gubańska 
dr inż. Aleksander Hejna 
dr inż. Agnieszka Jabłońska 
dr inż. Agata Jażdżewska 
dr inż. Renata Jędrkiewicz 
dr Marcin Kawczyński 
dr inż. Katarzyna Kozak 



6 4 / 2 0 1 8PISMO PG

Z ŻYCIA UCZELNI

dr inż. Witold Kozak 
dr inż. Karolina Kuklińska 
dr inż. Magdalena Kupska 
dr Olga Krasodomska 
dr inż. Szymon Mania 
dr inż. Aleksandra Miszkiel 
dr inż. Anna Mróz 
dr inż. Mohamed Omar Sulyman 
dr inż. Dorota Pawlak 
dr inż. Tadeusz Pilipczuk 
dr inż. Małgorzata Rutkowska 
dr inż. Anna Selwent 
dr inż. Andrzej Skwarecki 
dr inż. Anna Strzelczyk 
dr inż. Kasjan Szemiako 
dr inż. Katarzyna Szwarc-Karabyka 
dr inż. Magdalena Śliwińska 
dr inż. Nikola Śniadecka 
dr inż. Marcin Urbanowicz 
dr inż. Patrycja Wcisło-Kucharek 
dr inż. Beata Wicikowska 
dr inż. Monika Wicka-Grochocka 
dr inż. Monika Wieczerzak  
dr inż. Marcin Włoch 
dr inż. Anna Zakaszewska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

dr inż. Maciej Browarczyk  
dr inż. Marcin Ciołek 
dr inż. Aleksander Chrzan  
dr inż. Krzysztof Cwalina 
dr inż. Agnieszka Czapiewska 
dr inż. Michał Czubenko 
dr inż. Mariusz Dzwonkowski 
dr inż. Paweł Gadka 
dr inż. Grzegorz Gołaszewski 
dr inż. Waldemar Korłub 
dr inż. Piotr Kurgan 
dr inż. Natalia Leszczynska 
dr Michał Pańczyk 
dr inż. Piotr Rajchowski 
dr inż. Wojciech Siwicki 
dr inż. Michał Sobaszek 
dr inż. Andrzej Sobecki 
dr inż. Łukasz Sorokosz 
dr inż. Maciej Trawka 
dr inż. Alan Turower

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
I AUTOMATYKI

dr inż. Tomasz Ciszewski

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ 
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

dr Hanna Guze  
dr inż. Grzegorz Łukasik 
dr inż. Paweł Maciakowski 
dr inż. Tadeusz Miruszewski 
dr inż. Wojciech Mróz 
dr Tomasz Neumann 
dr inż. Marcin Nowakowski 
dr inż. Marta Prześniak-Welenc 
dr inż. Maciej Starostka 
dr inż. Jan Tuziemski 
dr inż. Zbigniew Usarek 
dr inż. Sebastian Wachowski 
dr inż. Marcin Wiatr 
dr inż. Michał Winiarski 
dr inż. Natalia Wójcik

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

dr inż. Magdalena Apollo 
dr inż. Anna Banaś 
dr inż. Tomasz Bąkowski 
dr inż. Małgorzata Gordziej-Zagórowska 
dr inż. Stanisław Kisielewski 
dr inż. Łukasz Mejłun 
dr inż. Sławomir Michalski 
dr inż. Łukasz Smakosz 
dr inż. Bartosz Sobczyk 
dr inż. Mateusz Sondej 
dr inż. Kamila Szwaczkiewicz 
dr inż. Joanna Wachnicka 
dr inż. Adam Wawrzynowicz

WYDZIAŁ MECHANICZNY

dr inż. Karol Centkowski 
dr inż. Piotr Patrosz 
dr inż. Paweł Załuski 
dr inż. Katarzyna Zasińska

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI  
I OKRĘTOWNICTWA

dr inż. Wojciech Leśniewski 
dr inż. Piotr Szulczewski

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

dr inż. Elwira Brodnicka 
dr inż. Anna Chmielarz 
dr Natalia Mańkowska 
dr inż. Ewa Marjańska  
dr inż. Michał Rozmus 
 
 

Nagroda Dyplom Roku 2017

WYDZIAŁ CHEMICZNY

mgr inż. Alicja Salasa

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

mgr inż. Szymon Grocholski

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
I AUTOMATYKI

mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ 
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

mgr inż. Małgorzata Nadolska

WYDZIAŁ MECHANICZNY

mgr inż. Dawid Zieliński

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI  
I OKRĘTOWNICTWA

mgr inż. Adam Redzik

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

mgr Anna Mańko

Promocje akademickie

Fot. Krzysztof Krzempek
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Projekt PG otrzymał jedno z najwyższych 
dofinansowań w kwocie 28 905 073,51 zł 

(koszty kwalifikowane wynoszą 29 799 045,08 
zł). Celem projektu jest podniesienie jakości 
kształcenia na studiach II i III stopnia, zwięk-
szenie efektywności zarządzania Politechniką 
Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr.

– Dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia 
i kompetencje kadr, a także efektywne zarzą-
dzanie uczelnią to jedne z naszych priorytetów, 
dlatego bardzo cieszymy się z pozytywnej oceny 
naszego wniosku i otrzymania dofinansowa-
nia – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor 
Politechniki Gdańskiej.

Prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. orga-
nizacji PG, kierownik projektu „Zintegrowany 
Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”, 
dziękując wszystkim pracownikom uczelni 
zaangażowanym w to przedsięwzięcie, pod-
kreślił, że prace nad przygotowaniem wniosku 
trwały od marca 2017 roku.

W ramach projektu do potrzeb społeczno-
-gospodarczych dostosowanych zostanie 20 
kierunków studiów II stopnia o profilu ogólno-

akademickim oraz uruchomiony zostanie nowy 
kierunek praktyczny. Z oferty tej będzie mogło 
skorzystać łącznie 1330 studentów.

Zrealizowane zostaną również interdyscy-
plinarne i międzynarodowe programy studiów 
doktoranckich dla 90 doktorantów z przewi-
dzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: 
dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź 
przemysłowym.

Podniesione zostaną kompetencje kadr PG 
w zakresie: dydaktyki, umiejętności informa-
tycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności 
kształcenia. Natomiast kadry kierownicze  
i administracyjne podniosą swoje kompetencje 
zarządcze. Programem objętych zostanie 72 
pracowników kadry dydaktycznej oraz 240 pra-
cowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Jakość kształcenia i zarządzanie uczelnią 
zostaną udoskonalone przez jeszcze szersze niż 
dotychczas wprowadzenie narzędzi informa-
tycznych. Dodatkowo planuje się wprowadze-
nie wielu zmian i usprawnień organizacyjnych 
w obszarach mających wpływ na efektywność 
zarządzania uczelnią.

29 mln zł z programu POWER  
dla Politechniki Gdańskiej

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu  
w ramach programu POWER 3.5. Nasza uczelnia otrzyma prawie 29 mln zł 
dofinansowania na realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju 
Politechniki Gdańskiej”.
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Uroczysta Gala Rankingu, podczas któ-
rej dyplomy otrzymali zdobywcy trzech 

pierwszych miejsc w ramach każdego z 21 
ocenianych kierunków, odbyła się 17 kwietnia 
w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre 
w Warszawie. Na uroczystości obecni byli prof. 
Janusz Smulko, prorektor PG ds. nauki, oraz 
prof. Krzysztof Wilde, dziekan WILiŚ, i Małgo-
rzata Piwowarska, kierownik dziekanatu WETI, 
którzy odebrali dyplomy dla swoich wydziałów.

– Przygotowanie atrakcyjnej oferty dla 
kandydatów na studia wiąże się z ciężką, ale 
bardzo satysfakcjonującą pracą. Tym bardziej 
cieszy fakt, kiedy ten wysiłek zostaje dostrze-

żony i nagrodzony, zwłaszcza w zestawieniu 
tak prestiżowym jak to przygotowywane przez 
Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Gratuluję 
dziekanom nagrodzonych wydziałów i wszyst-
kim innym osobom, które przyczyniły się do tego 
sukcesu – podkreśla prof. Jacek Namieśnik, 
rektor Politechniki Gdańskiej.

Zasady Rankingu opracowała Kapituła pod 
kierownictwem prof. Michała Kleibera, byłego 
ministra nauki oraz prezesa Polskiej Akademii 
Nauk. W jej skład wchodzą eksperci z zakresu 
szkolnictwa wyższego oraz przedstawiciele 
różnych dziedzin przemysłu. Do oceny kie-
runków wykorzystano dwanaście wskaźników 
pogrupowanych w sześć kryteriów: 
• prestiż (mierzony poprzez badanie opinii 

kadry akademickiej);
• absolwenci na rynku pracy (mierzone po-

przez badanie „Ekonomiczne Losy Absol-
wentów” realizowane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

• potencjał akademicki (ocena parametryczna 
MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych oraz nadane stopnie naukowe);

• efektywność naukowa (publikacje, cytowa-
nia i Field-Weighted Citation Impact);

• potencjał dydaktyczny (poziom osób przyję-
tych na studia, dostępność wysoko kwalifi-
kowanych kadr dla studentów, akredytacje);

• innowacyjność (patenty i prawa ochronne, 
ew. wdrożenia).
Szczegółowe wyniki rankingu znaleźć moż-

na na stronie internetowej Fundacji Edukacyj-
nej „Perspektywy”.

Dwa wydziały PG na podium Rankingu Studiów 
Inżynierskich Perspektywy 2018

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki drugiego 
Rankingu Studiów Inżynierskich, oceniając wydziały 
prowadzące studia na 21 kierunkach. Wśród nagrodzonych 
znalazły się trzy kierunki studiów prowadzone przez dwa 
wydziały naszej Alma Mater: budownictwo oraz geodezja 
i kartografia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
jak również elektronika i telekomunikacja na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 
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Certyfikaty „Studia z Przyszłością” przy-
znano trzynastu kierunkom studiów 

prowadzonym na siedmiu wydziałach Poli-
techniki Gdańskiej oraz interdyscyplinarnym, 
środowiskowym studiom doktoranckim pn. 
International PhD Programme „Chemistry for 
Health and the Environment” (INTERCHEM) 
prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii 
Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Chemiczny 
PG. Oprócz tego studia I stopnia na kierunku 
architektura otrzymały tytuł Lider Jakości 
Kształcenia, a studia podyplomowe inżynieria 
danych – Data Science wyróżniono Laurem 
Innowacji.

– Największa w Polsce liczba certyfikatów 
trzeciej edycji programu „Studia z Przyszłością” 

„Studia z Przyszłością” – Politechnika Gdańska 
z największą liczbą wyróżnień w Polsce!

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Studia prowadzone na Politechnice Gdańskiej zdobyły aż szesnaście 
wyróżnień w trzeciej edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków 
Studiów „Studia z Przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego nadzorowaną przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. To najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni w kraju!

Fot. Piotr Niklas

9PISMO PG4 / 2 0 1 8

potwierdza najwyższą jakość kierunków, które 
Politechnika Gdańska oferuje kandydatom na 
studia. To dla nas bardzo istotne wyróżnienie 
i cenna wskazówka dla maturzystów, którzy 
wkrótce będą wybierać swoje przyszłe uczelnie – 
uważa prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Warto zaznaczyć, że z każdym rokiem wzra-
sta liczba certyfikatów przyznanych Politechnice 
Gdańskiej. W zeszłym roku wyróżnionych zo-
stało pięć kierunków studiów prowadzonych na 
naszej uczelni, natomiast dwa lata temu – dwa.

O Konkursie i Programie Akredytacji „Studia 
z Przyszłością” można przeczytać na stronie 
http://www.studiazprzyszloscia.pl/glowna.

Pełna lista wyróżnionych kierunków wygląda 
następująco:

CERTyFIKATy „STUDIA Z PRZySZłOśCIą”

Wydział Architektury
• Architektura – studia I stopnia
• Architektura – studia II stopnia

Wydział Chemiczny
• Studia doktoranckie na Wydziale Chemicz-

nym Politechniki Gdańskiej

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej  
oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
• Interdyscyplinarne, środowiskowe studia 

doktoranckie pn. International PhD Pro-
gramme „Chemistry for Health and the 
Environment” (INTERCHEM)

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki
• Inżynieria danych – studia I stopnia
• Systemy wbudowane – specjalność uzupeł-

niająca na studiach II stopnia
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Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
• Automatyka i robotyka – studia II stopnia
• Elektrotechnika – studia II stopnia

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej
• Inżynieria danych – Data Science – studia 

podyplomowe
• Nanotechnologia – studia II stopnia
• Geometria i grafika komputerowa – specjal-

ność na kierunku studiów: matematyka  
II stopnia

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
• Oceanotechnika – studia doktoranckie na 

kierunku: budowa i eksploatacja maszyn

Wydział Zarządzania i Ekonomii
• Analityka gospodarcza – studia I stopnia
• Analityka gospodarcza – studia II stopnia

Prof. Marek Kwiek wygłosił na PG referat pt. 
„Logika zmian w zarządzaniu i finansowaniu 

szkolnictwa wyższego w Polsce a długotermi-
nowa polityka naukowa”.

Pierwsza część referatu dotyczyła reformy  
w kontekście międzynarodowych danych 
porównawczych.

– Nie byłoby tego typu reformy, gdyby nie 
dane, które świat ma o nas i które my mamy  
o świecie. Międzynarodowa widzialność naszego 
systemu i widzialność systemów międzynaro-
dowych przez nas powodują, że strategiczne 
kierunki reform będą bardziej międzynarodowe 

– podkreślał prof. Marek Kwiek. – Ważne są ro-
snące, międzynarodowe i mierzalne osiągnięcia 
naukowe. To będą bodźce finansowe, które będą 
wzmacniały zwycięzców i osłabiały przegranych.

Druga część wystąpienia dotyczyła wskaź-
ników oraz pomiarów w nauce i szkolnictwie 
wyższym.

– Międzynarodowe pomiary pokazują naszą 
siłę, ale też coraz bardziej obnażają nasze słabo-
ści. W kraju ujawnia się wyraźne zróżnicowanie. 
Mamy uczelnie superligi oraz pierwszoligowe, do 
których zalicza się PG czy UAM. Jesteśmy bardzo 
podzieleni pionowo i tę logikę wspiera ta ustawa, 

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Planowane zmiany w szkolnictwie wyższym były tematem debaty 
przedstawicieli trójmiejskiego środowiska naukowego, która odbyła się  
21 marca br. na Politechnice Gdańskiej. Podczas spotkania wystąpił  
prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
kierownik zespołu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego „Ustawa 2.0”. – PG jest wzorcem miejsca, w którym myśli się do 
przodu – stwierdził prof. Marek Kwiek.

O zmianach w szkolnictwie wyższym  
dyskutowano na PG

LIDER JAKOśCI KSZTAłCENIA

Wydział Architektury 
• Architektura – studia I stopnia

LAUR INNOWACJI

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej
• Inżynieria danych – Data Science – studia 

podyplomowe
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co uważam za jej olbrzymią zaletę. Będzie 
superliga, pierwsza liga i liga lokalna z nauką 
na stosunkowo słabym poziomie. Będą uczelnie 
bardzo dobrze dofinansowane i te niedofinanso-
wane pod kątem prowadzenia badań. O podziale 
zadecyduje konkurencyjne zdobywanie środków 
na badania. Upraszając te mechanizmy: prestiż 
dystrybuują publikacje, a publikacje biorą się  
z grantów. Jeśli nie ma grantów, to nie ma publi-
kacji, a więc z czasem nie ma i dalszych grantów.

Prof. Marek Kwiek zwracał uwagę na to, że 
nowa ewaluacja (rozporządzenie ma być  
w czerwcu) będzie określała koncentrację  
i dekoncentrację środków w ujęciu dyscypli-
narnym, a nie administracyjnym. W miejsce 
podstawowych jednostek organizacyjnych 
pojawi się 45 dyscyplin.

– Będzie się liczyła duża liczba średnio  
i dobrze pracujących naukowców. Kilka osób nie 
pociągnie w górę dyscyplin (wcześniej wydzia-
łów) w ramach uczelni. Wszyscy musimy ciężko 

pracować, pamiętając jednocześnie, że i tak dzie-
sięć procent kadry produkuje połowę wszystkich 
publikacji w całej Europie, w tym również  
w Polsce – podkreślał prof. Marek Kwiek. – Pre-
mia prestiżowa i premia finansowa dla instytucji 
nie przyjdzie za sam wzrost liczby publikacji, ale 
za wzrost szybszy od wzrostu u konkurentów.

Trzecia część wystąpienia była poświęcona 
uczelniom badawczym.

– Inna struktura przychodów i produkcji na-
ukowej to klucz do zrozumienia, czym są uczelnie 
badawcze. Przychody z badań to przychody 
konkurencyjne, niosą za sobą stanowiska pracy, 
na których powstają najlepsze prace publikowa-
ne w najbardziej prestiżowych czasopismach 
– tłumaczył prof. Marek Kwiek. – W najbliższych 
latach rozstrzygnie się, które uczelnie będą miały 
realne szanse na rozwój profilu instytucjonalne-
go uczelni badawczej. W przypadku Politechniki 
Gdańskiej profil uczelni badawczej jest możliwy 
do osiągnięcia. Słuchając wielokrotnie pana 
rektora i obserwując to, co się dzieje na PG od 
kilku lat, widzę, że z powodzeniem może to być 
uczelnia badawcza.

W dalszej części wystąpienia prof. Marek 
Kwiek mówił także m.in. o planach zniesienia 
habilitacji i powoływaniu rad uczelni. Wskazał 
też na niedostatki w projekcie Ustawy 2.0, 
do których jego zdaniem należą m.in. brak 
silniejszej konkurencji w nauce i szybkiego 
wyłaniania elitarnych uczelni flagowych oraz 
tzw. programu „Milion za Milion”, który miałby 
generować setki dodatkowych dobrze płatnych 
miejsc pracy dla naukowców.

Następnie odbyła się debata z udziałem 
przedstawicieli pomorskich uczelni, którzy  
w odniesieniu do obecnego stanu nauki  
i projektu Ustawy 2.0 zwracali uwagę m.in. na 
takie – ich zdaniem – problemy i kwestie, jak: 
zbyt mały nacisk w projekcie Ustawy 2.0 na 
podnoszenie poziomu kształcenia; potrzeba 
wypracowania mechanizmów, które dadzą 
lepsze możliwości związane z wdrożeniami; 
możliwości pozyskiwania środków na naukę  
z przemysłu; bardziej mobilne podejście do 
kadr; interdyscyplinarne podejście do badań  
w odniesieniu do tworzenia dyscyplin; koniecz-
ność uwzględnienia zróżnicowania szkolnictwa 
wyższego (wyszczególnienie uczelni technicz-
nych od uniwersytetów i uczelni medycznych); 
brak jasnych zasad dotyczących tego, z jakich 
czasopism publikacje będą brane pod uwagę 
przy parametryzacji i w jakiej dyscyplinie będą 
się parametryzować niektórzy naukowcy.

Fot. 1. Prof. Marek Kwiek 
z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
kierownik zespołu  
w ramach programu 
MNiSW „Ustawa 2.0”

Fot. 2. W debacie uczest-
niczyli przedstawiciele 
trójmiejskiego środowiska 
naukowego

1
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Zastanawiając się nad pełniejszym wykorzy-
staniem potencjału badawczego 

 i organizacyjnego Politechniki Gdańskiej, pod-
kreślaliśmy konieczność udziału we wszelkiego 
rodzaju innowacyjnych krajowych projektach 
inwestycyjnych, takich jak program związany  
z zagospodarowaniem dolnej Wisły – przypo-
mniał prowadzący obrady dr Zbigniew Cano-
wiecki, prezydent organizacji „Pracodawcy 
Pomorza”.

Dr Zbigniew Canowiecki podsumował do-
tychczasowe działania związane z tym projek-
tem, takie jak posiedzenie Konwentu Politech-
niki Gdańskiej w czerwcu zeszłego roku, na 
którym podpisane zostało porozumienie  
o współpracy na rzecz Programu Zagospoda-
rowania Dolnej Wisły, jak również grudniowa 
debata poświęcona temu programowi, której 
gościem honorowym był dr Jerzy Kwieciński, 
wiceminister rozwoju. Następnym krokiem ma 
być zorganizowanie kolejnego spotkania na 
wysokim szczeblu, w którym uczestniczyć będą 
przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej, mającego koordy-
nować projekt. 

Prof. Edmund Wittbrodt z Wydziału Mecha-
nicznego opisał udział Politechniki Gdańskiej 
w badaniach kosmicznych. Jak zaznaczył, 
impulsem do uruchomienia interdyscyplinar-
nych studiów II stopnia pod nazwą technologie 
kosmiczne i satelitarne (TKiS) było powołanie 
Polskiej Agencji Kosmicznej z siedzibą w Gdań-
sku. Współpracują z nią pracownicy naukowi 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informa-
tyki PG: prof. Marek Moszyński (wiceprezes),  
prof. Bogdan Wiszniewski (dyrektor Departa-
mentu Badań i Innowacji) oraz prof. Andrzej 

Stepnowski (ekspert). TKiS to jedyne w Polsce 
studia o tematyce poświęconej technologiom 
kosmicznym i satelitarnym, a ich słuchacze bio-
rą udział w takich projektach jak REXUS/ 
BEXUS koordynowany przez Europejską Agen-
cję Kosmiczną (ESA).

Działania dotyczące budowy w Polsce 
elektrowni jądrowej omówił prof. Kazimierz 
Duzinkiewicz z Wydziału Elektrotechniki i Auto-
matyki. Stwierdził, że przyjęty w 2014 roku Pro-
gram Polskiej Energetyki Jądrowej przewiduje 
wybudowanie do 2030 roku dwóch elektrowni 
jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej  
6000 MW. PG uczestniczyła już w realizowanym 
w latach 2010–2014 programie strategicznym 
pt. „Technologie dla rozwoju bezpiecznej ener-
getyki jądrowej”, prowadząc jeden z projektów 
związanych z koncepcją jednoczesnej produkcji 
energii elektrycznej i ciepła. Obecnie zakłada 
się, że elektrownia jądrowa powstanie w Żar-
nowcu lub Lubiatowie-Kopalinie na Pomorzu.

Prof. Jan Hupka z Wydziału Chemicznego 
przedstawił tematykę wydobycia w Polsce 
gazu łupkowego. Wyjaśnił zgromadzonym, że 
krajowe złoża tego surowca położone są głębiej 
i trudniej je eksploatować niż np. te znajdujące 
się w USA. Potrzebny jest też odwiert badaw-
czy, na którym mogłyby być testowane nowe 
technologie wydobycia. Politechnika Gdańska 
silnie angażuje się w działania związane  
z gazem łupkowym – na Wydziale Chemicznym 
działa Centrum Ropy i Gazu, a uczelnia jest koor-
dynatorem projektu wybudowania Laborato-
rium Ropy i Gazu LabRiG. Politechnika była też 
koordynatorem naukowym projektu „Przyjazne 
środowisku i wykonalne z ekonomicznego punk-
tu widzenia technologie gospodarowania wodą, 

Konwent PG omówił krajowe inwestycje,  
reformę nauki i promocję dorobku

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Udział Politechniki Gdańskiej w działaniach dotyczących zagospodarowania 
dolnej Wisły, badaniach kosmicznych, budowie elektrowni jądrowej 
i poszukiwaniach złóż gazu łupkowego były tematami V posiedzenia 
Konwentu PG. Omówiono także projektowane zmiany ustawowe  
w funkcjonowaniu uczelni wyższych oraz sposoby upowszechniania 
dorobku naszej uczelni.
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ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu  
z łupków” (EKOŁUPKI), stanowiącego część śro-
dowiskową programu NCBR Blue Gas – Polski 
Gaz Łupkowy.

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki 
Gdańskiej, omówił zmiany w funkcjonowaniu 
uczelni wyższych związane z projektem nowej 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawy 
2.0). Podkreślił przy tym, że Politechnika Gdań-
ska spełnia wymogi uczestnictwa w konkursie  
o status uczelni badawczej wyszczególnione  
w tym projekcie.

Ostatnie wystąpienie poświęcone było upo-
wszechnianiu dorobku Politechniki Gdańskiej, 
poszczególnych wydziałów, naukowców oraz 
absolwentów. Szczepan Gapiński ze Stowarzy-
szenia Absolwentów PG zaprezentował książkę 
swojego autorstwa zatytułowaną „Absolwenci 
Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia  
w dziedzinie architektury i budownictwa”,  
a prowadzący obrady dr Zbigniew Canowiecki 
zasugerował, że podobne publikacje należałoby 
przygotować na temat każdego z wydziałów 
naszej uczelni.

Historycy i uczestnicy wydarzeń Marca ‘68  
obradowali na Politechnice Gdańskiej

– Marzec 1968 roku to miesiąc niezwykle ważny nie tylko dla polskiej 
historii, ale też dla ludzi, którzy poprzez wydarzenia z tamtego okresu 
symbolicznie weszli w dorosłość – powiedział wicemarszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz podczas otwarcia konferencji naukowej „Marzec 1968  
w Gdańsku”, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej 12 marca br. 
Jej celem było przypomnienie społeczności naszego regionu, a przede 
wszystkim młodzieży akademickiej, tego, co działo się na uczelni i w mieście 
dokładnie 50 lat temu.

Konferencja, w której uczestniczyło ponad 
200 osób, składała się z dwóch części: 

wystąpień zaproszonych historyków, którzy 
przedstawili wyniki najnowszych badań nad 
Marcem 1968 roku w Gdańsku, oraz panelu  
z udziałem uczestników tamtych wydarzeń. Po 

powitaniu gości przez prof. Edmunda Witt-
brodta głos zabrał rektor Politechniki Gdańskiej 
prof. Jacek Namieśnik, przedstawiając zarys 
sytuacji sprzed 50 lat.

– Studenci Politechniki Gdańskiej oraz innych 
uczelni Wybrzeża zorganizowali 12 marca 1968 

Fot. Krzysztof Krzempek

Jakub Wesecki
Dział Promocji
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roku wiec solidarności ze studentami z War-
szawy, których zgromadzenie zostało cztery 
dni wcześniej rozpędzone przez oddziały milicji 
obywatelskiej i tzw. aktyw robotniczy. Na tym 
wiecu pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR Stanisław Kociołek usiłował wyjaśnić 
przyczyny protestów, został jednak wygwizdany 
i musiał opuścić zgromadzenie, nad którym wła-
dzę przejęli studenci – mówił rektor.

Prof. Arnold Kłonczyński, prorektor ds. stu-
denckich Uniwersytetu Gdańskiego, zaznaczył, 

że po marcowych wydarzeniach Polskę opuści-
ły setki studentów i pracowników naukowych, 
a pamięć o nich jest obowiązkiem środowiska 
akademickiego. Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała 
w liście skierowanym do uczestników konferen-
cji nazwał Marzec 1968 roku ważnym elemen-
tem łańcucha wydarzeń, które doprowadził do 
zmiany systemu politycznego w Polsce  
w 1989 roku. W podobnym tonie wypowiadał 
się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

– Marzec 1968 to dla miasta wolności i „So-
lidarności” bardzo ważna data i istotny etap na 
drodze budowania świadomości obywatelskiej  
w Gdańsku – powiedział prezydent Adamowicz.

Prof. Wittbrodt przypomniał, że wydarzenia 
Marca ’68 to jedne z wielu doniosłych momen-
tów polskiej historii, w których uczestniczyli 
studenci i pracownicy Politechniki Gdańskiej. 
Protestowali oni w latach czterdziestych, pięć-
dziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych. Z okazji XXX-lecia powołania NSZZ 
„Solidarność” na PG w 2010 roku ustanowiony 
został medal „Niepokorni na Politechnice 
Gdańskiej w latach 1945–1989”, przyznawany 
za postawę i działania, które doprowadziły do 
uzyskania przez Polskę suwerenności. Otrzy-
mali je wcześniej m.in. Lech Wałęsa, Bogdan 
Borusewicz i Tadeusz Bień. Zasłużeni uczestni-
cy wydarzeń marcowych także zostali odzna-
czeni tymi medalami. 

Rektor PG prof. Jacek Namieśnik (pierwszy z lewej) i prof. Edmund Wittbrodt (pierwszy z prawej) z uczestnikami wydarzeń marca 1968 
roku odznaczonymi medalami „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej w latach 1945–1989”
Fot. Piotr Niklas
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Dr inż. Renata Jędrkiewicz z Katedry Chemii 
Analitycznej na Wydziale Chemicznym 

otrzymała nagrodę w dziedzinie nauk mate-
matyczno-fizyczno-chemicznych za rozpra-
wę doktorską poświęconą bezpieczeństwu 
chemicznemu żywności, pt. „Development and 
application of different strategies for deter-
mination of monochloropropanediols fatty 
acid esters in samples of edible fats and food 
products with high content of fats” napisaną 
pod kierunkiem prof. Jacka Namieśnika (pro-
motorem pomocniczym była dr inż. Justyna 
Gromadzka). Autorka opracowała metodyki 
oznaczania estrów 2- oraz 3-monochloro-
propanodiolu (MCPD), które są zaliczane do 
potencjalnie kancerogennych zanieczyszczeń 
rafinowanych tłuszczów spożywczych (wystę-
pujących w postaci gotowych produktów lub 
jako składniki wielu produktów spożywczych).

– Efektem moich badań są dwie nowe, 
uproszczone i pozwalające na uzyskanie 
pełniejszej informacji analitycznej procedury 
oznaczania estrów MCPD w próbkach tłuszczów 
spożywczych, w porównaniu do dotychczas 
opracowanych metodyk – mówi dr inż. Renata 
Jędrkiewicz. – Opracowane procedury umożliwi-
ły przeprowadzenie oceny jakości różnego typu 
produktów spożywczych dostępnych na polskim 
rynku. Estry MCPD zostały wykryte m.in.  
w próbkach butelkowanych olejów roślinnych, 
tłuszczów smażalniczych i cukierniczych, olejów 
rybich będących suplementami diety oraz mleka 
zastępczego dla niemowląt.

Wyniki tych badań zostały opublikowane  
w prestiżowych czasopismach o zasięgu mię-

dzynarodowym, a także były prezentowane na 
krajowych i międzynarodowych konferencjach 
naukowych. Część prac badaczka zrealizowała 
w Centrum Analizy i Syntezy Uniwersytetu  
w Lund (Szwecja) podczas stażu naukowego.

– Zamierzam kontynuować badania dotyczą-
ce analityki estrów MCPD w kierunku oznaczania 
ich oraz ich metabolitów w próbkach biolo-
gicznych. Ponadto chciałabym poszerzyć moje 
zainteresowania naukowe o badanie chemizmu 
przemian zachodzących w środowisku – zapo-
wiada dr inż. Renata Jędrkiewicz.

Dr inż. Piotr Rajchowski z Katedry Syste-
mów i Sieci Radiokomunikacyjnych na WETI 
został laureatem nagrody w dziedzinie nauk 
technicznych za rozprawę doktorską pt. „Ba-
danie i analiza dokładności estymacji położenia 
obiektów ruchomych w hybrydowym systemie 
lokalizacyjnym” napisaną pod kierunkiem  
dr. hab. inż. Jacka Stefańskiego (promotorem 
pomocniczym był dr inż. Jarosław Sadowski). 
Praca ta łączy rozwiązania nawigacji zliczenio-
wej (inercyjnej) z radiolokalizacją.

– Okolicznościami sprzyjającymi prowadzeniu 
prac symulacyjnych i eksperymentalnych była 
realizacja w naszej katedrze projektu badaw-
czo-rozwojowego pt. „System i urządzenia do 
zdalnego monitoringu położenia osób w środowi-
skach zamkniętych” finansowanego przez NCBR 
– mówi dr inż. Piotr Rajchowski. – Podczas 
badań pod uwagę wzięte zostały znane ograni-
czenia zakresu stosowalności integracji danych 
inercyjnych i danych o położeniu określanym  
z użyciem algorytmów radiolokalizacyjnych  
w hybrydowym systemie lokalizacji wewnątrz-

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska  
i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Troje pracowników Politechniki Gdańskiej zostało laureatami nagród 
Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. 
Doroczne nagrody przyznawane młodym pracownikom nauki  
za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymali: dr inż. Renata Jędrkiewicz  
z Wydziału Chemicznego, dr inż. Piotr Rajchowski z Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki oraz dr inż. arch. Piotr Samól z Wydziału 
Architektury Politechniki Gdańskiej.
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budynkowej. Za cel prac badawczych przyjęto 
opracowanie rozwiązania algorytmicznego 
umożliwiającego integrację danych pozycyj-
nych w hybrydowym systemie do lokalizacji 
osób w środowisku wewnątrzbudynkowym,  
w przypadku tzw. zredukowanej liczby węzłów 
referencyjnych. Pod pojęciem zredukowa-
nej liczby węzłów referencyjnych określono 
przypadek, gdy terminal ruchomy jest w stanie 
w danej chwili realizować radiowe pomiary 
odległości tylko do dwóch bądź jednego węzła 
odniesienia.

Przyszłe prace badawcze dr. inż. Piotra 
Rajchowskiego będą dotyczyć zagadnień 
związanych z cyfrowymi systemami łączności 
radiowej oraz sieciami radiowymi pracującymi 
w obrębie ciała człowieka, przeznaczonymi 
m.in. do zastosowań lokalizacyjnych.

– Dodatkowo aktywne zaangażowanie w pro-
jekty badawczo-rozwojowe z dziedziny obronno-
ści kraju realizowane w naszej katedrze umożliwi 
zebranie unikalnego doświadczenia zawodowe-
go oraz materiału badawczego stanowiącego 
podstawę dalszych badań eksperymentalnych 
i publikacji naukowych – dodaje dr inż. Piotr 
Rajchowski.

W dziedzinie nauk społecznych i huma-
nistycznych jedną z dwóch równorzędnych 
nagród za swoją drugą rozprawę doktorską 
pt. „Młode Miasto Gdańsk (1380–1455) i jego 
patrymonium”, obronioną na Wydziale Histo-
rycznym Uniwersytetu Gdańskiego (promotor: 
prof. Beata Możejko), otrzymał dr inż. arch. 
Piotr Samól z Katedry Historii, Teorii Archi-
tektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale 
Architektury PG.

– Rozprawa jest pierwszą monografią jednego 
z trzech miast istniejących w średniowiecznym 
Gdańsku. Pod uwagę wzięte zostały kwestie 
związane z lokalizacją, rozwojem przestrzen-
nym, gospodarczym i społecznym. W wyniku 
przeprowadzonych badań udało się ustalić 
związki przynajmniej kilku rodów patrycjuszow-
skich z Głównego Miasta z Młodym Miastem. 
Wbrew temu, co dotychczas sądzono, także pod 
względem gospodarczym, Młode Miasto stano-
wiło ośrodek pomocniczy, a nie konkurencyjny 
dla Głównego Miasta. Ten rozdział nastąpił do-
piero po roku 1440. Udało się także ustalić zasięg 
przestrzenny strefy osadniczej Młodego Miasta, 
która obejmowała tereny pomiędzy nasypem  
linii kolejowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna, Bramą 
Oliwską i Szpitalem Wszystkich Bożych Aniołów, 
czyli na północny zachód od tzw. Stoczni  
Cesarskiej – mówi dr inż. arch. Piotr Samól. 
– Przeszkodą w opracowaniu historii Młodego 
Miasta było niezachowanie jego archiwum  
i rozproszenie źródeł. Podstawowe dokumenty 
rzeczywiście zaginęły, ale udało mi się dotrzeć 
do wielu rozproszonych archiwaliów przecho-
wywanych zarówno w Polsce, jak i Niemczech 
(Tajne Archiwum Państwowe Fundacji Pruskiego 
Dziedzictwa Kulturalnego).

Dr inż. arch. Piotr Samól realizuje obecnie na 
PG grant NCN z programu MINIATURA 1, pt. 
„Badania architektoniczne kościołów francisz-
kanów w Barczewie i Chełmnie”. W planach 
naukowych ma przygotowanie monografii 
zakonów mendykanckich w północnej Polsce.

Listę tegorocznych laureatów można 
znaleźć na stronie Gdańskiego Towarzystwa 
Naukowego.

Renata Jędrkiewicz   Fot. Krzysztof Krzempek Piotr Samól   Fot. Krzysztof KrzempekPiotr Rajchowski   Fot. Piotr Niklas
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Nie będziemy wyliczać wszystkich zasług  
i osiągnięć pana profesora, będziemy za 

to życzyć panu profesorowi, aby był w dobrym 
zdrowiu, zawsze w czerwonym krawacie  
i przebywał jak najczęściej na Wydziale Chemicz-
nym, ponieważ jako honorowy profesor emeritus 
Politechniki Gdańskiej ma prawo do swojego 
pomieszczenia – powiedział prof. Jacek Namie-
śnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

W imieniu całej społeczności Wydziału 
Chemicznego podziękowania za długoletnią 
pracę dydaktyczną, naukową, organizacyjną 
oraz trud włożony w kształcenie nowych kadr 
naukowych na ręce prof. Janusza Rachonia zło-
żył prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału 
Chemicznego.

– Życzymy, aby czas zasłużonego odpoczynku 
upływał panu w dobrym zdrowiu, radości i re-
alizacji ciekawych zamierzeń – powiedział prof. 
Sławomir Milewski.

Prof. Janusz Rachoń podkreślił, że zawsze 
miał wyjątkowe szczęście do ludzi, których 
spotykał podczas swojej pracy naukowej.

– Gdyby nie moi współpracownicy, począwszy 
od dyplomantów, doktorantów, przez prodzie-
kanów, dziekanów, do rektorów, nie byłoby 
żadnych sukcesów. Dlatego też z tego miejsca 
wszystkim moim współpracownikom serdecznie 
dziękuję – powiedział prof. Janusz Rachoń.

Podziękowania dla prof. Janusza Rachonia

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego odbyło się pożegnanie 
przechodzącego na formalną emeryturę prof. Janusza Rachonia, 
długoletniego kierownika Katedry Chemii Organicznej, rektora Politechniki 
Gdańskiej w latach 2002–2008, Przewodniczącego Rady Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, senatora RP VII kadencji. Prof. Janusz Rachoń, 
honorowy profesor emeritus PG, otrzymał podziękowania za długoletnią 
działalność na rzecz społeczności akademickiej wydziału i uczelni. – Zawsze 
miałem wyjątkowe szczęście do ludzi. Nie byłoby żadnych sukcesów bez 
moich współpracowników – podkreślił prof. Janusz Rachoń.

Prof. Janusz Rachoń odbiera pamiątkowy obraz z rąk  
prof. Jacka Namieśnika, rektora PG
Fot. Krzysztof Krzempek
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Jakub Wesecki: Moment przejścia na 
emeryturę to chyba czas, w którym spogląda 
się wstecz, podsumowuje dotychczasową 
karierę…

Janusz Rachoń: …a ja w ogóle nie oglądam 
się do tyłu. To dlatego, że przez bardzo długi 
czas podświadomie utożsamiałem się z młodymi 
ludźmi, ponieważ ciągle się wśród nich obracam. 
Traktowałem ich jak rówieśników, kiedy skończy-
łem studia, zostałem asystentem, a następnie 
adiunktem, aż gdzieś w okolicach 50. roku życia 
zorientowałem się, że nie lubię wiosny.

Dlaczego?
Bo na wiosnę w parku akademickim wszędzie 

widać pary zakochanych studentów i zrozumia-
łem, że im zazdroszczę! Wtedy zauważyłem, że 
trochę się starzeję. Ale to był tylko taki incydent, bo 
codziennie, kiedy się golę i patrzę w lustro, to nie 
mogę wyjść z podziwu, że skończyłem już 72 lata.

Czyli nie traktuje Pan emerytury jako 
istotnej cezury?

Nie, absolutnie nie. Cały czas idę do przodu.  
W ciągu najbliższego roku dwóch moich dokto-
rantów będzie się bronić. Myślę, że nastąpi to  
w czerwcu albo we wrześniu. Jeden z moich 
współpracowników niebawem odbierze tytuł 
profesora z rąk Prezydenta RP, drugi adiunkt 
będzie lada moment zaczynał proces habilitacyj-

ny. Poza tym mam ręce pełne roboty w związku 
z prowadzonymi przez mój zespół badaniami 
naukowymi.

Proszę więc o nich opowiedzieć.
Obecnie rozwijamy bardzo obiecujący projekt 

dotyczący sulfatazy steroidowej. Jest to niezwy-
kle aktywny enzym, który występuje w wyjąt-
kowo wysokim stężeniu w gruczołach nowotwo-
rowych. Jeśli uda nam się znaleźć inhibitor tego 
enzymu, to znaczy substancję, która będzie  
w stanie zablokować sulfatazę, to guz nowotwo-
rowy nie będzie odpowiednio odżywiany i zacznie 
zanikać. Znana jest już struktura rentgenogra-
ficzna tego enzymu, który jest bardzo dużym 
białkiem, i wiemy, jak wygląda jego centrum 
aktywne. Zaprojektowaliśmy więc cząsteczkę 
organiczną, która dokładnie pasuje do tego 
centrum aktywnego i będzie je blokowała, przy-
najmniej teoretycznie. Następnym krokiem było 
dokonanie syntezy takich związków, co nie jest 
trywialną rzeczą, a później badania, jak zacho-
wują się one w stosunku do wyizolowanego 

Emerytura? To tylko formalność

Rozmawia

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Prof. Janusz Rachoń, do niedawna 
kierownik Katedry Chemii 
Organicznej, rektor Politechniki 
Gdańskiej w latach 2002–2008, 
Przewodniczący Rady Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju I kadencji, 
senator RP VII kadencji, przeszedł na 
emeryturę. Jak wyraźnie podkreśla, 
wyłącznie formalną. Jako honorowy 
profesor emeritus PG nie zamierza 
zwalniać tempa i ciągle ma wiele 
fascynujących planów.

Fot. Krzysztof Krzempek
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enzymu. Okazuje się, że wyniki naszych badań  
w zakresie modelowania molekularnego są 
zbieżne z rezultatami badań biologicznych na 
wyizolowanym enzymie i spośród całej gamy 
różnych związków wyselekcjonowaliśmy te, 
które są wyjątkowo aktywne w blokowaniu 
sulfatazy steroidowej. Teraz trzeba przeprowa-
dzić eksperymenty na organizmach żywych. 
Nawiązaliśmy w tym celu współpracę z Instytu-
tem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 
im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu i wspólnie 
przeprowadzamy szereg testów na myszach, 
które mają wszczepione ludzkie guzy nowotwo-
rowe. Jesteśmy już po pierwszych, screeningo-
wych badaniach i mogę się pochwalić, że kilka  
z naszych związków jest bardziej aktywnych niż 
cisplatyna, wiodący dzisiaj lek przeciwko nowo-
tworom piersi.

Takich inicjatyw jest zapewne więcej.
Jest cały szereg drobniejszych projektów,  

w ramach których pomagamy zakładom farma-
ceutycznym Polpharma SA w rozwiązywaniu 
problemów technologicznych. Jeśli chodzi  
o produkcję związków biologicznie czynnych,  
w tym przypadku leków, to ich reżim czystości 
jest bardzo wyśrubowany. Czasem okazuje  
się, że z jakichś powodów pojawiają się  
w nich zanieczyszczenia, które trzeba usunąć. 
W tym celu konieczne jest prześledzenie procesu 
technologicznego i odnalezienie struktur, które  
w danych warunkach mogą powstawać jako pro-
dukt uboczny. Następny krok to synteza takich 
związków oraz porównanie, czy to, co otrzymali-
śmy na drodze syntezy, jest tą samą substancją, 
którą można znaleźć w mieszaninie reaktywnej 
w procesie technologicznym. W moim zespole 
zajmujemy się badaniami mechanizmów reakcji, 
czyli przewidywaniem, jak to się dzieje, że 
związek A reaguje ze związkiem B, dając związek 
C, a nie reaguje ze związkiem D. Kiedy już więc 
udowodnimy, co jest produktem ubocznym, czyli 
zanieczyszczeniem, to musimy jeszcze wymyślić, 
co zrobić, żeby to zanieczyszczenie nie powsta-
wało. Jeżeli zidentyfikujemy zanieczyszczenie 
na bardzo niskim poziomie i możemy je łatwo 
oddzielić od produkowanego leku, to jest to sto-
sunkowo prosta sprawa. Często jednak musimy 
zmienić cały proces technologiczny, tak żeby 
zanieczyszczenie nie mogło w ogóle powstawać.

Współpraca z Zakładami Farmaceutyczny-
mi Polpharma SA to bardzo istotny element 
pańskiej kariery.

Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA to 
największy producent leków w Polsce. Współpra-
cujemy z nimi od wielu lat i udało nam się opra-
cować oryginalny lek przeciwko osteoporozie 
Ostemax 70 comfort, którego głównym składni-
kiem jest produkowany według stworzonej  
przez nas technologii alendronian sodu. Dzisiaj  
Polpharma SA jest na światowym rynku 
głównym graczem, jeśli chodzi o ten związek 
chemiczny. Dość powiedzieć, że około 70 proc. 
światowej produkcji alendronianu sodu to 
produkcja tych zakładów. Opracowaliśmy także 
technologię czterech innych substancji stosowa-
nych w leczeniu osteoporozy. Wszystkie one są 
opatentowane w Unii Europejskiej, USA i Japonii, 
a właścicielami patentu są Politechnika Gdańska 
i Polpharma SA. Zakłady farmaceutyczne są 
właścicielem większościowym, ponieważ pono-
szą wszystkie koszty patentowania i zajmują się 
sprzedażą technologii. W moim pojęciu to jest 
absolutnie najlepszy model kooperacji uczelni  
z przemysłem.

Dużo Pan pali? Odkąd zaczęliśmy naszą 
rozmowę, sięga Pan już po drugiego papie-
rosa. 

E tam, zawracanie głowy. Palę, bo lubię. 
Największym moim sukcesem jest to, że przy tak 
niehigienicznym trybie życia, jaki prowadzę,  
w bardzo dobrej kondycji dożyłem swojego 
wieku.

Nie tak dawno w jednym z wywiadów 
prof. Edmund Wittbrodt powiedział, że 
gdyby nie został naukowcem, to mógłby być 
gitarzystą. A czy Pan ma jakieś pasje, które 
odwracałyby pańską uwagę od nauki? 

Sam wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, 
ale gdybym miał drugi raz wybierać, to na pewno 
wybrałbym chemię. Na początku nie mogłem 
się zdecydować pomiędzy chemią i farmacją, 
uniwersytetem i politechniką, ale tutaj rolę 
odegrały też kwestie pragmatyczne. Uważałem, 
że Politechnika Gdańska daje większe możliwo-
ści manewru, jeśli chodzi o późniejszą pracę. Nie 
zakładałem, że będę pracownikiem nauki. Nawet 
przymierzałem się do pracy w przemyśle farma-
ceutycznym, bo to on mnie najbardziej intereso-
wał. Rozpoczynałem studia w okresie głębokiego 
socjalizmu, kiedy to farmaceuta w aptece nie 
zarabiał wiele. Ta ścieżka kariery była dla mnie 
jednak atrakcyjna, bo pozwalała mi kontrolować 
efekty mojej pracy. Muszę wymyślić rozwiązanie 
problemu i widzę, kiedy ono działa. Zaintereso-
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wałem się nauką również dlatego, że dzięki niej 
jestem odpowiedzialny sam za siebie.

Oprócz chemii na pewno jest jeszcze coś, 
czemu poświęca Pan swój czas.

W zeszłym roku zorganizowałem Klub Myśli 
Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego, 
działający przy Europejskim Centrum Solidarno-
ści. Spotykają się w nim czołowi intelektualiści  
z Trójmiasta, Polski i świata, aby dyskutować  
o ważnych problemach życia publicznego, takich 
jak kryzysy zaufania w sądownictwie, biznesie, 
nauce, a także w medycynie. Jest o czym roz-
mawiać, ponieważ niektóre z tych zjawisk mnie 
przerażają. Weźmy taki ruch antyszczepionkowy. 
Wiadomo, skąd on się wziął – brytyjski lekarz An-
drew Wakefield w 1998 roku opublikował artykuł, 
z którego wynikało, że szczepionka przeciwko 
odrze, śwince i różyczce powodowała objawy 
autyzmu. Tymczasem okazało się, że pseudoba-
dania Wakefielda inspirowała organizacja prze-
ciwna szczepieniom, ich wyników nigdy nie po-
twierdzono, a jego samego wykreślono z rejestru 
lekarzy. Mimo to ten fake news rozprzestrzenił 
się w Europie. Co ciekawe, dysponuję informacja-
mi z oddziałów położniczych, na których od wielu 
lat przeprowadzana jest procedura podstawowej 
serii szczepień dla dziecka po porodzie. Wśród 
pacjentek, które jej sobie nie życzą, są wyłącznie 
kobiety z wyższym wykształceniem. Matki, które 
ukończyły tylko szkołę podstawową, średnią lub 
zawodową, szczepią swoje dzieci, a te, które 

mają dyplom wyższej uczelni, coraz częściej tego 
nie robią.

Jak Pan sądzi, dlaczego tak się dzieje?
Dlatego że ludzie coraz częściej bezkrytycznie 

przyjmują informacje, zamiast starać się zrozu-
mieć otaczający ich świat. Moi studenci zawsze 
mieli ogromny problem z egzaminem z chemii 
organicznej. Zamiast zrozumieć reakcje chemicz-
ne, starali się nauczyć ich na pamięć, a to mniej 
więcej tak dobry pomysł, jak wkuwanie książki 
telefonicznej. Kiedyś przyszedł do mnie młody 
człowiek, który oblał egzamin w czerwcu,  
a we wrześniu znowu mu nie wyszło. Zapytałem 
go więc, jak się uczył? Odpowiedział, że pilnie. No 
dobrze, ale w jaki sposób? Taki sam, jak poprzed-
nio, na pamięć. No więc, pytam, skoro uczył się 
pan tą metodą i raz nie przyniosła ona rezulta-
tów, to dlaczego drugi raz robi pan dokładnie to 
samo? W Katedrze Chemii Organicznej, której 
byłem kierownikiem, istniała następująca zasa-
da: na końcową ocenę z seminarium składały się 
tylko 10-minutowe kartkówki, a odpowiedź przy 
tablicy w ogóle nie była punktowana. Wszystko 
po to, żeby studenci podczas zajęć nie bali się 
pytać. Tłumaczyłem im, że nie ma głupich pytań  
i że mają je zadawać tak długo, aż wreszcie zro-
zumieją. Chciałbym, żeby Klub Myśli Obywatel-
skiej przyciągał także młode pokolenie – uczniów, 
studentów, którzy chcą zadawać pytania. Jak 
sam pan widzi, jest jeszcze wiele do zrobienia.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” na Politechnice Gdańskiej 

został wybrany większością 52 z 53 oddanych 
głosów. Od kilkunastu lat jest także nieetato-

Dr inż. Tadeusz Szymański przewodniczącym 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  
na Politechnice Gdańskiej

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Wybory władz NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018–2022 wyłoniły skład 
Komisji Zakładowej tej organizacji na naszej uczelni. Jej przewodniczącym, 
już po raz szósty, został dr inż. Tadeusz Szymański.

wym członkiem Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Kojarzony  
z działalnością związkową ma, co warto pod-
kreślić, duży dorobek zawodowy. Działalność 
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naukowo-badawcza dr. inż. Tadeusza Szy-
mańskiego, wcześniej pracownika naukowego 
Wydziału Mechanicznego PG, dotyczyła badań 
procesów wymiany ciepła i masy oraz urządzeń 
i systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Na zebraniu, podczas którego zadecydowa-
no o wyborze przewodniczącego, wyłoniona 
została również 14-osobowa Komisja Zakłado-
wa NSZZ „Solidarność” na PG, w skład której 
weszli: mgr inż. Marcin Byczuk (WFTiMS),  
dr hab. inż. Bogdan Chachulski (WCh),  
inż. Krzysztof Czerwiński (WOiO), Henryk 
Gorzeń (Sekcja Gospodarki Materiałowo-Ma-
gazynowej WCh), dr hab. inż. Grażyna Jarosz 
(WFTiMS), dr inż. Jarosław Kuchta (WETI), 
Jacek Łabęda (Dział Eksploatacji), mgr Łukasz 
Przybył (Kwestura), dr inż. arch. Małgorza-
ta Rogińska-Niesłuchowska (WA), Marcin 
Stępniak (CNMKO), dr inż. Leszek Wicikowski 
(WFTiMS), Elżbieta Wiśniewska (starszy portier 
w Domu Studenckim Nr 5), mgr Helena Wró-
blewska (Dział Spraw Studenckich)  
i mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska (Bibliote-
ka PG).

Fot. Krzysztof Krzempek

PG nawiązuje  
współpracę  
z Grodzieńskim  
Uniwersytetem  
Państwowym  
im. Janki Kupały

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Prorektorzy białoruskiej uczelni, 
prof. Yury Bialykh i prof. Henadzi 
Hachko, odwiedzili Politechnikę 
Gdańską. Wzięli udział  
w spotkaniach na Wydziale 
Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej oraz Wydziale 
Chemicznym, a także spotkali 
się z rektorem PG prof. Jackiem 
Namieśnikiem oraz prorektorem  
ds. kształcenia i dydaktyki  
prof. Markiem Dzidą.

Na WFTiMS gości podjął jego dziekan,  
prof. Wojciech Sadowski. Po prezentacji 

osiągnięć i możliwości wydziału oraz dyskusji 
na temat współpracy w zakresie działalności 
edukacyjnej i naukowej, przedstawiciele Gro-
dzieńskiego Uniwersytetu Państwowego zwie-
dzili Centrum Nanotechnologii, a następnie 
udali się na Wydział Chemiczny. Tam spotkali 
się z prof. Agatą Kot-Wasik, prodziekan WCh,  
prof. Zofią Mazerską z Katedry Technologii 
Leków i Biochemii oraz dr. hab. Błażejem 
Kudłakiem z Katedry Chemii Analitycznej, 
pełnomocnikiem dziekana WCh ds. studentów 
przyjeżdżających w ramach programu Era-
smus+. Zwiedzili także laboratoria badawcze  
w kilku katedrach.
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– Jesteśmy pod wrażeniem odwiedzonych 
przez nas wydziałów Politechniki Gdańskiej 
i chcemy jak najszybciej rozpocząć wymianę 
studentów i wykładowców – zapewnił prof. Yury 
Bialykh, prorektor Grodzieńskiego Uniwersyte-
tu Państwowego im. Janki Kupały ds. kształce-
nia i dydaktyki. 

Po zakończeniu wizyt na wydziałach na-
stąpiło spotkanie w gabinecie rektora. Przed-
stawiciele obu uczelni omówili na nim dalsze 
szczegóły współpracy. Jak zaznaczył prof. Jacek 
Namieśnik, nasza uczelnia uruchomiła spe-
cjalny fundusz stypendialny, z którego mogą 
korzystać studenci i doktoranci z Białorusi. Po-
między Politechniką Gdańską a Grodzieńskim 
Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały 
podpisana została umowa o współpracy, zakła-
dająca między innymi wymianę doświadczeń 
naukowych i informacji, odbywanie staży 
naukowych, przygotowywanie wspólnych pu-
blikacji czy organizowanie i branie udziału we 
wspólnych seminariach, konferencjach  
i sympozjach.

Praca Michaliny Frątczak poświęcona jest 
rozbudowie i rewitalizacji popadającego  

w ruinę XV-wiecznego sanktuarium znajdują-
cego się na południe od portugalskiej stolicy. 
O przyznaniu nagrody zadecydowało odważne 
podjęcie wyzwania ratowania dziedzictwa 
materialnego i duchowego Europy. 

„Autorka z dużą wrażliwością odkrywa po-
tencjał XV-wiecznego zespołu sakralnego osa-
dzonego w surowym portugalskim krajobrazie 
jako miejsca, które ma szansę przywracać 
równowagę zagubionemu człowiekowi wieku 
informacji. Proponuje dyskretną architekturę 
ujawniającą wartość tego, co zastane, i wpro-
wadzającą równocześnie to, co niezbędne, by 
podtrzymać ciągle tlące się tu życie. Narzędzi 
i materiałów tych zabiegów, niewątpliwych 
zdobyczy postępu technicznego, użyto w taki 
sposób, by one same nie zakłócały pierwot-

Absolwentka PG  
laureatką nagrody 
SARP im. Zbyszka  
Zawistowskiego

Jakub Wesecki
Dział Promocji

„Na skraju. Rozbudowa i adaptacja 
sanktuarium oraz domu pielgrzyma 
na miejsce wyciszenia. Przylądek 
Espichel, Portugalia” to temat pracy 
dyplomowej mgr inż. arch. Michaliny 
Frątczak, absolwentki Wydziału 
Architektury Politechniki Gdańskiej, 
która zwyciężyła w ogólnopolskim 
konkursie o nagrodę SARP im. 
Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM 
ROKU edycja 2018. Jej projekt został 
uznany za najlepszy spośród 99 prac 
nadesłanych z 19 polskich uczelni.

Prof. Henadzi Hachko i prof. Yury Bialykh z prof. Jackiem Namieśnikiem, rektorem PG
Fot. Krzysztof Krzempek
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nego piękna natury i świadectw odwiecznego 
obcowania z nią człowieka. Pełnią one rolę 
służebną wobec nadrzędnego celu: ochrony  
i udostępnienia materii i ducha tego miejsca 
kolejnym pokoleniom ludzi usilnie poszuku-
jących wytchnienia od trudów egzystencji” – 
czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Jak podkreśla zwyciężczyni konkursu, bę-
dzie ona zabiegać o wcielenie w życie swojego 
projektu.

– Na początek skontaktuję się z władzami 
gminy, do których należy kompleks na przy-
lądku Espichel, i przekażę im swoje pomysły. 
Sanktuarium to zostało bowiem wpisane na listę 
zabytków, które mają później zostać zrewitalizo-
wane przez prywatnych inwestorów – tłumaczy 
Michalina Frątczak.

Promotorem nagrodzonej pracy był  
prof. Jakub Szczepański, prodziekan ds. nauki 
Wydziału Architektury, a recenzentem  
prof. Robert Idem, kierownik Katedry Projekto-
wania Środowiskowego.

Do finałowego etapu konkursu zakwalifi-
kowały się prace jeszcze trzech absolwentek 
naszej uczelni: Mai Bazylko („Adaptacja ruin 
pałacu w Sarniku”), Klaudii Iwanowskiej („Ada-
ptacja więzienia mokotowskiego w Warszawie 
na funkcję muzealną, centrum konferencyjne  
i edukacyjne”) oraz Viktorii Shevchenko („Prze-
kształcenie Nabrzeża Francuskiego w Gdyni: 
projekt obiektu wielofunkcyjnego”). 

Doroczną nagrodę SARP im. Zbyszka Zawi-
stowskiego DYPLOM ROKU przyznaje Stowa-
rzyszenie Architektów Polskich SARP. W tym 
roku została ona wręczona już po raz 54. Orga-
nizatorami uroczystości ogłoszenia wyników 
tegorocznej edycji, która odbyła się na Dzie-
dzińcu im. Fahrenheita w Gmachu Głównym 
Politechniki Gdańskiej, były Wydział Architek-
tury PG, Zarząd Główny SARP i SARP Oddział 
Wybrzeże. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
prac dyplomowych 25 absolwentów wydziałów 
architektury z całego kraju, którzy zakwalifiko-
wali się do finałowego etapu konkursu.

Projekt przesuwanych modułów sypialnych w dormitorium 
Domu Pielgrzyma

Fot. Krzysztof Krzempek
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Bardzo się cieszę, że ten konkurs został zor-
ganizowany, że wpłynęło na niego tak wiele 

prac i że w głosowaniu wzięło udział trzysta 
osób – podkreślił prof. Jacek Namieśnik, rektor 
Politechniki Gdańskiej. – Obecny wygląd pawi-
lonu odstaje od wyglądu domków mieszkalnych. 
Proces poprawiania jakości tego miejsca trwa 
od wielu lat i trzeba go sfinalizować, wieńcząc 
remontem pawilonu, po to, żeby całość wygląda-

ła pięknie. Mamy z czego być dumni. Ten ośrodek 
to perełka i tak jest oceniany przez naszych gości 
także spoza Politechniki Gdańskiej.

– Historyczny kampus Politechniki Gdańskiej 
został wybrany jako jeden z dziesięciu najpięk-
niejszych kampusów w Europie. Chcemy nadać 
wysoką jakość w zakresie przestrzeni publicznej 
i rozwiązań funkcjonalnych nie tylko temu, co 
odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach, 

Ośrodek wypoczynkowy PG w Czarlinie  
w studenckich koncepcjach

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Ogłoszono wyniki internetowego głosowania na najlepszą koncepcję 
funkcjonalno-przestrzenną przebudowy głównego pawilonu ośrodka 
wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej nad jeziorem Jelenie w Czarlinie. 
Koncepcje, w ramach zajęć podczas II semestru studiów magisterskich, 
opracowali studenci Wydziału Architektury.

1
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ale też innym obiektom należącym do Politech-
niki Gdańskiej. Stąd troska pana rektora, abyśmy 
taką wysoką jakość nadali też ośrodkowi w Czar-
linie – powiedziała prof. Lucyna Nyka, dziekan 
Wydziału Architektury. – Pawilon główny jest 
słabym punktem tego ośrodka. Wymaga on mo-
dernizacji, aby mógł służyć wyjazdom całorocz-
nym, a także aby można było tam organizować 
warsztaty dla studentów i pracowników czy 
spotkanie integracyjne. 

W wyniku internetowego głosowania prze-
prowadzonego wśród pracowników Politech-
niki Gdańskiej nagrodzono trzy studenckie 
koncepcje przebudowy pawilonu ośrodka  
w Czarlinie.

Pierwszą nagrodę w wysokości 3 tys. zł zdo-
była Natalia Bejrowska.

– To bardzo interesująca koncepcja, która daje 
największą szansę realizacji w zakresie i ogra-
niczeniach związanych z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Pani Natalia 
starała się spełnić większość założeń. Koncep-
cja ma bardzo prosty, realistyczny charakter, 
jednak niepozbawiony nowoczesnych elemen-
tów, takich jak duże przeszklenia czy wykusze. 
W bardzo interesującym ujęciu stara się we 

współczesny sposób zaprezentować architekturę 
tradycyjną – mówi dr inż. arch. Jan Cudzik  
z Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni 
Nadwodnych na Wydziale Architektury PG.

Drugą nagrodę w wysokości 2 tys. zł zdobyła 
koncepcja Oliwii Bednarek.

– To jedna z najbardziej awangardowych 
koncepcji z bardzo odważną wizją stworzenia 
obiektu, który dynamicznie wpasowywałby się 
w teren poprzez nieregularną formę tektonicz-
ną dopasowującą się do okolicznych założeń, 
bardzo silnie ukierunkowaną na widoki i wyko-
rzystanie naturalnego potencjału tego miejsca. 
Praca zasługuje również na wyróżnienie ze 
względu na bardzo wysoką jakość estetyczną 
wykonania – mówi dr inż. arch. Jan Cudzik.

Trzecią nagrodę w wysokości 1 tys. zł zdoby-
ła koncepcja Marty Ratkowskiej.

– To koncepcja zbliżona w swoich założeniach 
do pierwszego projektu, jednak nieco bardziej 
odważna, z wyraźniejszym przesunięciem brył. 
Koncepcja została dopracowana pod względem 
merytorycznym i graficznym, daje obraz tego, 
jak ten ośrodek mógłby zostać przebudowany  
w ciągu najbliższych lat.

Fot. 1.  Pierwsza 
nagrodzona koncepcja 
Natalii Bejrowskiej

Fot. 2. II nagroda – kon-
cepcja Oliwii Bednarek
Fot. 3. III nagroda –  kon-
cepcja Marty Ratkow-
skiej

2 3
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Awanse naukowe 

prof. dr hab. Anna Perelomova

Została zatrudniona na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w 1997 roku. Stopień dokto-
ra nauk fizycznych uzyskała w Instytucie Fizyki Ziemi im. Szmidta w Moskwie (1994). Stopień doktora hab. 
nauk fizycznych nadano jej na Wydziale Fizyki na UAM w Poznaniu (2006). Zajmuje się nieliniową mechaniką 
płynów i akustyką. Jej najważniejszym osiągnięciem jest opracowanie nowej metody wyprowadzenia równań 
nieliniowych dynamicznych w mechanice płynów. Jest jedyną autorką m.in. 40 publikacji w czasopismach z LF  
i 2 skryptów, a także współautorką monografii „The Dynamical Projectors Method: Hydro and Electrodyna-
mics” (2018). Wielokrotnie otrzymywała Nagrody Rektora PG i dziekana WFTiMS za szczególne osiągnięcia 
naukowe. Jest promotorką dwóch i współpromotorką jednej zakończonej pracy doktorskiej. 

TYTUŁ NAUKOWY

tytuł profesora nauk fizycznych

Prof. Lucyna Nyka podkreśliła, że nie są to 
projekty realizacyjne.

– Dają jednak pewien pogląd, w jakim 
kierunku moglibyśmy pójść, ogłaszając konkurs 
na przebudowę tego obiektu – tłumaczyła prof. 
Lucyna Nyka. – Poruszamy się w bardzo silnych 

uwarunkowaniach prawnych, teren znajduje 
się w strefie ochrony krajobrazu. Projekty, które 
wygrały, pokornie wsłuchują się w otoczenie.

Zajęcia ze studentami prowadzili dr inż. 
arch. Tomasz Szymański i dr inż. arch. Jan 
Cudzik z Katedry Architektury Miejskiej i Prze-
strzeni Nadwodnych. W pracę nad koncepcja-
mi zaangażowana była również prof. Lucyna 
Nyka, która aktywnie uczestniczyła w pracach 
studialnych i przeglądach projektów studenc-
kich. Przy organizacji wystawy pomagała 
doktorantka Zofia Ulman. 

Cykl zajęć został poprzedzony wycieczką 
studialną grupy projektowej, która została zor-
ganizowana dzięki osobistemu wsparciu i za-
angażowaniu prof. Jacka Namieśnika, rektora 
PG. Projekt wsparli także mgr inż. Marek Tłok, 
kanclerz PG, i mgr inż. Mariusz Miler, zastępca 
kanclerza PG ds. infrastruktury.

Ośrodek wypoczynkowy PG w Czarlinie 
oferuje noclegi dla pracowników uczelni od 
połowy czerwca do połowy września (dwutygo-
dniowe turnusy). Więcej informacji o ośrodku 
można znaleźć na stronie internetowej  
https://pg.edu.pl/ow-czarlina.

Rektor prof. Jacek Namieśnik zaproponował 
przeprowadzenie kolejnego projektu wśród 
studentów dla terenu w Sobieszewie, gdzie ma 
powstać Centrum Szkolenia Morskiego.

 

Prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG, i dr inż. arch. Jan Cudzik z Kate-
dry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych WA PG 
Fot. Krzysztof Krzempek
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dr hab. inż. Waldemar Jendernalik

Od 2001 roku jest zawodowo związany z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Pracuje  
w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych, początkowo zajmował stanowisko asystenta, później adiunkta. 
Doktorat w zakresie elektroniki obronił z wyróżnieniem w 2006 roku. Habilitację uzyskał w 2018 roku uchwałą 
Rady WETI. Specjalizuje się w projektowaniu mikroelektronicznych układów wielkiej skali integracji, między 
innymi szybkich sensorów obrazu. Uczestniczył w siedmiu projektach naukowych finansowanych przez KBN, 
MNiSW oraz NCN. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji w czasopismach międzynarodowych  
z listy JCR oraz współautorem dwóch patentów RP. Został wyróżniony Nagrodami Rektora za osiągnięcia 
naukowe: zespołową I stopnia w 2001 roku oraz indywidualną w 2006 roku.

dr hab. inż. Jan Wajs

Od 2000 roku jest zatrudniony na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. 
Obronił tytuły doktora (2007) i doktora hab. (2018) nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja 
maszyn (specjalność: termodynamika i wymiana ciepła, systemy i urządzenia energetyczne). Jego dorobek 
naukowo-badawczy obejmuje: 3 współautorskie monografie, 9 rozdziałów w książkach, 145 artykułów nauko-
wych, 90 raportów z badań dla jednostek naukowych i przemysłu, 3 ekspertyzy o innowacyjności, 3 wdrożenia 
wyników badań. Jego dorobek wynalazczy to: 3 patenty, 2 wzory przemysłowe i 3 zgłoszenia (w tym EPO). Był 
kierownikiem 1 projektu MNiSW i 3 w ramach Inkubatora Innowacyjności, wykonawcą w 11 projektach. Członek 
Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Laureat 3 Nagród Rektora PG (w tym nagrody 
naukowej Sukces Roku 2016), 2 złotych i 2 srebrnych medali na targach innowacji. 

dr hab. inż. Michał Wodtke

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego. W 2002 roku został zatrudniony w Katedrze Konstrukcji  
i Eksploatacji Maszyn (obecnie Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów). Tytuł doktora uzyskał w 2005 roku  
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W 2015 roku był zatrudniony jako visiting professor w Université 
de Poitiers. W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora hab. Specjalizuje się w inżynierii łożyskowania, 
szczególnie w badaniach teoretycznych i doświadczalnych łożysk hydrodynamicznych. Jest autorem oraz 
współautorem w sumie około 100 opracowań, w tym: publikacji, ekspertyz, wdrożeń oraz autorskiej mono-
grafii, która w 2017 roku została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Tribologiczne. Uczestnik kilkunastu 
projektów badawczych poświęconych łożyskom hydrodynamicznym, kilka z nich zostało zrealizowanych przy 
współpracy z przemysłem.

STOPNIE NAUKOWE

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke 

Jest absolwentką Wydziału Architektury, na którym jest zatrudniona od 1984 roku, obecnie wykłada  
w Katedrze Sztuk Wizualnych. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscypli-
nie architektura uzyskała w 2018 roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wpływu technolo-
gii informatycznych na współczesną teorię i praktykę architektoniczną oraz ich wykorzystania w kształceniu 
architektonicznym. Jest autorką wielu publikacji w języku polskim i angielskim, m.in. na temat problematyki 
związanej z identyfikacją nowych trendów w teorii i praktyce projektowej, w tym rozwoju nowatorskich me-
tod, narzędzi i sposobów organizacji procesu projektowania. Kierowała projektem NCN „Paradygmat parame-
tryczno-algorytmiczny w architekturze” (2011–2014). Otrzymała Nagrodę Rektora PG za osiągnięcia  
w działalności naukowej (2000).
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STANOWISKA

profesor nadzwyczajny

dr hab. Przemysław Banasik, prof. nadzw. PG 

W 1995 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, w 2008 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicz-
nych w dyscyplinie ekonomia, zaś w 2017 roku – habilitację w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 2001 roku 
pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Od 2016 
roku jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, w tym  
4 samodzielnych monografii. Uczestniczył w pięciu projektach naukowych związanych z zarządzaniem jed-
nostkami wymiaru sprawiedliwości, niewypłacalnością dłużnika czy wpływem euro na rozwój przedsiębiorczo-
ści. Otrzymał liczne Nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną (2004, 2008, 2011, 2015, 2016, 2017) 
oraz złotą odznakę „Zasłużony dla samorządu radców prawnych”.

dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. nadzw. PG

Od roku 2014  pracuje w Katedrze Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki na Wydziale Fizyki Tech-
nicznej i Matematyki Stosowanej. Zajmuje się badaniem niezmienników występujących w analizie nieliniowej. 
Doktorat  w zakresie nauk matematycznych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie uzyskał w 2000 roku, zaś habilitację w zakresie matematyki, uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego – w 2016 roku (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Homotopijne 
własności przestrzeni odwzorowań lokalnych”).

dr hab. Sławomir Makowiec, prof. nadzw. PG

Od 1998 roku jest zatrudniony w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym. Zajmuje się dyscypli-
ną naukową chemia organiczna. Doktorat uzyskał w 2003 roku, habilitację – w 2013 roku. Do jego najważniej-
szych osiągnięć zalicza się dwanaście zgłoszeń patentowych oraz osiem uzyskanych patentów polskich  
i zagranicznych dotyczących sposobu wytwarzania hydroksybisfosfonianów, substancji czynnych w lecze-
niu osteoporozy. Uzyskał takie nagrody jak: Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 
najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii (2005) oraz II Nagroda Prezesa Rady Ministrów za 
wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne (2006).

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, od 2007 roku pracuje 
w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego PG. W 1999 roku uzyskała 
stopień naukowy doktora, a w 2013 roku doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscypli-
nie technologia chemiczna. Prowadzi badania z zakresu chemii biopolimerów, jest autorką kilkudziesięciu ar-
tykułów naukowych o modyfikacjach białek i polisacharydów oraz rozdziałów w książkach o chemii żywności. 
Brała udział w realizacji siedmiu projektów badawczych (MNiSW, NCBR), w tym w dwóch jako kierownik. Jest 
współautorką jednego patentu polskiego. Została wyróżniona kilkoma Nagrodami Rektora PG za wyróżniają-
cą się działalność naukową i działalność dydaktyczną. 



Szanowni Państwo,

bardzo się cieszę, że mogę zabrać głos w trakcie uroczysto-
ści otwarcia Dni Narodowego Centrum Nauki w Gdańsku. 
Chciałbym podkreślić, że choć impreza odbywa się w murach 
Politechniki Gdańskiej, to jej organizatorami są trzy uczelnie:
• Uniwersytet Gdański,
• Gdański Uniwersytet Medyczny, 
• Politechnika Gdańska.

Te trzy uczelnie stanowią silne i rozpoznawalne ośrodki  
badawcze, które są beneficjentami wszystkich typów  
grantów oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
– od MINIATURY po MAESTRO.

Dzięki środkom pozyskiwanym w ramach grantów NCN 
realizowane są bardzo ciekawe programy badawcze, których 
efektem są oryginalne rozwiązania metodyczne oraz unika-
towe odkrycia dotyczące zjawisk i faktów ważnych z punktu 
widzenia rozwoju nauki. Efekty tych badań publikowane są  
w renomowanych czasopismach naukowych, co przyczynia 
się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych bada-
czy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów  
i macierzystych jednostek naukowych.

Fot. Krzysztof Krzempek

Konkurencja w ramach poszczególnych konkursów grantowych jest coraz ostrzejsza i w związku z tym wskaź-
nik sukcesu nie jest zbyt wysoki – w przypadku pracowników i doktorantów z Politechniki Gdańskiej wynosi 
za ostatnie 5 lat około 15 proc. Zdaję sobie sprawę, że szczególnie w przypadku młodych, mniej doświadczo-
nych badaczy wynika to w dużej mierze z braku umiejętności przygotowania wniosków grantowych. To jest 
umiejętność, którą trzeba wyćwiczyć i opanować, bo dobry pomysł niestety nie wystarczy. Naszym zadaniem, 
czyli władz uczelni, jest zapewnienie nie tylko możliwie najlepszych warunków do prowadzenia prac doświad-
czalnych, ale także wszelkiej pomocy logistycznej na etapie przygotowania i składania wniosków grantowych. 
Ważną rolę do spełnienia mają odpowiednie działy administracji uczelnianej, które zajmują się projektami  
i wnioskami grantowymi. Chodzi tu nie tylko o rejestrację i wysyłanie wniosków, ale przede wszystkim  
o udzielanie pracownikom indywidualnych porad, wskazówek i propozycji w zakresie właściwego wypełnia-
nia części merytorycznej wniosku oraz budżetu projektu. Staramy się zdobyć odpowiednie środki na rozwój 
kadrowy oraz podniesienie kompetencji pracowników tych działów, tak aby praca samych autorów wniosków 
była łatwiejsza i by mogli oni skoncentrować się wyłącznie na kwestiach merytorycznych. W przypadku Poli-
techniki Gdańskiej działania w zakresie podnoszenia umiejętności przygotowywania wniosków przez autorów 
oraz kompetencji pracowników administracji, którzy wspomagają ten proces, będą realizowane w ramach 
projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej”. Projekt został przyznany naszej uczelni 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER 3.5, a jego realizacja rozpoczęła się  
1 kwietnia 2018 roku.

Mam nadzieję, że rozmowy i dyskusje prowadzone w trakcie tego dwudniowego spotkania przyczynią się do 
lepszego porozumienia pomiędzy interesantami, czyli autorami wniosków i ich macierzystymi instytucjami,  
a grantodawcami, czyli Narodowym Centrum Nauki.

Bardzo nam zależy na każdym pozytywnie rozpatrzonym wniosku, choćby o niewielkiej wartości finansowej, 
który zostaje zaakceptowany i skierowany do realizacji. Staramy się bowiem mobilizować naszych pracowni-
ków i doceniać tych, którzy osiągają sukcesy. Tylko wtedy uda się nam osiągnąć nasz najważniejszy cel, czyli 
uzyskanie statusu uczelni badawczej.

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

PROJEKTY BADAWCZE
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Finansowanie dotyczy także projektów ba-
dawczych prowadzonych przez doświadczo-

nych naukowców, mających na celu realizację 
ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań 
naukowych. NCN ma za zadanie wspierać mło-
dych badaczy, przeznaczając nie mniej niż 20 
proc. środków pozostających w jego dyspozycji 
na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających 
karierę naukową (https://www.ncn.gov.pl/o-
ncn/zadania-ncn).

Projekty badawcze na PG

Środki Narodowego Centrum Nauki stanowią 
istotne źródło finansowania projektów nauko-
wych realizowanych na Politechnice Gdańskiej. 
W 2017 roku około 77 proc. (rys. 1.)  projektów fi-
nansowanych ze źródeł zewnętrznych w kategorii 
Krajowych Programów Badawczych stanowiły 
projekty realizowane w ramach programów NCN. 
Te projekty stanowią aż 57 proc. środków finan-
sowych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł 
na projekty badawcze na Politechnice Gdańskiej 
(rys. 2).

Politechnika Gdańska od momentu powsta-
nia NCN jest aktywna w staraniach o finansowa-
nie różnego typu projektów. W ciągu ostatnich  
6 lat uzyskano środki na realizację 224 wniosków 
badawczych, z czego w 2017 roku aż dla 44 
wniosków (rys. 3), przede wszystkim w ramach 
konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 12 (rys. 4). 
Na uwagę zasługuje również nowy program 
NCN MINIATURA, który pojawił się  
w 2017 roku i przyciągnął wielu wnioskodaw-
ców z grupy młodych badaczy. Uczelnia uzy-
skała dofinansowanie dla 10 wniosków  
w ramach konkursu MINIATURA w 2017 roku. 
Spośród szerokiej oferty programów krajowych 
NCN największym zainteresowaniem cieszą 
się konkursy OPUS, skierowane do wszystkich 
pracowników naukowych, oraz PRELUDIUM, 
dedykowane młodym badaczom bez stopnia 
naukowego doktora. Te konkursy ogłaszane są 
przez NCN od początku jego funkcjonowania. 
W wyniku 13 edycji konkursów OPUS i PRE-
LUDIUM uzyskano w Politechnice Gdańskiej 

Janusz Smulko
Prorektor ds. nauki

Aleksandra Szafran
Dział Projektów 

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe 
Centrum Nauki w Politechnice Gdańskiej  
w latach 2011–2017

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zostało powołane do życia w marcu 2011 
roku. Zadaniem agencji jest wspieranie działalności naukowej w zakresie 
badań podstawowych, podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy  
o zjawiskach i faktach, bez nastawienia na szybkie zastosowania 
komercyjne. Do podstawowych zadań NCN należy finansowanie realizacji 
projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora. 

Rys. 1. Udział instytucji finansu-
jących prace badawcze według 
liczby projektów pozyskanych  
w 2017 roku w ramach krajowych 
programów badawczych
Źródło: dane własne PG

Rys. 2. Udział instytucji finansu-
jących według wartości dofinan-
sowania projektów pozyskanych 
przez wnioskodawców z PG  
w 2017 roku
Źródło: dane własne PG

77%

10%

10%

3%

NCN NCBR WFOŚ MNiSW

37%

57%

5%

1%



31PISMO PG4 / 2 0 1 8

PROJEKTY BADAWCZE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

27

Rys. 3. Liczba wniosków finansowanych przez NCN dla wnioskodawców z PG w latach 
2011–2017
Źródło: dane własne PG 
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Rys. 4. Programy NCN realizowane w PG w latach 2011–2017
Źródło: dane własne PG
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Tab. 1. Wykaz aktualnie realizowanych w Politechnice Gdańskiej projektów finansowanych przez NCN

finansowanie dla 94 projektów. Wykaz aktu-
alnie realizowanych w Politechnice Gdańskiej 
projektów finansowanych przez NCN przedsta-
wiono w tabeli 1.

Politechnika Gdańska zajmuje 14. miejsce 
w kraju wśród uczelni wyższych aplikujących 
o środki z Narodowego Centrum Nauki (na 
ponad 100 sklasyfikowanych uczelni) – dane są 
dostępne na stronie NCN. Jest to dobry wynik, 
jednak patrząc na liczbę projektów pozyski-
wanych przez pierwsze trzy uczelnie w tym 
rankingu, jeszcze wiele pracy przed nami. 

Dni NCN na Politechnice Gdańskiej

W dniach 9–10 maja 2018 roku na Politech-
nice Gdańskiej odbędą się Dni NCN. Zadaniem 
tej dwudniowej imprezy jest przybliżenie spo-
łeczności akademickiej praktycznych aspektów 
przygotowywania jak najlepszych aplikacji  
o projekty badawcze finansowane przez NCN. 

W trakcie Dni NCN będzie można wziąć 
udział w warsztatach dla wnioskodawców oraz 
pracowników obsługujących projekty, zasię-
gnąć opinii pracowników NCN i ekspertów 
oceniających zgłaszane propozycje projektów 
badawczych. Jest to wyjątkowa okazja do 
poszerzenia wiedzy, jak również do zgłaszania 
uwag i pytań dotyczących działalności NCN. 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udzia-
łu w Dniach NCN na Politechnice Gdańskiej. 

Lp. Działanie Tytuł projektu Jednostka Kierownik projektu Okres  
realizacji 

1 OPUS 7
Stres ścinający związany z przepływem płynów jako istotny parametr wpływają-
cy na adhezję, inwazję oraz tropizm tkankowy uropatogennych szczepów E. coli 
produkujących poliadhezyny Dr- i Afa-III do komórek gospodarza

WCh dr hab. inż.  
Rafał Piątek 2015–2018

2 OPUS 7 Nowe inhibitory podjednostki katalitycznej telomerazy WCh prof. dr hab. inż. 
Maciej Bagiński 2015–2019

3 OPUS 10
Ocena przydatności oznaczania w smółce biologicznych markerów  
spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne do wykrywania prenatalnej  
ekspozycji na alkohol

WCh prof. dr hab. inż. 
Marek Biziuk 2016–2019

4 PRELUDIUM 10 Określenie kinetyki procesów korozji lokalnej za pomocą nowego  
zmiennoprądowego trybu Elektrochemicznej Mikroskopii Skaningowej WCh mgr inż.   

Łukasz Burczyk 2016–2018

5 PRELUDIUM 10
Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych  
inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na bazie amidosiarczanowych  
pochodnych zawierających wiązania C–F 

WCh mgr inż.  
Mateusz Daśko 2016–2019

6 PRELUDIUM 9 Nowe metody eksperymentalne do badania zjawiska konwekcyjnej wymiany 
ciepła WCh mgr inż.   

Hubert Denda 2016–2018

7 OPUS 7
Synteza i badania biologiczne nowo funkcjonalizowanych pochodnych  
akrydyny/akrydonu jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych  
ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka i neuroblastomy

WCh prof. dr hab. inż.  
Krystyna Dzierzbicka 2015–2018

8 OPUS 9 Aromatyczne aminotransferazy z Candida albicans jako cele molekularne  
w chemoterapii przeciwgrzybowej WCh dr Iwona Gabriel 2016 –2018

9 PRELUDIUM 3 Rola grzybów w biodegradacji rozpuszczalników nowej generacji WCh mgr inż. Joanna Klein 2013–2018
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10 OPUS 9 Nowe chimeryczne antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii – badanie 
aktywności immunogennej i ochronnej WCh dr hab. inż.  

Lucyna Holec-Gąsior 2016–2019

11 OPUS 7 Badania zasadowej hydrolizy biomasy lignocelulozowej oraz warunków  
konwersji produktów do biogazów WCh prof. dr hab. inż. 

Marian Kamiński 2015–2019

12 PRELUDIUM 9 Wpływ sfunkcjonalizowanych nanocząstek typu rdzeń-powłoka  
(Fe3O4@SiO2) na zahamowanie enzymów grzybiczych w systemach in vitro WCh mgr inż.   

Ahmet Kertmen 2016–2018

13 PRELUDIUM 9
Badanie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych  
transportowanych w wodach zasilających peryglacjalną rzekę Scotta (Fiord 
Bellsund, Spitsbergen) przy ich modyfikacji pod wpływem wód opadowych 

WCh mgr inż.  
Sara Lehmann 2016–2019

14 PRELUDIUM 10
Wykorzystanie techniki olfaktometrii terenowej i techniki GCxGC-TOFMS  
do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego  
w województwie pomorskim

WCh mgr inż.  
Paulina Lewkowska 2016–2019

15 SONATA 8 Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2  
w procesie hydrotermalnej syntezy WCh dr inż. Justyna Łuczak 2015–2018

16 OPUS 7 Półsyntetyczne analogi antybiotyku przeciwgrzybowego z grupy makrolidów 
polienowych o polepszonej selektywnej toksyczności WCh prof. dr hab. inż. 

Maria Milewska 2015–2018

17 OPUS 10 Instrumentalizacja pomiaru zapachu z zastosowaniem elektronicznego nosa WCh prof. dr hab. inż.  
Jacek Namieśnik 2016–2019

18 MAESTRO 6
Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzędzie pozwalające na racjonalne 
projektowanie i ocenę właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej 
zawierającej przeciwutleniające związki fitochemiczne

WCh prof. dr hab. inż.  
Jacek Namieśnik 2015–2010

19 PRELUDIUM 9
Identyfikacja organicznych substancji barwiących stosowanych przez  
XIX-wiecznych polskich artystów. Badanie wpływu promieniowania UV  
na proces starzenia się barwników, identyfikacja produktów ich rozkładu

WCh mgr inż.   
Olga Otłowska 2016–2018

20 SONATA 9 Elektrochemiczna modyfikacja elektrod z cienkowarstwowego diamentu  
domieszkowanego borem (BDD) WCh dr inż. Jacek Ryl 2016–2019

21 PRELUDIUM 9

Opracowanie toku postępowania analitycznego w celu oszacowania wpływu 
rodzaju opakowania produktów spożywczych, ich warunków produkcji oraz 
przechowywania na stopień uwalniania związków o charakterze endokrynnym 
do produktów żywnościowych

WCh mgr inż.  
Natalia Szczepańska 2016–2019

22 SONATA BIS 5
Ocena możliwości wykorzystania produktów pszczelich oraz bakteriocyn  
syntetyzowanych przez mikroflorę tych produktów jako alternatywę  
lub uzupełnienie klasycznej antybiotykoterapii

WCh dr inż.  Piotr Szweda 2016–2021

23 OPUS 10
Opracowanie nowatorskiej i wszechstronnej syntezy funkcjonalizowanych 
niesymetrycznych sulfanów alkinylowych oraz ich zastosowanie do pierwszej 
totalnej syntezy Ajoene

WCh dr hab. inż.  
Dariusz Witt 2016–2019

24 OPUS 8 Metodyka szybkiego oraz dokładnego wyznaczania powierzchni ciała człowieka WEiA prof. dr hab. inż. 
Marek Krawczuk 2015–2018

25 PRELUDIUM 10 Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń mechanicznych w wielofazowym  
układzie napędowym z filtrem sinusoidalnym WEiA mgr inż.  

Patryk Strankowski 2016–2018

26 OPUS 11 Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe  
i koherencyjne zjawiska w centrach barwnych w diamencie WETI dr hab. inż.   

Robert Bogdanowicz 2017–2020

27 SONATA BIS 6 Dwuwymiarowe nanostruktury fosforenowe – synteza i badania funkcjonalnych 
opto-elektrochemicznych układów biosensorycznych WETI dr hab. inż.   

Robert Bogdanowicz 2017–2021

28 OPUS 8 Metody komunikacji człowiek–komputer do diagnozowania i stymulacji  
pacjentów z ciężkimi urazami mózgu – HCIBRAIN WETI prof. dr hab. inż. 

Andrzej Czyżewski 2015–2018

29 OPUS 9 Metodyka i technologia polimodalnej alofonicznej transkrypcji mowy – ALOFON WETI prof. dr hab. inż. 
Andrzej Czyżewski 2016–2019

30 OPUS 9 Przeszukiwanie struktur grafowych WETI dr hab. inż.  
Dariusz Dereniowski 2016–2019

31 OPUS 8 Szybkie projektowanie kompaktowych struktur mikrofalowych i radiowych WETI dr inż.  
Sławomir Kozieł 2015–2018

32 OPUS 9 Wydajne metody modelowania i optymalizacji w rozwiązywaniu złożonych 
obliczeniowo problemów projektowych WETI dr inż.  

Sławomir Kozieł 2016–2019

33 PRELUDIUM 10 Metody automatycznej syntezy optymalnych komórek kompaktowych  
dla potrzeb projektowania zminiaturyzowanych układów mikrofalowych WETI mgr inż. Piotr Kurgan 2016–2018

34 OPUS 5

Zaawansowane techniki deformacji siatki wykorzystujące mechanikę bryły 
sztywnej dla zagadnień studiów parametrycznych i optymalizacji kształtu  
trójwymiarowych struktur elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości  
z wykorzystaniem metody elementów skończonych

WETI dr inż. Adam Lamęcki 2014–2018
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35 PRELUDIUM 8 Metody projektowania topologii sieci kamer do celu re-identyfikacji i śledzenia 
obiektów w oparciu o modelowanie zachowań za pomocą grafu przepływów WETI mgr inż.  

Karol Lisowski 2015–2018

36 OPUS 7
Metody podprzestrzeni Kryłowa wykorzystujące wiele akceleratorów  
graficznych dla rozwiązywania problemów elektromagnetycznych średniej skali 
otrzymanych metodą elementów skończonych

WETI prof. dr hab. inż. 
Michał Mrozowski 2015–2018

37 OPUS 9 Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych 
procesów stochastycznych WETI prof. dr hab. inż. 

Maciej Niedźwiecki 2016–2019

38 OPUS 8 Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz  
elektroda/elektrolit w superkondensatorach WETI prof. dr hab. inż.  

Janusz Smulko 2015–2018

39 OPUS 8 Niezmienniki topologiczne i miary złożoności w działaniu WFTiMS dr hab. Grzegorz Graff 2015–2018

40 HARMONIA 6 Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych  
fotokatalizatorów do generacji wodoru jako odnawialnego źródła energii WFTiMS dr hab.  

Julien Guthmuller 2015–2018

41 POLONEZ 2 Rola koherencji kwantowej w kwantowej technologii WFTiMS

dr Alexander 
Streltsov (opiekun 
naukowy prof. dr hab. 
Paweł Horodecki)

2017–2019

42 SONATA 10 Nowe elektrody paliwowe dla tlenkowych elektrolizerów wykorzystywanych  
do produkcji gazu syntezowego WFTiMS dr inż.   

Jakub Karczewski 2016–2019

43 OPUS 10 Współzawodnictwo między falami gęstości ładunku i uporządkowaniem  
magnetycznym w RNiC2 (R = Nd, Sm, Gd) WFTiMS dr hab. inż.   

Tomasz Klimczuk 2016–2018

44 HARMONIA 8 Nowe drogi odkrywania materiałów nadprzewodzących WFTiMS dr hab. inż.   
Tomasz Klimczuk 2017–2019

45 PRELUDIUM 9 Badania teoretyczne związku antyferromagnetycznego NpPt2In7 WFTiMS mgr inż.  
Agnieszka Kozub 2016–2018

46 PRELUDIUM 9 Właściwości strukturalne i mechanizmy przewodnictwa jonowego  
w domieszkowanych związkach typu ABO4

WFTiMS mgr inż.  
Sebastian Wachowski 2016–2018

47 PRELUDIUM 10 Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw  
paliwowych WFTiMS mgr inż.  

Krzysztof Zagórski 2016–2018

48 OPUS 9 Geometryczno-wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich WILiŚ dr hab. inż.  
Izabela Lubowiecka 2016–2019

49 OPUS 10 Monitorowanie rozwoju uszkodzeń w połączeniach klejonych i śrubowych  
poddanych degradacji mechanicznej za pomocą nieliniowej propagacji fal Lamba WILiŚ dr hab. inż.  

Magdalena Rucka 2016–2018

50 OPUS 9 Zasilanie infiltracyjne na obszarze sandrowym WILiŚ dr hab. inż.  
Adam Szymkiewicz 2016–2019

51 OPUS 9 Sformułowanie i numeryczna implementacja równań konstytutywnych opisują-
cych deformacje nieodwracalne w ramach nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok WILiŚ dr hab. inż.  

Wojciech Witkowski 2016–2019

52 TANGO 1
Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania  
procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych  
centrach obróbkowych

WM prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Kaliński 2015–2018

53 SONATA 10 Intensyfikacja wymiany ciepła w dwufazowym obiegu termosyfonowym  
z miniszczelinowym parownikiem WM dr inż.  

Michał Klugmann 2016–2019

54 OPUS 6 Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających  
w branżach high-tech WZiE dr hab.  

Nelly Daszkiewicz 2014–2018

55 OPUS 10 Trajektorie życia i upadku przedsiębiorstw w Polsce i na świecie – identyfikacja, 
ocena i prognoza WZiE dr hab. inż.  

Tomasz Korol 2016–2019

56 OPUS 10 Ścieżki dyfuzji nowych technologii – determinanty oraz implikacje dla procesu 
rozwoju gospodarczego. Nowe ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych WZiE dr Ewa Lechman 2016–2019

57 SONATA 10
Exchange traded funds jako innowacyjne produkty na rynkach finansowych: 
determinanty rozwoju i wpływ na system finansowy. Doświadczenia krajów 
europejskich, implikacje dla Polski

WZiE dr Adam Marszk 2016–2019

58 HARMONIA 7 Filozofia kultury Ernsta Cassirera WZiE dr hab. Przemysław 
Parszutowicz 2016–2019

59 OPUS 10 Wpływ globalnych sieci produkcji na zatrudnienie, płace i alokację zasobów  
w warunkach heterogeniczności pracowników, firm i zadań WZiE dr hab. Joanna  

Wolszczak-Derlacz 2016–2019

60 OPUS 12 Strategie zarządzania wiedzą i ich determinanty w firmach z sektora  
wiedzochłonnych usług biznesowych WZiE dr inż.  

Małgorzata Zięba 2017–2019

61 OPUS 12 Badanie mechanicznych właściwości kości oczodołu i numeryczna analiza dyna-
miczna urazów oczodołu typu blow-out weryfikowana obserwacjami klinicznymi WILiŚ prof. dr hab. inż. 

Paweł Kłosowski 2017–2020

62 OPUS 12 Pochodne aromatycznych makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej 
toksyczności WCh prof. dr hab. inż. 

Sławomir Milewski 2017–2020
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63 OPUS 12 Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poissona 
do bezstykowego transportu lekkich obiektów WM prof. dr hab. inż. 

Michał Wasilczuk 2017–2020

64 OPUS 12 Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych 
warunkach pracy WOiO dr hab. inż.  

Wojciech Litwin  2017–2020

65 OPUS 12 Sensor CMOS z inteligentną siecią pikseli o strukturze warstwowej do szybkiej 
rejestracji i jednoczesnego wydobywania informacji z obrazu WETI prof. dr hab. inż.  

Stanisław Szczepański 2017–2020

66 OPUS 12  Tlenki trójprzewodzące  WFTiMS prof. dr hab. inż. 
Maria Gazda  2017–2020

67 OPUS 12 Magiczny trójkąt Gdańska. Lasy, handel drewnem i rynki międzynarodowe 
(1870–1939) WZiE prof. dr  

Luciano Segreto 2017–2020

68 OPUS 12

Odpowiedź biologiczna indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny  
o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej w komórkach ludzkiego raka 
okrężnicy i płuc, wzmocniona przez dostarczenie tych związków w postaci 
koniugatów z nanocząstkami

WCh dr hab. Ewa Augustin  2017–2020

69 PRELUDIUM 12

Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczno-
ści i zdolności utlenionych fosfolipidów i produktów ich trawienia do indukcji 
komórkowego stresu oksydacyjnego w modelowych liniach komórek przewodu 
pokarmowego 

WCh mgr inż.  
Karol Parchem 2017–2019

70 PRELUDIUM 12 Warstwy z polimerów przewodzących dla biodegradowalnych metalicznych 
materiałów na implanty WETI mgr inż.  

Karolina Cysewska 2017–2019

71 PRELUDIUM 12 Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku molibdenu 
otrzymanych na drodze elektrochemicznej anodyzacji molibdenu WCh mgr inż.  

Mariusz Szkoda 2017–2019

72 PRELUDIUM 12 Mechanizm rozpoznania i wiązania substratów przez gamma-sekretazę na 
przykładzie prekursora polipeptydów beta-amyloidowych WCh mgr inż.  

Łukasz Nierzwicki 2017–2020

73 PRELUDIUM 12 MnCo2O4 nanoszone za pomocą pirolizy aerozolowej na stalowe interkonektory 
jako warstwa ochronna WETI mgr inż.  

Dagmara Szymczewska 2017–2019

74 PRELUDIUM 12 Kwasy nukleinowe w żywności, rodzaje i zawartość w surowcach i przetworzo-
nych produktach żywnościowych WCh mgr inż.  

Joanna Głazowska 2017–2018

75 PRELUDIUM 12 Opracowanie nowej metody do badania dynamicznych procesów ładowania  
i rozładowania superkondensatorów litowo-jonowych WCh mgr inż.  

Michał Mielniczek 2017–2020

76 SONATA 12 Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych funkcjonalizowanych 
grupami fosfonowymi WFTiMS dr inż.  

Kamila Żelechowska 2017–2020

77 SONATA 12
Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych oraz 
fotokatalitycznych nanokompozytów TiO2 opartych na ferrytach spinelowych  
i heksagonalnych do utleniania zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej 

WCh dr inż.  
Anna Zielińska-Jurek 2017–2019

78 OPUS 11 Sfrustrowane pary Lewisa (FLP): nowa klasa związków fosforu z zastosowaniem 
w syntezie i katalizie WCh dr inż. Rafał Grubba 2017–2020

79 OPUS 11 Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach 
wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług WETI dr hab. inż.   

Jerzy Konorski 2017–2020

80 OPUS 11
Zbadanie procesu redukcji w wodorze wieloskładnikowych materiałów 
tlenkowych oraz synteza materiałów termoelektrycznych w drodze redukcji 
materiałów tlenkowych 

WFTiMS prof. dr hab. inż. 
Bogusław Kusz 2017–2020

81 ETIUDA 5
Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych ami-
dosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej zawierających w swojej 
konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F 

WCh mgr inż.  
Mateusz Daśko 2017–2018

82 MINIATURA 1 Właściwości fotoelektrochemiczne warstw wanadanu bizmutu modyfikowa-
nych kobaltowymi pochodnymi heksacyjanometalanami metali WCh dr inż.  

Konrad Trzciński 2017–2018

83 MINIATURA 1
Zastosowanie wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka do oszacowania 
wpływu elektronów swobodnych na elektryczne momenty dipolowe wybranych 
atomów diamagnetycznych 

WFTiMS dr inż. Paweł Syty 2017–2018

84 MINIATURA 1 Badania oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych pochodnych 
bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMR WCh dr inż.   

Tomasz Laskowski 2017–2018

85 MINIATURA 1 Wyznaczenie wpływu bisfenolu A (i jego analogów) na toksyczność (potencjał 
endokrynny) wybranych leków WCh dr inż. Błażej Kudłak 2017–2018

86 MINIATURA 1 Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie WA dr inż. Piotr Samól  2017–2018

87 MINIATURA 1 Wpływ procesów oczyszczania ścieków komunalnych na rozmieszczenie wybra-
nych zanieczyszczeń nowej generacji WILiŚ dr inż.  

Katarzyna Kołecka 2017–2018

88 MINIATURA 1 Kompleksowe badania wpływu promieniowania mikrofalowego na efektywność 
mechanochemicznej regeneracji odpadów gumowych WCh dr inż.  

Krzysztof Formela 2017–2018

89 MINIATURA 1 Ocena transdermalnego transportu kolagenu i kwasu hialuronowego za pomocą 
nośników mikroemulsyjnych WCh dr inż.  

Patrycja Szumała 2017–2018
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90 MINIATURA 1 Wpływ nanoteksturyzowanego podłoża złotego na właściwości luminescencyj-
ne warstw ditlenku telluru domieszkowanego metalami ziem rzadkich WFTiMS dr Marcin Łapiński 2017–2018

91 MINIATURA 1 Różnorodność form i rozmiarów – nowa droga syntezy nanostruktur związków  
z grupy (NH4)XMYOZ (M = V, Mo, W) WFTiMS dr inż. Marta  

Prześniak-Welenc 2017–2018

92 MINIATURA 1 Jonoselektywne warstwy receptorowe czujników optycznych dedykowane do 
wykrywania i oznaczania jonów o znaczeniu biologicznym i środowiskowym WCh dr inż.  

Natalia Łukasik 2018–2019

93 OPUS 13
Badanie oraz minimalizacja ohmowych i polaryzacyjnych strat w tlenkowych 
ogniwach elektrochemicznych przez zastosowanie nanokrystalicznych warstw 
ceramicznych 

WETI dr hab. inż.  
Piotr Jasiński  2018–2021

94 OPUS 13 Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze 
zespoły odnoszące sukces WZiE dr Beata  

Krawczyk-Bryłka 2018–2020

95 OPUS 13
Wymiana ciepła i opory przepływu podczas wrzenia w minikanałach nowych 
czynników chłodniczych przy parametrach bliskich termodynamicznemu  
punktowi krytycznemu 

WM prof. dr. hab. inż. 
Dariusz Mikielewicz 2018–2021

96 OPUS 13 Badania przemian związków chemicznych w warunkach kawitacji WCh dr hab. inż.   
Grzegorz Boczkaj 2018–2021

97 OPUS 13 Efekt mezostruktury betonu na powstawanie i propagację rys – doświadczenia  
i dwuskalowy model numeryczny WILiŚ prof. dr. hab. inż. 

Jacek Tejchman 2018–2021

98 OPUS 13 Wymóg konserwowanych czynników fałdowania w funkcjonowaniu wielu nie-
zbędnych białek, procesów metabolicznych i kluczowych czynników wirulencji WCh prof. dr Satish Raina 2018–2021

99 OPUS 13 Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych WFTiMS dr hab. inż.  
Waldemar Stampor 2018–2021

100 PRELUDIUM 13 Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierzchniowo wzmocnionej spektro-
skopii ramanowskiej WETI mgr inż.  

Maciej Wróbel   2018–2020

101 OPUS 13 Prognozowanie ryzyka upadłości konsumenckiej w Polsce WZiE dr hab. inż.  
Tomasz Korol 2018–2021

102 PRELUDIUM 13
Oznaczenie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem 
umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki arktycznej południowo-
-zachodniego Spitsbergenu 

WCh mgr inż.  
Klaudia Kosek 2018–2021

103 OPUS 13 Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodo-
ru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych WCh dr inż. Justyna Łuczak 2018–2021

104 PRELUDIUM 13 Niskokoherencyjne czujniki z aktywną warstwą nanodiamentową WETI mgr inż.  
Daria Majchrowicz 2018–2020

105 PRELUDIUM 13 Nowe drogi funkcjonalizacji ligandów bogatych w fosfor WCH mgr inż.  
Daria Ordyszewska 2018–2020

106 SONATA 13 Anodowe materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych bezpośred-
nio zasilanych biogazem (DIR-SOFCs) WFTiMS dr inż.  

Beata Bochentyn 2018–2020

107 SONATA 13 Sea-snow POPs: wtórny obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)  
w Arktyce WCh dr Krystyna Kozioł

2018–2021 
umowa  
w trakcie  
podpisywania

108 HARMONIA 9 Wypalenie zawodowe: nowa konceptualizacja w badaniach podłużnych z zasto-
sowaniem analiz wielopoziomowych WZiE dr hab.  

Beata Basińska 2018–2021

109 SONATA 13 Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakte-
rii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu WILiŚ dr inż.  

Jakub Drewnowski

2018–2021 
umowa  
w trakcie  
podpisywania

110 HARMONIA 9 Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów  
tlenkowych ogniw  WETI dr hab. inż.  

Piotr Jasiński

2018–2021 
umowa  
w trakcie  
podpisywania

111 SONATA BIS 7 Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako 
punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych WCh dr hab. inż.  

Jacek Czub 2018–2023

112 SONATA 13 Zmiany charakterystyk hydrologicznych i klimatycznych i ich wpływ  
na naturalne ekosystemy mokradłowe w latach 1900–2100 WETI dr inż.  

Tomasz Berezowski

2018–2021 
umowa  
w trakcie  
podpisywania 

113 SONATA 13 Wpływ właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amylo-
idowych WCh dr inż.  

Piotr Bruździak 2018–2021

114 M-ERA-NET.2 Governing Principles in Hydration of Mixed Conducting Oxides WFTiMS dr inż. Aleksandra 
Mielewczyk-Gryń 2017–2020

115 BEETHOVEN2 Teoria Morse’a w układach hamiltonowskich WFTiMS dr hab.  
Joanna Janczewska 2018–2021
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SZEREG MOCy PRZECIWUTLENIA-
JąCEJ JAKO NARZęDZIE POZWA-
LAJąCE NA RACJONALNE PROJEK-
TOWANIE I OCENę WłAśCIWOśCI 
PROZDROWOTNyCH żyWNOśCI 
FUNKCJONALNEJ ZAWIERAJąCEJ 
PRZECIWUTLENIAJąCE ZWIąZKI 
FITOCHEMICZNE

Celem projektu badawczego jest opraco-
wanie Szeregu Mocy Przeciwutleniającej 
– SMP (ang. Antioxidant Power Series 
– APS) dla związków przeciwutleniają-
cych produkowanych endogennie bądź 
występujących naturalnie w żywności 
oraz roślinach o znaczeniu medycznym. 
Tak jak wodór stanowi punkt zero  
w szeregu napięciowym metali, tak  
w przypadku szeregu SMP punkt odnie-
sienia będzie stanowił glutation (GSH) 
uważany za główny przeciwutleniacz 
fizjologiczny. „Moc przeciwutleniająca” 
ocenianych związków będzie przyjmo-
wała wartości dodatnie lub ujemne w 
zależności od wartości potencjału redoks 
względem związku odniesienia (GSH). Za-
proponowany na podstawie właściwości 
redoks SMP będzie podlegał weryfikacji 
co do jego użyteczności w przewidywaniu 
działania przeciwutleniającego substancji 
w układach biologicznych poddanych 
stresowi oksydacyjnemu. Wyniki prze-
prowadzonych badań pozwolą zrozumieć 
zależność pomiędzy właściwościami 
chemicznymi substancji o charakterze 
przeciwutleniaczy a ich biologicznym 
działaniem, a także przewidywać działa-
nie danej substancji (czystej bądź w mie-
szaninie) w ochronie ludzkiego organizmu 
przed reaktywnymi formami tlenu.

Nazwa programu: MAESTRO 
Termin realizacji: 27.05.2015 r. – 26.05.2020 r.

Kierownik projektu: 
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (WCh) 
e-mail: chemanal@pg.edu.pl

WPłyW STRUKTURy CIECZy 
JONOWyCH NA ODDZIAłyWANIA 
Z CZąSTKAMI TiO2 W PROCESIE 
HyDROTERMALNEJ SyNTEZy

Celem projektu jest określenie wpływu 
struktury cieczy jonowych na wielkość, 
morfologię oraz właściwości powierzch-
niowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 
otrzymywanych metodą hydrotermal-
ną wspomaganą cieczami jonowymi. 
Główna hipoteza projektu mówi, że 
ciecze jonowe mają zdolność oddzia-
ływania z cząstkami TiO2, pełniąc tym 
samym funkcję czynnika strukturotwór-
czego umożliwiającego otrzymywanie 
nowych trójwymiarowych funkcjonal-
nych fotokatalizatorów o silnie rozwi-
niętej powierzchni właściwej i wysokiej 
aktywności fotokatalitycznej. W związku 
z ogromną liczbą potencjalnych cieczy 
jonowych, wynikającą z możliwych 
kombinacji kationów i anionów, metody 
obliczeniowe mogą wspierać wybór 
cieczy jonowych, a co za tym idzie, 
umożliwić zredukowanie liczby cza-
sochłonnych eksperymentów, kosztu 
syntez oraz charakterystyki uzyskanych 
produktów. Ponadto modelowanie 
uzyskanych wyników umożliwi ilościowe 
opisanie zależności właściwości cząstek 
TiO2 od struktury cieczy jonowych. Za-
proponowane w projekcie badania mają 
charakter interdyscyplinarny, stanowią 
połączenie metod obliczeniowych  
z wnioskami wyciąganymi na podstawie 
badań eksperymentalnych. Nowator-
skość projektu polega na zastosowaniu 
metod obliczeniowych do wstępnej 
oceny właściwości oraz wyboru cieczy 
jonowych, a następnie eksperymentalnej 
weryfikacji wpływu wybranych cieczy 
jonowych na strukturę i właściwości TiO2. 

Nazwa programu: SONATA 
Termin realizacji: 12.10.2015 r. – 11.10.2018 r.

Kierownik projektu: 
dr inż. Justyna Łuczak (WCh) 
e-mail: justyna.luczak@pg.edu.pl

ELEKTROCHEMICZNA  
MODyFIKACJA ELEKTROD  
Z CIENKOWARSTWOWEGO  
DIAMENTU DOMIESZKOWANEGO 
BOREM (BDD)

Głównym problemem badawczym jest 
rozstrzygnięcie mechanizmów anodo-
wego utleniania się grup terminujących 
powierzchnię diamentu domieszkowane-
go borem (BDD) oraz wpływu wpro-
wadzanych modyfikacji na aktywność 
elektrochemiczną tego materiału. Forma 
zakończeń powierzchniowych elektrody 
BDD ma krytyczny wpływ na jej parame-
try. Mechanizm utleniania BDD najpraw-
dopodobniej zachodzi wieloetapowo,  
a warunki prowadzenia polaryzacji oraz 
struktura krystaliczna znacząco wpły-
wają na parametry elektrochemiczne 
elektrod. W ramach realizacji projektu 
autorzy podejmą się oznaczenia wpływu 
warunków prowadzenia modyfikacji 
oraz stopnia domieszkowania borem, 
podejmą się również określenia wpływu 
lokalnych niehomogeniczności rozkładu 
boru w krystalitach diamentu na właści-
wości finalne elektrody. Ponadto autorzy 
pragną wdrożyć i zoptymalizować do po-
miarów w układach wysokoimpedancyj-
nych nowatorskie impedancyjne techniki 
pomiarowe, mikroskopię nanoimpedan-
cyjną (NIM) oraz dynamiczną elektro-
chemiczną spektroskopię impedancyjną 
(DEIS). Rozwój tych technik stanowi cel 
dodatkowy autorów projektu.

Nazwa programu: SONATA 
Termin realizacji: 2.02.2016 r. – 1.02.2019 r.

Kierownik projektu: 
dr inż. Jacek Ryl (WCh) 
e-mail: jacek.ryl@pg.edu.pl

Mikrografia SEM elektrody diamentowej domieszkowanej borem 
(BDD). Powiększenie x 25 000. U góry: sugerowane mechanizmy 
wieloetapowego utleniania powierzchniowego elektrody, lokalnie 
modyfikującego jej właściwości

Wpływ katechin na status oksydacyjno-redukcyjny 
komórek nowotworowych HT29
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INTENSyFIKACJA WyMIANy 
CIEPłA W DWUFAZOWyM OBIEGU 
TERMOSyFONOWyM Z MINISZ-
CZELINOWyM PAROWNIKIEM

Ze względu na miniaturyzację uwaga 
badaczy skupia się na poszukiwaniu  
efektywnych technik wymiany ciepła  
i konstrukcji wymienników. Przez ostatnie 
dekady intensywnie zajmowano się 
geometriami minikanałowymi oraz 
przepływami dwufazowymi, znacznie 
mniej uwagi poświęcając miniszczeli-
nom, pomimo ich stwierdzonych zalet. 
Dodatkowo w ostatnim czasie następuje 
renesans pasywnych technik transportu 
ciepła i masy, jednak są to nie tylko proste 
układy, ale też dwufazowe termosyfony 
odwrócone, pozwalające na transport 
ciepła z góry ku dołowi. W parownikach 
i skraplaczach tych obiegów próbuje się 
wprowadzać aktualne techniki konstrukcji 
wymienników ciepła, w tym wykorzystu-
jących minigeometrie. Autorzy skupiają 
się na badaniach miniszczelinowego 
parownika i na możliwości intensyfikacji 
wymiany ciepła w nim. Obieg modelowy 
to termosyfon odwrócony z parowym 
podnośnikiem cieczy. Dotychczas udało 
się zbudować stanowisko badawcze, 
zrealizować badania rozpływu czynnika 
i poznać specyfikę pracy całego układu. 
Wykonano także wizualizację pracy sepa-
ratora i innych kluczowych elementów.

Nazwa programu: SONATA 
Termin realizacji: 17.10.2016 r. – 16.10.2019 r.

Kierownik projektu: 
dr inż. Michał Klugmann (WM) 
e-mail: garyb@pg.edu.pl

ExCHANGE TRADED FUNDS JAKO 
INNOWACyJNE PRODUKTy NA 
RyNKACH FINANSOWyCH: DETER-
MINANTy ROZWOJU I WPłyW NA 
SySTEM FINANSOWy. DOśWIAD-
CZENIA KRAJóW EUROPEJSKICH, 
IMPLIKACJE DLA POLSKI

Badanie obejmuje rynek funduszy typu 
exchange traded funds (ETFs). W ramach 
projektu zostały zdefiniowane 3 główne 
cele naukowe, przy czym jeden cel ma 
charakter teoretyczno-metodologiczny, 
zaś dwa to cele empiryczne. Celem o cha-
rakterze teoretyczno-metodologicznym 
jest modyfikacja modeli dyfuzji innowa-
cji pozwalająca na analizę schematów 
rozwoju rynku ETFs jako innowacyjnych 
produktów finansowych oraz określanie 
dynamiki, masy krytycznej i prognoz 
zmian. Głównymi celami empirycznymi 
projektu są identyfikacja ścieżek dyfuzji 
ETFs na europejskich rynkach finanso-
wych oraz identyfikacja czynników wpły-
wających na rozwój rynków ETFs  
w krajach europejskich, jak również iden-
tyfikacja wpływu rozwoju rynków innowa-
cyjnych produktów finansowych – ETFs 
– na system finansowy jako całość oraz 
jego poszczególne segmenty. Badaniem 
są objęte kraje Unii Europejskiej  
z najwyższą wartością aktywów ETFs 
opartych na krajowych aktywach. Ze 
względu na zbliżone regulacje oraz oto-
czenie rynkowe, a także wysoki stopień 
zintegrowania rynków finansowych, 
badanie jest przeprowadzane na dwóch 
szczeblach: dla całego obszaru UE z wy-
soko rozwiniętymi rynkami ETFs oraz in-
dywidualnie dla wybranych krajów (w tym 
Polski). Okres analizy to lata 2004–2017.

Nazwa programu: SONATA 
Termin realizacji: 14.06.2016 r. – 13.06.2019 r.

Kierownik projektu: 
dr Adam Marszk (WZiE) 
e-mail: amarszk@zie.pg.edu.pl

NOWE ELEKTRODy PALIWOWE 
TLENKOWyCH ELEKTROLIZERóW 
WyKORZySTyWANyCH DO PRO-
DUKCJI GAZU SyNTEZOWEGO

Celem projektu jest szczegółowe pozna-
nie procesów degradacji elektrod paliwo-
wych tlenkowych elektrolizerów zacho-
dzących w czasie procesu produkcji gazu 
syntetycznego. Szczególna uwaga po-
święcona zostanie procesom zachodzą-
cym w ekstremalnych warunkach – dużej 
gęstości prądu i wysokiego stężenia pary 
wodnej i dwutlenku węgla. Zdobyta wie-
dza pozwoli na zaproponowanie nowego, 
alternatywnego do powszechnie stoso-
wanego cermetu niklowego, materiału 
katodowego. Pozwoli to na zwiększenie 
czasu życia takiego urządzenia, umoż-
liwiając jego komercjalizację. Projekt 
ma na celu stworzenie nowego zespołu 
naukowego zajmującego się tematyką 
wysokotemperaturowych tlenkowych 
elektrolizerów. Tematyka ta jest obecnie 
jedną z dynamiczniej rozwijających się 
dziedzin badań z zakresu elektroceramik. 
Ma duży potencjał zarówno naukowy, jak 
i wdrożeniowy.

Nazwa programu: SONATA 
Termin realizacji: 23.06.2016 r. – 22.06.2019 r.

Kierownik projektu: 
dr inż. Jakub Karczewski (WFTiMS) 
e-mail: jakub.karczewski@pg.edu.pl

 
Stanowisko 
pomiarowe

Nanocząstki niklu na powierzchni domieszkowanego tytanianu 
strontu. Nowy materiał opracowany w ramach projektu, 
mający zapewnić wysoką aktywność katalityczną procesów 
elektrochemicznych 
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OTRZyMyWANIE I WłAśCIWOśCI 
NANOMATERIAłóW WęGLOWyCH 
FUNKCJONALIZOWANyCH GRUPA-
MI FOSFONOWyMI

Celem projektu jest opracowanie efek-
tywnej metody wprowadzania grup fos-
fonowych na nanomateriały węglowe, 
takie jak nanorurki węglowe i pochodne 
grafenu. Zaproponowane zostały różne 
drogi przeprowadzenia syntezy. Wpro-
wadzanie grup funkcyjnych na nano-
materiały węglowe prowadzi do zmiany 
ich właściwości fizykochemicznych. 
Otrzymane nowe materiały funkcjonalne 
zostaną scharakteryzowane metodami 
spektroskopowymi oraz mikroskopowy-
mi. Przeprowadzone zostaną również 
badania termograwimetryczne  
i kalorymetryczne. Materiały węglowe są 
powszechnie stosowane jako adsorben-
ty, katalizatory lub nośniki katalizatorów 
czy dodatki do tworzyw sztucznych. 
Pochodne kwasów fosfonowych są 
stosowane jako kompleksony w chro-
matografii wymiennej oraz używane do 
ekstrakcyjnego rozdziału pierwiastków. 
Mają katalityczny wpływ na szereg reak-
cji chemicznych. Pochodne bisfosfonowe 
są stosowane w leczeniu osteoporozy 
jako związki powierzchniowo czynne, 
inhibitory korozji i inne. Funkcjonalizacja 
nanomateriałów węglowych grupami 
fosfonowymi i pochodnymi zwiększa 
możliwości ich zastosowań.

Nazwa programu: SONATA 
Termin realizacji: 25.07.2017 r. – 24.07.2020 r.

Kierownik projektu: 
dr inż. Kamila Żelechowska (WFTiMS) 
e-mail: kamila.zelechowska@pg.edu.pl

BADANIA NAD SyNTEZą, CHA-
RAKTERySTyKą WłAśCIWOśCI 
FIZyKOCHEMICZNyCH ORAZ FO-
TOKATALITyCZNyCH NANOKOM-
POZyTóW TiO2 OPARTyCH  
NA FERRyTACH SPINELOWyCH  
I HEKSAGONALNyCH DO UTLENIA-
NIA ZANIECZySZCZEń ORGANICZ-
NyCH W FAZIE WODNEJ

Zgodnie z przyjętą hipotezą badawczą 
funkcjonalizacja TiO2 na powierzchni czą-
stek o właściwościach magnetycznych, 
pokrytych inertną warstwą tlenku krze-
mu(IV), pozwala na łatwiejszą separację 
fotokatalizatora po etapie oczyszczania 
ścieków oraz płynów technologicznych. 
Dodatkowo modyfikacja powierzchniowa 
metalami takimi jak platyna i/lub miedź, 
jak również domieszkowanie jodem po-
zwoli na aktywację fotokatalizatora 
w świetle z zakresu Vis (λ>420 nm).  
W ramach projektu opracowano nowy 
sposób otrzymywania kompozytów 
magnetycznych polegający na samoorga-
nizacji komponentów zawiesiny reak-
cyjnej, której siłą napędową są różnice 
w potencjale powierzchniowym wyka-
zywanym przez kluczowe komponenty 
układu: materiał magnetyczny (np. Fe3O4, 
CoFe2O4, BaFe12O19), materiał warstwy 
inertnej (np. SiO2) oraz fotokatalizator 
(TiO2) – 3 zgłoszenia patentowe P.423293, 
P.423294 oraz P.423295 z 28 października 
2017 r. W ramach projektu zakupiono 
wysokosprawny chromatograf cieczowy 
(HPLC). Otrzymane nanokompozyty 
magnetyczne wykorzystane zostaną do 
degradacji fotokatalitycznej wybranych 
farmaceutyków, niepodatnych na rozkład 
biologiczny. Wyniki badań będą przed-
miotem publikacji naukowych z listy JCR, 
komunikatów konferencyjnych oraz będą 
stanowiły część rozprawy doktorskiej mgr 
inż. Zuzanny Bielan.

Nazwa programu: SONATA 
Termin realizacji: 18.07.2017 r. – 17.07.2019 r.

Kierownik projektu: 
dr inż. Anna Zielińska-Jurek (WCh) 
e-mail: annjurek@pg.edu.pl

Struktura 
fotokatalizatora 
o właściwościach 
magnetycznych 
modyfikowanego 
cząstkami Pt-Cu

OCENA MOżLIWOśCI WyKORZy-
STANIA PRODUKTóW PSZCZELICH 
ORAZ BAKTERIOCyN SyNTETy-
ZOWANyCH PRZEZ MIKROFLORę 
TyCH PRODUKTóW JAKO ALTER-
NATyWę LUB UZUPEłNIENIE KLA-
SyCZNEJ ANTyBIOTyKOTERAPII

Bakterie z rodzaju Staphylococcus należą 
do najważniejszych patogenów zwierząt 
i człowieka. Jest to także grupa bakterii, 
która niezwykle szybko nabywa mecha-
nizmy oporności na stosowane aktualnie 
antybiotyki. W związku z tym istnieje 
pilna potrzeba poszukiwania nowych, nie-
antybiotykowych substancji o aktywności 
przeciwgronkowcowej. W ciągu ostatnich 
kilku lat w literaturze światowej obserwu-
je się ponowny wzrost zainteresowania 
aktywnością przeciwdrobnoustrojową 
produktów i substancji pochodzenia 
naturalnego. W przypadku aktywności 
przeciwgronkowcowej obiecujące właści-
wości wykazują produkty pszczele: miód, 
pyłek, pierzga, mleczko pszczele i przede 
wszystkim propolis. Aktywność pierzgi 
jest przede wszystkim konsekwencją 
obecności w tym produkcie metabolitów 
bakterii fermentacji mlekowej (LAB, 
Lactic Acid Bacteria) – kwasu mlekowego 
oraz peptydów o aktywności bakterio-
statycznej i/lub bakteriobójczej – bakte-
riocyn. Celami projektu są: 1. wykonanie 
kompleksowych badań aktywności 
przeciwbakteryjnej, głównie przeciwgron-
kowcowej, produktów pszczelich: miodu, 
pyłku, mleczka pszczelego, pierzgi oraz 
propolisu; 2. wykonanie badań przesiewo-
wych dotyczących izolacji z pierzgi,  
a także miodu szczepów bakterii fermen-
tacji mlekowej produkujących peptydy 
o aktywności przeciwgronkowcowej; 
3. opracowanie metod oczyszczania 
bakteriocyn o najbardziej obiecujących 
właściwościach; 4. sprawdzenie syner-
gistycznego działania produktów oraz 
bakteriocyn z antybiotykami; 5. spraw-
dzenie aktywności bakteriocyn i wybra-
nych produktów w stosunku do bakterii 
rosnących w formie biofilmu; 6. ustalenie 
sekwencji aminokwasowej i próby ustale-
nia struktury chemicznej najciekawszych 
bakteriocyn; 7. ustalenie sekwencji genów 
kodujących bakteriocyny.

Nazwa programu: SONATA BIS 
Termin realizacji: 21.04.2016 r. – 20.04.2021 r.

Kierownik projektu: 
dr inż. Piotr Szweda (WCh) 
e-mail: pioszwed@pg.edu.pl

Nanorurki węglowe z grupami fosfonowymi
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BADANIA ZASADOWEJ HyDROLIZy 
BIOMASy LIGNOCELULOZOWEJ 
ORAZ WARUNKóW KONWERSJI 
PRODUKTóW DO BIOGAZóW

Projekt obejmuje badania nad możliwo-
ścią wytwarzania biopaliw II generacji, 
szczególnie biowodoru, z biomasy ligno-
celulozowej (BMLC) z zastosowaniem 
hydrolizy alkalicznej w warunkach utle-
niania i ciemnej fermentacji bakteryjnej, 
z otrzymywaniem cennych związków 
organicznych w procesach biorafinacji 
– składników leków, kosmetyków czy 
suplementów diety. Cele projektu to:  
1. poznanie przemian podczas wstępnej 
obróbki surowca na drodze alkalicznej 
hydrolizy bez utleniania i z utlenianiem; 
2. określenie wpływu warunków obróbki 
na produkcję wodoru; 3. zbadanie wpły-
wu surowca, parametrów procesowych  
i pożywki na wytwarzanie wodoru;  
4. opracowanie nowych metod analitycz-
nych składu hydrolizatów, brzeczek fer-
mentacyjnych i powstających gazów dla 
oceny przebiegu procesów, opracowania 
modelu wpływu parametrów proceso-
wych na przebieg produkcji biowodoru; 
5. zbadanie wpływu wstępnej obróbki 
biomasy z zastosowaniem alkaliów na 
przebieg hydrolizy. Ponadto prowadzone 
jest poszukiwanie warunków sprzyjają-
cych tworzeniu wodoru. Wyniki zostaną 
opublikowane w czasopismach o zasięgu 
międzynarodowym. Mogą być podstawą 
technologii otrzymywania biowodoru  
II generacji i cennych organicznych 
związków chemicznych w biorafinacji. 

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 11.02.2015 r. – 10.02.2019 r.

Kierownik projektu: 
prof. dr hab. inż. Marian Kamiński (WCh) 
e-mail: markamin@pg.edu.pl

METODy KOMUNIKACJI CZłO-
WIEK–KOMPUTER DO DIAGNOZO-
WANIA I STyMULACJI PACJENTóW 
Z CIężKIMI URAZAMI MóZGU – 
HCIBRAIN

Projekt rozwija się zgodnie z założeniem 
dotyczącym realizacji badań podsta-
wowych i eksperymentów w dziedzinie 
technologii multimedialnej i nauk me-
dycznych. Badania są prowadzone  
z wykorzystaniem eksperymentalnego, 
zintegrowanego systemu multimodal-
nego, stanowiącego narzędzie diagno-
styczne i rehabilitacyjne, którego przy-
datność w diagnozie i terapii pacjentów 
niekomunikujących się jest weryfikowa-
na w toku badań medycznych. W ramach 
projektu w reprezentatywnej grupie 
pacjentów weryfikowane są następujące 
hipotezy badawcze: 

1. Zastosowanie zintegrowanych techno-
logii: śledzenia wzroku, EEG  
i przechwytywania ruchów warg może 
skutecznie wspierać proces diagnozy  
i neurorehabilitacji pacjentów nieko-
munikujących się.

2. Stymulacja polisensoryczna funkcji 
poznawczych może mieć znaczący 
wpływ na poprawę stanu świadomości 
pacjentów po urazach mózgu. 

Głównym celem projektu jest opraco-
wanie koncepcji i rozwiązań zintegrowa-
nego systemu multimodalnego wraz ze 
zwalidowaną w toku badań procedurą 
diagnostyczno-terapeutyczną, która sta-
nowić będzie bardziej skuteczne i szerzej 
dostępne podejście do diagnozy i reha-
bilitacji pacjentów niekomunikujących 
się, w szczególności tych pozostających 
w stanie śpiączki. Projekt jest skon-
centrowany na pozyskaniu wiedzy i na 
eksperymentalnej weryfikacji wyników 
badań z udziałem licznej grupy badanych 
osób po urazach mózgu. 

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 16.06.2015 r. – 15.06.2018 r.

Kierownik projektu: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (WETI) 
e-mail: andczyze@pg.edu.pl

DWUWyMIAROWE NANOSTRUK-
TURy FOSFORENOWE – SyNTEZA 
I BADANIA FUNKCJONALNyCH 
OPTO-ELEKTROCHEMICZNyCH 
UKłADóW BIOSENSORyCZNyCH

Projekt badawczy o charakterze inter-
dyscyplinarnym prowadzony we współ-
pracy z Międzyuczelnianym Wydziałem 
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego 
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Kilkuwarstwowy fosforen otrzymuje się 
przez mechaniczną eksfoliację z krysz-
tału czarnego fosforu. Jest on niezwykle 
wrażliwy na środowisko i obserwuje się 
nieodwracalną modyfikację materiału  
w ciągu godziny od ekspozycji, poprze-
dzoną zmianami właściwości elektrycz-
nych i fizykochemicznych. Głównym 
celem badań jest ocena różnych metod 
syntezy fosforenu i przeprowadzenie 
szczegółowych studiów nad ich parame-
trami elektronicznymi w różnych środowi-
skach biologicznych. Projekt zamierza się 
skupić na ważnych układach białkowych 
i opracowaniu metod ich wykrywania za 
pomocą urządzeń opartych na fosforenie. 
W niedalekiej przyszłości mogą być one 
stosowane w układach nanoszonych na 
skórę lub implantowanych biosensorach, 
które monitorują nawet najbardziej 
intymne procesy biologiczne, lub w inte-
rakcji z naszym układem nerwowym (roz-
ciągliwa elektronika lub bioelektronika).

Nazwa programu: SONATA BIS 
Termin realizacji: 25.05.2017 r. – 24.05.2021 r.

Kierownik projektu:  
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz (WETI) 
e-mail: rbogdan@eti.pg.edu.pl

Mikroskopowe obserwacje zachowania płatków 
fosforenu w środowisku wodnym

BMLC jako surowiec odnawialny

wierzba energetyczna brzoza

słoma trawa
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METODyKA I TECHNOLOGIA 
POLIMODALNEJ ALOFONICZNEJ 
TRANSKRyPCJI MOWy – ALOFON

Podczas projektu prowadzone są 
badania mające na celu opracowanie 
metodyki automatycznej transkrypcji 
fonetycznej mowy (w języku angielskim), 
opartej na wykorzystaniu połączenia  
informacji pochodzącej z analizy  
sygnałów fonicznych i wizyjnych.  
W szczególności prowadzone są badania 
podstawowe nad związkiem pomiędzy 
zróżnicowaniem alofonicznym  
w mowie, tj. różnicami w charakterze 
tych samych głosek wynikających  
z różnego ułożenia artykulatorów  
w zależności od środowiska fonetycz-
nego (tj. głosek sąsiadujących lub 
cech prozodycznych), a obiektywnymi 
parametrami sygnału. W ognisku uwagi 
badaczy znajdują się również wnikliwie 
badane parametry sygnału mowy (aku-
styczne i wizyjne) charakterystyczne dla 
Polaków uczących się języka angielskie-
go, w tym przy wykorzystaniu systemu 
przechwytywania ruchów mięśni twarzy, 
pozwalającego uzyskać dodatkowe dane 
odnoszące się do ruchów artykulatorów 
mowy. Założeniem jest opracowanie na 
tyle dokładnej metody, żeby pozwala-
ła różnicować drobne zróżnicowania 
alofoniczne i akcentowe. Transkrypcja 
fonetyczna mowy może zostać prze-
prowadzona z większą dokładnością niż 
przy wykorzystaniu jedynie modalno-
ści akustycznej, tak jak opisano to we 
wcześniejszych pracach, możliwych do 
znalezienia w literaturze. Zakłada się 
ponadto, że pogłębione badania nad 
zróżnicowaniem głosek w kontekście 
parametrów sygnałów akustycznych 
i wizyjnych przyczynią się do zaawan-
sowania stanu wiedzy w dziedzinie 
audiowizualnego rozpoznawania mowy, 
a co za tym idzie, w dziedzinie interakcji 
człowieka z komputerem. 

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 19.02.2016 r. – 18.02.2019 r.

Kierownik projektu: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (WETI) 
e-mail: andczyze@pg.edu.pl

WSPółZAWODNICTWO MIęDZy 
FALAMI GęSTOśCI łADUNKU  
I UPORZąDKOWANIEM MAGNE-
TyCZNyM W RNiC2 (R = Nd, Sm, Gd)

Projekt dotyczy istotnych aspektów 
badań materiałów w dziedzinie ciała sta-
łego, w szczególności badań fal gęstości 
ładunku (CDW) i magnetyzmu w ukła-
dzie RNiC2, gdzie R jest wybraną ziemią 
rzadką. Nadrzędnym celem naukowym 
projektu jest określenie powiązania CDW 
i odpowiednio: ferromagnetyzmu (FM) 
w przypadku SmNiC2 i antyferroma-
gnetyzmu (AFM) dla NdNiC2 i GdNiC2. 
Dzięki przeprowadzeniu syntezy RNiC2 
z późnymi lantanowcami uzupełniony 
został ogólny diagram fazowy i odkryta 
intrygująca liniowa zależność tempera-
tury formowania CDW z wielkością ko-
mórki elementarnej. Uzyskane do chwili 
obecnej wyniki zostały opublikowane 
w trzech pracach naukowych, które 
ukazały się w prestiżowym czasopiśmie 
„Physical Review B”. 
Dzięki projektowi Politechnika Gdańska 
zyskała unikalny piec z tzw. wędrującą 
strefą grzejną (na zdjęciu). Jest to jeden 
z dwóch pieców tego typu, które są 
obecnie używane w Polsce.

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 14.07.2016 r. – 13.07.2018 r.

Kierownik projektu: 
dr hab. inż. Tomasz Klimczuk (WFTiMS) 
e-mail: tomasz.klimczuk@pg.edu.pl

Specjalistyczny piec z wędrującą strefą 
grzejną wykorzystywany do wzrostu 
kryształów. Na ekranie widać dwa roz-
grzane pręty polikrystaliczne tuż przed 
połączeniem

TLENKI TRóJPRZEWODZąCE

Głównym celem projektu jest opraco-
wanie, opisanie i zrozumienie wła-
ściwości trójprzewodzących tlenków 
ceramicznych. W szczególności polega 
to na opracowaniu odpowiedniego 
składu chemicznego i metody syntezy 
oraz wytworzeniu trójprzewodzących 
tlenków, a także określeniu i opisaniu 
wpływu składu chemicznego, struktury, 
nano- i mikrostruktury na ich właści-
wości. Proponowane badania ekspery-
mentalne i teoretyczne wniosą wkład 
do zrozumienia takich właściwości, jak: 
przewodnictwo elektryczne, pojemność 
cieplna, entalpia tworzenia, energia 
adsorpcji wody, energia powierzchniowa, 
temperatura strukturalnych przemian 
fazowych, struktura krystaliczna, rozsze-
rzalność cieplna i inne.

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 14.07.2017 r. – 13.07.2020 r.

Kierownik projektu: 
prof. dr hab. inż. Maria Gazda (WFTiMS) 
e-mail: margazda@pg.edu.pl

Komórka elementarna perowskitu ABO3
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PROJEKTY BADAWCZE

ODPOWIEDź BIOLOGICZNA INDU-
KOWANA PRZEZ NIESyMETRyCZ-
NE BISAKRyDyNy O WySOKIEJ 
AKTyWNOśCI PRZECIWNOWO-
TWOROWEJ W KOMóRKACH 
LUDZKIEGO RAKA OKRężNICy  
I PłUC, WZMOCNIONA PRZEZ DO-
STARCZENIE TyCH ZWIąZKóW  
W POSTACI KONIUGATóW Z NA-
NOCZąSTKAMI

Badania dotyczą mechanizmu działania 
na poziomie komórkowym nowych, 
opatentowanych pochodnych niesyme-
trycznych bisakrydyn. Przeprowadzone 
w ramach projektu badania i uzyskane 
wyniki mogą być pomocne w opracowa-
niu nowych terapii przeciwnowotworo-
wych dotyczących jednych z najczęściej 
występujących nowotworów u ludzi 
– płuc i okrężnicy. Z kolei wykorzystanie 
koniugatów bisakrydyn z nanocząstkami 
dostarczy cennych informacji doty-
czących transportu leków do komórek 
nowotworowych, które to mechanizmy 
ciągle nie są dobrze poznane.

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 2.10.2017 r. – 1.10.2020 r.

Kierownik projektu: 
dr hab. Ewa Augustin, prof. nadzw. PG (WCh) 
e-mail: ewa.augustin@pg.edu.pl

BADANIE ORAZ MINIMALIZACJA 
OMOWyCH I POLARyZACyJNyCH 
STRAT W TLENKOWyCH OGNIWACH 
ELEKTROCHEMICZNyCH PRZEZ ZA-
STOSOWANIE NANOKRySTALICZ-
NyCH WARSTW CERAMICZNyCH

Projekt zakłada prace badawcze nad 
lepszym poznaniem oraz ograniczeniem 
procesów degradacji zachodzących  
w ogniwach i elektrolizerach opartych na 
stałych tlenkach (SOCs, Solid Oxide Cells). 
Poprzez przygotowanie oraz pomiary 
elektryczne warstw elektrod o ściśle 
kontrolowanych właściwościach (np. 
wielkość ziaren, porowatość) określony 
zostanie wpływ struktury na wydajność 
i stabilność elektrod. Projekt zakłada 
badanie zarówno elektrody wodorowej, 
jak i tlenowej, tworząc komplementar-
ne badania pozwalające na całościowe 
spojrzenie na problem degradacji ogniw. 
Badania prowadzone w projekcie obejmą 
podstawowe aspekty degradacji elektrod, 
oparte np. na aglomeracji nanomate-
riałów (prowadzące do zmniejszenia ich 
powierzchni właściwej), oraz zweryfikują 
możliwość wpłynięcia na szybkość degra-
dacji poprzez modyfikację mikrostruk-
tury oraz składu chemicznego elektrod. 
Po wstępnych badaniach na układzie 
symetrycznych elektrod przygotowane 
oraz zbadane zostaną ogniwa paliwowe 
wykorzystujące zdobytą wiedzę. W celu 
przygotowania warstw elektrod o kontro-
lowanych właściwościach wykorzystane 
zostaną nowoczesne technologie ma-
teriałowe (np. pirolizy aerozolowej oraz 
nasączania elektrod). 

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 26.02.2018 r. – 25.02.2021 r.

Kierownik projektu: 
dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG (WETI) 
e-mail: piotr.jasinski@eti.pg.edu.pl

POCHODNE AROMATyCZNyCH 
MAKROLIDóW POLIENOWyCH 
O POLEPSZONEJ SELEKTyWNEJ 
TOKSyCZNOśCI 

Projekt zawiera propozycję przepro-
wadzenia interdyscyplinarnych kom-
pleksowych badań ukierunkowanych na 
projektowanie, syntezę i charakterysty-
kę półsyntetycznych pochodnych trzech 
antybiotyków przeciwgrzybowych  
z grupy tzw. heptaenów aromatycznych. 
Oczekuje się, że proponowane w założe-
niach projektu modyfikacje strukturalne 
cząsteczek antybiotyków powinny  
skutkować znaczącą redukcją toksyczno-
ści nowych pochodnych wobec komórek 
ssaczych w porównaniu do toksyczności 
macierzystych antybiotyków. Inter-
pretacja wyników badań eksperymen-
talnych proponowanych w projekcie 
wspomagana będzie efektami obliczeń 
teoretycznych i modelowania molekular-
nego, ukierunkowanych na zrozumienie 
molekularnych podstaw oczekiwanego 
polepszenia selektywnej toksyczności 
badanych związków przeciwgrzybo-
wych. Nowe fungicydy otrzymane  
w wyniku realizacji projektu będą mogły 
zostać wykorzystane jako związki 
wiodące dla późniejszego opracowania 
potencjalnych leków dla chemioterapii 
przeciwgrzybowej.

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 4.07.2017 r. – 3.07.2020 r.

Kierownik projektu: 
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski (WCh) 
e-mail: slamilew@pg.edu.pl

Schemat fotochemicznej izomeryzacji kandycydyny D
Przekrój poprzeczny jednego z ogniw przygotowanego  
w Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych
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BADANIA PRZEMIAN ZWIąZKóW 
CHEMICZNyCH W WARUNKACH 
KAWITACJI

Projekt z zakresu badań podstawowych. 
Od pewnego czasu zjawisko kawitacji 
stało się interesujące w kontekście jego 
wykorzystania jako nowej gałęzi procesów 
technologii i inżynierii chemicznej. Uzna-
wane za destrukcyjne i silnie niepożądane 
w przemyśle zjawisko kawitacji,  
z uwagi na niszczące działanie na arma-
turę przemysłową, okazuje się możliwe 
do wykorzystania w pozytywny sposób 
jako źródło energii do prowadzenia 
reakcji chemicznych. W ostatnich latach 
intensywne badania naukowe prowadzo-
no przede wszystkim nad zastosowaniem 
kawitacji jako nowej metody realizacji 
zaawansowanych procesów utleniania, 
szczególnie do oczyszczania ścieków. 
Celem naukowym projektu jest poznanie 
toku przemian wybranych grup substancji 
chemicznych zachodzących w warunkach 
kawitacji w środowisku wodnym i nie-
wodnym. W trakcie implozji pęcherzyków 
kawitacyjnych skupiona energia i wynika-
jąca z niej wysoka temperatura powodują 
degradację wielu związków chemicznych 
obecnych w ciekłym medium wprawia-
nym w stan kawitacji. Do głównych reakcji 
zachodzących w strefie kawitacji należą 
reakcje rozkładu termicznego indywiduów 
chemicznych oraz reakcje utleniania  
z tlenem rozpuszczonym oraz wytwarza-
nymi rodnikami hydroksylowymi.  
W wyniku realizacji projektu istnieje 
szansa na opracowanie innowacyjnych 
rozwiązań dedykowanych przemysłowi 
chemicznemu, szczególnie rafineryjnemu.

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 16.02.2018 r. – 15.02.2021 r.

Kierownik projektu: 
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG (WCh) 
e-mail: grzegorz.boczkaj@pg.edu.pl

EFEKT MEZOSTRUKTURy BETONU 
NA POWSTAWANIE I PROPAGACJę 
RyS – DOśWIADCZENIA I DWUSKA-
LOWy MODEL NUMERyCZNy

Celem 3-letniego doświadczalno-teo-
retycznego projektu badawczego jest 
wyjaśnienie mechanizmu powstawania 
i propagacji rys w betonie w obszarze 
statycznym w zależności od jego niejed-
norodnej mezostruktury oraz opisanie 
go przy zastosowaniu nowoczesnego 
dwuskalowego modelu matematycznego, 
łączącego proces zarysowania na pozio-
mie kruszywa (poziom mezo) z procesem 
zarysowania na poziomie struktury (po-
ziom makro). Na poziomie mezo zostaną 
uwzględnione 4 najważniejsze fazy  
w betonie: kruszywo, zaprawa cemen-
towa, makropory i strefy przejściowe mię-
dzy kruszywem a zaprawą cementową. 
Fazy te zostaną odtworzone na podsta-
wie zdjęć z mikrotomografu kompute-
rowego 3D najnowszej generacji. Wyniki 
numeryczne zostaną zwalidowane na 
podstawie doświadczeń laboratoryjnych 
(zginanie, rozłupywanie, jednoosiowe 
ściskanie), w których zostanie szcze-
gółowo zbadany mechaniczny wpływ 
poszczególnych faz betonu na makrosko-
powe właściwości mechaniczne betonu 
(wytrzymałość, kruchość i geometria rys). 
W wyniku badań powstanie nowa baza 
wiedzy o zachowaniu się zarysowanego 
betonu z uwzględnieniem wpływu rzeczy-
wistej mezostruktury. Uzyskane informa-
cje będą pomocne przy projektowaniu 
betonu z ulepszonymi parametrami do-
tyczącymi wytrzymałości i kruchości oraz 
przy rozwiązywaniu różnych problemów 
mechanicznych związanych z pękaniem 
materiałów kruchych i quasi-kruchych. 

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 21.02.2018 r. – 20.02.2021 r.

Kierownik projektu: 
prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman (WILiŚ) 
e-mail: tejchmk@pg.edu.plA)

WyMóG KONSERWOWANyCH 
CZyNNIKóW FAłDOWANIA  
W FUNKCJONOWANIU WIELU NIE-
ZBęDNyCH BIAłEK, PROCESóW 
METABOLICZNyCH I KLUCZOWyCH 
CZyNNIKóW WIRULENCJI

Mechanizm leżący u podstaw fałdowania 
białek oraz odpowiedź na niepoprawne 
zwijanie białek mają wspólne szlaki, 
które są niezbędne dla wszystkich 
organizmów. Zaburzenia w fałdowaniu 
białek są związane z wieloma choroba-
mi. Fałdowanie białek wymaga działania 
molekularnych chaperonów i białkowych 
katalizatorów fałdowania. Katalizatory 
fałdowania białek, takie jak izomerazy 
cis/trans peptydyloprolilowe (PPIazy), 
przyspieszają etapy ograniczające  
szybkość fałdowania. W cytoplazmie 
bakterii Escherichia coli występuje  
6 różnych PPIaz, których funkcja in vivo 
jest nieznana. W projekcie badamy, 
które substraty wymagają aktywności 
PPIazowej. Za pomocą izotermicznego 
miareczkowania kalorymetrycznego 
jest mierzone powinowactwo wiązania 
substrat-PPIaza, a agregacja białek jest 
analizowana poprzez technikę obrazo-
wania fluorescencyjnego i 2D elektrofo-
rezę żelową. W celu zrozumienia funkcji 
PPIaz zostały skonstruowane szczepy, 
które posiadają epitop FLAG dołączony 
do każdego z dzikiego typu genu ppi, 
oraz ich pochodne z pojedynczymi 
substytucjami aminokwasowymi, które 
zostaną użyte do identyfikacji kluczo-
wych reszt aminokwasowych istotnych 
dla funkcji PPIaz. Ponieważ PPIazy są 
konserwowane ewolucyjnie, badania 
rodziny immunofilin są fundamentalne 
i ważne, gdyż białka te są naturalnym 
celem poszukiwań nowych inhibitorów, 
które mogą mieć zastosowanie w lecze-
niu różnych chorób.

Nazwa programu: OPUS 
Termin realizacji: 3.01.2018 r. – 2.01.2021 r.

Kierownik projektu: 
prof. dr Satish Raina (WCh) 
e-mail: satish.raina@pg.edu.pl

Instalacja badań zaawansowanych procesów utleniania 
(AOP, Advanced Oxidation Processes)

Wyniki przestrzennych analiz numerycznych przy zastosowa-
niu mezoskopowego modelu MES dla różnych wytrzymałości 
cementu ft,cm: propagacja makrorysy w środku belki dla:  
ft,cm = 1,6 MPa (górny rząd), ft,cm = 2,2 MPa (środkowy rząd)  
i ft,cm = 4,4 MPa (dolny rząd) w 5 różnych przekrojach belki dla 
głębokości: a) 5 mm, b) 10 mm, c) 20 mm, d) 30 mm  
i e) 35 mm (czerwony kolor – rysa, zielony kolor – zaprawa, 
niebieski kolor – kruszywo)

a)                  b)                  c)                  d)                e)
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Projekt dr inż. Moniki Wilamowskiej-Zawłoc-
kiej z Katedry Aparatury i Maszynoznaw-

stwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym 
pt. „Urządzenia hybrydowe do magazynowania 
energii wykonane z materiałów kompozyto-
wych do zastosowań o dużej mocy” (Hybrid 
energy storage devices based on composite 
materials for high power application) ma na celu 
wytworzenie w skali laboratoryjnej urządze-
nia hybrydowego do magazynowania energii 
opartego na materiałach kompozytowych do 
zastosowań o dużej mocy.

– Urządzenia takie składają się z elektrody 
typowej dla baterii oraz elektrody pojemnościo-
wej charakterystycznej dla superkondensatorów. 
Takie połączenie pozwala na uzyskanie urządze-
nia o znacznie większej mocy niż używane ko-
mercyjnie baterie oraz znacząco większej energii 
niż gromadzą dostępne na rynku kondensatory 
elektrochemiczne – tłumaczy autorka projektu.

Dr Wilamowska-Zawłocka, w ramach pro-
gramu POWROTY, otrzymała na ten cel grant 
w wysokości 795 422 zł. Projekt będzie wykona-
ny we współpracy z naukowcami z Technische 
Universität Darmstadt.

Z profilem naukowym dr inż. Moniki Wila-
mowskiej-Zawłockiej można zapoznać się na 
portalu MOST Wiedzy.

Granty w czwartym konkursie FIRST TEAM 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymali  
dr inż. Sebastian Molin i dr Michał Kucewicz  
z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Infor-
matyki PG.

Granty w konkursach FNP dla naszych  
naukowców

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Troje naukowców z Politechniki Gdańskiej zostało laureatami konkursów 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka  
z Wydziału Chemicznego otrzymała grant w programie POWROTY, którego 
założeniem jest umożliwienie badaczkom powrotu do pracy naukowej 
po przerwie związanej z rodzicielstwem. Natomiast w ramach konkursu 
FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu 
pierwszych zespołów badawczych, granty otrzymali dr inż. Sebastian Molin 
i dr Michał Kucewicz z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Dr inż. Sebastian Molin z Laboratorium Ma-
teriałów Funkcjonalnych na WETI otrzyma do  
1 996 790 zł dofinansowania na realizację pro-
jektu „Nanokrystaliczne materiały ceramiczne 
do wydajnej elektrochemicznej konwersji 
energii”. Zgodnie z założeniem projektu FIRST 
TEAM w ramach przyznanego grantu po-
wołany zostanie nowy zespół badawczy. Do 
realizacji projektu zatrudniony zostanie nowy 
pracownik naukowy (tzw. postdoc), dwóch 
doktorantów oraz dwóch studentów.

W ramach projektu mają zostać opracowane 
wydajne urządzenia do konwersji energii  
z wykorzystaniem metod elektrochemicznych.

– Badane będą wysokotemperaturowe 
ogniwa tlenkowe oraz niskotemperaturowe 
elektrolizery alkaliczne. Opracowywane tech-
nologie umożliwią zarówno generację energii 
(w ogniwach paliwowych), jak i jej magazy-
nowanie (w elektrolizerach). Do konstrukcji 
urządzeń zastosowane zostaną współczesne 
metody przygotowania materiałów o strukturze 
nanokrystalicznej: elektroprzędzenie, piroliza 
aerozolowa oraz inne. Zastosowanie nanoma-
teriałów oraz cienkich warstw przyczyni się do 
obniżenia temperatury pracy oraz do zwięk-
szenia wydajności ogniw. Badane będą nowe 
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materiały, a rozwijane – już te istniejące, które 
będą np. modyfikowane powierzchniowo przez 
inne związki – tłumaczy autor projektu.

Projekt prowadzony będzie we współpracy 
międzynarodowej z Duńskim Uniwersytetem 
Technicznym oraz Nanjing Tech University  
w Chinach.

Z profilem naukowym dr. inż. Sebastiana 
Molina można zapoznać się na portalu MOST 
Wiedzy.

Dr Michał Kucewicz, którego opiekunem 
naukowym jest prof. Andrzej Czyżewski, 
kierownik Katedry Systemów Multimedialnych 
na WETI, otrzyma do 1 990 672 zł na realizację 
projektu „Neurofizjologiczne mapowanie  
i stymulacja mózgu ludzkiego dla poprawy pa-
mięci”. Celem projektu jest stworzenie nowej 
interdyscyplinarnej grupy badającej mechani-
zmy procesów myślowych i pamięci poprzez 
zastosowanie innowacyjnych technologii do 
pomiaru i stymulacji elektrycznej aktywności 
mózgu ludzkiego. Projekt łączy technologie 
śledzenia ruchów źrenicy oka z technologiami 
do nagrań aktywności neuronowych w celu 
ukierunkowania elektrycznej stymulacji mózgu 
podczas wykonywania testów pamięci.

– W mojej hipotezie zakładam, że elektryczne 
stymulowanie zespołów neuronowych kodują-
cych poszczególne bodźce polepszy ich zapamię-
tanie poprzez modulację ich aktywności elek-
trofizjologicznych – tłumaczy autor projektu. 
Sygnały fal mózgowych, mierzone w szerokiej 
skali aktywności przy pomocy najnowszych 
elektrod hybrydowych, będą analizowane w po-
szczególnych pasmach spektralnych i użyte jako 
biomarkery lokalizacji i efektu stymulacji na pa-
mięć. Nowe techniki modelowania źródeł i pro-
pagowania prądu elektrycznego w mózgu będą 
użyte w celu zrozumienia i optymalizacji metod 
do polepszenia pamięci. Wyniki tych badań nie 
tylko pogłębią wiedzę na temat mechanizmów 
pamięci i procesów myślowych u ludzi, ale także 
posłużą w rozwoju nowego interfejsu mózg-kom-
puter do leczenia chorób mózgu na poziomie 
poszczególnych zespołów neuronowych.

Projekt jest realizowany we współpracy  
z Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych, Gdań-
skim Uniwersytetem Medycznym oraz Insty-
tutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego 
Nenckiego PAN w Warszawie.

Monika Wilamowska-Zawłocka   Fot. Krzysztof Krzempek Michal Kucewicz  Fot. z archiwum prywatnegoSebastian Molin  Fot. Piotr Niklas
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Myśl o startowaniu na kandydata do Rady 
Młodych Naukowców została we mnie 

zaszczepiona przez prof. Jacka Namieśnika i doj-
rzewała przez pewien czas, który poświęciłam na 
przeprowadzenie wywiadu wśród kolegów – tych 
młodszych i nieco starszych w naszej katedrze. 
To pozwoliło mi na opracowanie zamierzeń, które 
chciałabym realizować jako członek Rady Mło-
dych Naukowców. Część zamierzeń dedykowana 
jest młodym kobietom naukowcom będącym 
matkami, których zarówno powrót do pracy po 
urodzeniu dziecka, jak i dalsze postępowanie  
w zakresie nauki i dydaktyki nie są łatwe – mówi 
dr inż. Justyna Płotka-Wasylka.

Do postulatów proponowanych przez  
dr inż. Justynę Płotkę-Wasylkę należą m.in. 
wprowadzenie możliwości wnioskowania  
o obniżenie pensum dydaktycznego na okres  
12–18 miesięcy dla młodych matek na stano-
wisku naukowo-dydaktycznym po powrocie 
z urlopu macierzyńskiego, co pozwoliłoby na 

swobodny powrót do pracy naukowej, która jest 
niezbędna do habilitacji, oraz zwiększanie bazy 
pieniężnej na rozbudowę przyuczelnianych żłob-
ków i przedszkoli, które ułatwią młodym rodzi-
com powrót do pracy naukowej i dydaktycznej.

Dr inż. Justyna Płotka-Wasylka jest adiunk-
tem w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydzia-
le Chemicznym PG. Na tym samym wydziale 
ukończyła studia magisterskie i następnie  
w 2014 roku obroniła doktorat. Podczas studiów 
doktoranckich odbywała praktyki na Uniwer-
sytecie Zachodniej Szkocji (Erasmus) oraz na 
Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Tema-
tem jej rozprawy doktorskiej, wykonywanej pod 
kierunkiem prof. Marka Biziuka oraz dr. Calu-
ma Morrisona (Uniwersytet w Glasgow), było 
„Opracowanie charakterystyki metamfetaminy 
oraz jej zanieczyszczeń otrzymanych na drodze 
syntezy metodą EMDE pod względem składu 
enancjomerycznego”.

Zainteresowania naukowe dr inż. Justyny 
Płotki-Wasylki skupiają się na badaniach zwią-
zanych z bezpieczeństwem i jakością żywności 
pod względem zawartości amin biogennych,  
w tym żywności dla niemowląt, napojów  
alkoholowych (wino, piwo) i powiązanych  
produktów. Badania prowadzi zgodnie  
z zasadami tzw. zielonej chemii analitycznej 
(GAC, Green Analytical Chemistry). Obecnie jest 
kierownikiem dwóch projektów badawczych: 
„Oznaczanie jakości wina wytwarzanego  
w warunkach domowych pod względem zawar-
tości amin biogennych” oraz „Nowe rozwiązania 
metodyczne w zakresie jakości wina”.  
Dr inż. Justyna Płotka-Wasylka jest autorką 20 
publikacji naukowych z listy JCR (289 cytowań, 
bez autocytowań). Impact Factor (wskaźnik 
wpływu) autorki wynosi 160,66, a indeks Hirscha 
wynosi 7. Prywatnie jest mamą 2-latka.

Politechnika Gdańska ma przedstawiciela  
w Radzie Młodych Naukowców

Agata Cymanowska
Dział Promocji

Dr Justyna Płotka-Wasylka z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Gdańskiej została powołana do Rady Młodych 
Naukowców, zespołu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 
Przedstawicielka naszej uczelni w RMN chce promować m.in. rozwiązania 
wspierające młode matki w świecie nauki.

Fot. Krzysztof Krzempek
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W marcowym numerze „Pisma PG” przedstawiono zestawienie dotyczące liczby wypromowanych przez pracowni-
ków Politechniki Gdańskiej doktorów, które zawierało błędne dane. Poniżej prezentujemy tabelę zawierającą po-
prawne dane. Za pomyłkę przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że pełne zestawienie jest dostępne na stronie 
Działu Spraw Naukowych w zakładce Analizy.

Lp.
Tytuł/ 
stopień

Imię Nazwisko Wydział

Liczba wypromowanych 
doktorów

Data uzyskania 
stopnia dr hab.

łącznie
w tym  

jako drugi 
promotor

1 prof. Jacek Namieśnik WCh 65 14 1985-12-04

2 prof. Jan Hupka WCh 31 6 1989-06-29

3 prof. Henryk Krawczyk WETI 25  1987-12-22

4 prof. Kazimierz Darowicki WCh 22  1995-12-13

5 prof. Piotr Dominiak WZiE 19  1989-10-04

6 prof. Michał Mrozowski WETI 18  1994-07-12

7 prof. Eugeniusz Kozaczka WOiO 17  1980-06-27

8 prof. Tadeusz Stolarski WM 17  1981-05-27

9 prof. Marek Kubale WETI 16  1989-05-23

10 prof. Sławomir Milewski WCh 16  1994-06-15

11 prof. Antoni Nowakowski WETI 16  1985-06-24

12 prof. Zbigniew Krzemiński WEiA 15  1991-12-10

13 prof. Andrzej Stateczny WILiŚ 15  1991-10-24

14 prof. Marek Biziuk WCh 13 2 1995-02-27

15 prof. Janusz Górski WETI 13  1991-06-28

16 prof. Andrzej Czyżewski WETI 12  1992-06-12

17 prof. Jerzy Mazur WETI 12  1983-06-15

18 prof. Bożena Kostek WETI 11  2000-09-25

19 prof. Edward Szczerbicki WZiE 11  1993-07-01

20 prof. Józef Woźniak WETI 11  1991-03-26

21 prof. Andrzej Zieliński WM 11  1990-11-22

22 prof. Ryszard Andruszkiewicz WCh 10  1996-03-13

23 prof. Franciszek Bławat WZiE 10  1989-05-11

24 prof. Dariusz Mikielewicz WM 10  2002-11-15

25 prof. Maciej Niedźwiecki WETI 10  1991-03-19

26 prof. Jan Szantyr WM 10  1986-01-21

27 prof. Zygfryd Domachowski WOiO 9  1972-12-09

28 prof. Józef Haponiuk WCh 9 1 2003-03-12

29 prof. Helena Janik WCh 9 5 2006-06-20

30 prof. Zbigniew Lubośny WEiA 9 4 1999-11-09

31 prof. Lucyna Nyka WA 9  2007-06-06

32 prof. Włodzimierz Przybylski WM 9 1 1993-07-30 (prof.) 

33 prof. Andrzej Tejchman-Konarzewski WILiŚ 9  1996-11-12

34 prof. Edmund Wittbrodt WM 9  1984-04-27

Sukcesy pracowników PG w kształceniu kadr naukowych

Osiągnięcia naukowe pracowników PG 
Mariusz  
Madajczyk
Dział Spraw  
Naukowych
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Lp.
Tytuł/ 
stopień

Imię Nazwisko Wydział

Liczba wypromowanych 
doktorów

Data uzyskania 
stopnia dr hab.

łącznie
w tym  

jako drugi 
promotor

1 prof. Jacek Namieśnik WCh 65 14 1985-12-04

2 prof. Jan Hupka WCh 31 6 1989-06-29

3 prof. Henryk Krawczyk WETI 25  1987-12-22

4 prof. Kazimierz Darowicki WCh 22  1995-12-13

5 prof. Piotr Dominiak WZiE 19  1989-10-04

6 prof. Michał Mrozowski WETI 18  1994-07-12

7 prof. Eugeniusz Kozaczka WOiO 17  1980-06-27

8 prof. Tadeusz Stolarski WM 17  1981-05-27

9 prof. Marek Kubale WETI 16  1989-05-23

10 prof. Sławomir Milewski WCh 16  1994-06-15

11 prof. Antoni Nowakowski WETI 16  1985-06-24

12 prof. Zbigniew Krzemiński WEiA 15  1991-12-10

13 prof. Andrzej Stateczny WILiŚ 15  1991-10-24

14 prof. Marek Biziuk WCh 13 2 1995-02-27

15 prof. Janusz Górski WETI 13  1991-06-28

16 prof. Andrzej Czyżewski WETI 12  1992-06-12

17 prof. Jerzy Mazur WETI 12  1983-06-15

18 prof. Bożena Kostek WETI 11  2000-09-25

19 prof. Edward Szczerbicki WZiE 11  1993-07-01

20 prof. Józef Woźniak WETI 11  1991-03-26

21 prof. Andrzej Zieliński WM 11  1990-11-22

22 prof. Ryszard Andruszkiewicz WCh 10  1996-03-13

23 prof. Franciszek Bławat WZiE 10  1989-05-11

24 prof. Dariusz Mikielewicz WM 10  2002-11-15

25 prof. Maciej Niedźwiecki WETI 10  1991-03-19

26 prof. Jan Szantyr WM 10  1986-01-21

27 prof. Zygfryd Domachowski WOiO 9  1972-12-09

28 prof. Józef Haponiuk WCh 9 1 2003-03-12

29 prof. Helena Janik WCh 9 5 2006-06-20

30 prof. Zbigniew Lubośny WEiA 9 4 1999-11-09

31 prof. Lucyna Nyka WA 9  2007-06-06

32 prof. Włodzimierz Przybylski WM 9 1 1993-07-30 (prof.) 

33 prof. Andrzej Tejchman-Konarzewski WILiŚ 9  1996-11-12

34 prof. Edmund Wittbrodt WM 9  1984-04-27

Trwa w Polsce ożywiona dyskusja nad prze-
mianami zachodzącymi na uniwersytetach 

oraz nowym otwarciem na światową naukę, 
które ma przynieść nowa ustawa o szkolnictwie 
wyższym. Ustawa pozwoli stworzyć warunki 
do podniesienia naukowej pozycji polskich 
uczelni, ale również może sprzyjać podno-
szeniu jakości oferowanej dydaktyki, udraż-
niając między innymi ścieżkę dydaktyczną 
kariery akademickiej. 

Uczelnie są bardzo specyficznym środowi-
skiem, w którym miesza się geniusz kształtują-
cych przyszłość (technologiczną i humanistycz-
ną) z misją edukacyjną młodego pokolenia, 
które będzie tworzyło elitę intelektualną 
społeczeństwa.

Z jednej strony trudno nie doceniać opinii  
o kluczowej roli badawczej szkół wyższych 
– bez geniuszu nauki nie będzie postępu. 
Z drugiej jednak strony okłamywaniem się 
byłoby niedostrzeganie, że bez dobrej edukacji 
nie będzie ludzi nie tylko świetnie przygoto-
wanych do podejmowania wyzwań nauki, ale 
również do pełnienia odpowiedzialnych funkcji 
– politycznych, kierujących rozwojem prze-
mysłowym czy kulturalnym. Jeżeli pracownik 
uniwersytetu podejmuje się pełnienia funkcji 
nauczyciela akademickiego, to bierze na siebie 
ogromną odpowiedzialność będącą rodzajem 
misji. Jej celem jest poznanie możliwości stu-
denta i wyzwolenie jego potencjału – również 
w sferze samodzielnego i odpowiedzialnego 
podejmowania zawodowych decyzji, wyrażania 
poglądów, podejmowania wyzwań i otwartości 
na świat. Łatwo to zrozumieć na przykładzie 
kształcenia na uczelni technicznej – student 
musi doskonale zdawać sobie sprawę z tego, 
że mały błąd rachunkowy bądź nieumiejętne 
wykorzystanie oprogramowania do obliczeń 
inżynierskich może przynieść tragiczne skutki. 
W sumie doskonale wiemy, że tak samo świa-
domi efektów swoich działań i decyzji powinni 

być lekarze, prawnicy czy ekonomiści. Czy 
nasze zastrzeżenia do błędów w rozwiązaniach 
prawnych czy technologicznych nie powinny 
być obarczone poczuciem winy za nieskutecz-
ne kształcenie na poziomie wyższym? 

Zamiast podejmować próbę zarysowania 
obrazu edukacji na poziomie akademickim 
zauważę tylko, że nie ma kierunków studiów 
w szkołach wyższych, na których można nabyć 
umiejętności bycia nauczycielem uniwersy-
teckim. Są co prawda kursy dydaktyki – czę-
sto niemającej związku z kształceniem osób 
dorosłych zanurzonych w technologii i rzeczy-
wistości wirtualnej. Tymczasem to nauczyciele 
akademiccy przygotowują książki, materiały 
edukacyjne czy zajęcia dla studentów, uczą ich 
rozwiązywania problemów, systematyczności 
i wrażliwości na potrzeby innych (czyli odbior-
ców ich przyszłej pracy twórczej). Łatwo jest 
opracować nawet kilkadziesiąt plików  
z materiałami z wykładu, ćwiczeń czy laborato-
riów i uzupełnić relacje przez przychylność  
i dostępność dla studentów, a następnie uznać, 
że w ten sposób wypełniło się swoje zadanie. 
Czy widać powierzchowność takiego podej-
ścia do kształcenia? Powoduje to, że studenci 
gromadzą często doświadczenia nieadekwatne 
wobec współczesnych potrzeb rynku pracy,  
a przede wszystkim życia społecznego.

Młodzi ludzie, przychodząc na studia, bar-
dzo często kierują się zainteresowaniami.  
W wielu przypadkach mają plany, wręcz marze-
nia dotyczące kariery zawodowej czy realizacji 
pasji. Studenci bez problemu poruszają się  
w wirtualnym świecie, są otwarci na technolo-
gię, dzielenie się pomysłami, innowacyjnymi 
rozwiązaniami, a co najtrudniejsze dla nauczy-
cieli akademickich – są ogarnięci chęcią łatwej 
nauki oraz szybkiej oceny faktów i osób, którą 
wyrażają za pomocą opinii i „lajków” na porta-
lach społecznościowych. Tymczasem praktyka 
akademickiej dydaktyki zakorzeniona jest 

Czy nadszedł czas na edukację akademicką 2.0?

Anita Dąbrowicz-
-Tlałka
Centrum Nauczania 
Matematyki i Kształcenia 
na Odległość

Reforma – zmiana lub szereg zmian w jakiejś dziedzinie życia, w strukturze 
organizacji lub sposobie funkcjonowania jakiegoś systemu, mające na celu 
ulepszenie istniejącego stanu rzeczy.

Słownik języka polskiego PWN
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w tradycyjnym modelu relacji mistrz-uczeń. 
Obecnie można wręcz sformułować tezę, że 
nauczyciele akademiccy czasami wpisują się  
w swoistą dydaktykę w stylu „pop”. Koncentru-
ją się na przyjemnych aspektach relacji dydak-
tycznej – pozytywna atmosfera na zajęciach  
i przychylność usprawiedliwia deficyty w warsz-
tacie dydaktycznym. Jednak celem nauczyciela 
akademickiego jest efektywne przekazywanie 
wiedzy i umiejętności. Nie chodzi o to, aby nie 
dbać o pozytywną atmosferę na zajęciach, ale 
by za jej pomocą nie okłamywać się, że kształci 
się na najwyższym poziomie, nie tuszować za-
niedbań w warstwie merytorycznej i nie uciszać 
w ten sposób odpowiedzialności za działania 
tworzonych elit intelektualnych.

Postulat, aby na nowo zdefiniować kształ-
cenie uniwersyteckie, formułowany jest przez 
wielu badaczy (odsyłam do prac na przykład 
J. Piekarskiego, M. Pryszmont-Ciesielskiej, 
A. Sajdak, D. Urbaniak-Zając, M. Wójcickiej). 
Przypomnijmy, że twórca nowoczesnego uni-
wersytetu europejskiego Wilhelm von Hum-
boldt wierzył, że uformowana przez edukację 
akademicką inteligencja stanie się budującym 

przyszłość głosem społeczeństwa. Dlatego 
kształcenie uniwersyteckie miało na celu osią-
gnięcie wysokich kompetencji intelektualnych, 
społecznych i moralnych oraz przygotowanie 
do roli odpowiedzialnego pełnienia służby 
wobec narodowej wspólnoty.

Chcąc wprowadzić nasze uczelnie na świato-
wy rynek dydaktyczny, trzeba dobrze zdawać 
sobie sprawę ze słabości rozwiązań eduka-
cyjnych funkcjonujących w naszych szkołach 
wyższych. Warto zatem w tym kontekście wni-
kliwiej przyjrzeć się rzeczywistości akademic-
kiego kształcenia. Systemy zapewniania jakości 
kształcenia przyniosły wiele bardzo dobrych 
efektów. Dodatkowo sukcesywnie powinna się 
zmniejszać liczba studentów przypadających 
na jednego nauczyciela akademickiego (rys. 
1). Z jednej strony podjęliśmy trud określenia 
efektów kształcenia. Z drugiej jednak strony 
precyzyjnie określane cele i zdefiniowany 
przebieg relacji dydaktycznej powodują, że 
chcemy pokonywać utarte ścieżki w przekazy-
waniu informacji (a nie wiedzy). Obawiamy się, 
że w tym kontekście potencjalnie popełniane 
błędy studenckie będą generowały nadmierną 

Rys. 1. Liczba studentów przypadająca na 1 nauczyciela akademickiego według typu szkoły w roku akademickim 2016/2017
Źródło: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/2/13/1/szkoly_wyzsze_i_ich_finanse_w_2016_r..pdf (dostęp: 20.03.2018, s. 45)
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dla nas pracę dydaktyczną, będą wymagały 
nabycia umiejętności technologicznych bądź 
mogą świadczyć o nieopanowaniu efektów 
kształcenia. 

Tymczasem dydaktyka akademicka nie 
powinna być drogą na skróty, czymś, co Teresa 
Bauman w „Dydaktyce szkoły wyższej”  
(A. Szerląg, „Problemy edukacji w szkole 
wyższej”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 
2006) opisuje jako „przekazywanie i równocze-
sne nabywanie gotowych znaczeń”. Dlaczego? 
Odpowiedź jest prosta – godząc się na aktywną 
rolę w społeczeństwie, na zaangażowanie  
w jego sprawy i budowanie jego elit, uniwer-

Opracowanie i doskonalenie programu 
studiów MBA wymaga zainteresowania 

modelami kompetencji wielu organizacji funk-
cjonujących na rynku, dla których absolwenci 
programu mają być wartościowym kapitałem. 
Doskonałym źródłem inspiracji są tu badania 
prognozujące kluczowe kompetencje kolej-
nych dekad XXI wieku [2], które podkreślają 
znaczenie wiedzy z zakresu ICT czy finansów, 
takich umiejętności, jak krytyczne myślenie, 
współpraca i kreatywność, oraz takich charak-
terystyk, jak zdolność do adaptacji, inicjatywa 
czy świadomość społeczna i kulturowa. 

Nośnikiem modeli kompetencyjnych współ-
czesnego rynku pracy i organizacji przyszłości 
są też wymagania AMBA – organizacji certy-
fikującej programy MBA [3]. Ważnymi kryte-

riami oceny programu są realizowane obszary 
wiedzy – wśród wymaganych są zagadnienia 
z makro- i mikroekonomii, teoria organizacji, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie 
strategiczne, przedsiębiorczość, zarządzanie 
ryzykiem, zrównoważony rozwój i etyka. Za 
najważniejsze kompetencje uważa się między 
innymi umiejętność zarządzania własnym 
rozwojem oraz współpracownikami na rzecz 
realizacji celów organizacyjnych, myślenie 
krytyczne w oparciu o kompleksowe dane, 
korzystanie z posiadanej wiedzy w procesach 
zarządzania zmianą i wdrażania strategii czy 
też efektywne działanie w warunkach różno-
rodności kulturowej. 

Kompetencje istotne w rozwijającym się 
otoczeniu biznesowym mają swoje odzwiercie-

MBA Politechniki Gdańskiej – kompetencje  
organizacji przyszłości

Beata  
Krawczyk-Bryłka
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

Za jeden z najważniejszych kapitałów organizacji uważa się obecnie 
kompetencje zatrudnionych pracowników. Dlatego tak wielką 
popularnością cieszą się modele kompetencji, które są zbiorami wszystkich 
kompetencji potrzebnych do efektywnego realizowania celów organizacji. 
Modele kompetencji określają, jakie umiejętności, wiedza i charakterystyki 
są konieczne do wykonywania danej pracy, ale również które z nich mają 
największy wpływ na sukces realizacji zadań [1]. 

sytet wziął na siebie rolę kształtującą zarówno 
opinie, jak i opiniotwórców, wyznaczającą 
jednocześnie trendy i przyszłych twórców 
najnowocześniejszych rozwiązań. Nie da się 
tego zrobić bez wysokiej jakości edukacji, która 
ewoluuje i jest otwarta na nowe rozwiązania.  
A przede wszystkim stawia ogromne wyma-
gania wobec nauczycieli akademickich zaan-
gażowanych w kształcenie. Ta rola aktywnych 
dydaktycznie pracowników uniwersytetów 
powinna być dostrzegana i doceniana, a co 
za tym idzie, rozliczana podobnie jak praca 
naukowa i badawcza. 
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Rys. 1. Jak powstał model kompetencji programu MBA PG
Źródło: opracowanie własne

dlenie w misji Politechniki Gdańskiej i Wydziału 
Zarządzania i Ekonomii, na którym funkcjonuje 
program MBA. Jako kluczowe kompetencje 
wskazano tam na przykład partycypację  
w rozwoju społeczeństwa wiedzy, innowacyj-

Tab. 1. Nasycenie modułów programu MBA kompetencjami wynikającymi z misji 
uczelni i wydziału

Rys. 2. Graficzny model kompetencji programu MBA PG
Źródło: Małgorzata Urbańska, autorka znaku WZiE

Kompetencje  
wynikające z misji  

PG i WZiE

Moduły MBA

Foundations

People  
management 

& self  
management

Strategic 
thinking

Operational 
excellence

Udział w rozwoju 
społeczeństwa 

wiedzy
x x x x

Budowanie relacji 
partnerskich  x x x

Postawy etyczne, 
społeczne  

i obywatelskie
x x x x

Kompetencje  
menedżerskie  
i inżynierskie

x x x x

Zdolność samoadap-
tacji do wyzwań 
ekonomicznych 

globalnego rynku

x x x x

Partycypacja  
w dynamicznych 
zmianach rynku 

pracy

 x x x

Innowacyjność x x x x

ność, budowanie partnerskich relacji oraz zdol-
ność adaptacji do zmieniających się warunków 
ekonomicznych i rynkowych. 

Przygotowując dokumentację do procesu 
powtórnej certyfikacji AMBA, opracowaliśmy 
model kompetencji naszego programu MBA 
(rys. 1.), który obejmuje kompetencje oczeki-
wane przez współczesne i przyszłe organizacje, 
dostarczane w procesie realizacji kolejnych 
modułów programu. Tabela 1 pokazuje,  
w jakim zakresie moduły programu odnoszą się 
do kompetencji wynikających z misji PG i WZiE. 
Rysunek 2 prezentuje graficzną formę modelu, 
która opiera się na znaku Wydziału Zarządza-
nia i Ekonomii, ale nawiązuje też do symbolu 
AMBA – diamentu, kryjącego się w samym 
środku naszego modelu. Kolorystyka modelu 
nawiązuje do systemu identyfikacji uczelni. 

Dobrą okazją do zaprezentowania pełnej 
odsłony modelu kompetencji MBA była kon-
ferencja „Konkurencyjna Edukacja. Uczelnia-
-idea: cyfrowa transformacja”, która odbyła się 
18 kwietnia na Politechnice Gdańskiej. Program 
MBA PG był współorganizatorem tego wyda-
rzenia. 

Bibliografia
1. Sienkiewicz Ł. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi  

w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez 
całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.

2. World Economic Forum, New Vision for Education Unloc-
king the Potential of Technology, Cologny/Geneva 2015.

3. Association of AMBAs, MBA Accreditation Criteria, 
London 2016.

Wymagania współczesnego rynku pracy i organizacji przyszłości

oczekiwania  
pracodawców

oczekiwania  
studentów MBA

wymagania 
organizacji

Wymagania akredytacyjne AMBA/misja PG i WZiE

Model kompetencji programu MBA PG

obszary wiedzy kompetencje

moduły programu przedmioty

Źródło: opracowanie własne
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Dodatkiem do nagrody pieniężnej jest trzyletnie członkostwo  
w ASA. Zapewnia ono między innymi dostęp online do obszernej 

bazy publikacji „Journal of Acoustical Society of America” – mówi 
Dominika Witos-Okrasińska, w ramach swojej pracy doktorskiej 
zajmująca się teledetekcyjnymi metodami monitoringu środowiska 
morskiego.

Amerykańskie Towarzystwo Akustyczne to międzynarodowa or-
ganizacja naukowa trudniąca się badaniami i rozpowszechnianiem 
wiedzy dotyczącej akustyki i jej praktycznych zastosowań. Przy-
znaje ona także stypendia i granty konferencyjne oraz organizuje 
sympozja poświęcone tej dziedzinie. Powstała w 1929 roku organi-
zacja zrzesza tysiące naukowców z całego świata.

Doktorantka PG stypendystką 
Acoustical Society of America

Jakub Wesecki
Dział Promocji

Dominika Witos-Okrasińska z Wydziału 
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej została stypendystką Amerykańskiego 
Towarzystwa Akustycznego (ASA). Młoda 
naukowiec, której rozprawa doktorska powstaje 
pod kierunkiem prof. Grażyny Grelowskiej z Katedry 
Hydromechaniki i Hydroakustyki, otrzymała 
jednorazowe stypendium w wysokości 750 dolarów. 

Zwycięzcami została pięcioosobowa drużyna 
„Łysych Jadowitych Węży”, w której skład 

wchodziły cztery osoby z zacnego grona 
studentów Politechniki Gdańskiej – Wiktoria Ja-
błońska, Michał Błociński, Adam Białobrzewski 
oraz Przemysław Petka. Szczególnym gościem 
w zespole była Agnieszka Górska, absolwentka 
gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wężowa 
Aplikacja dla Akwarium Gdyńskiego zachwyciła 
jury i publiczność, jak również zyskała uznanie 
jako najlepszy projekt wśród przygotowanych 
w ciągu 24 godzin innych prac konkursowych.

Wiktoria Jabłońska jest studentką automa-
tyki i robotyki na WEiA – na co dzień zajmuje 
się programowaniem, jednakże tym razem po-
stanowiła wesprzeć swoją drużynę zdolnościa-
mi artystycznymi, projektując pikselowe grafiki 

Sukces studentów  
Politechniki Gdańskiej 
podczas bałtyckiego 
hackathonu!

Wiktoria Jabłońska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

17 marca 2018 roku w Centrum 
Nauki EXPERYMENT odbył się 
pierwszy hackathon z serii 
„Balthaton. Hackathons for Baltic 
Museums”, podczas którego  
programiści, graficy oraz inne osoby 
zainteresowane nowoczesnymi 
technologiami miały szansę  
wziąć udział w niezapomnianym 
projekcie, by stworzyć specjalną 
aplikację mobilną dla jednego  
z partnerów wydarzenia: Centrum 
Nauki EXPERYMENT lub Akwarium 
Gdyńskiego.

Fot. z archiwum prywatnego
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do aplikacji. Dodatkowo była odpowiedzialna 
za prezentację dotyczącą aplikacji. Swój wolny 
czas poświęca również na aktywną działalność 
w Samorządzie Studentów.

Agnieszka Górska jest z zawodu grafikiem. 
Obecnie rozwija się w kierunku front-endu. 
Pasjonuje się zagadnieniami UX i UI.

Przemysław Petka jest nie tylko studentem, 
ale również programistą Androida. Interesuje 
się automatyzacją procesów wytwarzania 
oprogramowania, sieciami i SpaceX.

Michał Błociński to absolwent Politechniki 
Gdańskiej, kierunku informatyka stosowana 
na WFTiMS. Uwielbia brać udział w cieka-
wych projektach i pracować nad kreatywnymi 

rozwiązaniami. Podczas Balthatonu zajmował 
się zarządzaniem zespołem oraz programowa-
niem.

Adam Białobrzewski, podobnie jak Michał, 
jest studentem informatyki stosowanej na 
WFTiMS. Był jednym z programistów, który 
pracował nad linijkami kodu podczas konkursu.

Głównym atutem stworzonego programu 
była prosta i intuicyjna nawigacja, która odpo-
wiadała na konkretne potrzeby Akwarium oraz 
nie wymagała żadnego wysiłku od użytkowni-
ka. Wszystko miałoby się opierać na technologii 
Beaconów – na ich podstawie aplikacja sama 
by określała swoją pozycję i prowadziła  
w odpowiednim kierunku.

By jeszcze bardziej uprzyjemnić oraz uatrak-
cyjnić wizytę, zespół postanowił wykorzystać 
elementy rozszerzonej rzeczywistości oraz 
grywalizacji – zgodnie z założeniami odgórnie 
narzuconymi przez organizatorów konkursu. 
Szczególną uwagę zwrócił na siebie koncept 
wirtualnej waluty, zwanej Rybkoinami –  
w zamian za poprawnie wykonane zadania  
i odgadnięte zagadki użytkownik mógł zbierać 
monety, by następnie wykorzystać je i wymie-
nić na atrakcyjne nagrody w sklepiku.

Oprócz przeniesienia pomysłów do kompu-
tera wymagana była również prezentacja na 
scenie.

Hackathon był częścią projektu „Baltic-
Museums: Love IT!”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu Południowy 
Bałtyk. Wydarzenie w Gdyni było pierwszym 
spotkaniem z cyklu eventów na terenie całej 
Europy.

Politechnika Gdańska aktywnie brała udział 
w promowaniu Balthatonu wśród studentów, 
jednocześnie będąc oficjalnym partnerem 
medialnym wydarzenia.

Zespół podczas prac na projektem 
Fot. Weronika Podlesińska
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Jako młody człowiek tworzysz w swoim życiu 
wiele szlaków, otwierasz perspektywy  

i każdego dnia zaglądasz do nowych drzwi. 
Sam decydujesz o swoich krokach. To właśnie 
ty tworzysz ścieżkę swojego życia. To właśnie 
ty wybierasz profesję, zawód i branżę,  
w której będziesz pracować. Jako organizato-
rzy Inżynierskich Targów Pracy postawiliśmy na 
umożliwienie ci wybrania najlepszej i najwła-
ściwszej ścieżki rozwoju. Takiej, która w pełni 
będzie cię satysfakcjonować. Postawiliśmy na 
różnorodność.

Inżynierskie Targi Pracy 2018, organizo-
wane przez Stowarzyszenie Studentów BEST 

Gdańsk, odbyły się w dniach 7–8 marca na dzie-
dzińcach oraz holu przed Biblioteką PG. Przez 
dwa dni, w godzinach 9.00–15.00, na targach 
pojawiło się aż 65 wystawców reprezentują-
cych takie branże, jak bankowość, budownic-
two, chemia, elektronika, energetyka, FMC, 
IT, konsulting, przemysł lekki, przemysł ciężki, 
telekomunikacja, transport i inne. Każda firma 
wystawiająca się na ITP’18 oferowała staże 
oraz miejsca pracy dla uczestników ITP’18, 
dzięki czemu wszyscy studenci Politechniki 
Gdańskiej mogli znaleźć coś dla siebie. 

Oprócz przedstawicieli firm poszukujących 
pracowników na targach pojawili się wykwali-

10 tysięcy osób, 65 firm, 2 dni, jedne targi  
– Inżynierskie Targi Pracy 2018

Paulina  
Michałowska
Koordynator ds. 
promocji Inżynierskich 
Targów Pracy 2018

Zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy jedna nieoczekiwana chwila może 
zmienić całe twoje życie, a zwykła, błaha wręcz czynność otworzyć drzwi do 
spełnienia, wskazać drogę czy poszerzyć horyzonty? Jeśli tak – nie trafiłeś 
na ten artykuł bez powodu! 

Fot. Piotr Niklas
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fikowani trenerzy – przedstawiciele firm oraz 
prelegenci, którzy przeprowadzili warsztaty  
z szeroko pojętej gamy umiejętności twardych 
i miękkich. Uczestnicy większości warsztatów 
zostali nagrodzeni specjalistycznymi certyfika-
tami, które w wielu przypadkach mogą ułatwić 
drogę do wymarzonej kariery. Największym 
zainteresowaniem cieszył się warsztat Partne-
ra Złotego Inżynierskich Targów Pracy – PKP 
Intercity, dotyczący inżynierii nowoczesnych 

przewozów kolejowych, na którym to uczestni-
cy dowiedzieli się między innymi o wyzwaniach 
inżynierów kolejowych, pracy nad koncepcją 
projektu inwestycyjnego oraz o tworzeniu kon-
cepcji utrzymania nowego taboru. Warsztaty 
opierały się głównie na tradycyjnym wykładzie 
oraz case study.

Inżynierskie Targi Pracy 2018 odniosły wielki 
sukces zarówno pod względem merytorycz-
nym, jak i frekwencyjnym. Dzięki targom 
pracę oraz staż mogło znaleźć aż 2049 osób, 
sukcesem zakończyło się 14 certyfikowanych 
warsztatów, a same targi odwiedziło ponad  
10 000 osób. 

Gdyby ktoś zapytał „Jak wygląda proces 
tworzenia takiego wydarzenia?”, to odpowiedź 
(nieco żartobliwie sformułowana) byłaby 
prosta: potrzeba sześciu koordynatorów, 
dziewięciu miesięcy pracy, kreatywności, 
zaangażowania oraz wsparcia członków całego 
stowarzyszenia. Każdy dzień poświęcony na 
pracę nad projektem takim jak Inżynierskie 
Targi Pracy uczy nowych umiejętności, rozwija 
wyobraźnię, pokazuje, jak pracować pod presją 
czasu, oraz umożliwia rozwój twardych i mięk-
kich umiejętności. Poza rozwojem osobistym 
praca nad tak ogromnym projektem umożliwia 
poznanie inspirujących ludzi. Koordynatorzy, 
którzy na początku wspólnej drogi praktycznie 
się nie znają, po dziewięciu miesiącach two-
rzą grupę przyjaciół, którzy razem są w stanie 
przenosić góry!

– Jestem wdzięczna za okazaną pomoc przy 
tworzeniu projektu, przede wszystkim wspaniałej 
piątce osób, z którymi współpracowałam przez 
ostatnie kilka miesięcy, oraz innym koleżankom  
i kolegom z naszego Stowarzyszenia. Z zespołem 
postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę. W moim 
odczuciu sprostaliśmy wyzwaniom. Staraliśmy 
się jak najbardziej urozmaicić wydarzenie pod 
względem możliwości rozwoju osobistego i karie-
ry zawodowej. Mam nadzieję, że każdy uczestnik 
Inżynierskich Targów Pracy 2018 znalazł coś dla 
siebie – mówi Agata Grochała, koordynator 
główny ITP’18.

Aby dowiedzieć się więcej o Inżynierskich 
Targach Pracy 2018, zapraszamy do śledzenia 
fanpage’a na Facebooku (https://www.facebo-
ok.com/ITP.PG), strony internetowej (http://
www.itp.gdansk.pl/) oraz Instagrama (https://
www.instagram.com/inzynierskie_targi_pra-
cy_pg/).

Fot. 1. Warsztat odbywający się w ramach ITP 2018
Fot. z archiwum Stowarzyszenia Studentów BESt Gdańsk 

Fot. 2. Organizatorem  ITP 2018 jest Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk – lokal-
na grupa Board of European Students of Technology. Organizacja łączy ponad 3300 
studentów z 33 krajów Europy. BEST tworzy silną i wciąż rosnącą, dobrze zorganizo-
waną grupę studentów. W codziennym działaniu kierujemy się rozwojem studentów  
i zrzeszeniem środowiska akademickiego 
Fot. Piotr Niklas
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Jak studentki wspominają miesiąc spędzony 
na uczelni KOREATECH i czy postrzegają 

współpracę międzynarodową jako rozwojową? 
Kilka informacji oraz ciekawostek znajdą Pań-
stwo w poniższym wywiadzie.

Aleksandra Ignacionek: Jak doszło do 
waszego wyjazdu? Co to był za wyjazd, na 
czym polegał?

Dominika Tomaszewska: Politechnika Gdań-
ska nawiązała współpracę z koreańską uczelnią 
KOREATECH. Uczelnia ta od kilku lat organizuje 
zimowe oraz letnie wymiany dla studentów  
z partnerskich szkół wyższych. Tak też było i tym 
razem. Szczęściarzami, którzy na specjalne za-
proszenie  KOREATECH reprezentowali Politech-
nikę Gdańską, zostałyśmy ja i Natalia. Wyjecha-
łyśmy na niemal miesiąc do Korei Południowej, 
brałyśmy udział w zajęciach, które przybliżyły 
nam historię i tradycję Korei, miałyśmy także 
okazję poznać koreański język. Po tym bloku 
czekały nas egzaminy, które z całkiem niezłym 
wynikiem udało nam się zaliczyć. Jeśli chodzi zaś 
o część techniczną, uczono nas programu Soli-
dWorks, poznałyśmy także proces drukowania 
3D, począwszy od projektowania, po sam druk. 
W wolnym czasie zwiedzałyśmy Seul oraz inne 
pobliskie miejscowości. Organizatorzy zadbali  
o to, abyśmy ani przez moment się nie nudziły, 
stąd takie atrakcje, jak łowienie ryb w przeręblu, 
jazda na quadach czy przygotowywanie koreań-
skich przysmaków.

Kto był organizatorem tego spotkania?
Dominika Tomaszewska: Organizatorem 

wyjazdu był KOREATECH. Ze strony polskiej 
wszelkimi formalnościami zajmował się Dział 

Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. 
Największe podziękowania należą się pani, pani 
Aleksandro, oraz kierownik DMWA, Karolinie 
Wysockiej.

Co jednak najważniejsze, cały wyjazd nie 
mógłby mieć miejsca, gdyby nie specjalne 

Akcja: Internacjonalizacja!  
Studentki PG w KOREATECH

Rozmawia

Aleksandra  
Ignacionek
Dział Międzynarodowej 
Współpracy  
Akademickiej

Korea Południowa to niezwykle zaawansowany technologicznie kraj, który 
od lat kształci świetnych inżynierów. Minionej zimy, dzięki zaangażowaniu 
Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej, 
dwie studentki Wydziału Mechanicznego, Dominika Tomaszewska i Natalia 
Balogh, mogły przekonać się na własnej skórze, jak wygląda koreański 
system nauki i studenckie życie w Azji. 

Fot. 1. Chwilę po „graduation ceremony” wraz z odebra-
nymi świadectwami
Fot. Gao Ming
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wsparcie rektora Politechniki Gdańskiej, który 
zgodził się dofinansować naszą podróż, za co raz 
jeszcze, panie rektorze, serdecznie dziękujemy!

Jaki był główny cel wyjazdu?
Dominika Tomaszewska:  Celem było nawią-

zanie długotrwałej współpracy naszej Politechni-
ki z KOREATECH. W przyszłości studenci  
z Korei będą przyjeżdżać do nas na cały semestr, 
podobnie będzie to działać w drugą stronę, 
studenci PG będą mogli uczyć się w Azji. Naszym 
zadaniem było też podpatrywanie systemu nauki 
w Korei, w końcu jest to kraj, który w ostatnich 
latach zrobił niesamowity skok technologiczny  
i gospodarczy.

Jakie znaczenie Waszym zdaniem mają 
wyjazdy międzynarodowe?

Dominika Tomaszewska:  Ogromne. Mo-
głyśmy poznać koreańską kulturę oraz przyjrzeć 
się z bliska tamtejszemu systemowi nauczania. 
Poza tym nawiązałyśmy świetne znajomości. 
Wciąż utrzymujemy kontakt z kilkoma osobami, 
nie tylko z Korei. W zimowej wymianie uczest-
niczyli także studenci z Chin, Malezji, Mongolii 
i RPA. Chciałabym, abyśmy w przyszłości mogli 
zrealizować wspólne projekty, np. w ramach 
Koła Naukowego SimLE. Takie wyjazdy mię-
dzynarodowe pozwalają z innej perspektywy 
spojrzeć na naszą karierę naukową. Zobaczyć, 
czego uczą się nasi rówieśnicy z Azji, odpowie-
dzieć sobie, co robić, aby chociaż spróbować 
dotrzymać technologicznego kroku Korei.  
Z podróżniczego punktu widzenia mam nadzieję 
w przyszłości odwiedzić moich nowych zna-
jomych i przeżyć kolejną przygodę, może tym 
razem w Chinach lub Malezji.

Jaki jest system nauki i jakie podejście do 
zdobywania wiedzy wśród studentów  
w Korei?

Dominika Tomaszewska:  Już na pierwszy 
rzut oka widać, że stawiają bardziej na praktycz-
ną wiedzę. Każda praca inżynierska wiąże się  
z projektem, niekoniecznie bardzo zaawansowa-
nym, ważne, aby fizycznie został zrealizowany, 
jak np. kapcie z wbudowanym licznikiem kroków. 
Prace studentów są potem publikowane  
w formie katalogu dostępnego na uczelni. Pro-
fesorowie na KOREATECH obdarzeni są niezwy-
kłym szacunkiem podopiecznych, nie wypada 
się im sprzeciwiać. Sami studenci zdecydowanie 
bardziej przykładają się do nauki. Raczej nie zda-
rza im się ściągać. Od małego dzieci nastawione 
są na gromadzenie wiedzy, po szkole uczęszczają 
na liczne zajęcia dodatkowe. Niewystarczający 
wynik na maturze jest jak wyrok. W liceum staty-
stycznie maturzyści śpią po 4 godziny dziennie, 
pozostały czas to nauka, nauka i jeszcze raz na-
uka. Cierpi na tym ich samopoczucie i psychiczny 
spokój, ale efekt może zadziwiać, Korea jest pio-
nierem wielu technologicznych rozwiązań, ludzie 
nie mogą narzekać na niskie zarobki. Niestety to 
państwo zajmuje niechlubne miejsce na podium 
pod względem liczby samobójstw wśród mło-
dych ludzi. Niektórzy nie wytrzymują zabójczego 
tempa i tzw. „wyścigu szczurów”. Na szczęście 
problem został już zauważony przez społeczeń-
stwo. Uruchomiono wiele programów, które mają 
zapobiec wzrostowi tego przykrego zjawiska.

Fot. 2. Międzynarodowy 
sparing piłkarski z udziałem 
reprezentantek Polski. 
Wynik – 3:3
Fot. Hye Sun Youn

Fot. 3. Efekty wizyty  
w fabryce druku 3D, wydru-
kowane podczas naszego 
pobytu, pomalowane przez 
uczestników wymiany
Fot. Natalia Balogh

Fot. 4. Ściana życzeń  
i wspomnień w Cheonan. 
Jeden napis wyraźnie 
wyróżnia się spośród 
pozostałych
Fot. Dominika tomaszewska
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Jak postrzegacie wartość takiego wy-
jazdu? Czy dzięki niemu zdobyłyście nowe 
doświadczenia?

Dominika Tomaszewska:  Większość czasu 
spędzałyśmy w kampusie, ale udało nam się 
także odwiedzić na kilka dni Seul, a tam najwięk-
sze wrażenie zrobił na mnie Pałac Gyeongbok-
gung zbudowany w XIV wieku, który co prawda 
został niejednokrotnie zniszczony przez najazdy 
Japończyków, ale obecnie jest odrestaurowy-

wany i naprawdę prezentuje się wspaniale. Miło 
wspominam także wieczorne spacery po dzielni-
cy Myeong-dong, liczba straganów z lokalnymi 
przysmakami przyprawiała o zawrót głowy, 
można było tam kupić dosłownie wszystko. Gdy-
by nie świadomość limitu na karcie, przekroczy-
łabym kilkukrotnie limit samolotowego bagażu.

Natalia Balogh: Dzięki wyjazdowi do Korei 
zyskałam przede wszystkim nowe znajomości. 
Poznałam świetnych ludzi nie tylko z Korei, ale 
również Malezji, Chin oraz RPA. Niezwykłe wra-
żenie zrobiło na mnie wspólne spędzanie czasu 
mimo wielu różnic kulturowych. Razem współ-
pracowaliśmy podczas realizowania projektów, 
a po zajęciach dzieliliśmy się nawzajem informa-
cjami o swoich kulturach.

Z bliska poznałyśmy kulturę koreańską dzięki 
ambasadorom z KOREATECH, którzy opiekowali 
się nami przez cały wyjazd. Opowiadali nam  
o zwyczajach oraz przysmakach koreańskiej 
kuchni. Z chęcią pokazywali nam pobliskie wioski 
oraz stolicę Korei.

Seul zrobił na mnie ogromne wrażenie. Znaj-
duje się w nim wiele drapaczy chmur. Nowocze-
sne budynki mieszają się ze starą architekturą. 
Przykładem jest tradycyjna wioska Bukchon, 
która nadal jest zamieszkiwana przez Koreań-
czyków. 

Czy widać różnice pomiędzy Politechniką 
Gdańską a KOREATECH? Jeśli tak, to jakie?

Dominika Tomaszewska: Kampus KORE-
ATECH znajduje się na większej powierzchni, 
z dala od centrum miasta, 2 godziny drogi od 
stolicy. Można powiedzieć, że jest samowystar-
czalny – oprócz tradycyjnych wydziałów  
i akademików ma własny oddział poczty, kilka 
sklepów ogólnospożywczych, a także stołówkę 
dla studentów. Nieco łatwiej jest także dla prze-
ciętnego studenta o dostęp do ciężkich maszyn, 
takich jak chociażby tokarki. Warsztat mecha-
niczny jest równie bogato wyposażony co nasz, 
politechniczny, lecz nieco bardziej otwarty dla 
studentów. Trzeba przyznać, że koreańska uczel-
nia ma łatwiejszy dostęp do naprawdę sporych 
dofinansowań, jest na swój sposób wyjątkowa, 
bowiem nie finansuje jej Ministerstwo Szkolnic-
twa Wyższego, jak pozostałe koreańskie placów-
ki, lecz Ministerstwo Pracy. Dzięki temu także 
studenci kończący KOREATECH mają mniejszy 
problem ze znalezieniem zatrudnienia, ponieważ 
program nauczania często modyfikowany jest 
pod kątem firm, które od razu zatrudniają świeżo 
upieczonych absolwentów. Inaczej wygląda 

Fot. 5. W trakcie zajęć  
z koreańskiej kultury miałyśmy 
okazję przymierzyć hanbok, 
tradycyjny strój ludowy
Fot. Hye Sun Youn

Fot. 6. Jedno z niezliczonych 
koreańskich dań, przyrządzane 
w restauracji pod czujnym 
okiem naszego ulubionego am-
basadora zwanego „Czommu”
Fot. Dominika tomaszewska
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także kwestia prac inżynierskich tworzonych 
przez koreańskich studentów. Ich obowiązkiem 
jest stworzenie konkretnego projektu, teoretycz-
na praca odtwórcza nie wystarczy do zdobycia 
dyplomu. 

Ciekawostką jest to, że studenci w Korei mają 
dwa miesiące wolnego w wakacje i dwa miesiące 
wolnego podczas ferii zimowych. Nie istnieje też 
u nich coś, co my, studenci z Polski, kochamy, 

czyli drugie terminy egzaminów. Jest jeden  
i koniec. 

Muszę jednak przyznać, że Politechnika 
Gdańska ma o wiele piękniejszy kampus i bar-
dziej zróżnicowane koła naukowe i organizacje. 
Wydaje mi się także, że nasi studenci nie czują 
tak wielkiej presji naukowej jak rówieśnicy  
z Korei. Owszem, każdy stresuje się kolokwiami 
i sesją, ale nie przybiera to tak obsesyjnej formy. 
Co więcej, studia w Korei są płatne i jest to cał-
kiem spora kwota.

Czego nauczyłyście się przebywając trzy 
tygodnie w Korei?

Dominika Tomaszewska:  Koreańskiego! 
Jadąc do Korei, miałam szczątkową wiedzę na 
temat tego kraju, głównie dotyczącą konfliktu 
między państwami północy i południa. Teraz 
wiem naprawdę sporo, zresztą musiałyśmy 
się do tego przyłożyć, bowiem po całym kursie 
czekał nas egzamin. Nie zabrakło także technicz-
nych aspektów. Uczyłyśmy się obsługi programu 
SolidWorks, sporo modelowałyśmy, miałyśmy 
także kilka wykładów dotyczących druku 3D, 
kilka naszych drobnych projektów zostało wy-
drukowanych, a teraz dumnie stoją na naszych 
półkach. Odwiedziłyśmy także jedną z najwięk-
szych firm w Korei zajmującą się drukiem 3D, 
zrobiła na mnie spore wrażenie – wiedziałam, że 
ta branża rozwija się w szybkim tempie, ale nie 
sądziłam, że aż tak. Co ciekawe, wspomniana fir-
ma osiągnęła sukces dzięki temu, że skanowano 
płód znajdujący się w brzuchu kobiety, po czym 
go drukowano. Kobiety chętnie płaciły za takie 
„figurki” swojego maleństwa na różnych etapach 
rozwoju.

I jeszcze moje ulubione zajęcia… Otóż nauczy-
liśmy się także podstaw taekwondo, niesamowi-
ta frajda. Jest to sztuka walki pochodząca z Ko-
rei, więc nie mogło jej zabraknąć. Mieliśmy nieco 
ponad 9 godzin intensywnych zajęć, podczas 
których trójka trenerów uczyła nas podstaw tego 
sportu. Już podczas drugich zajęć udało nam się 
roztrzaskać deskę pięścią, a także kopnięciem!

Natalia Balogh: Zafascynowałam się kore-
ańskim alfabetem – Hangul. Mimo że wygląda 
jak „krzaki”, nie jest taki trudny do opanowania. 
Po nieco ponad 10 godzinach powoli zaczynałam 
czytać. Posługuję się również prostymi zwrotami, 
takimi jak „dziękuję”, „przepraszam”, „nazywam 
się” itp. Mieliśmy także zajęcia z kultury, tradycji 
i historii Korei. Poznaliśmy również dominujące 
religie, o których w Polsce niewiele się mówi. 
Mimo że Korea jest bardzo rozwiniętym krajem, 

Fot. 7. Pracownik  
w firmie druku 3D odpo-
wiadający za graficzne 
modele odwzorowane na 
rzeczywistych obiektach
Fot. Natalia Balogh

Fot. 8. Chińsko-malezyj-
sko-polska ekipa z zajęć 
taekwondo
Fot. Dominika tomaszewska
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wiele wykształconych osób korzysta z usług 
szamanów.

Co Koreańczycy myślą o Polsce?
Dominika Tomaszewska:  Koreańczycy mniej 

więcej wiedzą, gdzie leży Polska na mapie. Od 
razu wymieniają nazwisko Lewandowski, kilkoro 
kojarzyło także postać Lecha Wałęsy. Nauczycie-
le całkiem dobrze orientowali się w historii II woj-
ny światowej, pytali mnie także o to, czym był 
Holocaust i jak to było, kiedy nasz kraj znajdował 
się w strefie wpływów ZSRR. Wielu młodych Ko-
reańczyków planuje także europejskie wakacje, 
jest to dla nich bardzo interesujący kierunek,  
a po naszych rozmowach myślę, że kilkoro z nich 
z miłą chęcią odwiedzi w przyszłości także i nasz 
kraj.

Co najbardziej zaskoczyło Was w Korei?
Dominika Tomaszewska:  Koreańczycy to 

bardzo uczynna nacja. Pasuje do nich nasze 
stwierdzenie „polska gościnność”, są niezwykle 
otwarci i pomocni. Z ogromnym szacunkiem 
odnoszą się do osób starszych. W pojazdach są 
wyznaczone dla nich specjalne siedzenia. Nie 
do pomyślenia jest, by na takim miejscu usiadł 
młody Koreańczyk, nawet jeśli w pobliżu nie ma 
osoby starszej, która mogłaby je zająć.

Zaskoczyło mnie, że w ciągu zaledwie nie-
całych 30 lat wykonali niezwykły skok cywili-
zacyjny. W latach 90. nastąpił u nich ogromny 
kryzys gospodarczy, z którego jednak potrafili 
się podnieść, dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
obywateli i swej pracowitości. Obecnie Korea to 
jedno z najbardziej nowoczesnych państw na 
świecie. Każdy zna takie marki jak Samsung, 
KIA, LG, Hyundai… Wszystkie one zostały za-
łożone i rozwijały się w państwie o powierzchni 
mniejszej niż Polska. Darmowe Wi-Fi znajduje 
się w niemalże każdym sklepie spożywczym, 
restauracji czy barze. Wszystko ma jednak swoją 
cenę, Koreańczycy pracują po kilkanaście godzin 
dziennie, zaś dzieci od najmłodszych lat więk-
szość dnia spędzają na nauce, a ich marzeniem 

jest dostać się na wymarzone studia, najlepiej do 
czołowego uniwersytetu. Porażka na maturze nie 
wchodzi w grę. Efektem tego są częste depresje 
u młodych ludzi i fakt, że Korea Południowa zaj-
muje 2 miejsce na świecie pod względem liczby 
samobójstw.

Co powiecie o koreańskim jedzeniu?
Dominika Tomaszewska:  Na początku cięż-

ko było się przyzwyczaić do ryżu na śniadanie, 
obiad i kolację, lecz pod koniec wyjazdu bardzo 
go polubiłam. Co ciekawe, posiłki wyglądały 
bardzo podobnie – 1 taca, 5 miseczek, a w nich: 
ryż, zupa, mięso w sosie (lub owoce morza), 
ryba, warzywa. Obowiązkowym dodatkiem było 
kimchi, czyli kiszone lub fermentowane warzywa 
w ostrym sosie, istnieje około 200 rodzajów tego 
przysmaku. Koreańczycy są fanami ostrych dań. 
Dla mnie i mojego podniebienia było to momen-
tami problematyczne, ale i do takich smaków po 
jakimś czasie przywykłam i też po kilku przy-
godach nauczyłam się odróżniać te najbardziej 
ostre, zanim wzięłam kęs i wypaliło mi język. Po-
pularnym daniem wśród młodzieży jest smażony 
kurczak. Na każdym kroku można znaleźć bary 
podające „fried chicken”. Nie wiem, jak to się 
dzieje, ale te kurczaczki są naprawdę przepyszne. 
Można zamówić różnego rodzaju panierki  
i dodatki, stałam się ich największą fanką. 

W Korei warzywa są bardzo istotnym elemen-
tem diety, owoce nieco mniej, prawdopodobnie 
przez wyższą cenę. W ogóle Koreańczycy bardzo 
dbają o prawidłową dietę, nie spotkałam tu wielu 
ludzi z nadwagą. Także słodycze produkowane 
w Korei zawierają mniejszą ilość cukru niż ich 
europejskie odpowiedniki.

Natalia Balogh: Myślę, że warto również 
wspomnieć o zupełnie innych przekąskach.  
W niemal każdym sklepie są suszone ośmiornice 
lub rybki. Koreańczycy, podobnie jak mieszkańcy 
innych krajów azjatyckich, mają bzika na punkcie 
zielonej herbaty. Można ją znaleźć prawie we 
wszystkich słodyczach! Największym zaskocze-
niem był dla mnie zielony KitKat. 

Wspominając o koreańskich przekąskach, nie 
można zapomnieć o jednym z najbardziej popu-
larnych – chipsach o smaku masła z miodem. 
Nigdy wcześniej nie jedliśmy słodkich chipsów – 
a były one naprawdę smaczne!

Nie spodziewałam się również, że tak popu-
larna w Korei jest fasola. Często była robiona 
na słodko jako krem do ciastek lub tradycyjnych 
kulek robionych na parze, podobnych do naszych 
pampuchów.Koreańskie „Dzień dobry”
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Tym razem wydarzeniu towarzyszył motyw 
marynistyczny i każdy z uczestników mógł 

śmiało wypłynąć na morze pasji z proaktywny-
mi studentami! Oczywiście nie zabrakło także 
pokazów, atrakcji i konkursów. Nasi wystawcy 
specjalnie przygotowali swoje stoiska tak, aby 
każdy mógł w sposób przystępny i radosny 
dowiedzieć się o działalności danego koła. Po-
nadto każdy uczestnik miał okazję wziąć udział  
w Grze po Gmachu Głównym. Przy stoisku 
BEST Gdańsk wystarczyło odebrać kartę  
i dalej już tylko rywalizować z innymi. Zada-
niem było wykonywanie misji powierzonych 
przez wystawców, a w nagrodę można było 
zdobyć naklejkę na kartę. Im więcej zebranych 

Ahoj! Pasjonaci  
Politechniki Gdańskiej!

Alicja Parzych
BEST Gdańsk

21 marca od godziny 9.00 na 
dziedzińcach Gmachu Głównego 
Politechniki Gdańskiej można było 
spotkać przedstawicieli 44 kół 
naukowych i organizacji studenckich 
promujących swoją działalność. 
Stowarzyszenie Studentów BEST 
Gdańsk postanowiło przybliżyć 
innym środowisko kół naukowych  
i już po raz 12. zorganizowało Forum 
Organizacji i Kół Akademickich,  
w skrócie FOKA.

Fot. 1. Jedna z bardziej ekstremalnych atrakcji studen-
tów z KN MORZKULC
Fot. Maria Grabińska

Fot. 2. Zwycięzcy kursów językowo-naukowych Educa-
tion First
Fot. Krzysztof Maksimiuk

1
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naklejek – tym lepsza nagroda! Do zgarnięcia 
czekał kurs nurkowania, zniżki na wyjazdy 
językowe za granicę w celach edukacyjnych, 
wejściówki na kręgle, bilard, przeróżne gadżety 
i wiele, wiele innych!

Przez dziedzińce przewinęło się mnóstwo 
studentów, a także licealistów, którzy w tym 
dniu odwiedzali Politechnikę Gdańską z okazji 
Dnia Otwartego. Goście wybrali się na długą 
przechadzkę w celu poznania wszystkich kół  
i organizacji działających przy gdańskiej uczelni 
technicznej. Natomiast „kołowicze” dzielnie 
witali każdą osobę i prezentowali swoje cuda! 
Przede wszystkim można było obejrzeć wiele 
pojazdów, nawet kajaki i łódź z masztem wy-
sokim na dobre 5 metrów! Nie obyło się także 
bez doświadczeń chemicznych oraz najróżniej-
szych wynalazków wytworzonych przez koła. 
Drukarki 3D, konstrukcje mostów, maszyny, 
które potrafią narysować, co tylko dusza zapra-
gnie – podczas FOKA nic nie było nam obce!

FOKA powróci za rok, więc nie przegap tego 
wydarzenia, bo nie warto!

Złote Całki rozdane!

3,14 – każdy zna tę wartość. Liczba 
pi, zwana także ludolfiną, to 
jedna z pięciu najważniejszych 
liczb matematyki. 14 marca 
obchodzi swoje święto. Wydział 
Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej nie mógł przejść obok 
tej daty obojętnie. Właśnie dlatego 
Wydziałowa Rada Studentów 
WFTiMS co roku organizuje obchody 
Dnia Liczby Pi.

Magda Śmigielska
Jakub Persjanow 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Główny element corocznych obchodów  
stanowią Złote Całki. Są to nagrody przy-

znawane nauczycielom akademickim,  
a także pracownikom wydziału w następują-
cych kategoriach: Promyk Wydziału, Twarz 

Fot. Oliwia Brożyna

Fot. 3. Stoisko Koła Naukowego NKSA i ich elektroniczne 
zabawki
Fot. Krzysztof Maksimiuk

3



62 4 / 2 0 1 8PISMO PG

STUDENCI I DOKTORANCI

4 / 2 0 1 8

Wydziału, Grom Wydziału, Najlepszy Mówca, 
Master of Maths, Master of Physics oraz za 
całokształt pracy. O przyznaniu nagród decy-
dują studenci – w pierwszym etapie nominując 
prowadzących, a w kolejnym głosując przez 
specjalny formularz. W ten sposób zdobywca-
mi Złotych Całek 2018 zostali:

Złota Całka za Całokształt Twórczości
dr inż. Marcin Styborski
Złota Całka w kategorii „Master of Maths”
dr hab. Piotr Bartłomiejczyk
Złota Całka w kategorii „Master of Physics”
dr Brygida Mielewska
Złota Całka w kategorii „Najlepszy Mówca”
dr inż. Leszek Wicikowski

Złota Całka w kategorii „Twarz Wydziału”
mgr inż. Jakub Ciesielski
Złota Całka w kategorii „Promyk Wydziału”
dr inż. Anna Rybicka
Złota Całka w kategorii „Grom Wydziału”
dr hab. Marek Beśka

W tym roku przyznano również nagrodę 
specjalną – Podwójną Złotą Całkę. Zdobył ją 
prof. Wojciech Bartoszek. Został on nomino-
wany przez studentów w każdej kategorii – za-
równo Master of Maths, jak i Master of Physics, 
a także jako Promyk i Grom Wydziału.

Złote Całki zostały wręczone podczas wyjąt-
kowej gali, której elementem był wykład o ży-
ciu Alberta Einsteina, urodzonego w dniu liczby 
pi, wygłoszony przez Bartosza Nurka – stu-
denta nanotechnologii i członka Koła Nauko-
wego Studentów Fizyki. Podczas uroczystości 
rozlosowano również nagrody za ankietyzację 
w semestrze letnim, a wśród uczestników wy-
darzenia także nagrody od sponsorów.

Tegoroczną galę zakończyła gra FTiMSia-
liada, poprowadzona przez Marcina Hirsza, 
w której zmierzyli się studenci i prowadzący. 
Drużyny odpowiedziały na 5 pytań oraz pytania 
rundy finałowej. Zwycięzcami została drużyna 
Prowadzących.

Obchody Dnia Liczby Pi 2018 to nie tylko 
gala, ale także wieczorne spotkanie integracyj-
ne i Pub Quiz, przygotowany specjalnie z myślą 
o studentach WFTiMS. Drużyny odpowiadały 
na pytania w kategoriach m.in. Politechnika, 
Matematyka i Fizyka. Zwycięska drużyna – 
Szutery – pokonała konkurencję, odpowiadając 
poprawnie na 36 spośród 50 pytań.

W imieniu Wydziałowej Rady Studentów 
serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za zaangażowanie oraz uczestnictwo w obcho-
dach tego wyjątkowego święta i zapraszamy 
za rok!

Fot. 1. FTiMSialiada
Fot. 2. Losowanie nagród za ankietyzację
Fot. Oliwia Brożyna
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Kajus W. Pyrz ma na swoim koncie wiele 
wystaw za granicą, np. w Nowym Jor-

ku, Londynie czy Hadze. Jako jedyny polski 
fotograf wykonywał sesje zdjęciowe m.in. Kim 
Kardashian, Joan Collins czy Ivany Trump.

Nasi studenci mogli posłuchać o doświad-
czeniach prowadzącego, które nabył, pracując 
jako fotograf w wielkim świecie. Gość podzielił 
się również swoją wiedzą od strony technicz-
nej. Pokazał, jak sprawnie radzić sobie w studio 
fotograficznym, posiadając nawet niewiele 
sprzętu fotograficznego, np. lamp. 

Na koniec każdy z uczestników mógł 
pokazać swoje fotografie i posłuchać cennych 
rad prowadzącego. Z dumą możemy powie-
dzieć, że wiele prac naszych studentów zostało 
pochwalonych przez mistrza, co dało dużo 
motywacji do dalszego działania w świecie 
fotografii.

Warsztaty z mistrzem 
fotografii modowej

Julia Kubiak
Wydział Zarządzania  
i Ekonomii

7 kwietnia odbyły się warsztaty 
fotograficzne organizowane przez 
Kronikę Studencką oraz Samorząd 
Studentów Politechniki Gdańskiej. 
Warsztaty poprowadził niezwykle 
utalentowany oraz znany fotograf 
modowy Kajus W. Pyrz.

Dzień Kobiet – poczuj 
się wyjątkowa!

Krystyna Tokarska 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Przemarsz po czerwonym dywanie 
u boku przystojnego cicerone, 
skupienie na sobie uwagi ponad 
setki mężczyzn, ekskluzywny 
wystrój oraz niecodzienna 
atmosfera, a wszystko to  
w towarzystwie innych pięknych 
i interesujących pań. To brzmi jak 
opis bankietu bądź gali rozdania 
ważnych nagród czy wręcz jak 
marzenie niejednej kobiety, 
a wygląda jak uśmiech na ich 
twarzach, zaś jest powodem, dla 
którego Samorząd Studentów 
Politechniki Gdańskiej co roku 
organizuje cieszące się dobrą sławą 
wydarzenie pod hasłem „Dzień 
Kobiet – poczuj się wyjątkowa!”.  
W tym roku odbyło się ono już po raz 
jedenasty.

Tym, którzy jeszcze o nim nie słyszeli, warto 
powiedzieć, iż podczas tej imprezy kobiety 

są cały wieczór w centrum uwagi. Dwudzie-
stu kelnerów spełnia każde ich życzenie, a na 
scenie ponad trzydziestu artystów prezentuje 
efekty swojej kilkumiesięcznej, ciężkiej pracy. 
Podczas występów emocje zawsze sięgają 
zenitu, więc nie inaczej było podczas tegorocz-
nej edycji. Jak nakazuje tradycja, dziewczyny 
piszczały i skakały na widok atrakcji, które spe-
cjalnie dla nich przygotowali panowie. Jak co 
roku ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
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konkursy, w których można było wygrać wspa-
niałe nagrody ufundowane przez partnerów 
wydarzenia. Trudno opisać atmosferę, która 
panuje podczas spotkania. Jedynym dobrym 
sposobem jest osobiste wzięcie w nim udziału.

Organizacja takiego wydarzenia nie jest 
łatwa, o czym opowiada tegoroczna koordyna-
torka:

– Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, ile czasu 
zajmują przygotowania do tak dużego wyda-
rzenia. Pomijając same próby występów, należy 
zaplanować wystrój, znaleźć partnerów wyda-
rzenia, spakować kilkaset upominków… I tak 
można by wymieniać, ale krótko mówiąc – nie 
było łatwo. W tym roku po raz pierwszy wprowa-
dziliśmy internetową sprzedaż biletów, co było 
dużym ułatwieniem dla kupujących, choć pewną 
komplikacją dla nas. Jak co roku pojawiały się też 
drobne problemy, ale dzięki dobrej komunikacji 
i pełnemu zaangażowaniu całej grupy osiągnę-
liśmy efekt, o jakim marzyliśmy – cała sala była 
pełna uśmiechniętych kobiet, które czują się 
wyjątkowe.

Wydarzenie jest wspaniałym doświadcze-
niem nie tylko dla pań, ale również artystów.

– Dzień Kobiet – jedno z ciekawszych wyda-
rzeń w moim życiu. Nigdy nie sądziłem, że będę 
musiał występować przed dwustoma dziewczy-
nami i jakoś je zabawić. Zwykle takie sceny śniły 
mi się w koszmarach, a tu musiałem to zrobić 
na żywo… I, jak widać, czasami nie taki diabeł 
straszny, bo dzięki temu jeszcze nigdy nie poczu-
łem się tak pewny siebie! Całe wydarzenie było 
przygotowane bardzo profesjonalnie i nikt nie 
czuł się, jakby był nie na swoim miejscu. Pozna-
łem wiele niesamowitych osób i doznałem wielu 
wrażeń. Nie ma cudu, żebym za rok się ponownie 
nie zapisał! – wspomina jeden z artystów tego-
rocznej edycji.

Tegoroczna impreza wypadła fantastycznie, 
a organizatorzy obiecują dołożyć wszelkich 
starań, aby następny Dzień Kobiet dorównał, 
a może nawet przebił tegoroczną edycję. Już 
teraz mamy pomysły, jak sprawić, by za rok 
wyszło jeszcze lepiej.

Fot. 1. Liczne występy artystyczne uświetniały wydarzenie
Fot. 2. Kelnerzy czuwali, by paniom niczego nie zabrakło
Fot. 3. Uczestniczki wydarzenia mogły sprawić sobie profesjonalny makijaż
Fot. Maciej Ziętarski

1
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Jerzy M. Sawicki
Wydział Inżynierii  
Lądowej i Środowiska

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem  
w styczniowym numerze „Pisma PG” tekst 

o dorobku aktywnych zawodowo pracowników 
Politechniki Gdańskiej (Janusz Smulko  
i Mariusz Madajczyk, Analiza cytowań).  
W końcu wszelkie opracowania należące do 
szeroko rozumianej kategorii rankingów budzą 
zainteresowanie, szczególnie wśród osób  
z branży, której są poświęcone. A przecież  
w tym przypadku chodzi o sprawę szczególnie 
ważną i aktualną. No bo nawet jeśli ma się za-
strzeżenia co do zbyt syntetycznego charakte-
ru wskaźników stanowiących punkt wyjścia do 
oceny naszych działań, to skoro kręgi decyzyj-
ne takie właśnie wybrały podejście, trzeba się 
z nim pogodzić i dołączyć do swych życiowych 
kierunkowskazów. Jeden powie, że nie należy 
się kopać z koniem, drugi – że pokorne cielę 
dwie matki ssie, a wyjdzie na to samo.

Przeczytałem więc owo opracowanie i zadu-
małem się nad nim, ale żem człek praktyczny, to 
jąłem kalkulować, jaki by zeń wydobyć pożytek. 
Oczywiście już samo ono w sobie ma, niejako  
z definicji swej rankingowości, istotną siłę moty-
wacyjną. Przecież czołówka takiego zestawienia 
jednoznacznie określa kolejność obsadzania 
podium, niezależnie od liczby znajdujących się 
na nim miejsc – czy będą to tradycyjne trzy, czy 
bardziej elastycznie je uformujemy. Ale kij ma 
dwa końce, więc każda lista rankingowa oprócz 
podium wyznacza też tych, którzy zajmą… oślą 
ławkę. Owszem, zwykła delikatność i poczucie 
przyzwoitości (tak to postrzegam) powodują, że 
z reguły nie publikuje się kompletnych list ran-
kingowych, ale taka możliwość zawsze istnieje, 
więc już sama tego świadomość powoduje, że 
motywacja tych z końcówki listy do intensyfika-
cji swych wysiłków rośnie. 

To znaczy tak by się wydawało i tak zapewne 
może być w racjonalnie wyważonych przypad-
kach. Co przez to określenie rozumiem? Ano, 
takie sytuacje, gdy wskazując każdemu miej-
sce, jakie mu przypadło w szeregu (nie piszę, że 
jakie sobie wywalczył, bo nierzadko bywa tak, 
że człowiek działa według jednych kryteriów, 
wybranych przez siebie, a oceniany jest według 
innych), jednocześnie pokazujemy przyczy-
ny takiej właśnie kolejności, jak też sposoby 
poprawy tej pozycji. Jest to warunek o kapi-
talnym znaczeniu, a jego niespełnienie może 

spowodować szkody wielokrotnie większe niż 
motywacyjne profity płynące z opublikowania 
rankingu. Reakcje osob usadzonych na oślej 
ławce, którym nie pokaże się ścieżki awanso-
wej, mogą być różne – depresja, zobojętnienie, 
cynizm, wisielczy humor, „tumiwisizm” – ale 
zawsze będą niekorzystne. 

Warto się więc zastanowić nad wspomnia-
nym rankingiem. Z pewnością nie jest to zada-
nie dla jednego amatora, choćby ze względu 
na dostęp do informacji oraz czasochłonność 
takiej analizy, ale jest przywilejem felietoni-
sty, by choćby naszkicować problem i gromko 
wezwać do jego rozwiązania. Korzystam z tej 
możliwości.

Co pierwsze rzuciło mi się w oczy podczas 
analizy naszego rankingu, to „nierównomier-
ność wydziałowa”. Wśród pierwszych  
pięćdziesięciu wymienionych tam osób aż 32 
pochodzą z Wydziału Chemicznego, po 7  
z WETI oraz WFTiMS, 2 z WILiŚ oraz po jednej  
z WEiA oraz WZiE. Czyli 92 proc. pracowników 
o wyróżniającym się dorobku pochodzi  
z trzech wydziałów (a 64 proc. – tylko z jedne-
go). Czy coś je łączy? Nikt chyba nie zaprzeczy, 
że nawet w potocznym ujęciu są one określane 
mianem „dysertabilnych”. Rdzeniem każdego 
z nich są przecież nauki podstawowe, by nie 
rzec „fundamentalnie podstawowe” – chemia, 
fizyka oraz matematyka. Owszem, dyscypliny 
te obecne są także na pozostałych wydziałach, 
tak w badaniach, jak i w nauczaniu. Jednak  
wystarczy nieco bliżej zapoznać się z ich 
profilami naukowo-dydaktycznymi, by wyczuć 
proporcje tej obecności. Jak spożytkować tę 
informację? Nie wiem, co napisać, bo moim 
zdaniem jedynie potwierdza ona moje (od 
dawna artykułowane) krytyczne podejście do 
bezrefleksyjnego stosowania owych synte-
tycznych wskaźników jakości naszej pracy, ale 
rzeczywistość wymusza inne podejście. Może 
więc ktoś zaproponuje klucz wyznaczający 
jakiś współczynnik korekcyjny, pozwalający 
nie przeceniać dorobku tych, którym z natury 
rzeczy jest łatwiej, zaś doceniać wysiłki tych 
skazanych na prozę technicznej egzystencji. 
A sprawa jest ważna, bo przecież za tą oceną 
idą pieniądze – granty, dotacje, także nagrody. 
Chyba nie chcemy, by na uniwersytetach mogli 
egzystować tylko ci od kwarków i mezonów,  

Tu podium, tam ośla ławka
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a cała reszta wstydliwie uczyła młodzież zawo-
du w średnich szkołach technicznych?

Jako rzekłem, nie mam w tej kwestii 
dobrych pomysłów, ale zastanowiłem się 
nad celowością odniesienia miar osiągnięć 
(jakiekolwiek one są) do pułapu czasowego 
ich uzyskania. O co chodzi? Zarówno o czas 
funkcjonowania osiągnięcia, jak i czas pracy 
jego autora. Mamy na przykład w omawianym 
zestawieniu przywołaną publikację z roku 
2002, cytowaną 209 razy, jak też z roku 1976, 
cytowaną 208 razy. Sąsiadują ze sobą, ale ta 
pierwsza była cytowana średnio 13 razy w roku, 
podczas gdy druga – 5 razy na rok. Jasne, ten 
drugi wynik też jest dobry, ale jednak jakaś 
różnica jest.

Teraz drugi czynnik, czyli staż pracy autora 
publikacji. Pozwoliłem sobie podzielić poda-
ne w rankingu wartości indeksu Hirscha dla 
pięćdziesięciu przodujących pracowników PG 
przez liczbę lat, jakie spędzili na naszej uczelni. 
Obsada trzech pierwszych miejsc nie uległa 
po tej operacji zmianie, gdyż zajmują je osoby 
o ogromnym dorobku, których roczny przy-
rost indeksu jest nie mniejszy od jedności. Ale 
siedem pozostałych miejsc pierwszej dziesiątki 
zajęłyby osoby z dalszych pozycji rankingu, 
mających ów „roczny przyrost Hirsza” bliższy 
jedności. Zresztą ta akurat uwaga jest raczej 
trywialna, ale oznacza ona, że gdyby poszuku-
jąc informacji o źródłach „siły napędowej” osób 
o dużym dorobku, ankietować je, to szczegól-
nie uważnie należałoby wsłuchać się w wy-
powiedzi osób mających jednocześnie dobre 
wyniki oraz krótki staż pracy.

Cóż by tu jeszcze wycisnąć z tego rankingu? 
Rzuca się w oczy duże znaczenie prac ekspery-
mentalnych, badań laboratoryjnych. Dostrzega 
się to, zarówno czytając wykaz szczególnie czę-
sto cytowanych publikacji, podany w artykule, 
jak i analizując charakterystykę oraz potencjał 
badawczy poszczególnych jednostek. Na tle 
całej uczelni trzy przodujące w dobrym publiko-
waniu wydziały zajmują także poczesne miejsca 
pod względem posiadanych laboratoriów,  
a szczególnie ich wyposażenia. Nie dysponuję  
w tej materii szczegółowymi informacjami, 
ale już od półwiecza (licząc studia) snuję się po 
terenie Politechniki Gdańskiej i wiele widziałem. 
Gotów więc byłbym się założyć, że te właśnie 
trzy wydziały dysponują wręcz najlepszą u nas 
bazą doświadczalną. Zresztą nie ma sensu się  
o to zakładać, skoro dane takie z pewnością 
można zdobyć, choćby analizując kartoteki 

inwentaryzacyjne i odpisy amortyzacyjne (że się 
tak niefachowo wyrażę). A warto sięgnąć po te 
informacje, zestawiając je z wynikami choćby 
pobieżnego przeglądu literatury, dokonanego 
choćby tylko dla niektórych dyscyplin lub spe-
cjalności naukowych. Mam bowiem nieodparte 
wrażenie, że efektywność prac doświadczalnych 
jest dużo wyższa niż w przypadku prac teore-
tycznych lub wciąż jakże popularnych symulacji 
komputerowych. Jest to jednakże tylko moja 
osobista refleksja. Na jej uzasadnienie znalazł-
bym co prawda niejeden argument, ale to chyba 
temat na osobne opracowanie. Tutaj chciałbym 
tylko powtórzyć, że skoro prace eksperymen-
talne stanowią znaczną część publikacji uzna-
wanych za dobre (w sensie kryteriów oceny do-
robku pracowników naukowych), przynajmniej 
sądząc z tego, co mówi analizowany ranking, to 
warto z tego wyciągnąć wnioski. Może trzeba 
„postawić na laboratoria”? Dokonać ich przeglą-
du i wytypować te, które są w złym stanie, ale 
przy racjonalnych nakładach dałyby się dopro-
wadzić do stanu „używalności publikacyjnej”? 
Podkreślam, że ten tekst nie jest poświęcony 
ogólnej analizie poziomu nauki polskiej na tle 
dokonań światowych, lecz jedynie odnosi się do 
jednego konkretnego rankingu pracowników 
jednej konkretnej wyższej uczelni technicznej,  
a w szczególności – do wniosków, jakie można  
z niego wysnuć. A te mogą być bardzo przyziem-
ne i prozaiczne. Byle były i dały się wykorzystać. 

Kolejną prawidłowością, jaką obok domina-
cji eksperymentu i dobrej bazy laboratoryjnej 
dostrzegam w naszym rankingu, jest „wielo-
osobowość” zespołów autorskich. Z podanych 
tam 35 wysokocytowanych publikacji tylko 
jedna ma jednego autora, zaś osiem artyku-
łów – dwóch autorów. Widać to zresztą także 
podczas lektury dowolnego periodyku nauko-
wego – znaczenie pracy w grupach. I nie chodzi 
tu o katedry lub inne zespoły sformalizowane, 
lecz realnie funkcjonujące zespoły, nieraz 
zmieniające się, często prowadzące współpracę 
międzynarodową. Ciekawe byłoby zestawienie 
(może uzyskane drogą ankietowania pracow-
ników, może wykonane na bazie standardowej 
dokumentacji i sprawozdań?) pokazujące liczbę 
takich zespołów, działających na Politechnice 
Gdańskiej, a przy okazji ujawniające, jaką część 
kadry badawczej stanowią soliści, tylko od 
czasu do czasu nawiązujący z kimś współpracę. 
Dowiedzielibyśmy się, jakie znaczenie ma ten 
czynnik dla efektywności badań oraz czy nie 
byłoby warto podjąć działań stymulujących 
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rozwój zespołów badawczych. Może to być 
tym bardziej istotne, że jeśli wejdzie w życie 
nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym, 
wzmacniająca m.in. rolę uczelni i pozostawia-
jąca jej dużą swobodę w organizacji struktury 
wewnętrznej, to refleksja nad ewentualnymi 
zmianami organizacyjnymi nas i tak nie ominie.

No i wreszcie czynnik najwyższej wagi – 
pieniądze. Nic na ten temat z rankingu wyczytać 
się nie da, ale uważam, że nie da się analizować 
struktury osiągnięć badawczych bez uwzględ-
nienia dostępu poszczególnych zespołów 
autorskich do środków finansowych – grantów, 
projektów, zleceń, dotacji i czego tam jeszcze. 
Wręcz z definicji są to informacje poufne, ale 
gdyby rzecz analizować centralnie, na poziomie 
uczelni, to łatwo da się zidentyfikować znacze-
nie owego czynnika. Ciekaw jestem, ilu (i czy  
w ogóle) mamy na uczelni badaczy osiągających 
liczące się wyniki w ramach „badań własnych”?

I to by było na tyle, jak by rzekł klasyk, ko-
mentując te moje wnioski wynikające  
z tekstu prezentującego wyniki analizy do-
robku pracowników PG. Cóż więc proponuję? 
Ano, zbadanie korelacji tego dorobku z takimi 
czynnikami jak charakter macierzystego 
wydziału pracownika, jego staż pracy, dostęp 
do laboratoriów, przynależność do zespołu 
badawczego oraz wysokość środków finanso-
wych, jakimi dysponuje. Ale w pierwszej kolej-
ności wolałbym poczekać na ewentualne głosy 
Szanownych Czytelników. Może ktoś wpadnie 
na lepszy koncept i wypunktuje jeszcze jakieś 
aspekty problemu i jeszcze jakieś sposoby 
zwiększenia naszej motywacji i efektywności? 

Meandry języka polskiego prowadzą 
czasem w krainy tajemnicze i dziwne. 

Mnie ostatnio zaprowadziły do egzotycznej 
i pełnej pułapek krainy podmiotów szerego-
wych. Prawda, że już sam termin „podmiot 
szeregowy” brzmi zagadkowo? Ale zacznij-
my od początku. Pewnego dnia na korytarzu 
wydziałowym jeden z moich dobrych kolegów 
informatyków zagadnął mnie, tak od niechce-
nia: „Słuchaj, a dziewczyna i koń to do stajni 
wbiegli czy wbiegły?”. Co u licha? – pomyślałem 
w pierwszym odruchu. Jaka dziewczyna, jaki 
koń, i po co biegną do tej stajni? Nie mogła 
wbiec z chłopcem? Wtedy byłoby łatwo – 
„wbiegli”. Po chwili zorientowałem się jednak, 
że w tym pytaniu tkwi jakieś szerszy problem, 
niezbyt dobrze mi znany. Nie wnikając w zawiłe 
niekiedy meandry skojarzeń informatyków,  
w tym owego kolegi, i nie będąc w pełni prze-
konany do żadnego wariantu, odburknąłem coś 
w stylu „Sprawdzę, jutro ci powiem”, z nadzie-
ją, że znajdę coś w słownikach. 

Moja nadzieja okazała się płonna. Przeszuki-
wanie Internetu zamieszało mi tylko w głowie, 
choć natrafiłem na owo zasadnicze pojęcie: 
podmiot szeregowy (niesłusznie mylony  
z podmiotem zbiorowym, ale o tym drugim, 
obiecuję, ani słowa!). Podmiot szeregowy to 
taki podmiot, który składa się z co najmniej 
dwóch równoważnych elementów, tak jak 
w naszym przykładzie dziewczyna i koń. 
Niestety, napotkane objaśnienia dotyczące 
poprawnych form orzeczenia w zdaniach  
z podmiotem szeregowym, już nie mówiąc  
o jakichś sensownych regułach, nie wydały 
mi się miarodajne. Z rozpaczy postanowiłem 
wysłać pytanie do poradni językowej PWN  
(sjp.pwn.pl), jednak bez wielkiej nadziei na 
uzyskanie odpowiedzi. Ku memu zdumieniu 
na ekranie nie pokazał się typowy w takich 
sytuacjach komunikat: „Obecny limit porad ję-
zykowych został wyczerpany”, tylko formularz 
gotowy do przyjęcia nawet najtrudniejszego 
pytania. Zadałem więc pytanie o dziewczynę 
i konia, rozszerzając w nim wachlarz swoich 

Krzysztof Goczyła
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Dziewczyna i koń
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wątpliwości o dziewczynę i krowę. Po paru 
dniach na wspomnianej stronie ukazała się 
odpowiedź, na tyle interesująca, że warta przy-
toczenia w całości:

„Mamy tu do czynienia z kłopotliwym 
podmiotem szeregowym tworzonym 
przez połączenie rzeczownika żeńskiego 
(dziewczyna) i rzeczownika męskiego 
nieosobowego (koń) lub przez połączenie 
dwóch rzeczowników żeńskich (dziew-
czyna, krowa), z których jeden jest nazwą 
osobową (dziewczyna), lub też – wreszcie 
– przez połączenie takich rzeczowników 
użytych w liczbie mnogiej. Poprawne 
formy (…) to: 

1. Dziewczyna i koń wbiegli do stajni. 
2. Dziewczyna i konie wbiegli do stajni. 
oraz: Dziewczyna i konie wbiegły do stajni.
3. Dziewczyny i koń wbiegli do stajni. 
4. Dziewczyny i konie wbiegły do stajni. 
5. Dziewczyna i krowa wbiegły do obory.
6. Dziewczyna i krowy wbiegły do obory.
7. Dziewczyny i krowa wbiegły do obory. 
8. Dziewczyny i krowy wbiegły do stajni. 

Jak widać, gdy jednym z elementów pod-
miotu jest rzeczownik męski nieosobowy 
(a więc męska nazwa zwierzęcia: koń),  
a drugim jest rzeczownik żeński (dziewczy-
na) – w liczbie pojedynczej lub mnogiej, 
to orzeczenie przybiera postać męskooso-
bową. Przy podmiocie złożonym z dwóch 
rzeczowników żeńskich (lub z żeńskiego  
i nijakiego) zaś orzeczenie występuje  
w rodzaju niemęskoosobowym”.
 
Tej pięknej odpowiedzi udzieliła prof. 

Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszaw-
skiego (bardzo dziękuję, Pani Profesor!), znana 
ze świetnych pogadanek językowych wygła-
szanych regularnie w radiowej „Trójce”. Owa 
reguła, której bezskutecznie poszukiwałem, 
jest wyrażona w ostatnim akapicie. Zgodnie  
z nią, gdyby dziewczynie towarzyszyło na przy-
kład źrebię (rodzaj nijaki), to poprawną formą 
orzeczenia byłoby „wbiegły”. 

Przeczytawszy tę odpowiedź, ucieszyłem się 
podwójnie. Po pierwsze, z przytoczenia w niej 
w miarę prostej reguły językowej. Po drugie, 
ze słowa „kłopotliwy” użytego w stosunku do 
takiego mieszanego podmiotu szeregowego. 
Istotnie, po wgłębieniu się nieco bardziej w te-
mat dowiedziałem się, że kwestia podmiotów 
szeregowych jest istotnie kłopotliwa nie tylko 
dla szeregowych użytkowników języka, ale 
także dla językoznawców. Stała się też źródłem 
niejednej poważnej rozprawy naukowej. 

Ale nie jest tak źle! Na szczęście kwestię do-
boru właściwej formy orzeczenia do podmiotu 
szeregowego można uprościć, jeśli odwrócimy 
szyk zdania tak, że orzeczenie będzie poprze-
dzało podmiot. W takim szyku formę orzecze-
nia możemy dopasować do rodzaju pierwszego 
elementu podmiotu, np.:

Do stajni wbiegła dziewczyna i koń.
Do obory wbiegła dziewczyna ze źrebięciem.

Drodzy Czytelnicy – po paru felietonach 
lżejszych musiało przyjść coś cięższego. Mam 
nadzieję, że podmiot szeregowy nie odstraszy 
Was od przeczytania felietonu majowego. 
Może będzie o krainie bardziej przyjaznej niż ta 
dzisiejsza?

Fot. www.all-free-download.com
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Jacek Poplatek (red.)
Architektura ochrony zdrowia.  
Teoria i praktyka / Healthcare 
architecture. Theory and practice
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Ariel Dzwonkowski
Metoda diagnostyki łożysk na 
podstawie analizy przebiegów 
prądu i napięcia zasilającego 
silnik indukcyjny
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Krzysztof Karwowski (red.)
Energetyka transportu  
zelektryfikowanego.  
Poradnik inżyniera
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Robert Piotrowski 
Zaawansowane algorytmy  
sterowania i optymalizacji  
w biologicznej oczyszczalni  
ścieków typu wsadowego
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Andrzej Zieliński (red.)
Innowacyjne technologie 
kształtowania właściwości 
materiałów konstrukcyjnych 
i biomedycznych
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Janusz Datta, Marcin Włoch 
Inżynieria elastomerów
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Iwona Holowacz (red.)
Przykłady i zadania  
z podstaw inżynierii  
chemicznej i procesowej  

WZNOWIENIA

Szczegółowe informacje 
na temat oferty  
tytułowej znajdują się 
na stronie internetowej 
https://pg.edu.pl/
wydawnictwo/.
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Wiktoria Wojnicz
Biomechaniczne modele 
układu mięśniowo- 
szkieletowego człowieka
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PRASA 213

INTERNET 883

Liczba fanów: 36 226
Łączna liczba wyświetleń postów: 107 330
Łączna aktywność fanów w postach: 786

Obecność Politechniki Gdańskiej w marcu tego roku w mediach tradycyjnych i społecznościowych w dużej mierze związana 
była z wydarzeniami odbywającymi się na naszej uczelni w pierwszy dzień wiosny. Cykliczny, odbywający się już po raz trzeci 
czat na Facebooku z rektorem PG prof. Jackiem Namieśnikiem dla studentów, pracowników i absolwentów objął swoim 
zasięgiem 11 422 osób, a rektorowi w ciągu jednej godziny zadano ponad 60 pytań. Uroczyste posiedzenie Senatu PG, podczas 
którego wojewoda pomorski Dariusz Drelich wręczył prof. Andrzejowi Czyżewskiemu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 
późniejsza debata na temat planowanej reformy nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem prof. Marka Kwieka, kierownika 
zespołu w ramach programu MNiSW „Ustawa 2.0”, oraz dzień otwarty Politechnika OPEN pojawiły się natomiast w materiałach 
TVP3 Gdańsk, Polskiego Radia Gdańsk, Radia Eska, „Dziennika Bałtyckiego”, serwisów trojmiasto.pl i cogito.com.pl.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu POWER 3.5, w którym nasza uczelnia zdoby-
ła prawie 29 mln zł dofinansowania. Informacja ta znalazła się w serwisie Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce”, „Dzienni-
ku Bałtyckim” i „Gazecie Polskiej Codziennie”.

W marcu obchodziliśmy 50. rocznicę wydarzeń marca 1968 roku, kiedy to manifestacje i protesty polityczne kilkunastu tysięcy 
studentów i obywateli Gdańska zmieniły ich postrzeganie komunistycznego reżimu. O zorganizowanej z tej okazji konferencji 
naukowej na Politechnice Gdańskiej można było przeczytać w „Dzienniku Bałtyckim”, „Gazecie Wyborczej” i „Gazecie Polskiej 
Codziennie” oraz posłuchać w Polskim Radiu Gdańsk, a także obejrzeć materiał w TVP3 Gdańsk. 

Marzec był też miesiącem, w którym studenci i absolwenci PG mogli wziąć udział w Inżynierskich Targach Pracy 2018 oraz 
targach pracy na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Poszukujący zatrudnienia mogli się o nich dowiedzieć z „Panoramy” w TVP3 
Gdańsk, „Dziennika Bałtyckiego”, portali naszemiasto.pl i trojmiasto.pl.

Liczba fanów: 21 410
Całkowity zasięg profilu: 102 900
Łączna aktywność fanów w postach: 112 073

Liczba fanów: 3406
Całkowity zasięg profilu: 20 337
Łączna aktywność fanów w postach: 1660

Facebook

Instagram

LinkedIn
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Europejska 
Noc Muzeów
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

Szczegółowy program wydarzenia na stronie:

www.pg.edu.pl/otwarta

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIA




