SERWIS
INFORMACYJNY
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Nr

7

dnia 4.06.1991 r.

dniach 8 i 9 maja br. przebywali w
XVI edycji Lekkoatletycznych Mi
Wilnie przedstawiciele Politechniki
strzostw Polski Politechnik, sekcja LA
Gdańskiej w składzie: Prorektor ds. Kształce
mężczyzn Klubu Uczelnianego AZS PG po
nia prof. Aleksander KOŁODZIEJCZYK raz trzeci z rzędu wywalczyła srebrny medal
oraz Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Pro w punktacji zespołowej. Indywidualnie lek
gramowych dr inż. Leonard WIELICZKO. W koatleci PG zdobyli 2 złote, 2 srebrne i 3
imieniu rektora PG prof. A. Kołodziejczyk brązowe medale. Trenerami są: mgr Janusz
podpisał umowę z Wileńskim Uniwersytetem MARKOWSKI i mgr Paweł SITKIEWICZ.
Technicznym, która obejmuje współpracę w
chwałą senatu, po spełnieniu wymogów
dziedzinie badań naukowych, kształcenia
proceduralnych, na wydziale Budownic
specjalistów oraz w dziedzinach gospodartwa Lądowego, docenci bez habilitacji uzy
częj i kułturalno-sportowęj.______________
skali uprawnienia członków rady wydziału.
dniu 10 maja br. zostało zorganizowa Jest to już szósty wydział na naszej uczelni,
ne w W arszaw ie, z inicjatywy Ministra który uregulował ten problem (zobacz: ŚerEdukacji Danii spotkanie z udziałem rekto wis Nr 3)._____________________
rów duńskich uniwersytetów i instytucji edu
a XII w roku akademickim 1990/91 a
kacyjnych, którego celem było nawiązanie
zarazem siódmym w kadencji 1990/93
bliższych kontaktów z uniwersytetami pol posiedzeniu senatu PG, które odbyło się 15
skimi. Właśnie przy tej okazji Politechnikę maja br. dziesięć osób otrzymało nominację
Gdańską odwiedził prof. Sven Caspersen re na stanowisko profesora nadzwyczajnego w
ktor uniwersytetu w Aałborgu. (por. Serwis Politechnice Gdańskiej. Trzy osoby były nie
nr 6). Politechnikę Gdańska na spotkaniu w obecne (nominację otrzymają na najbliższym
W arszaw ie reprezentow ał Prorektor ds. posiedzeniu Senatu PG). Wykaz nazwisk zo
Ogólnych prof. Antoni NOWAKOWSKI. bacz: Serwis N r 5 . _____________________
Materiały informacyjne znajdują się w Prorero re k to r d s.N au k i p ro f. Z b ig n iew
któracie ds. Ogólnych.___________________
SZCZERBA reprezentował Politechnikę
eszcze tylko kilka dni będzie można oglą Gdańską na konferencji w Leningradzie (16 dać wystawę "PAMIĘCI OFIAR KATY 17 maja br.) zorganizowaną przez CRE
NIA" (hall Gmachu Głównego przed Biblio (Konferencja Rektorów Europejskich z sie
teką Główną). Została ona opracowana i dzibą w Genewie). Tematem tego cykliczne
przygotowana przez Pracownię Historii PG go spotkania, było powiązanie kształcenia z
przy Bibliotece Głównej. Przedstawiono je  badaniami naukowymi._______________ _
dynie niewielki fragment posiadanych mate
dniu 15 maja br. Senat PG zaakcepto
riałów (zdjęć i dokumentów) zgromadzonych
wał
przystąpienie Politechniki Gdań
przy współudziale Gdańskiej Rodziny Ka
tyńskiej. Większość pokazano na wystawie skiej do fundacji "Ośrodek Odnawialnych
zorganizowanej w 50 rocznicę mordu katyń Źródeł i Poszanowania Energii"._________
skiego (w maju 1990r.), którą eksponowano
atomiast 18 maja br. rektor PG prof.
w Politechnice Gdańskiej, kościele Św. Bry
Edm und W ITTBRÖDT podpisał w
gidy i kościele Najświętszego Serca Jezusa w imieniu Politechniki Gdańskiej, akt notarial
Gdyni.
____________________________ ny o przystąpieniu naszej uczelni, jako człon-
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ka założyciela, do fundacji "Uniwer
yrektor Administracyjny PG ogłosił
sytet Ludowy im. Józefa Wybickiego w Sikokonkurs na: "projekt kalendarza PG na
rzynie Senat zaakceptował przystąpienie do 1992r". Do udziału w konkursie zapraszono
tej fundacji 15 października 1990r.________ szczególnie studentów Wydziału Architektu
e czwartek 23 maja br. w Auli PG, w ry. Mogą w nim wziąć udział również inne
ramach Politechnicznych Wieczorów osoby. I nagroda - 2.000.000 zł, II nagroda
Muzycznych, koncertował bawarski chór - 1.000.000 zł. Prace należy składać do 14
PA LESTRIN A M OTETTENCHOR TE czerwca br. (piątek) w sekretariacie Dyrekto
GERNSEE, który zachwycił wykonaniem ra A dm inistracyjnego (Gm ach Główny
arcydzieł światowej muzyki chóralnej._____ pok.215 do godz. 15.00). Do pracy należy
załączyć zaklejoną kopertę zawierającą na
d 24 do 26 maja br. uroczyście obcho zwisko autora (nazwiska autorów). Roz
dzono DNI U C ZELN I Politechniki strzygnięcie konkursu nastąpi do 24 czerwca
G dańskiej, których otwarcia dokonał - w br.____________________________________
imieniu władz uczelni - Prorektor ds. Kształ
środę - 22 maja br. w sali posiedzeń
cenia prof. Aleksander KOŁODZIEJCZYK.
Rady
Wydziału Architektury odbyło
Większość imprez odbywała się w Klubie
się spotkanie rektorów reprezentujących uni
KWADRATOWA._____________________
wersytety chilijskiej prowincji CONCEPostał ogłoszony konkurs pt. "NOWE TION z dziekanami wydziałów naszej uczel
PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ni. Rektorzy ci stanowili część delegacji, któ
ZAWODOWYCH". Działająca przy Minister
ra przybyła do Gdańska na zaproszenie Wo
stwie Przemysłu komisja programowa spe jewody Gdańskiego. Na spotkaniu w Polite
cjalistycznych przedmiotów zawodowych, chnice Gdańskiej omawiano przede wszyst
apeluje do nauczycieli akademickich o zain kim możliwości współpracy międzyuczelnia
teresowanie się konkursem, którego podsta nej^___________________________________
wowym celem jest "opracowanie podręczni
a prośbę Wojewody Gdańskiego Macie
ków do nowych treści kształcenia wyrażonych
ja PŁAŻYNSKIEGO rektor PG prof.
w dokumentacjach programowych realizo
Edmund WITTBRODT, wyraził zgodę na
wanych dla potrzeb nowej klasyfikacji zawo
urządzenie duńskiej wystawy architektonicz
dów i specjalności szkolnictwa zawodowego “
nej w hallu Gmachu Głównego (przy Auli
(cyt. za: oficjalnym dokumentem). Szczegó
PG) w ramach współpracy pomiędzy regio
łowe informacje w Dziale Kształcenia pokój
nami gdańskim i Storstrpm (Dania). Jej bar
202 gmach "B", u pani Lidii Wiśniewskiej.
dzo skromne otwarcie nastąpiło 28 czereda
obec przewidywanych zmian organi br. Temat wystawy: "Miasta na skalę czło
zacyjnych, Wydział Elektroniki ogła wieka". Zwiedzając wystawę można dojść do
sza konkurs na stanowisko Dyrektora Admi wniosku, że ustawianie plansz wystawowych
nistracyjnego Wydziału. Termin składania to też dobra lub zła architektura (w tym przy
podań w Dziekanacie Wydziału Elektroniki padku prosimy zobaczyć i samemu zdecydo
upływa 15 czerwca 199 lr. Informacje: 47-12- w a ć ______________________ ___________
56 ;
__________________
czoraj (3 czerwca br.) został wygłoszo
yrekcja Administracyjna PG informuje,
ny, ostatni w tym roku akademickim
że poszukuje kandydata na wakujące wykład w ramach Politechniki Otwartej, na
stanowisko zastępcy kierownika Działu Go- temat: "Nowoczesne metody walki z korozję",
spodarczego PG. Informacji udziela Kierow który wygłosił prof. Romuald JUCHNIE
nik tego działu,Bolesław GORGON tel. 16-95 WICZ.
___________________________
i 23-44.
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Informacje zebrał i opracował:
Jerzy Kulas - Biuro Rektora, tel. 17-10
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Redakcja techniczna, skład i druk:
Zakład Poligrafii PG. - 450 egz.

