SERWIS
INFORMACYJNY
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
a zaproszenie Amerykańskiej Agencji Informacyj
nej od 23 do 30 października br. w Stanach Zjed
noczonych AP przebywał rektor naszej uczelni prof.
Edmund WITTBRODT. Koszty przejazdu i pobytu po
krywała całkowicie strona amerykańska. Była to wizy
ta, którą przygotował rektor Politechniki Wrocławskiej
wspólnie z Uniwersytetem w CARBONDAILE w stanie
ILLINOIS. W skład delegacji wchodziło dziesięciu re
ktorów, v-ce minister Edukacji Narodowej oraz przed
stawiciel Komitetu Badań Naukowych. Był to wyjazd
związany z wizytami w instytucjach, które zajmiją się
finansowaniem wymiany, a więc: AGENCJI INFOR
M A CY JN EJ STA N Ó W Z JE D N O C Z O N Y C H I
AGENCJI ds. ROZWOJÓW MIĘDZYNARODO
WYCH. Z rozmów, które tam zostały przeprowadzone
wynika, że agencje te oczekują na konkretne propozycje
współpracy, którą mogłyby finansować. Wysyłane
wnioski muszą być najpierw precyzyjnie uzgodnione z
partnerem amerykańskim i tylko takie wnioski mają
dużą szansę powodzenia sfinansowania tej współpracy
przez wymienione agencje. Rektor WITTBRODT de
klaruje pełną pomoc w tej spraw ie w stosunku do
w ydziałów (adresy itd.). W Carbondaile, odbyło się
swojego rodzaju szkolenie na temat systemu szkolnic
twa amerykańskiego. Z tej wizyty rektor przywiózł rów
nież konkretne zaproszenia dla kilku osób z Wydziału
Chemicznego PG, mających tam odbywać staże i podjąć
określoną pracę. Wizyta składała się z dwóch części:
trzy dni w Waszyngtonie i pięć dni w Carbondaile.

N

T T Fśród pracowników naszej uczelni przeprowadzony
W został sondaż na podstawie indywidualnej ankie
ty na temat wykorzystania funduszu socjalnego. Inicja
torami tej akcji są związki zawodowe działające w
Politechnice Gdańskiej. Wypełnione ankiety należało
składać do 15 listopada br. Warto przypomnieć, że pod
stawowymi częściami funduszu socjalnego Politechniki
Gdańskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami to: 5%
kwoty planowanego na dany rok osobowego funduszu
płac (w 1991 roku wynosił on 63,280 mld zł. co daje odpis
na fundusz socjalny 3,164 mld zł), 5% funduszu rent
i emerytur (w 1991 roku odpis ten wynosił 0,200 mld zł).
Jaki będzie podział tego funduszu zadecydują wyniki
przeprowadzonego sondażu._______________________
dniu 30 października br. w Sali Senatu PG odbyło
się pierwsze wspólne posiedzenie Rad Wydzia
łów: Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
oraz Budowy Maszyn. W posiedzeniu uczestniczył
R e k to r p ro f.E .W IT T B R O D T o raz P ro re k to r
prof.Z.SZCZERB A. Rektor przedstawił główne założe
nia i cel federacyjnego połączenia obu wymienionych
wydziałów PG w jeden wydział, który zgodnie z decyzją
Senatu rozpocznie działalność od l.I.1992r. Rady obu
łączących się wydziałów ustaliły iż nowy wydział bę
dzie nazywał się "W ydział Mechaniczny". Dziekani
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Nr

12

23 listopada 1991

wydziałów (RMiOP - doc.W.PRZYBYLSKI oraz BM
doc.A.BALAWENDER) przedstawili członków Rad Wy
działów, struktury organizacyjne Wydziałów oraz naj
ważniejsze osiągnięcia z ostatnich lat działalności. W
dyskusji wskazano m.in. na konieczność stopniowego
procesu łączenia wydziałów w okresie bieżącej kadencji
oraz dużo problemów organizacyjnych nowego wydzia
łu. W ydział Mechaniczny będzie kształcił ok. 1300
studentów na 3 kierunkach Tstudiów. Będzie posiadał
pełne uprawnienia akademickie - zatrudniając m.in. 11
nauczycieli akademickich z tytułem profesora, 7 prof.
nadzw. w PG oraz 1 adiunkt z habilitacją.___________
d 20 do 31 października br. FUNDACJA BOSCHA
zorganizowała podróż studyjną dla prorektorów wy
ższych uczelni, również z udziałem przedstawicieli Mini
sterstwa Edukacji Narodowej. Politechnikę Gdańską
reprezentował PROREKTOR ds. KSZTAŁCENIA prof.
Aleksander KOŁODZIEJCZYK. Celem podróży było za
poznanie się z organizacją, planowaniem i finansowa
niem s z k o ln ic tw a w y ż s z e g o w N iem czech.
Przedstawiciel Fundacji BOSCHA zapowiedział sfi
nansowanie jednego etatu lektora j.niemieckiego w
naszej uczelni. Uczestnicy tego spotkania zwiedzili
uczelnie: Bonn, Kolonii, Aachen (Akwizgran), Heidelber
gu i Stuttgartu. Celem tej fundacji jest między innymi,
rozwijanie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich.
Było to już trzydzieste tego typu spotkanie studyjne.

O

a podstawie Uchwały Senatu PG z 30 października br.
oraz zarządzenia rektora PG międzywydziałowy In
stytut Nauk Społecznych, przekształcony został w IN
STY TU T
NAUK
EK O N O M IC ZN Y C H
i
HUMANISTYCZNYCH z trzema zakładami: Ekonomii,
Filozofii oraz Politologii.__________________________

N

a posiedzeniu w dniu 30 października br. Senat PG w
głosowaniu tajnym pozytywnie ustosunkował się do
wniosku Wydziału Elektroniki w sprawie mianowania
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Polite
chnice Gdańskiej doc. dr hab.inż. M arka KUBALE.
Wręczenie nominacji odbędzie się na najbliższym, robo
czym posiedzeniu Senatu PG.________ _____________

N

ratysława gościła w dniach od 4 do 6 listopada br.
uczestników spotkania ALLIANCE of UNIVERSI
TIES for DEMOCRACY. W spotkaniu tym wzięli udział
reprezentanci uniwersytetów amerykańskich oraz rekto
rzy wybranych uniwersytetów z Czechosłowacji, Węgier
i Polski. Politechnika Gdańska została oficjalnie przyjęta
do tej organizacji. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim
możliwości udzielenia pomocy uczelniom w ramach
współpracy. Politechnika Gdańska zadeklarowała rów
nież chęć udziału w szkoleniu nauczycieli w zakresie
zarządzania i ekonomii oraz wyraziła gotowość utworze
nia TeleCommerce Research Centre. Duże zainteresowa
nie wywołała informacja o pracach badawczych i

B

szkoleniu w zakresie ochrony środowiska oraz zdal
nego nauczania a także przyjmowania studentów do RO
CHESTER INSTITUTE of TECHNOLOGY (zobacz
>Serwis< nr 8, inf. w sprawie powołania konsorcjum
rektorów polskich i amerykańskich uczelni technicznych).
W tym niezwykle czasowo obciążonym spotkaniu naszą
uczelnię reprezentował PROREKTOR ds. OGÓLNYCH
prof, Antoni NOWAKOWSKI,__________________
zastępstwie rektora PG PROREKTOR ds. NAUKI
prof. Zbigniew SZCZERB A przewodniczył delegacji naszej uczelni która przebywała w Grecji od 4 do 9
listopada br. na zaproszenie rektora ARISTOTLE UNIVER
SITY of THESSALONIKI prof. Antoniosa TRAKATELLISA. Z uniwersytetem tym Politechnika Gdańska
współpracuje już od wielu lat. W sk ład d eleg acji
w ch o d ziła rów nież Pani d o c.M arian n a SANKIEWICZ - Pełnomocnik Rektora ds Współpracy z AUT.
Omawiano przede wszystkim szersze możliwości tej
współpracy. Podpisano umowę na następne dwa lata. Pod
kreślano szczególnie aktywną działalność Pani doc.
M.SANKIEWICZ. Jak poinformował nas prorektor prof.
Z.SZCZERB A ta współpraca jest bardzo dobrze oceniana
przez stronę grecką.

W

dniu 8 listopada 1991 r. WYDZIAŁOWE KOLE
GIUM ELEKTORÓW, przy zachowaniu wszy
stkich wymogów proceduralnych, dokonało wyboru
DZIEKANA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, któ
rym został doc. dr inż.Włodzimierz PRZYBYLSKI
(poprzednio dziekan Wydziału Technologii Maszyn i Or
ganizacji Produkcji). Natomiast wyboru PRODZIEKA
NÓW dokonało to samo Kolegium Elektorów w środę 20
listopada br. Prodziekanem ds. Nauki został wybrany
doc. dr hab.inź. Andrzej BALAWENDER. Prodzieka
nem d.s. Ogólnych i Organizacyjnych został dr inż.
Jan KŁOPOCKI. Na wniosek dziekana Kolegium Ele
ktorów dokonało wyboru dwóch P rod ziek an ów ds.
K ształcen ia (k tórym i zo sta li: doc. dr in ż. O l
gierd DOWNAROWICZ i doc.dr inż. Wiesław JA
SIŃSKI.

W

wyniku powstania nowego wydziału - Wydziału
Mechanicznego został ogłoszony otw arty kon
kurs na stanowisko DYREKTORA ADMINISTRA
CYJNEGO WYDZIAŁU. Termin składania podań w
dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn upływa 16
grudnia br. Informacje: tel.47-20-32. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi około 20 grudnia br.

W

dniach 11 i 12 listopada br., w ramach dodat
kowej działalności programu TEMPUS, odbyło
W
się w Brukseli spotkanie zorganizowane przez EU-

dzie prawdopodobnie problemów związanych z UNI
WERSYTETEM OTWARTYM. W Brukseli nasze in
te re s y re p re z e n to w a ł p ro re k to r p ro f. A ntoni
NOWAKOWSKI._______________________________
omisja Zakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy
PG w dniu 1 października br. podjęła uchwałę, że
WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW NSZZ "SOLI
DARNOŚĆ" PG (sprawozdawczo-wyborcze) odbędzie
się we wtorek 26 listopada br. o godz. 13.00 w AULIPG.

K

najbliższych dniach ukaże się pismo rektora PG,
które dotyczyć będzie przyszłych losów jachtu
pełnom orskiego S/Y "POLITECHNIKA GDAŃ
SKA W piśmie tym rektor PG zwraca się z pytaniem,
czy rzeczywiście w aktualnej sytuacjifinansów ej uczel
nię stać jest na pokrywanie kosztów jego utrzymania.
Jedną z wielu możliwości jest pełne utrzymanie jachtu
z opłat wnoszonych przez klientów. Jednakże przed
podjęciem decyzji rektor chciałby poznać stanowisko
przyszłych użytkowników, do których pismo to będzie
adresowane, a przede wszystkim tych, którzy będą de
cydowali o eksploatacji tego jachtu. Posiada on pełne
wyposażenie nawigacyjne i ratunkowe o najwy
ższym standardzie i otrzymał klasę pływania nieogra
niczonego z maksymalną liczbą załogi wynoszącą 8
osób. Jest on ubezpieczony od wartości 800 mln.zł.,
jego całkowity koszt wyniósł 446.446.720 zł. Odpo
wiedzi na wymienione pismo rektor oczekuje do 15
grudnia br. Analizę tych wniosków przeprowadzi spe
cjalna komisja powołana przez rektora. Decyzja zosta
nie podjęta w lutym 1992 r.

W

rof. Wojciech TARNOWSKI 12 grudnia br. wygłosi,
w ramach POLITECHNIKI OTWARTEJ, wykład na
temat: "Współczesne trendy w komputerowym wspoma
ganiu projektowania*' (sala 300 GG godz. 17.00).

P

an Harold WELSCH PhD. z DePAUL UNIVERSITY,
CHICAGO, ILLINOIS USA przekazał (pocztą) na
adres rektora PG prof.E.WITTBRÓDTA książki i czaso
pisma naukowe z dziedziny informatyki. Nasz rektor
zaprzyjaźnił się z Panem WELSCHEM w czasie swojego
pobytu w St.Zjednoczonych.

P

Galerii "Polibuda" (Klub Pracowniczy PG,
Gmach Główny) czynna jest wystawa graficzna
wybitnego gdańskiego plastyka Cezarego PASZKOWSKIGO, który już-drugi raz wystawia swoje grafiki w
naszej galerii. Tym razem ich tematyka dotyczy głównie
architektury Gdańska.

W

iosną 1991 roku, student naszej uczelni Andrzej
DOBEK (WydziafElektryczny) dowiedział się, że
W
choruje na BIAŁACZKĘ LIMFATYCZNĄ. Pomóc

ROPEN CENTRE fo r STRATEGIC M ANAGE
MENT o f UNIV ERSITIES (ESMU) z udziałem
rektorów wybranych uczelni zachodnich z rektorami:
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Pra
dze, Uniwersytetu Comenius i Uniwersytetu Techni
c z n e g o z B ra ty s ła w y , B u d a p e s z ta ń s k ie g o
Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych oraz Politechni
ki Gdańskiej. Wymieniono informacje na temat zasad
zarządzania uniwersytetami w zachodniej i central
nej Europie. W efekcie spotkania pod koniec roku
akademickiego 1991/92 uczelnię naszą wizytować
będą przedstawiciele ESMU. Dyskusja dotyczyć bę

może przeszczep szpiku kostnego wykonany za granicą.
APELUJEMY DO PRACOWNIKÓW I STUDEN
TÓW O SOLIDARNĄ POMOC. Inicjatorami apelu są
ludzie dobrej woli naszej społeczności politechnicznej, a
przede wszystkim Pani mgr Janina LIGMAN, która przyj
muje zgłoszenia wpłat (Dyrekcja Biblioteki Głównej tel.
25-75, i 16-54). Wpłaty też można dokonywać na konto:
BANK GDAŃSKI II ODDZIAŁ NR 301905-7719-1323. URATUJMY ŻYCIE ANDRZEJOWI (inf. z ulotki).

Informacje zebrał i opracował:
Jerzy Kulas - Biuro Rektora, tel. 17-10
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