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maja br.
dwa wydziały : WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI oraz WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
w POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
władze w kadencji 1998-2002
^już informowaliśmy (Serwis Informacyjny PG nr 68) w Auli PG 19
In
¡5Ca br. odbyło się ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
l^bliGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Politechnice Gdańskiej.
^ rano nowego przewodniczącego KZ NSZZ „S” w PG, którym
dr in r Tadeusz SZYMAŃSKI z Wydz. Mechanicznego, 31
^ ową Komisję Zakładową i 5-cio osobową Komisję Rewizyjną.
4 g on° również 10-cio osobowe PREZYDIUM w następującym
Iadeusz
sz SZYMAŃSKI (WM) - przewodniczący
J0l¡anta GRZYBOWSKA (WCh) - wiceprzewodnicząca
drzej ŁUCZAK (WIŚ) - wiceprzewodniczący
''■¿ysztof CZERWIŃSKI (WOiO) - łączność z regionem i przem.
Unisław ISZORA (WETI) - skarbnik
^ y s z to f KUDLAK (WEH) - sprawy płacowe
Jędrzej MAŃKOWSKI (WEH)- interwencje
^iesław PRÓCHNICKI (WOiO) - łączność z Wydziałami PG
J ^ e u M RATAJCZAK (WEH) - szkolenia
^ “»rbara ZĄBCZYK-CHMIELEWSKA (BG) - infor. i promocja,
py y Przewodniczący, który jest członkiem Senatu PG, wybranym
i,).e?- Uczelniane Kolegium Elektorów na kadencję 1996-1999, został
ferow any specjalnym pismem gratulacyjnym, które przekazał rekvłaz z serdecznymi życzeniami podczas posiedzenia Senatu PG 25
T/4 br. (Szczegółowy imienny wykaz władz uczelnianej
^¿!jdamo¿ci" w kadencji 1998-2002 zob. gabloty NSZZ „S” w PG).
jd°btechnika Koszalińska gościła w dniach 6-7 maja br. uczestników
^.O g ó l n o p o l s k ie j k o n f e r e n c j i nt. „ s y s t e m y f i Pie ° WANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - SF’98”. Jako
z referatem plenarnym p t: Przyczyny kryzysu szkolnictwa
rlf leSo h>Polsce. Jakieje st wyjście z tej trudnej sytuacji?, wystąpił
V,0' Aleksander KOŁODZIEJCZYK, rektor PG. Referat ukaże się
, ^feriałach konferencyjnych oraz w październikowym numerze
a PG”.
^czas uroczystego otwarcia (27 kwietnia br.) nowego LABORAi*,r°RlUM
CHEMII BIONIEORGANICZNEJ oraz ŚRODOWIv WEJ CNRS w Pau (Francja), które połączone było z sesją naukore^ r°f- Jacek NAMIEŚNIK, dziekan Wydz. Chemicznego, wygłosił
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^ ralttej. Warto podkreślić, że całość kosztów związanych z wyjazE°bytem prof. J. Namieśnika finansowała strona francuska, cyt
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Wydziału Chemicznego nr9(l 1) z 12 mą/a 1998.

fi^ a c la w JANICKI z Wydz. Chemicznego i m gr inż. Józef PO^j/z^GŃ, dyr. administracyjny Wydz. Budownictwa Lądowego
^
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zorganizowały wspólne obchody (oprócz niektórych imprez). We
wspomnieniach zapewne pozostanie rejs „piwnym" statkiem po
Zatoce Gdańskej. Bawiono się znakomicie. Patronat rektorski był
bardzo widoczny, szczególnie na parkiecie. Studenci podziwiali
umiejętności taneczne MAGNIFICENCJI. Było oczywiście jeszcze
wiele innych atrakcyjnych imprez (zob. kolorowe, sponsorowane
plakaty). Koncertem Zespołu DŻEM w Klubie „KWADRATOWA"
13 maja br. zainaugurowano DNI WYDZIAŁU ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Jakże piękny koncert
odbył się w Auli PG 14 maja br., który dedykowano STUDENTOM
ROKU 1968. Była to wielce znacząca impreza w bogatej ofercie
programowej Dni Wydziału ETI. Dwaj synowie absolwentów tego
wydziału z 1968r. - Leszek MOŻDŻER (fortepian) i Klaudiusz
POBUDZIN (skrzypce) dali koncert, który był - według zgodnej
opinii - znaczącym wydarzeniem muzycznym. Po koncercie
uczestnicy Spotkania po latach
przy świecach i muzyce
w gmachu WETI wspominali studenckie czasy. Było również 'STO
LAT” dla
wspaniałej Pani doc. Marianny SANKIEWICZ.
W następnym dniu w Dworze Artusa w Gdańsku odbył się
uroczysty koncert i bankiet (za zaproszeniami) z okazji Dni
WETI, Targów Pracy i Międzynarodowej Konferencji EWDC-9.
Wyłącznym sponsorem bankietu była firma PROKOM, Software
S.A. Natomiast w sobotę (16 maja) dni WETI zakończył Rajd
Elektroników, a potem było już ognisko w Dolinie Radości,
pieczony dzik i inne „specyjały" (szczegóły na pięknych, również
sponsorowanych afiszach). Na wspomnianych już TARGACH
PRACY, które zorganizowano pod protektoratem JM Rektora
w budynku WETI, wzięło udział 16 znaczących firm i to nie tylko
komputerowych. Prezentacje odbywały się w audytoriach WETI
na
sprzęcie
najnowszej
generacji.
DNI
WYDZIAŁU
MECHANICZNEGO
rozpoczęły się 14 maja br. Studenci
przygotowali program, w którym znalazły się konkursy,
konkurencje sportowe oraz zabawy ( c y lz a : Biuletyn wydz. Mechanicznego,
Nr3 - maj’98). Natomiast w dniach 19-20 maja br. odbędą się
CHEMIKA LIA’98 czyli DNI WYDZIAŁU CHEMICZNEGO.
Obiecująco zapowiada się BAL CHEMIKA oraz pokaz
sztucznych ogni, koncerty, quizy, imprezy sportowe oraz... wybór
najzgrabniejszej chemiczki i najprzystojniejszego chemika.
SZCZegÓły na plakatach i Ul0tkach( Cyt za: Biuletyn Dziekana Wydziału
Chemicznego nr9(ll) z 12 maja 1998 ). Tegorocznym DNIOM WYDZIAŁÓW
patronowali rektor i dziekani. Niezwykle ofiarnie pracowały
Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego PG na czele z ich
przewodniczącymi. Szczególnie serdeczne podziękowania
należą się licznym SPONSOROM, między innymi dzięki którym
TE DNI BYŁY TAKIE JAKIE BYŁY - a więc PIĘKNE !_________

lO''TOWYM. Mistrzostwa odbyły się w Częstochowie w dniach 8 lity Ja br. Sukces ten daje prawo naszym MISTRZOM do reprezen\ p ,a Polski na mistrzostwach świata , które odbędą się w LILLE
na przełomie sierpnia i września br.____________________
DNI WYDZIAŁÓW PG’98

®Vty p ię k n e DNI. Druga połowa maja to tradycyjy okres
W ó^ych Dni Wydziałów naszej uczelni. Sprawdzają się
2as umiejętności organizacyjne
przede
wszystkim
W' Potwierdzeniem znaku czasów mogą być TARGI
° raz ^icjatywa AlESEC-u pn. Konstruktorzy przyszłości
% Ta r g i p r a c y dla studentów wszystkich wydziałów
Q°hniki Gdańskiej (13-15 maja - Gm.Gł ). W dniach 13 -14

S O C R A T E S - kaprys, czy konieczność ?
Informacje dotyczące programu SOCRATES
rogram SOCRATES ma za zadanie rozwijanie współpracy w
zakresie szkolnictwa wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Polska należy do tego programu od 27.02.1998 r., jednak już w roku
ubiegłym zostały wysłane i przyjęte polskie Kontrakty Uczelniane
związane z tym programem, w tym także kontrakt Politechniki
Gdańskiej. Pełnomocnikiem rektora PG ds. programu SOCRATES
jest prof. Marek BIZIUK z Wydz. Chemicznego. Na każdym
wydziale zostali ponadto powołani wydziałowi przedstawiciele d/s
programu SOCRATES.

P

Głównymi zadaniami SOCRATES-a są:
- podnoszenie jakości kształcenia;
- popieranie wymiany (mobility) studentów i nauczycieli oraz
kontaktów między studentami;
- wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami;
- popieranie uznawania dyplomów akademickich;
- popieranie nauczania otwartego oraz na odległość;
- wzmocnienie wymiany informacji i doświadczeń;
- rozwijanie europejskiego wymiaru kształcenia oraz
- wspieranie nauczania języków.

Program SOCRATES dzieli sie na 3 części:
1. - ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility
of University Students) - najbardziej nas interesująca. Program
związany ze szkolnictwem wyższym, na który przypada więcej niż
55 % wszystkich środków SOCRATESa;
2. - COMENIUS - związany z oświatą - > 10 % budżetu oraz
3. - Horizontal Measures (Działania Horyzontalne) nie związany ściśle
z jednym poziomem kształcenia, np.: nauka języków obcych, nauka na
odległość itp. > 25 % budżetu.
Program ERAZMUS obejmuje następujące rodzaje aktywności:
1. OMS - Wspieranie organizowania wymiany studentów,
2. TS - Wyjazdy nauczycieli na krótki okres;
3. PV - Wizyty przygotowawcze;
4. ECTS - Europejski SystemTransferu Punktów,
5. CDI - Wspólne opracowywanie programów uniwersyteckich na poziomie
początkowym.
6. CDA - Wspólne opracowywanie programów uniwersyteckich na poziomie
zaawansowanym.
7. EM - Wspólne opracowywanie Modułów Europejskich;
8. ILC - Wspólne opracowywanie zintegrowanych kursów językowych;
9. IP - Kursy intensywne;
10. ETF - Europejski Projekt Nauczania.

Poszczególne formy aktywności.
Wymiana studentów ma polegać na pomocy w organizacji
wyjazdów studentów na studia do innych ośrodków akademickich w
UE. Taki wyjazd może trwać od 3 do 12 miesięcy i obejmuje
studentów od 18 do 25 lat, ale raczej studentów lat starszych. Student
mógłby zaliczyć jeden lub dwa semestry studiów za granicą, ale musi
być spełnione kilka warunków. Najważniejsze to: studia muszą być
uznane przez obie uczelnie, student musi zdobyć wymagane 30
punktów kredytowych na semestr oraz musi być nadzorowany
(monitorowany) zarówno przez uczelnię macierzystą jak i tę, na której
chwilowo studiuje. Należy zapewnić dobrą informację o możliwościach
wyjazdów na studia za granicą, o warunkach finansowych i socjalnych,
przeprowadzić sprawiedliwą selekcję i opiekować się wyjeżdżającymi
studentami. Dla przyjeżdżających należy zorganizować i przedstawić
czytelną ofertę studiów, zapewnić im zakwaterowanie, ewentualną
naukę języka polskiego oraz wszelką opiekę w Polsce. Tego rodzaju
projekty są najbardziej popierane przez ERAZMUS (94 % akceptacji).
W wymianie nauczycieli chodzi o krótkie wizyty w celu informacyjnym
(1-8 tygodni - zdecydowanie bardziej popierane), lub dłuższe (2-6
miesięcy) w celu prowadzenia wykładów (88 % akceptacji). Wizyty
przygotowawcze służą nawiązaniu kontaktów i wyjaśnieniu spraw
organizacyjnych i merytorycznych. (19 % akceptacji).
Europejski System Transferu Punktów Kredytowych ma
umożliwić wymianę studentów i uznawanie nawzajem zaliczeń
semestrów przez współpracujące uczelnie. Będzie sie to łączyło
również z oceną jakości nauczania, do której w każdej uczelni musi być
wyznaczona specjalna osoba.

CDI i CDA dotyczą wspólnego opracowywania nowych
programów nauczania na poziomach podstawowym i zaawansowanymModuły europejskie zostały podzielone na 3 rodzaje;
- historia, życie społeczne, kultura, polityka, gospodarka
krajów UE;
- różne aspekty integracji europejskiej (np. Prawo Wspólnoty,
ekonomia, struktura organizacyjna UE);
- aspekty lub elementy porównawcze odnoszące się do treści
nauczania danej dziedziny w różnych krajach UE (18 % akceptacji).
ELC W ramach tego programu preferowane jest nauczanie
najmniej używanych języków w UE. Kursy językowe mogą dotyczyć
specyficznego języka danej dyscypliny i stanowić integralną część
programu studiów lub być jedną z opcji studiów na różnych kierunkach
(12 % akceptacji).

Kursy intensywne trwają od 10 dni do 3 miesięcy i dotyczą
dziedzin, których nie można uczynić przedmiotem dłuższych okresów
studiów za granicą (26 % akceptacji).
ETF dotyczy zapraszania na wykłady wybitnych naukowców
o światowej sławie (21 % akceptacji).
Najbardziej popierane przez program są: wymiana studentów
oraz wymiana nauczycieli na krótki okres.
Program SOCRATES ma za zadanie nie finansowanie,
a jedynie wspieranie aktywności uczelni poprzez dofinansowanie jeJ
poczynań. W roku ostatnim fundusz programu SOCRATES wynosił ok11 min ECU, z czego ERASMUS otrzymał ok. 55 %. Stypendia
przyznawane studentom mają być uzupełnieniem różnicy w kosztach
studiów pomiędzy krajem macierzystym, a wybranym krajem studiówPolski student w tym roku będzie otrzymywał 365 ECU miesięcznieStudenci z Europy Środkowej będą mieli znacznie wyższe stypendia
(o 50 %) niż ich koledzy z innych krajów ze względu na różnice
ekonomiczne. Nauczyciele wyjeżdżający na krótki okres będą mogh
otrzymać około 570 ECU, a wybitni wykładowcy na okres od 2 do 6
miesięcy - ok. 5 860 ECU. Rzeczywista wysokość stypendiów będzie
zależała od tego, gdzie się wyjeżdża. Podstawowym dokumentem,
podstawie którego zostają przyznane fundusze jest Kontrakt
Uczelniany, który po podpisaniu przez Rektora jest wysyłany d°
Komisji Europejskiej w Brukseli. Przedtem jednak należy opracować
Politykę Europejską Uczelni (European Policy Statement), w której
muszą się znaleźć wszystkie aktywności będące później częścią
Kontraktu Uczelnianego. Ważnym jest uzgodnienie i podpisanie
bilateralnych porozumień poszczególnych wydziałów dotyczących
rodzaju i rozmiaru planowanej współpracy z ich partnerami biorąc p°^
uwagę wszystkie wcześniej omówione obowiązki. Należy również
przygotować materialne i osobowe zaplecze do obsługi zarówno
wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających (osoby opiekujące się,
informatory, zakwaterowanie itp.). Ważnym zagadnieniem j est
rozwinięcie systemu
informacji dla własnych studentów 0
możliwościach wyjazdów, a dla studentów zagranicznych o ofercie
uczelni oraz warunkach socjalnych.
Czeka nas zatem ogrom zadań i obowiązków, z którymi wiążą sl?
następując pytania: Czy chcemy istnieć jako silny ośrodek akademicki
w strukturach coraz bardziej jednoczącej się Europy? Czy mamy
nadążać za zmianami zachodzącymi na innych uczelniach europejskichCzy nasi studenci mają mieć równe prawa do zdobywania wiedzy 23
granicą? Czy nasze dyplomy mają być uznawane w UE ? Pytam3
można mnożyć, ale są one chyba retoryczne. Sądzę, że program
SOCRATES daje nam szansę zacieśnienia i usankcjonowania naszyć
kontaktów w dziedzinie nauczania z innymi krajami Europy. Szansę t?
musimy wykorzystać.
Pełnomocnik Rektora d/s programu SOCRATES
________________ dr hab. inż. Marek BIZ1UK, prof. nadzw.PG______
Informacje zebrał i opracował: Jerzy Kulas, Biuro Rektora, tel 347 l? 1
e mail: borg@pg.gda.pL Druk (ksero): Biuro Rektora, Canon 60 50.__________J

