SERWIS
INFORMACYJNY
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYBORY 2002
KANDYDACI na REKTORA PG
kadencja 2002-2005
* kwietnia 2002 r. ogłoszono wstępną listę kandydatów na rektora
^Z ej Uczelni (14 osób), zaproponowanych w sposób tajny przez
Bonków Uczelnianego Kolegium Elektorów, a więc przez gremium,

7 maja 2002 r.

TECHNOLOGY zamiast TECHNICAL
Pismem Okólnym nr 3/2002 r .z 3 kwietnia 2002 r. rektor ustanowił,
jako oficjalnie obowiązujące, brzmienie nazwy Politechnika Gdańska
w języku angielskim na: GDANSK UNIVERSITY o f TECHNOLOGY,
a w języku niemieckim: TECHNISCHE UNIVERSITÄT GDANSK.

Rektor Politechniki Gdańskiej

^óre również 10 maja 2002 r. wybierze rektora Politechniki
bańskiej na kadencję 2002-2005. Po tygodniu od wywieszenia wstęp
uj listy po wyrażeniu isemnej zgody na kandydowanie - do walki
"^borczej o fotel rektorski ostatecznie przystąpiło 8 osób. Ich sylwetki

zaprasza na koncert z udziałem kompozytora
soliści r
Izabella KŁOSIŃSKA - sopran
Jadwiga RAPPf, - alt
Tomasz KRZYSICA - tenor
Józef FRAKSTFIN - bas
połączone ghóry

0raz programy wyborcze szukaj na stronie domowej naszej Uczelni I

pg.gda.pl

Nr 100

p

Politechniki Gdańskiej
i Politechniki Szczecińskiej

link na kandydatów). Oto ONI:

Collegium Maiorum

1. dr hab. inż. Piotr DOMINIAK, prof. nadzw
PG -Wydział Zarzadzania i Ekonomii.
2. prof.dr hab. Jan GODLEWSKI - Wydział
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowa
nej.
3. prof.dr hab.inż. Jacek NAMIEŚNIK,
prof.zw. PG - Wydział Chemiczny.
4. prof.dr hab.inż. Antoni NOWAKOWSKI Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i In
formatyki.
5. prof.dr inż. Włodzimierz PRZYBYLSKI,
prof.zw. PG - Wydział Mechaniczny.
6. prof. dr hab.inż. Janusz RACHOŃ, prof.zw.
PG - Wydział Chemiczny.
7. prof.dr hab.inż. Krzysztof. ROSOCHOv
WICZ - Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.
8. prof.dr hab.inż. Andrzej STEPNOWSKI Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i In
formatyki.
UWAGA!!! Ukazało się "PISMO PG" Nr 4 (80)/02
Z kwietnia 2002 r., w którym KANDYDACI na REK
TORA Politechniki Gdańskie zaprezentowali swoje
biogramy i programy wyborcze (s. 4-27),___________
Po s i e d z e n i e w y j a z d o w e k o m i s j i n a u k i , e d u k a c j i
^
i SPORTU SENATU RP w Politechnice Gdańskiej
W dniach 13-14 maja 2002 r. w Trójmieście gościć będzie w ramach
s'edzeń wyjazdowych KNEiS Senatu RP na czele z jej przewodnij ^ cym Senatorem Marianem ŻENKIEWICZEM. 13 maja br. od
razie się spotkanie w Gdyni na statku szkolnym "Horyzont II" i doty
k i będzie problemów szkolnictwa morskiego. W następnym dniu
ł maja br.) Senatorowie spotkają się w Sali Senatu Politechniki
anskiej z Radą Rektorów Województwa Pomorskiego (z udziałem
I ^szalka Województwa Pomorskiego i Wojewody Pomorskiego).
ematem dyskusji będą Problemy szkolnictwa wyższego ze szczególm uwzględnieniem uczelni pomorskich. Inicjatorem tych posiedzeń
•jadowych był Senator RP prof. Edmund WITTBRODT.

przygotowanie chórów

Mariusz MROŹ i Anna TARNOWSKĄ

Państwowa Orkiestra nj
Kameralna w Słupsku#^

Mim

pinfar

dyrygent

Bohdan JARMOŁOWICZ
Koncert odbędzie się # sobotę 18 mija ME r. o gadz. 19% kościele p,tv. Bożego Ciało na gdańskiej Moraie
To najnowsze dzieło Wojciecha Kilara zostanie wykonane w Ko
ściele p.w. Bożego Ciała na gdańskiej Morenie w sobotę 18 maja
2002 r. o godz. 19.00. Bilety do nabycia w kasie Polskiej Filharmo
nii Bałtyckiej (Auditorium Novum - środy, czwartki i piątki
w godz. 1400-1700’ tel. 347 16 17) rezerwacja tel. 305 20 40 w. 25
oraz w kiosku przy kościele. Informacja w sprawie koncertu tel.
347 14 46.____________________________________________________
MIANOWANIA PROFESORSKIE w PG
na czas określony
enat na posiedzeniu 27 marca 2002 r. pozytywnie zaopiniował
wniosek Wydz. Mechanicznego o mianowanie dr.hab.inż. Toma
sza KUCHARSKIEGO na stanowisko profesora nadzwyczajnego w
PG na czas określony (5 lat). Również pozytywną opinię uzyskały
wnioski Wydziału Chemicznego o mianowanie na czas określony :
dr.hab.inż. Jana PAWLAKA, dr.hab.inż. Michała PILARCZYKA
i dr.hab.inż. Waldemara WARDENCKIEGO na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PG.____________________________________
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WARSZTATY Nr 1
z cyklu

Politechnika Gdańska w XXI wieku - formułowanie strategicznego
i dynamicznego programu rozwoju uczelni w kontekście wymagań
i oczekiwań regionalnego otoczenia
W ramach przyjętego i ogłoszonego programu obchodów Jubileuszowe
go Roku Akademickiego 2004/2005 Politechniki Gdańskiej 22 marca
2002 r. odbyły się w PG WARSZTATY Nr 1, których organizatorami
byli: Komitet Obchodów Roku Jubileuszowego PG, Stowarzyszenie
Absolwentów PG oraz Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.
W Warsztatach wzięło udział 60 osób, w tym przedstawiciele wybra
nych firm "sukcesu" z naszego regionu, którymi kierują nasi absolwen-

ci. Koncepcja pracy w grupach zadaniowych przyczyniła się do sformu
łowania interesujących wniosków, które stanowią znakomity materiał
do kreowania nowoczesnych programów dydaktycznych i naukowych
naszej uczelni. Zob. szerzej: Janusz Rachoń, Warsztaty Nr 1 w "Pismo
PG", Nr 4 (80)/02, s. 31._________________________________________
MEDAL im. ALEKSANDRA i ZBIGNIEWA WASIUTYŃSKICH
dla prof. Ryszarda KRYSTKA
odczas sesji plenarnej w Auli PG otwierającej Międzynarodowe
Seminarium GAMBIT 2002, które odbyło się w Politechnice
Gdańskiej w dniach 11-12 kwietnia 2002 r. prof Ryszard Krystek,
dziekan Wydz. Inżynierii Lądowej oraz kierownik Katedry Inżynierii
Lądowej został uhonorowany przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji prestiżowym Medalem imienia
Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich za wybitne osiągnięcia w
technice komunikacji. Aleksander WASIUTYŃSKI (1859-1944)
profesor dróg żelaznych Politechniki Warszawskiej, światowej sławy
ekspert kolejnictwa, autor projektu przebudowy warszawskiego węzła
kolejowego. Zbigniew WASIUTYŃSKI (1902-1974) profesor budowy
mostów Politechniki Warszawskiej, autor wielu publikacji książkowych
i projektów konstrukcji inżynierskich, członek rzeczywisty PAN, huma
nista.
GAMBIT 2002

P

Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Od 1996 Katedra Inżynierii Drogowej kierowanej przez prof. Ryszar
da KRYSTKA organizuje co dwa lata Międzynarodowe Seminarium
pod akronimem GAMBIT poświęcone problematyce bezpieczeństwa
ruchu drogowego, nad którym patronat obejmuje minister transportu
(obecnie infrastruktury). Tegoroczne spotkanie cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem specjalistów związanych z tym problemem, o czym
świadczy zmiana pierwotnie zarezerwowanej sali Senatu PG na Aulę.
GAMBIT 2002 organizowany byl wspólnie z Bankiem Światowym,
który reprezentował sir Barry SHEERMAN - członek Parlamentu
Brytyjskiego, przewodniczący Światowego Komitetu "Global Road
Safety Partnership". Seminarium to jest integralnie związane z reali
zowanym przez Katedrę prof. R. Krystka Krajowym Programem Bez
pieczeństwa Ruchu Drogowego (zob. szerzej na temat Programu: notka p.
mgr inż. Joanny Żukowskiej z WIL w: "Serwis Informacyjny PG" Nr 92 z 22 maja
2001 r,).___________________________________________________ _
STYPENDIA FULBBRIGHTA
dla pracowników nauki zP G
0 maja 2002 r. w rezydencji p. Christophera HILLA ambasadora
USA w Warszawie odbędzie się uroczyste wręczenie nominacji na
stypendia Fulbrighta polskim pracownikom nauki, wyjeżdżającym
do Stanów Zjednoczonych w roku akademickim 2002-2003. Wśród
nominowanych osób do tego bardzo prestiżowego stypendium znalazło
się dwóch pracowników naszej Uczelni. W kategorii SENIOR PRO
GRAM nominacje otrzymał profesor Jan MAZERSKI z Katedry
Technologii Leków i Biochemii Wydz. Chemicznego (na 18 nomino
wanych). Prof. Mazerski będzie prowadził badania naukowe w Georgia
State University A tlantą GA. Natomiast w JUNIOR PROGRAM no
minację otrzymał mgr inż. Wojciech WITKOWSKI z Katedry Me
chaniki Budowli Wydz. Inżynierii Lądowej (na 15 nominowanych).
Stypendium będzie otrzymywał w jednym w najbardziej znanych uni
wersytetów świata - University o f California Berkeley, CA.
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STYPENDIA KRAJOWE dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
na rok 2002
ada fundacji na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs
o stypendia krajowe na rok 2002. Spośród osób kandydujących z
naszej Uczelni laureatami zostali: mgr inż. Izabela LUBOWIECKA
z Wydz. inżynierii Lądowej PG i dr inż. Robert JANCZEWSKI
z Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
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MIĘDZYNARODOWA GRUPA NAUKOWA ICTSA
obradowała w PG
dniach 25 - 27 kwietnia 2002 r. na Wydziale Inżynierii Lądo
wej odbyło się robocze spotkanie międzynarodowej grupy na
ukowej ICTSA (International Cooperation for Time-Series Analysis)
w składzie: Peter CHRISTENS (DTF, Dania), Ruth BERGEL

W

(INRETS, Francja), Frits BIJLEVELD (SWOV, Holandia),
COMMax CAMERON (Monash University, Australia) Jacques
MANDEUR (SWOV, Holandia) Ryszard KRYSTEK (Politechnik
Gdańska) JOANNA ŻUKOWSKA (Politechnika Gdańska) Grup
ta pracuje nad zastosowaniem teorii szeregów czasowych do moo
wania zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowegokwietnia 2002 r. o godz. 14.15 w sali Rady Wydziału Inżynierii
dowjPG odbył się wykład prof. Maxa Camerona pt. „Development
an index to measure police traffic enforcement effectiveness”, uzupc
niony komentarzem Fritsa Bijlevelda nt. strukturalnych szereg
czasowych. Spotkanie grupy ICTSA w Polsce współfinansoW*
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej w ramach programu dżin*'*11
statutowych na rok 2002.________________________________ __—"

PŁYWACZKI PG NAJLEPSZE
,
podczas MISTRZOSTW POLSKI POLITECHNIK w PŁYWANO
PŁYWACY na II miejscu
POZNAŃ 13-14 kwietnia 2002
klbrzymim sukcesem zakończył się start zawodniczek sekcji P

O!"1wackiej Klubu Uczelnianego AZS PG. Zwyciężyły w punknktacJ1
drużynowej, zdobywając TYTUŁ MISTRZOWSKI z wyraźną Pr^
wagą nad drugą w kolejności Politechniką Warszawską (PG - 4
punktów, PW - 399 punktów). Złote medale zdobyły: Joanna BRA .
STEK( WZE), Katarzyna BRUSKA (WZE), Agnieszka G lf t
(WIL) i Dorota DAJKOWSKA (WCh). Trenerem sekcji pływack1)-'
kobiet jest mgr Elżbieta MARKOWSKA. Podczas tych samych r
strzostw studenci z PG wywalczyli II miejsce. Złoty medal zdobył'
sztafecie 4x50 m. stylem dowolnym w składzie: Jan GÓRALCiÓ
(WETI), Jacek WENTA (WIL), Marek WIELICZKO (WZE) 1
Krzysztof KLUCZYK (WBWIŚ). Trenerem sekcji pływackiej
czyzn jest mgr Bernard JANKOWSKI. Więcej napiszemy w
ŚMIE PG"
___- ROZPOCZYNAJĄ się DNI WYDZIAŁÓW PG
w tym V TARGI PRACY na WETI
dniach 16-17 maja 2002 r. na Wydziale Elektroniki, Telekom^
nikacji i Informatyki PG odbędą się w ramach Dni Wydziału P '
raz piąty TARGI PRACY Zaprezentują się na nich takie firmy t
Adecco, Adlex, Altkom Akademią Arthur Andersen, A teną Center
Delphi, DGT, Flextronics, GE Capital Bank, Intel, Philips, Prokop
Software, Sprint i Vector. Z ofert pracy tych firm może skorzyst
każdy, niekoniecznie przyszły absolwent WETI PG. Będzie
porozmawiać z ludźmi odpowiedzialnymi w firmach za marketu1*7
personalny oraz rozeznać się w oczekiwaniach pracodawców wobe^
przyszłych pracowników. Komisarzem Targów Pracy WETI 2002 J
Tomasz KLAJBOR (klaibor@eti.pg.gda.pl). Na zakończenie Dm w działu ETI oraz tej imprezy 17 maja 2002 w Wielkiej Sali WetJjj
Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbędzie się uroczyste SP° j0
nie, połączone z koncertem i bankietem, które finansowo zosta
wsparte przez przyjazną Uczelni i Wydziału firmę INTEL.______ ...—
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VIII KRAJOWE SYMPOZJUM "Przewodniki Szybkich Jonów
dniach 16-18 maja 2002 w Gdańsku-Jelitkowie odbędzie sl^
szybk|C
sympozjum naukowe poświęcone "Przewodnikom
rrzevvoüniko
Slv
jonów". Sympozjum to ma charakter interdyscyplinarny. Spotkają
na nim fizycy, chemicy i specjaliści inżynierii materiałowej • Ch^
G ^
uczestnictwa zgłosiło ok. 60 osóh z 16 uczelni i placówek naukowy
Organizatorem sympozjum jest Wydział Fizyki Technicznej i Mateu1"
tyki Stosowanej._____________________________________
__ ^
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UCZCIWOŚĆ NAGRODZONA
wie Panie sprzątające w salach Studium Praktycznej N auki K
ków Obcych PG - Eugenia LANGNER i Helena R Y SZK O ^
SKA znalazły pozostawioną w sali dydaktycznej (3 11 skrzydj0
saszetkę z paszportem i znaczną sumą pieniędzy. Bez domaganiu
tzw. "znaleźnego" przekazały zgubę do sekretariatu. Właścicic
saszetki i lektorki SPNJO wyraziły swoje uznanie dla uczciwościi tycl1
Pań, informując o tym kierownika SPNJO. Informacja dotarła do rc
ra, który uhonorował Panie skromną nagrodą.______
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Materiały zebrat i opracował: Jerzy Kutas, Biuro Rektora , teł. 347 ¡7 10. e

borg fi p g.gda.pl ' internet: http://www.pg.gda.pl

