SERWIS
INFORMACYJNY
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNUC, prof. zw. PG (WCh)
został wybrany w skład Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów w kadencji 2007-2010,_________________________
Prof. dr hab. inż. Jerzy ZIÓŁKO, prof. zw. PG (WILS) został
wybrany w skład Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
w kadencji 2007-2010.__________________________________
Prof. dr hab. inż. Andrzej BALCERSKI, prof. zw. PG (WM)
został przewodniczącym Rady Naukowej Zakładu BadawczoRozwojowego Centrum Techniki Okrętowej S.A. w kadencji
2007-2010,____________________________________________
Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK, prof. zw. PG (WCh)
został członkiem Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN
w kadencji 2007-2010,__________________________________
W dniach 6-9 marca 2007 r. Politechnika Gdańska wspólnie
z Uniwersytetem Gdańskim była gospodarzem IV Festiwalu
Przedsiębiorczości BOSS. Tematem bezpłatnych szkoleń
i wartsztatów, adresowanych do studentów, była m.in.
prezentacja i autoprezentacja, pokonywanie stresu, tajniki
komunikacji, tworzenie identyfikacji wizualneju firmy,
zarządzanie firmą, zagadnienia księgowe, pisanie biznesplanów,
pozyskiwanie
funduszy.
Festiwal
otworzyła
debata
„Innowacyjność w biznesie” oraz spotkanie ze znanym
podróżnikiem Markiem KAMINSKIM, na zakończenie
przeprowadzono dyskusję na temat odpowiedzialności
społecznej biznesu.
Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem sprawowali:
Rektor
Politechniki
Gdańskiej,
Rektor
Uniwersytetu
Gdańskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz
Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni.______________________
13 marca 2007 r. prof. dr hab. inż. Michał TOPOLNICKI
(WILŚ) wygłosił w ramach Politechniki Otwartej wykład pt.:
»Fascynująca technika pod ziemią. Podnoszenie i ratowanie
osiadających obiektów budowlanych”. Wykład był bogato
ilustrowany przykładami, profesor relacjonował m.in. przebieg
prac przy zabezpieczaniu kościoła Św. Jana w Gdańsku, którego
ściana szczytowa jest odchylona od pionu o półtora metra,______
15 marca 2007 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG
miało miejsce uroczyste otwarcie Laboratorium Inteligentnego
Budynku, w którym studenci będą projektować i uruchamiać
inteligentne instalacje kompleksowo sterujące oświetleniem,
ogrzewaniem, klimatyzacją i innymi systemami montowanymi
w budynkach (np. otwarcie okna w pomieszczeniu powoduje
automatyczne zamknięcie ogrzewania). Sala laboratorium jest
sterowana - rolety podnoszą się automatycznie, podobne
rozwiązania zostosowano wobec oświetlenia, ogrzewania
i innych zainstalowanych systemów.
Aparaturę i oprogramowanie do laboratorium ufundowała firma
MERTEN, oferująca rozwiązania systemowe dla inteligentnych
budynków.____________________________________________
19 marca 2007 r. w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej
Kwadratowa wykładem pt.: „Siedem grzechów głównych twojej
kariery” zainaugurowano „Spotkania z Pracodawcą” dwutygodniowy cykl prezentacji, adresowanych do studentów
1absolwentów uczelni, z przedstawicielami firm różnych branż,
które aktywnie poszukują nowych pracowników. Uczestnicy
hiogą się dzięki temu dowiedzieć, co pracodawca chce wiedzieć
0 potencjalnym pracowniku, jakie wymagania należy spełnić,

Nr 125
25 kwietnia 2007 r.

aby dostać wymarzoną pracę, jaki jest przebieg rekrutacji
w znanych firmach i korporacjach._________________________
19 marca 2007 r. był Dniem Otwartym na Politechnice
Gdańskiej. Uczelnia - tradycyjnie - prezentowała maturzystom
swoją ofertę kształcenia: ogółem siedem tysięcy miejsc na
studiach inżynierskich i magisterskich.
JM Rektor PG, prof. Janusz RACHOŃ: „Stawiamy na młodych,
którym chce się chcieć. Oferujemy ciekawe studia i ogromne
możliwości twórczego, ciekawego spędzania wolnego czasu - od
kół naukowych, przez kluby sportowe i turystyczne, po chór
i koło fotograficzne”.
W roku akademickim 2006/2007 studia na PG rozpoczęło niemal
pięć tysięcy studentów.__________________________________
31 marca 2007 r. ponad pięciuset młodych ludzi - uczniów szkół
ponadgimnazjalnych stanęło do walki o indeks Wydziału
Chemicznego PG. Wydział Chemiczny wraz z Centrum Edukacji
Nauczycieli już jedenasty raz organizował konkurs „Wygraj
indeks”. W pierwszym etapie uczniowie w domach
rozwiązywali zadania publikowane na stronie internetowej
wydziału i odpowiedzi przysyłali na uczelnię. Najlepsi przeszli
do drugiego etapu, w którym rozwiązywali zadania niczym
podczas normalnego, uczelnianego egzaminu. Ci, którzy
osiągnęli wymaganą liczbę punktów, wygrab indeks.
Władze wydziału szacują, że na 500 osób stających do konkursu,
laureatami zostaje zazwyczaj około 100, a studentami ostatecznie
staje się około 60 osób.__________________________________
4 kwietnia 2007 r. na seminarium na temat zastosowania
asfaltów spotkali się naukowcy z Katedry Inżynierii Drogowej
WILŚ oraz przedstawiciele spółki LOTOS Asfalt. Dzięki
wieloletniej współpracy powstały super nowoczesne asfalty
modyfikowane, asfalty typu multigrade oraz drogowe emulsje
asfaltowe, obecnie wykorzystywane przy budowie nawierzchni
wielu dróg i płyt lotniskowych.____________________________
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął
„Konkurs dla kół i organizacji studenckich
województwa pomorskiego
na realizację projektu interaktywnego środowiska,
które poprzez zabawę ma uczyć rozumienia zjawisk
i procesów zachodzących w otaczającym środowisku”.
Nagrodę główną w kwocie 5.000 zł
za projekt pt.:

„Ekologiczne źródła energii - makieta poglądowa”
otrzymało
Kolo Naukowe
Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej
Nagrodzony projekt zostanie wykorzystany
do zbudowania interaktywnego stanowiska
dla Gdyńskiego Centrum Innowacji,
działającego na terenie
Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni

18 kwietnia 2007 r. organizacja studencka BEST Gdańsk w Międzynarodowych Wyścigach Pojazdów Wodnyc
zorganizowała Forum Organizacji i Kół Studenckich FOKA Gdańsk 2007, które odbędą się na Motławie. Obok ekipy na® a
2007. Podczas imprezy, adresowanej do studentów i przyszłych uczelni, do regat przygotowują się studenci okrętownic ^
studentów, ponad czterdzieści politechnicznych kół naukowych z Politechniki Szczecińskiej. Z Holandii, Niemiec,
i organizacji studenckich prezentowało swoją działalność. W tym i innych krajów ma przyjechać kilkuset studentów z różny11
samym miejscu i o tej samej porze spotkali się pasjonaci pojazdami wodnymi, napędzanymi silą mięśni.______ ____ _
fotografii, kronikarze, podróżnicy, miłośnicy turystyki,
radiowcy,
żeglarze,
konstruktorzy
robotów,
fizycy,
STUDENCKI PRZEGLĄD
biotechnolodzy, chemicy, podwodniacy, ekolodzy, sportowcy,
DOKONAŃ PODRÓŻNICZYCH ROKU 2006
muzycy, chórzyści...
Uczestnicy forum wzięli udział m.in. w doświadczeniach
w programie:
i prezentacjach naukowych oraz przyglądali się pokazom tańca
samotna wyprawa rowerowa studenta PG Grzegorza
i sztuk walki.__________________________________________
SZYSZKOWSKIEGO do Ameryki Południowej
19 kwietnia 2007 r. czterdziestu naukowców-ekspertów
„Altiplano 2006”, nagrodzona Kolosem 2006
z polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz studenci
w kategorii „Wyczyn roku”
wzięli udział w X Seminarium Naukowym Studentów
„Na dachu Bałkanów” - Rila i Piryn
i Młodych Inżynierów Mechaników, organizowanym przez
Czarnogóra oraz 245 dniowa wyprawa do 9 państw
Kolo Naukowe „Mechanik”, skupiające studentów Wydziału
Europy
Mechanicznego PG. Referaty konferencyjne dotyczyły szeroko
„Rowerem dookoła Polski”
pojętego postępu inżynierii mechanicznej, począwszy od
projektowania oraz produkcji silników i spawalnictwa, poprzez
26 kwietnia 2007 r. godz. 20.00
sposoby przetwarzania energii, mechatronikę, a na mechanice
płynów skończywszy.___________________________________
Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej
20 kwietnia 2007 r. świętowano na naszej uczelni 20-lecie
programu ERASMUS, dzięki któremu corocznie 250
studentów PG podejmuje studia poza granicami kraju. Główne W dniach 21-23 maja 2007 r. na Politechnice Gdańskiej odb?^
uroczystości odbyły się w Krakowie. Organizatorami jubileuszu się Trójmiejskie Targi Pracy 2007, organizowane P12.
było Stowarzyszenie Wspierania Międzynarodowych Wymian studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informaty^
Studenckich Erasmus Student NetWork Polska (ESN) oraz Podczas imprezy swoje propozycje pracy, praktyk i staży
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę wszystkich
wiodących
branżach
przedstawi
olc
Narodowej Agencji Programu Erasmus._____________________ siedemdziesięciu polskich i zagranicznych pracodawców.
oraż
23 kwietnia 2007 r. rozpoczęły się dwudniowe warsztaty Patronat honorowy nad targami objęli: Rektor PG
szkoleniowe w ramach projektu „Wzmacnianie ochrony praw prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni.________________ _
własności intelektualnej i przemysłowej”. Tematyka zajęć
obejmowała zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności
Rektor Politechniki Gdańskiej
przemysłowej w odniesieniu do wszystkich tytułów ochronnych.
zaprasza na tradycyjny koncert majowy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
i realizowany przez ekspertów z Duńskiego i Polskiego Urzędu
Patentowego oraz pracowników Regionalnego Ośrodka
Informacji Patentowej przy PG.___________________________
Karol Szymanowski
W dniach 23-27 kwietnia 2007 r. odbywają się Gdańskie
Spotkania z Energią Odnawialną, organizowane już po raz
drugi przez Koło Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej.
Spotkania mają charakter otwarty. Zaproszeni eksperci wraz ze
Wojciech Kilar
studentami przedstawiają możliwości wykorzystania naturalnych
zasobów
energetycznych
oraz
zalety
ekonomiczne
i energetyczne zastosowanych rozwiązań.
wykonawcy:
Patronat nad imprezą sprawuje Rektor PG oraz Bałtycka Agencja
Tomasz Kuk - tenor
Poszanowania Energii.___________________________________
24 kwietnia 2007 r. w ramach Politechniki Otwartej dr hab. inż.
Chór Politechniki Gdańskiej
Bogdan KOSMOWSKI, prof. nadzw. PG (WETI) wygłosił
Akademicki Chór Państwowej Wyższej Szkoły
wykład pt. „Problemy wizualizacji inform acji”.______________
Zawodowej w Elblągu
przygotowanie chórów - Mariusz Mróz
Studium Języków Obcych Politechniki Gdańskiej zaprasza
studentów, pragnących sprawdzić swój stopień znajomości
Polska Orkiestra Kameralna w Słupsku Sinfonia Balticil
języka angielskiego oraz możliwości argumentacji, na debatę
dyryguje Bogdan Jarmolowicz
w języku angielskim pt.: „Podatek liniowy - za i przeciw”
25 kwietnia 2007 r. w godz. 11-13 w salach 613 i 614 B._______
Koncert odbędzie się w kościele p.w. Bożego Ciała
25 kwietnia 2007 r. w Akademickim Klubie Studentów
na Morenie, ul. Piecewska
Politechniki Gdańskiej KWADRATOWA o godz. 21.00 odbędą
się
wybory
najpiękniejszej
studentki
Trójmiasta.
Zwyciężczyni przejdzie do etapu wojewódzkiego Miss Polski
2007, a w nagrodę spędzi tydzień w wybranym mieście Europy.
Zaplanowano również wybór Wicemiss, Miss Gracji i Miss
Bilety do nabycia w Parafii Bożego Ciała
Publiczności. Bilety: Cezary ZAWIDZKI tel. 692 604 102,_____
Mały wodolot, napędzany silą nóg, tak jak rower, zaprojektowali
i zbudowali studenci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Opracowała: mgr inż. Beata Kajtanowska, Prorektorat ds. O r g a n ik
PG. W maju ten niezwykły pojazd weźmie udział i Rozwoju, tel. 34712 67; e-mail: bkaitanfalpę.zda.pl_______

Muzyka do baletu „Harnasie”
Exodus

12 maja 2007 r. o godz. 19.00
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