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OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 
 Państwowa Komisja Akredytacyjna podjęła w dniu 02.03.2006 uchwałę Nr 183/2006  
w sprawie POZYTYWNEJ oceny jakości kształcenia na kierunku studiów 
BIOTECHNOLOGIA. To jest ważna i istotna decyzja dla organizacji procesu dydaktycznego 
na naszym Wydziale.  

Tą drogą chciałbym podziękować osobom zaangażowanym w przygotowanie raportu 
SAMOOCENY oraz organizację wizyty zespołu ekspertów na naszym Wydziale. Szczególne 
podziękowania należą się Komisji powołanej przez Dziekana prof. dr hab. inż. Sławomira 
Milewskiego w składzie: 
 -dr hab. inż. Barbara Becker, 
 -prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, 
 -dr hab. inż. Jan Pawlak, prof. nadzw. PG, 
 -dr inż. Maciej Walewski, 
 -dr hab. inż. Waldemar Wardencki, prof. nadzw. PG, 
 - Alicja Wojnowska, 
 -dr hab. inż. Michał Pilarczyk, prof. nadzw. PG -przewodniczący,  
która ze współudziałem Dziekana prof. dr hab. inż.  Sławomira Milewskiego przygotowała tak 
zwany raport samooceny. 
 Należy także podkreślić zaangażowanie prof. dr hab. Józefa Kur w trakcie wizyty 
Komisji Akredytacyjnej oraz prof. dr hab. Józefa Synowieckiego przy przygotowywaniu 
odpowiedzi na uwagi ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
 
 Jednocześnie składam wyrazy uznania pani Barbarze (Basi) Brzózce, o której bardzo 
ciepło wyrażali się studenci BT podczas spotkania z Komisją. 
 
        Dziekan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
 
 Pragnę poinformować, że w dniu 06.08.2006 zostało podpisane porozumienie o 
współpracy naukowo-badawczej i rozwojowej pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG, a 
Z.P.U. GOTIX reprezentowanym przez pana mgr inż. Tomasza Gotowicza, absolwenta 
naszego wydziału. Firma GOTIX zajmuje się produkcją wyrobów z zakresu chemii 
gospodarczej. Pan mgr inż. Tomasz Gotowicz pracę dyplomową wykonał w Katedrze 
Technologii Tłuszczów i Detergentów pod moim kierunkiem. Celem współpracy jest 
rozwiązywanie problemów między innymi w zakresie unowocześniania technologii, szkolenia 
personelu technicznego oraz oceny jakości produktów i surowców. Formy współpracy ze 
strony firmy to między innymi zgłaszanie propozycji tematów prac magisterskich i 
inżynierskich oraz udostępnianie  posiadanej bazy technicznej.  
    
        Halina Szeląg 
 
 
 
NOWE GRANTY 
 
 Rozstrzygnięty został XXX-ty Konkurs Grantów Badawczych MEN. Przyznawano 
między innymi klasyczne już granty promotorskie oraz, co stanowi novum, granty 
habilitacyjne. 4 takie właśnie granty habilitacyjne przyznane zostały pracownikom 
Politechniki Gdańskiej, a dwa z nich otrzymali pracownicy Wydziału Chemicznego.    
 
Grant habilitacyjny: dr inż. Żaneta Polkowska: Badania opadów i osadów atmosferycznych - 
problemy i wyzwania. 
Okres  realizacji: 24 miesiące. 
Kwota: 60 000 zł. 
 
Grant habilitacyjny: dr inż. Witold Przychodzeń: Disulfany bisfosfotioilowe jako odczynniki 
elektrofilowe w reakcjach z kwasami hydroksamowymi. 
Okres  realizacji: 24 miesiące. 
Kwota: 85 150 zł. 
 
 
 
 Niestety, do Redaktora BIULETYNU najprawdopodobniej nie dotarły jeszcze 
informacje o wszystkich grantach promotorskich. Do dzisiaj wiemy tylko o dwóch takich 
grantach. Czyżby to były wszystkie? 
   
Grant promotorski: Synteza i badanie stabilności termodynamicznej selenofosforanów acylu. 
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń. 
Wykonawca projektu: mgr inż. Grzegorz Cholewiński 
Okres trwania: 12 miesięcy 
Kwota: 27 700 zł. 
 
Grant promotorski: Możliwości indukowania przez przez imidazoakrydon C-1311 (Symadex) 
różnych rodzajów śmierci komórek nowotworów litych. 
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy  Konopa.. 
Wykonawca projektu: mgr inż. Anna Skwarska. 
Okres trwania: 12 miesięcy 
Kwota: 50 000 zł. 
 
 
 



 
NOWOŚCI WYDAWNICZE 
 
 Information Theory of Molecular Systems to tytuł monografii wydanej w tym roku 
przez znane na całym świecie wydawnictwo Elsevier. Jej autorem jest profesor Roman F. 
Nalewajski z Zakładu Chemii Teoretycznej im. K. Gumińskiego na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent  Wydziału Chemicznego PG, rocznik 1971.  
 Teoria informacji układów molekularnych jest to nowa dziedzina wiedzy, której 
podstawy profesor Roman Nalewajski zarysował w ciągu ostatnich 6 lat.  
 Autorski egzemplarz został przesłany na ręce Pani Profesor Zofii Libuś z 
przeznaczeniem dla Biblioteki Wydziałowej.        
 
Profesorowi Romanowi Nalewajskiemu składam  serdeczne podziękowania i gratulacje. 
 
        Dziekan  
 
 
 
 
 
 
 W wydawnictwie WNT ukazało się obszerne opracowanie monograficzne pod tytułem 
Proekologiczne odnawialne źródła energii, którego autorem jest nasz kolega profesor Witold 
M. Lewandowski. Jest to trzecie (zmienione) wydanie tej książki.  
 Jest to bardzo cenna pozycja bibliograficzna, która będzie użyteczna w procesie 
dydaktycznym. 
  
 Profesorowi Witoldowi Lewandowskiemu składam wyrazy uznania i gratulacje. 
 

    Dziekan     
 
P.S.Do Biblioteki trafiło pięć egzemplarzy tej książki  zakupionych ze środków pozostających 
do dyzpozycji Dziekana. 
 
 
NOWOŚCI W BIBLIOTECE 
 
1. Miniaturyzacja w analityce. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Brzózki. Oficyna 
Wydawnicza Po-litechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 
Oto spis treści: 1 - Wstęp - Dlaczego miniaturyzacja? 2 -Miniaturyzacja w przygotowaniu 
próbek do analizy chemicznej. 3 - Miniaturowe sensory chemiczne. 4 -Miniaturyzacja w 
chromatografii i technikach pokrewnych. 5 -Mikrosystemy Lab-on-chip. 6 - Wybrane przy-
kłady zastosowań miniaturowych systemów analitycznych. Czy więcej trzeba dodawać? 
Podtytuły takie jak: Biomimetyczne jono-kanałowe sensory oparte na modyfikowanych 
elektrodach złotych” oraz  Analityka w kropli brzmią  zachęcająco. Można dowiedzieć się 
też, że bioanalityka wkracza w nową postgenomową fazę rozwoju, a nowe jego kierunki 
będą wytyczać transkryptomika, proteomika i  metabonomika.                                            wg 
  
2. Chemia Fizyczna Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza. Tom 1 opatrzony jest 
podtytułem Podstawy fenomenologiczne, a tom 2 podtytułem Fizykochemia molekularna. 
 Oficyna Wydawnictwa Naukowe PWN wydała piąte już, zmienione i uaktualnione, 
wydanie tego podręcznika, który ukazał się po raz pierwszy w 1973 roku jako skrypt 
uczelniany. W roku 1980 został wydany nakładem PWN i od tego czasu ukazywał się z 
niewielkimi zmianami aż do roku 1993.     



 Redaktorami odnowionego podręcznika są Ludwik Komorowski u Józef Lipiński, a ze 
strony PWN Małgorzata Galusowa. W zespole, który opracował obecne wydanie książki 
znaleźli się czynni nauczyciele akademiccy, w większości uczniowie profesorów Pigonia i 
Ruziewicza, często specjaliści w szczegółowych działach chemii fizycznej. Ich wysiłkiem 
powstało dzieło, które można postawić na jednej półce z klasycznymi, światowymi 
podręcznikami chemii fizycznej. W nowym wydaniu znalazły się nowe teksty, teksty znacznie 
zmienione oraz teksty uzupełnione. Nie sposób wymienić wszystkich autorów, współautorów 
i wykonawców. Należy podkreślić, że zachowane zostały wszystkie wartości podręcznika 
Pigonia i Ruziewicza i pokazane zostały współczesne możliwości i widoczne już nowe 
horyzonty. 
 Gorąco polecam wszystkim, studentom i absolwentom, nauczycielom akademickim i 
doktorantom - po prostu  wszystkim chemikom. 
 Do Biblioteki trafiło 10 kompletów, 5 do naszej Biblioteki Wydziałowej i 5 kompletów 
do Biblioteki Głównej. Koszty zakupu 5 kompletów pokrył Dziekan ze środków naszego 
Wydziału.  
 W księgarni firmowej PWN w Ratuszu Staromiejskim na ul. Korzennej pracownicy PG 
mogą uzyskać 20% rabatu, co przy cenie kompletu wynoszącej 119,80 zł czyni wyprawę na 
Stare Miasto dość opłacalną. Pracownicy księgarni noszą się z zamiarem urządzenia 
kiermaszu na terenie Wydziału podczas tegorocznych Dni Uczelni.     
   
 Redaktor BIULETYNU Dziekana ciągle szuka odpowiedzi na dręczące go pytanie: 
Czyżby PT Koleżanki i Koledzy nie kupowali książek za pieniądze pochodzące z grantów, 
dotacji i innych źródeł? A może kupują i nie chcą chwalić się tym co posiadają? Tego typu 
skromność nie jest wcale godna pochwały!  
 Na wszelki wypadek przypominam o Zarządzeniu JM Rektora PG, które wyraźnie 
mówi, że wszystkie nabytki winny być zarejestrowane w Katalogach Biblioteki Głównej 
PG. Książka zakupiona za środki publiczne jest własnością publiczną! 
 Wszyscy zainteresowani winni wiedzieć gdzie taka pozycja się znajduje. W 
szczególności dotyczy to kosztownych wydawnictw zagranicznych.              wg 


