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NOWI PEŁNOMOCNICY DZIEKANA 

 
W związku z reorganizacją jednostek Uczelni powstało zapotrzebowanie na 

przedstawicieli naszego Wydziału w centralnych organach kolegialnych. Przy okazji 
powołano również naszych przedstawicieli do reprezentowania Wydziału w 
komisjach ds nowopowstałych kierunków studiów i nowych inicjatyw. 
 
24.11.2008 – powołano dr inż. Annę MIETLAREK-KROPIDŁOWSKĄ na 
Pełnomocnika Dziekana d/s Programu „Za rękę z Einsteinem”. 
 
24.02.2009 – powołano dr inż. Bogdana CHACHULSKIEGO  na Pełnomocnika 
Dziekana d/s Międzykierunkowych Studiów  - „Technologie Bezpieczeństwa”.   
 
07.04.2009 – powołano dr inż. Dariusza WITTA na Pełnomocnika Dziekana d/s 
Systemu Zarządzania Jakością. 
 
14.04.2009 – powołano dr hab. inż. Elżbietę LUBOCH do reprezentowania Wydziału 
w pracach Komisji Programowej kierunku studiów  - „Inżynieria Biomedyczna”. 
 
 Wszystkim Reprezentantom naszego Wydziału życzę sukcesów i satysfakcji  
w pracy na rzecz całej społeczności Wydziału Chemicznego. 
 
            Jacek Namieśnik 
          Dziekan 
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STUDIUM DOKTORANCKIE 
 
 
 Przedmiotem szczególnej dumy kierownictwa naszego Wydziału jest Studium 
Doktoranckie.Nie chcemy przytaczać wielokrotnie już powtarzanej statystki 
dotyczącej ilości słuchaczy, ilości doktoratów, licznych nagród i wyróżnień oraz 
współpracy zagranicznej.  

Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę PT Czytelników BIULETYNU na niezmiernie 
ważny element działania Studium Doktoranckiego jakim są wykłady. Wszystkie bez 
wyjątku wykłady prowadzone są w języku angielskim. Tak te przedstawiane przez 
obcokrajowców, jak i te wygłaszane przez pracowników uczelni krajowych i przez 
pracowników naszego Wydziału. Co semestr przedstawiana jest lista oferowanych 
wykładów, a ostateczna lista jest ustalana na podstawie liczby zainteresowanych 
słuchaczy. A oto aktualna w tym semestrze lista wykładów.  
 
1.The Application of single cell gel electrophoresis, so called comet assay, in 

biomonitoring of environmental genotoxins and identification of protective 
food components. 

 Prof. Andrew R. Collins, Department of Nutrition, University of Oslo, Norwegia. 
 
2.Principles and practices of creating new concepts and their implementation in   

selected fields of science and technology using examples of new food product    
development.  
Prof. dr Henryk Daun, The State University of New Jersey, School of  
Environmental and Biological Sciences, Rutgers, USA. 

 
3.Introduction to Ecotoxicology. 
   Prof. Hartmut Frank, Environmental Chemistry and Ecotoxicology, University of    
   Bayreuth, Niemcy. 
    
4. Ionic Equilibria. 
    Prof. Tadeusz Górecki, Department of Chemistry, University of Waterloo, 

Kanada. 
 

5.How to prepare a review or original paper for high impact journals. 
   Prof. Shela Gorinstein, The Hebrew University of Jerusalem, Izrael.  
 . 
6.Surface Analysis and Interfacial Electrochemistry. 
   Prof.Jacek Lipkowski. Department of Chemistry and Biochemistry, University of   

Guelph, Guelph, Kanada. 
 
7.Chemistry and Spectroscopy of the Lanthanides. 
   Prof. Stefan Lis, Wydział Chemii, UAM Poznań. 
   
8.Drug Analysis in Forensic Science. 
   Dr Calum Morrison, School of Engineering and Science, University of The West of 

Scotland, Paisley, UK 
 



9.Energy and the Environment. 
   Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, Politechnika Gdańska. 
 
10.Scientific and Social Impacts of the Sustainability Concept. 
  Prof. Vasil Simeonov, Faculty of Chemistry, University of Sofia, Bułgaria.  
 
 Rzut oka na powyższe zestawienie pozwala zauważyć, że tematyka wykładów 
pokrywa szerokie spektrum zainteresowań naukowych tak słuchaczy Studium 
Doktoranckiego, jak i pracowników naszego Wydziału chcących pogłębić lub 
uaktualnić swoją wiedzę.Zapewne studenci starszych lat również znajdą 
interesującego, a może nawet pasjonującego. Można również skorzystać z okazji i 
podszlifować swój angielski. 
  Warto również zwrócić uwagę na to, że znacząca część wykładowców to nasi 
dobrzy znajomi, absolwenci uczelni krajowych, również Politechniki Gdańskiej,  
którzy rozwinęli skrzydła w uczelniach zagranicznych.    

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KSB 
 

SZKOLENIA MIKROBIOLOGICZNE 
 

 W dniach 7, 14, 21 i 28 marca br. odbyły się, organizowane przez Koło 
Studentów Biotechnologii, szkolenia mikrobiologiczne z zakresu podstawowych 
technik laboratoryjnych w dziedzinie Mikrobiologii Ogólnej, „Z bakteriami za pan brat”. 
W spotkaniach uczestniczyło 20 licealistów z różnych szkół na terenie Gdańska i 
okolic. 

W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy szkolenia poznali zasady BHP 
obowiązujące w laboratorium mikrobiologicznym. Zostały im także przybliżone 
zagadnienia z zakresu: 
   - metod sterylizacji, 
   - podstawowych metod posiewów, 
   - naturalnej flory bakteryjnej człowieka, 
   - naturalnych antybiotyków, 
   - metod oznaczania ilości bakterii, 
   - budowy ściany komórkowej bakterii Gram(+) i Gram(-), 
   - morfologii kolonii bakteryjnych. 

Zdobytą wiedzę licealiści wykorzystywali następnie na zajęciach praktycznych 
w laboratorium mikrobiologicznym. 

Szkolenia mikrobiologiczne „Z bakteriami za pan brat” odbyły się już po raz 
trzeci i jak zwykle, cieszyły się wśród młodzieży licealnej dużą popularnością. 
 

 
FOKA 

 
Członkowie Koła Studentów Biotechnologii dnia 18 marca 2009 roku 

uczestniczyli aktywnie w Dniach Otwartych Politechniki Gdańskiej oraz w Forum 
Organizacji i Kół Studenckich (FOKA). Przeprowadzone przez nas doświadczenia 
bardzo zaciekawiły licznie przybyła młodzież szkolną i, miejmy taką nadzieję, 
przekonały,  uczestników do tego by kontynuować  edukację na Politechnice 
Gdańskiej.    
                       KSB 

 


