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NOWI PROFESOROWIE  NADZWYCZAJNI 

 
 W dniu 15.12.2009 Senat PG poparł wniosek Wydziału o mianowanie dr hab. inż. 
Elzbiety LUBOCH i dr hab. inż. Macieja BAGIŃSKIEGO na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego PG. 
 W imieniu społeczności akademickiej Wydziału oraz swoim własnym składam 
Państwu gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów, satysfakcji  oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 

         Dziekan 
 
 

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA 
ROK 2009/2010 

 
 Zwielką  przyjemnością informuję, że wśród 8 stypendystów Ministra z naszej 
Uczelni,  znaleźli się studenci naszego Wydziału:   
   Andrzej OKUNIEWSKI (II rok studiów II-go stopnia CH) 
   Urszula SZCZEPANIAK (III rok EPM) 
 Jest to duży sukces! Nasi studenci, a pośrednio i nasz Wydział zaczynają być 
zauważani i doceniani nie tylko w skali uczelni, ale również na forum ogólnopolskim 
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(stypendia ministra, marszałka, prezydentów miast,  stypendia i konkursy organizowane przez 
firmy). Mam nadzieję, że ta nowa tendencja będzie miała charakter wzrostowy i z roku na rok 
takich sukcesów będzie coraz więcej. Korzystając z okazji składam gratulacje naszym 
Stypendystom i życzę kolejnych sukcesów i osiągnięć. 

 
         Dziekan 

 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI 

 
Nową formą dydaktyki prowadzonej w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Gdańskiej w ramach programu Erasmus Mundus są studia 
magisterskie European Master in Quality in Analytical Laboratories – EMQAL. Program ten  
wychodzi naprzeciw potrzebom europejskiego szkolnictwa wyższego związanym nie tylko ze 
stałym podnoszeniem jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia, ale również 
naprzeciw potrzebom obywateli państw świata związanym z wzajemnym poznawaniem 
kultur. Europejskie studia magisterskie EMQAL to studia drugiego stopnia wspólnie 
opracowane i prowadzone przez uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. W przypadku 
projektu EMQAL do konsorcjum należą: Universidade do Algarve - Portugalia, Universidad 
de Cadiz - Hiszpania, Universitat de Barcelona - Hiszpania, Universitetet i Bergen - 
Norwegia oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. 

Kandydatami na studia w ramach programu Erasmus Mundus są absolwenci studiów 
co najmniej pierwszego stopnia z krajów spoza UE. W pierwszym roku kwalifikacji na jedno 
miejsce w programie EMQAL przypadało 3 kandydatów, natomiast w roku akademickim 
2009/2010 na każde miejsce przypadało już ponad 30 kandydatów.  

Student przyjęty na europejskie studia magisterskie zrealizuje ich program w co 
najmniej dwóch uczelniach wchodzących w skład konsorcjum. Program studiów EMQAL 
obejmuje szereg przedmiotów tzw. modułów dotyczących:  
· organizacji laboratoriów analitycznych z uwzględnieniem kontroli i zapewnienia 

jakości wyników (QM - Quality Management),  
· metod analitycznych i medyczno-analitycznych (AM - Analytical Methods);  
· analizy danych (DA - Data Analysis).  
W realizacji programu kształcenia uczestniczą wykładowcy pochodzący z różnych ośrodków 
akademickich. W zajęciach w roku akademickim 2008/2009 (Universidade do Algarve) 
uczestniczyli wykładowcy z Politechniki Gdańskiej: prof. dr hab. inż. B. Zygmunt, prof. dr 
hab. inż. W. Wardencki, dr hab. inż. P. Konieczka, dr hab. inż. W. Chrzanowski, dr C. 
Jungnickel. Kurs EMQAL trwa trzy semestry podczas których słuchacz musi zdobyć 90 
punktów ECTS (sprawdzone efekty uczenia się). Po dwóch semestrach słuchacze wybierają 
inny uniwersytet, aby tam wykonać i obronić pracę magisterską. W roku akademickim 
2009/2010 na Wydziale Chemicznym studiuje łącznie 23 studentów z takich krajów jak: 
Etiopia, Kamerun, Indie, Ghana, Tanzania, Nepal, Filipiny, Kosowo i Serbia. Magisterium na 
Politechnice Gdańskiej przygotowuje w tym roku trzech studentów. Pozostałych dwudziestu 
przyjechało do Gdańska na 2 semestry w ramach pierwszego roku studiów II stopnia. 
Zakończenie przez studenta europejskich studiów magisterskich EMQAL wiąże się z 
otrzymaniem dyplomów dwóch uczelni. Studia magisterskie Erasmus Mundus gwarantują 
studentom kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi (kurs języka gospodarzy i 
naturalna, wzajemna wymiana kulturowa). Językiem wykładowym jest język angielski. 
Studenci zakwalifikowani na studia otrzymują stypendium z budżetu programu Erasmus 
Mundus na pokrycie kosztów czesnego oraz kosztów podróży i utrzymania w Europie. 
Obecnie trwa rekrutacja na rok akademicki 2010/2011. Szersze informacje można uzyskać na 
stronie http://www.cursos.ualg.pt/emqal/index_files/EMQALadmission.htm. 



 Warto dodać, że Wydział Chemiczny jest zaangażowany w kolejne dwa programy 
dotyczące studiów magisterskich realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej: 
· Euromaster, Analytical Science at the Interface, koordynowany  przez Université de 
Pau et des Pays de l'Adour, Francja; 
· Joint Master's Programme in Water and Coastal Management, Universitetet i Bergen, 
Norwegia (również w ramach programu Erasmus Mundus). 

                                                                    Dr inż. Kamila Klimaszewska 
 

 
 


