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NOWY GRANT INWESTYCYJNY 
 
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowało wniosek 
Wydziału Chemicznego i przyznało środki  w wysokości 11 390 000 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pt: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału na 
nowoczesne laboratoria wraz z rewitalizacją zaplecza konferencyjnego”. W latach 2009-2011 
środki te będą przeznaczone na : 
  - modernizację i rewitalizację kompleksu Audytorium Chemicznego tak aby mogło   
               ono spełniać rolę centrum konferencyjnego, 
  - budowę nowych pomieszczeń laboratoryjnych, 

 - budowę podziemnych połączeń pomiędzy trzema budynkami Wydziału  
               Chemicznego: Stara Chemia, Chemia B i  Chemia C. 
 
         Dziekan 
 

SESJA SPRAWOZDAWCZA DS I BW 
 

 W dniu 16 lutego br. odbyła się na Wydziale sesja sprawozdawcza z Działalności 
Statutowej i Badań Własnych za rok 2008. Osiągnięcia naukowe uzyskane dzięki dotacji DS i 
plany badawcze na rok 2010 przedstawili Kierownicy poszczególnych katedr. Sprawozdania 
przedstawiły również osoby, które w roku 2008 otrzymały dotację BW. Nie dotyczyło to 
doktorantów, którzy swoją sesje sprawozdawczą mieli we wrześniu 2008. 
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SPOTKANIE DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH 

 
 W dniach od 5 do 6 lutego br. na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu odbyło się 
doroczne spotkanie dziekanów wydziałów chemicznych. Podczas spotkania przedyskutowano 
propozycje MNiSzW w zakresie zasad finansowania nauki oraz problemy dydaktyczne 
związane z wdrażaniem systemu bolońskiego. Gośćmi spotkania byli m.in.: profesor J. 
Błażejowski - Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, profesor Z. 
Florjańczyk  - członek Komitetu Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, profesor H. Górecki - 
Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, profesor P.Kafarski - Prezes 
PTChem, profesor H. Koroniak – członek Rady Nauki MNiSzW i profesor B. Marciniec -
Wiceprzewodniczacy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej MNiSzW. 
 

NOWA KSIĄŻKA 
 

   Należące do Taylor & Francis Group znane i cenione ze względu na wysoki poziom 
wydawnictwo CRC PRESS (USA) wydało książkę pod tytułem: QUALITY ASSURANCE 
AND QUALITY CONTROL IN THE ANALYTICAL CHEMICAL LABORATORY - A 
Practical Approach, której autorami są dr hab inż Piotr Konieczka i prof dr hab inż Jacek 
Namieśnik, obaj z Katedry Chemii Analitycznej.  
 Jest to jedno z niewielu opracowań ksiażkowych poświęconych tak ważnemu 
zagadnieniu jakim jest problem kontroli i zapewnienia jakości wyników analitycznych. Do 
książki jest załączone CD z programami umożliwijającymi dokonanie obliczeń w oparciu o 
wynik własnych badań. Dwa egzemplarze książki zostały już zakupione do naszej Biblioteki. 
 Teraz każdy student będzie znał i będzie wiedział jak wykonać 18 podstawowych 
testów statystycznych. Wszystkie zostały zebrane i szczegółowo opisane w tej książce.  Od 
testu Studenta i analizy przedziału ufności, przez słynny test Q Dixona do testu 
Kołmogorowa-Smirnowa. I nie tylko! A godną szczególnego podkreślenia zaletą tej książki 
jest duża ilość rozwiązanych przykładów.  
 
Recenzent pisze: 
 

Extended Coverage of QC/QA in Analytical and Testing Laboratories 
 

   Presenting guidance on all aspects of QA and measurement results, the book covers 
QC/QA in a more complex and extended manner than other books on this topic. This range of 
coverage supplies an integrated view on measures like the use of reference materials and 
method validation. With worked-out examples and Excel spreadsheets that users can use to 
try the concepts themselves, the book provides not only know-what but know-how. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI STUDENCKIEJ ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO 

 
W roku akademickim 2007/2008 członkami Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego było 25 osób. Od 01.10.2007 do 1.10.2008 przewodniczącą 
Zarządu była Lidia Ochocka (PG), a od 1.10.2008 funkcję tę pełni Michał Laskowski. Opiekunką 
Sekcji w całym okresie była i jest dr inż. Anna Kropidłowska. Opiekę naukową sprawuje profesor 
Barbara Becker – obie panie z Katedry Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej. 

W roku akademickim 2007/2008 członkowie Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego 
Polskiego Towarzystwa Chemicznego brali udział w 2 zjazdach Sekcji Studenckiej Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego, 2 Ogólnopolskich Szkołach Chemii, a także w szeregu lokalnych imprez 
naukowych. 

Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego PTChem wzorem lat ubiegłych koncentrowała się 
głównie na działalności naukowej, promowaniu nauki i wydziału oraz integracji  środowiska 
entuzjastów nauk chemicznych . 

 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego PTChem w roku akademickim 2007/2008 była 
organizatorem i współorganizatorem wielu imprez naukowych, prezentacji oraz wykładów 
prezentowanych przez zaproszonych gości podczas V Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz 
organizowanych przez sekcje studenckich debat interdyscyplinarnych. 

 
DEBATY 

1.Przyszłość Energetyki (12.01.2008). 
Zaproszeni przez nas przedstawiciele kół naukowych z całej Politechniki Gdańskiej, to jest 
Naukowego Koła Chemików, Koła Naukowego Studentów Fizyki, Kolo Naukowego Energetyków 
„Biogaz, prezentowali swoje poglądy na temat zbliżającego się kryzysu energetycznego.  

 
2. Przyszłość komputerów (05.04.2008). 

W celu konfrontacji spostrzeżeń na temat przyszłego zastosowania komputerów w rozmaitych 
dziedzinach życia pomiędzy studentami nauk ścisłych i zaproszonymi studentami nauk 

humanistycznych. W czasie tej debaty wygłoszone zostały następujące prezentacje: 
       1.Podstawy Bioinformatyki - dr inż. Marek Wojciechowski (PG). 

2. Duch w maszynie? – filozoficzne i psychologiczne problemy na drodze do sztucznej 
świadomości -  Justyna Płatek (Uniwersytet Warszawski) 
3.  Internet a trwałość stratyfikacji społecznej. Zarys problemu w kontekście wybranych 
wątków myśli P. Bourdieu i M. Foucaulta - Wojciech Szarski (UMK, Toruń) 

     4. Komputery Przyszłości  - Michał Laskowski (PG) 
     5. Wstęp do kryptografii optycznej - przedstawiciele Koła Naukowego Studentów Fizyki (PG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREZENTACJE 
1. Prezentacja Biotechnologia - z czym to się je ?  (09.10.2007) oraz (13.10.2008)  
     Cyklicznie prowadzone przez studentów z Sekcji Studenckiej PTChemu o/w Gdańsku 
     Inauguracyjny wykład z podstaw biotechnologii dla kierunku biotechnologia 
2. Warsztaty z autoprezentacji: 
   24.10.2008: Jak zrobić poster?  Prowadząca: dr Inż. Anna Kropidłowska. 
     25.10.2008:  Zajęcia praktyczne - sztuka retoryki i wygłaszania prezentacji”. 

        Prowadzący: Justyna Płatek  (Uniwersytet Warszawski) oraz Maciej                 
Michałowski (UG). 

3. Sprawozdanie z  Letnich warsztatów w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we 
Wrocławiu. 14.10.2008  Damian Paliwoda  

 
PIKNIK NAUKOWY 

"LABORATORIUM KUCHENNE" (31.05.2007) 
 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 
1. XXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii w Ciążeniu (15.11.2007) 
2. Zimowy zjazd SSPTChem w Warszawie (15.12.2007) 
3. Wiosenny Zjazd SSPTChem ( 15.04.2008) 
4. XXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii w Tleniu (30.04.2008) 

 
KONKURSY 

1.Chemicznym Okiem (29.05.2007)  - Organizowany cyklicznie konkurs na najlepszy poster o 
tematyce chemicznej w czasie  Bałtyckiego Festiwalu Nauk. 

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  INTEGRACJI ŚRODOWISKA 
      1. Wigilia (18.12.2008) 
      2. Dzień otwarty Wydziału Chemcznego PG (19.03.2007) 
      3. Seminaria SSPTChem „Hybryda” (14.10.2008), (18.11.2008), (9.12.2008) 
  4.  Utworzenie i aktualizowanie strony domowej Sekcji Studenckiej PTChem Oddziału                  
          Gdańskiego zawierającej informacje dotyczące działalności Gdańskiego oddziału PTChem :      
          http://ssptchem.pg.gda.pl  

 


