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NOWY SAMODZIELNY PRACOWNIK NAUKOWY NA WYDZIALE 
 
 W dniu 12 lutego 2010 Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu dr  inż. Dariuszowi 
WITTOWI stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii. 

Tą drogą składam Panu dr hab. inż. Dariuszowi WITTOWI serdeczne gratulacje oraz 
życzenia dalszych sukcesów naukowych, satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz zdrowia i 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
 
        Profesor Jacek Namieśnik 
         Dziekan 
 
 

NAGRODA PREZESA ZARZĄDU ENERGA S.A. 
za najlepszą rozprawę doktorską 2009 

 
Z przyjemnością informuję , że pani dr inż. Kamila SADOWSKA otrzymała nagrodę 

w konkursie Prezesa Zarządu spółki ENERGA SA na najlepsze  rozprawy doktorskie o 
tematyce poświęconej technicznym i ekonomicznym problemom wytwarzania, przesyłu, 
dystrybucji i obrotu energią elektryczną. 

Tą drogą składam Pani doktor  gratulacje oraz życzenia satysfakcji z pracy, a także 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
 
 

KONKURS STYPENDIALNY GRUPY LOTOS SA  
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ROZSTRZYGNIĘTY! 

 
Z przyjemnością informuję, że studenci naszego Wydziału otrzymali aż 6 z 15 

stypendiów ufundowanych przez Grupę LOTOS S.A. W tym roku nasz Wydział został 
potraktowany szczególnie – stworzono dwie pule  stypendialne: pierwszą dla 3 najlepszych 
studentów z 5 kierunków studiów prowadzonych na naszym Wydziale i osobną dla 3 
najlepszych studentów kierunku Technologia Chemiczna. Stypendia dla najlepszych 
studentów przyznano na rok akademicki 2009/2010 w łącznej wysokości 6.000,00 pln na 
jednego studenta, a jedynym kryterium jego przyznania była średnia uzyskana za zeszły rok 
akademicki.  A oto nasi stypendyści: 
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  1.Urszula Szczepaniak (EPM)  4.Zwierzyńska Marta (TCH) 
  2.Anna Thor  (EPM)    5.Poreda Joanna (TCH) 
  3.Liliana Czepułkowska (CH)  6.Kozian Monika (TCH) 
 
  Tą drogą pragnę przekazać najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów 
zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. 
 
 
 

STYPENDIA GRUPY LOTOS S.A. DLA DOKTORANTÓW 
 
 Grupa LOTOS S.A. ufundowała dwa stypendia  na czas trwania przewodu 
doktorskiego, ale nie dłużej niż 3 lata. Przewidywana wysokość stypendium w roku 
akademickim 2009/2010 wyniesie 10.000,00 zł dla jednego doktoranta.  
 W najbliższym czasie zostanie ogłoszony regulamin postępowania konkursowego, 
który zostanie przygotowany przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich z udziałem 
przedstawiciela Grupy LOTOS S.A.  
 Nie mam wątpliwości, że głównym parametrem branym pod uwagę na etapie selekcji 
wniosków powinien być dorobek naukowy i jego możliwość zastosowania w Grupie LOTOS 
S.A. Jestem bardzo zadowolony, że Grupa LOTOS S.A. podjęła taką wspaniałą inicjatywę. 
        

Profesor Jacek Namieśnik 
         Dziekan 
 

 
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ 

OBRONIONĄ W 2009 ROKU 
 

  Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z pracami (7 prac zgłoszonych) oraz opiniami 
recenzentów wyłoniła w tajnym głosowaniu laureatów Konkursu. 

  
Wyniki głosowania:  

 
1. dr inż. AleksandraWasilewska    I-sze miejsce   Laureat 
(Za nowatorską i przyszłościową w chemii supramolekularnej tematykę i dużą samodzielność 
Doktorantki) 

 
2. dr inż Kamila Sadowska    Wyróżnienie 
(Za nowatorskie materiały oparte na nanorurkach węglowych i wskazanie ich zastosowań) 
 
3. dr inż. Rafał Kochanowski    Wyróżnienie 
(Za koncepcję i odwagę oraz zrealizowanie nowatorskiego tematu) 
 
 Wszystkie (7) zgłoszone prace są na bardzo wysokim poziomie i trudno było podjąć 
komisji tę uzasadnioną powyżej decyzję.  
 
 
Gdańsk, 2010-02-04              Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
 
                  Profesor dr hab.inż.  Maria Bocheńska 



 
 

KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE 
  

  Kształcenie zamawiane to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Z działalnością na tym polu 
związane są i inne inicjatywy. Między innym zaopatrzenie studentów we wszelkiego rodzaju 
pomoce dydaktyczne. I tak w roku 2009 dla studentów uczestniczących w kształceniu 
zamawianym wydane zostały następujące skrypty : 
 

1. Jan Mazerski, Statystyczna analiza wyników doświadczalnych, Wydawnictwo Malamut, 
Warszawa 2009 -  ISBN 978-83-925269-3-3 - wydany w ramach projektu „Zamawianie 
kształcenia na kierunkach technicznych,  matematycznych i przyrodniczych”. 

 
2. Anna Brillowska-Dąbrowska, Lucyna Holec - Gąsior, Marcin Olszewski, Katarzyna 
Werbowy, Józef Kur, Mikrobiologia ogólna, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2009 - ISBN 978-
83-7348-279-1 - wydany w ramach projektu „Zamawianie kształcenia na kierunkach 
technicznych, matematycznych i przyrodniczych”. 
 
3. Ewa Klugmann-Radziemska, Fundamentals of Energy Generation, Wydawnictwo PG, 
Gdańsk 2009 - ISBN 978-83-7348-288-3 - wydany w ramach projektu „Kształcenie 
zamawiane na wybranych kierunkach studiów, realizowanych na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej”. 

 
 

Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA STUDENTÓW BIOTECHNOLOGII 
 

 W dniach 20-22 listopada 19 członków Koła Studentów Biotechnologii uczestniczyło 
w XI Ogólnopolskim Akademickim Seminarium Studentów Biotechnologii oraz w I-ej 
Międzynarodowej Konferencji Studentów Biotechnologii, które odbyły się w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu. 
 Dwoje członków KSB, Jacob Muhondwa i Monika Lewińska, wygłosiło prezentacje. 
Ponadto na konferencji przedstawiono cztery postery tematyczne. Monika Lewińska, 
studentka piątego roku biotechnologii, zdobyła trzecie miejsce w kategorii “biotechnologia 
czerwona” za prezentację na temat „Badanie właściwości adhezyjnych fimbrii Dr 
izolowanych z rekombinantowych szczepów E. coli z mutacją w obrębie genu draC”. 


