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Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!  
 

 

WYNIKI OCENY PARAMETRYCZNEJ 
 

 Przedstawiona niżej tabela zawiera wyniki oceny parametrycznej dla wszystkich 

wydziałów Politechniki Gdańskiej. Pierwsza rubryka to wskaźnik efektywności przeliczony 

na jednego pracownika, druga rubryka to przyznana wydziałowi kategoria, a trzecia kolumna 

podaje pozycję w grupie klasyfikacyjnej oraz liczbę jednostek w tej grupie. 

 

WYDZIAŁ   Wskaźnik efektywności Kategoria Miejsce w grupie 

 

W.Architektury   37,87         2            25/42 

  

W.Chemiczny             124,90         1         13/43  

 

Wydział ETI             102,70         1         13/47  

  

Wydział EiA    86,49         2         16/47 

 

Wydział FTMS   97,76         1          21/35 

 

Wydział IliŚ    84,27         1            4/42 

 

W.Mechaniczny   60,03                                 3                        23/42 

 

Wydział OiO    74,02          3           27/39 

 

Wydział ZiE    37,80          2           28/84 

 

Z analiza tej tabeli wynika prosty wniosek, że o przyznanej kategorii decydują dwa 

czynniki. Pierwszy z nich to przeliczony na jednego pracownika wskaźnik efektywności. 

Drugim zaś czynnikiem jest pozycja w grupie klasyfikacyjnej. Analiza danych dla całej grupy 

klasyfikacyjnej, w naszym przypadku jest to 42 jednostek, prowadzi do wniosku, że winniśmy 
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czuć na plecach gorący oddech konkurencji. Pamiętajmy, że liczą się publikacje za 40,32 oraz 

27 punktów. 

 I-sza kategoria zapewnia możliwość względnego zaspokojenia potrzeb Wydziału. Na 

jak długo? czy wszyscy w takim samym stopniu zapracowali na wysoką, w skali Uczelni, 

pozycję naszego Wydziału? 

 

 

NOWA KSIĄŻKA W BIBLIOTECE 
 

 Znane i cenione wydawnictwo CRC Press wydało książkę pod tytułem Colloids in 

Biochemistry. Jest to kolejny tom wydany w ramach serii Surfactant Science.  

 Autorami jednego z rozdziałów, zatytułowanego Structuring of Emulsions by 

Tailoring the Composion of Crystalline Emulsifier, są dr hab.inż. Halina Szeląg oraz dr 

inż. Adam Macierzanka z Katedry Technologii Tłuszczów i Detergentów. 

 Jeden z egzemplarzy autorskich dr hab.inż.Halina Szeląg przekazała do zbiorów 

naszej biblioteki. Składając w imieniu Dziekana serdeczne podziękowania za ten gest 

wzywam wszystkich  do naśladownictwa.  

      

 

LETNI OBÓZ NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW 
 

Tak jak w latach ubiegłych, członkowie Naukowego Koła Chemików Studentów 

Politechniki Gdańskiej gościli w Błękitnej Szkole we Władysławowie w ramach Letniego 

Obozu, który odbył się w dniach 5 – 23 lipca 2010 r. Uczestnikami obozu byli głównie 

studenci Wydziału Chemicznego, ale także osoby nie związane z Wydziałem, którym bliska 

była tematyka obozu. 

 Od lat celem obozów jest zapoznanie jego uczestników z wybranymi problemami 

ekologicznymi obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Podczas trwania 

obozu studenci z zaangażowaniem realizowali zlecone oraz własne projekty badawcze. W 

jego programie znalazły się następujące projekty: 

- analiza biogenów i innych parametrów cieków wodnych na terenie 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.  

- fermentacja metanowa glonów i wodorostów Zatoki Puckiej.  

- budowa superkondensatora i jego efektywne wykorzystanie w praktyce,  

- mikroskopowe badania osadu czynnego prowadzone w Grupowej   

Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie.   

Wyniki badań i obserwacji zostały zaprezentowane podczas Seminarium 

Podsumowującego Obóz, które miało miejsce 22 lipca 2010 r. w Błękitnej Szkole przy 

Zarządzie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie.  

Oprócz działalności naukowej, podczas tegorocznego obozu odbyło się szkolenie 

żeglarskie na stopień żeglarza jachtowego. Wszyscy uczestnicy kursu z powodzeniem zdali 

egzamin, który uświetniony został, jak nakazuje tradycja uroczystym chrztem.  

Studenci brali także udział w wieczornych wykładach i zajęciach przyrodniczych 

prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Stanowiły one 

okazję do poszerzenia posiadanej wiedzy i urozmaicały codzienne zajęcia.  Uczestnicy obozu 

mogli obserwować życie i zwyczaje ptaków żyjących na terenie Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego oraz poznali kolorowy i fascynujący świat owadów.  

Letni Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej stanowił 

szansę rozwijania indywidualnych pasji naukowych i doskonalenia umiejętności 

praktycznych, które mogą być z powodzeniem wykorzystane w późniejszej pracy zawodowej. 



Doskonała współpraca uczestników pozwoliła na niezwykle sprawne realizowanie  projektów 

badawczych oraz zadań.  

Tegoroczny obóz nie miałby jednak miejsca gdyby nie pomoc sponsorów, za którą serdecznie 

dziękujemy: 

  - Firmie Techno – Service, 

  - Nadmorskiemu Parkowi Krajobrazowemu,  

  - Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej ABRUKO Sp. z o. o., 

  - Samorządowi Studentów Politechniki Gdańskiej, 

  -Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Gdańskiej. 

Szczególnie serdecznie chcielibyśmy zaś podziękować Prorektorowi ds. Naukowych i 

Wdrożeń Politechniki Gdańskiej – Panu prof. dr hab. inż. Janowi Hupce, Dziekanowi 

Wydziału Chemicznego – Panu prof. dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi oraz opiekunce 

NKCh – Pani dr hab. Annie Lisowskiej – Oleksiak, których nieocenione wsparcie 

merytoryczne i pomoc w przygotowaniach do obozu pozwoliła na jego pomyślną realizację. 

 

       Przygotowała Karolina Fitobór 


