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Vivat Academia, Vivant Professores! 

 

PROFESOR JACEK NAMIEŚNIK PRZEWODNICZĄCYM KOMITETU CHEMII 
ANALITYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 W dniu 27 października odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie Komitetu Chemii Analitycznej 
PAN wybranego na kadencję 2011-2014 podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego Komitetu. 
Członkowie Komitetu jednogłośnie zdecydowali, że zostanie nim profesor Jacek Namieśnik. 

W pracach Komitetu bierze również udział profesor Marek Biziuk. Podczas posiedzenia powołano 
działające w ramach Komitetu komisje problemowe oraz ich przewodniczących. 

 W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego, w imieniu 
wszystkich pracowników i studentów Redakcja Biuletynu składa serdeczne gratulacje oraz 
życzenia owocnej pracy. 

 

TECHNICON-INNOWACJE 2011 

W dniach 27-28 października 2011 odbyły się 7-me Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i 
Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2011. W ramach Targów tradycyjnie przyznane zostały nagrody 
w konkursie o Medal Mercurius Gedanensis oraz Grand Prix, złote i srebrne medale w konkursie 
INNOWACJE 2011, a także nagrody specjalne. 

Wydział Chemiczny PG zdobył następujące nagrody: 

1.Wyróżnienie Specjalne w Konkursie INNOWACJE 2011 za produkt najlepiej przygotowany do 
wdrożenia. 
 
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej za bezpompowy chromatograf cieczowy do zastosowań 
dydaktycznych i prostych analiz. 
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2. Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej 
 
Katedra Technologii Polimerów za ekologiczne sztywne pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności. 
 
3. Złoty Medal INNOWACJE 2011 
 
Katedra Technologii Polimerów za ekologiczne sztywne pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności. 
 
4. SREBRNE MEDALE INNOWACJE 2011: 
 
1. Katedra Technologii Tłuszczów i Detergentów za technologię jednostopniowego wytwarzania 
półproduktów przemysłów kosmetycznego i chemicznego. 
 
2. Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa za dekadowy fotodetektor promieniowania elektromagnetycznego 
na bazie związków molekularnych i polimerów półprzewodnikowych. 
 
3. Katedra Technologii Polimerów za pianki poliuretanowe modyfikowane białkami zwierzęcymi do 
zastosowań biomedycznych. 
 
4. Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej za temperaturowe czujniki poziomu cieczy. 
 
5. Katedra Technologii  Leków i Biochemii oraz Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności za 
biomateriał o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. 
 
6. Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 
Politechniki Łódzkiej za pieczywo z dodatkiem ziarna soi kiełkowanego na pożywce z dodatkiem SeO2 jako 
żywność funkcjonalną uzupełniającą niedobory selenu w diecie. 
 

Laureatom wszystkich nagród serdecznie gratuluję. 
                   Profesor Jacek Namieśnik 

                    Dziekan Wydziału Chemicznego PG 
 
 

WIRTUALNA WYCIECZKA PO WYDZIALE CHEMICZNYM 
 

Na stronie domowej http://www.pg.gda.pl/chem/pl/ można obejrzeć wirtualną wycieczkę po 
niektórych pomieszczeniach, znajdujących się w poszczególnych budynkach naszego Wydziału. Wirtualna 
wycieczka panoramiczna to obiekty i pomieszczenia sfotografowane w technologii sferycznej (360°) i 
połączone ze sobą za pomocą przejść. Umożliwia to "spacer" po wybranych obiektach. 
 Obrazy można obracać za pomocą myszy, dzięki czemu możliwe jest obejrzenie całego 
pomieszczenia, a między poszczególnymi obiektami można poruszać się, śledząc strzałki na obrazie lub 
korzystając z menu, znajdującego się po lewej stronie obrazu. Interfejs, znajdujący się na dole ekranu 
umożliwia zmianę widoku na pełnoekranowy oraz przybliżanie i oddalanie widoku.  
                                                                                         

Nadesłała Ewa Klugmann-Radziemska 
 
 

ROZWÓJ PROGRAMU LLP ERASMUS 
 
 Program LLP ERASMUS na Wydziale Chemicznym rozwija się szczególnie dynamicznie. Od jego 
powstania liczba umów dwustronnych zawartych przez nasz wydział z uniwersytetami zagranicznymi 
wzrosła w roku akademickim 2010/11 do 67. Najwięcej zawarto ich z uczelniami z Niemiec –12, Hiszpanii 
–10 i Francji – 9. Pozostałe kraje to: Austria (2), Belgia (3), Bułgaria (1), Dania (1), Finlandia (3), Grecja 
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(4), Holandia (2), Irlandia (1), Norwegia (2), Portugalia (4), Rumunia (1), Szwecja (2), Turcja (1), Wielka 
Brytania (4) i Włochy (4). Rośnie także systematycznie liczba studentów wyjeżdżających. 
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 Stabilizuje się ona obecnie na liczbie prawie 50 osób rocznie. Zarazem, po raz pierwszy, w okresie 
czerwiec 2010 – czerwiec 2011, dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, koordynator programu (dawniej 
znanego jako Sokrates-Erasmus) na naszym wydziale w całym tym okresie, wystawił skierowania ponad 50 
osobom (dokładnie 59). Stawia to nasz wydział w ścisłej czołówce PG (konkurencję stanowi jedynie 
Wydział Architektury), a w bieżącym roku akademickim na pierwszym miejscu wśród wyjeżdżających na 
praktyki. Klasyfikacja tych 59 osób wygląda następująco: Wyjazdy na studia (w tym prace dyplomowe) – 
39, na praktyki/staże – 20 osób. Według kierunków studiów ( w nawiasach praktyki): BIO – 26 (10), TCh – 
17 (4), EPM – 6 (0), TOŚ – 4 (2), Studium Doktoranckie – 4 (4), Chemia – 2 (0). Według krajów 
docelowych: Hiszpania – 14, Francja – 9, Portugalia – 8, Wielka Brytania – 8, Włochy i Austria (po 5), 
Niemcy – 3, Belgia i Norwegia (po 2) oraz Grecja, Holandia i Turcja (po 1). 
 Rośnie także, choć nie tak dynamicznie, liczba studentów przyjeżdżających w ramach programu LLP 
ERASMUS studiować na naszym wydziale. 
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Przygotował Wojciech Chrzanowski 
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