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Z upoważnienia Dziekana redaguje Wacław Grzybkowski, 

Katedra Chemii Fizycznej. 

E-mail: wgrzyb@chem.pg.gda.pl, tel. 58-347-1610 

 

Vivat Academia, Vivant Professores! 

 

 
DWÓCH NOWYCH SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 

NA NASZYM WYDZIALE 
 

 W dniu 20 lutego 2012 Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu dr  inż. Andrzejowi 

Wasikowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii. 

Podstawą była przedłożona Wysokiej Radzie rozprawa habilitacyjna pod tytułem  Analityka 

specjacyjna związków cynoorganicznych w próbkach środowiskowych. 

 

 W dniu 14 marca 2012 Rada Wydziału na wniosek powołanej wspólnie z Centralną Komisją 

ds. Stopni i Tytułu Naukowego Komisji podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Krzysztofowi 

Żakowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych  w zakresie technologii 

chemicznej. 

 

 Należy zwrócić uwagę PT Czytelników Biuletynu, że procedura prowadząca do nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Krzysztofowi Żakowskiemu przebiegała zgodnie z 

nową ustawą. W skład powołanej w tym celu Komisji wchodziło 7 osób, w tym wyznaczony przez CK 

przewodniczący, sekretarz, trzech recenzentów oraz dwóch członków komisji. Tylko część Komisji, to 

jest  sekretarza komisji, jednego z recenzentów i jednego z  członków powołała Rada Wydziału. 

Komisja musiała przeprowadzić całą procedurę w ściśle nakreślonych ramach czasowych i 

przedstawiła Radzie Wydziału wniosek o nadanie stopnia.     

  

Tą drogą składam obu Panom doktorom habilitowanym najserdeczniejsze gratulacje 

oraz życzenia dalszych sukcesów naukowych, satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz zdrowia i 

wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym. 

        Profesor Jacek Namieśnik 

         Dziekan 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ 
 

Laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2011 na Wydziale 

Chemicznym PG została dr Aneta Panuszko z Katedry Chemii Fizycznej autorka pracy zatytułowanej: 

 Hydratacja związków o biologicznym znaczeniu na podstawie widm FTIR oraz obliczeń 

teoretycznych. 

Działająca pod przewodnictwem profesor Marii Bocheńskiej Komisja ds. Konkursu dała w ten 

sposób wyraz uznaniu dla nowatorskiej i przyszłościowej w chemii supramolekularnej tematyki pracy 

oraz dużej samodzielność doktorantki. Promotorem jest profesor Janusz Stangret. 

Dwie kolejne prace Komisja ds. Konkursu uznała za zasługujące na wyróżnienie. Zdaniem 

członków Komisji była to trudna decyzja. Wszystkie bowiem prace doktorskie zgłoszone w 

tegorocznym Konkursie przedstawiały bardzo wysoki poziom naukowy i wszystkie zasługiwały na 

wyróżnienie. Rozprawy doktorskie uznane za szczególnie wyróżniające się to: 

 

1.Praca dr inż.Eweliny Grabowskiej pod tytułem: Otrzymywanie nowych fotokatalizatorów o 

podwyższonej   aktywności w świetle UV oraz VIS.  Promotor:  dr hab. inż.  Adriana Zaleska. 

 

2.Praca dr inż. Joanny Kuleszy zatytułowana: Synthesis and studies of binding properties of 

calix[4]arenes functionalised with amide and hydroxamate moieties and their thiocarbonyl 

analogues wykonana pod kierownictwem profesor Marii Bocheńskiej.  

 

                                                Serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów naukowych 

  

       Profesor Jacek Namieśnik 
 

 

 

STYPENDIA „INNODOKTORANT” 
 

Rozstrzygnięta została IV-ta edycja konkursu „InnoDoktorant”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz środków Budżetu Państwa i WojewództwaPomorskiego. Przyznano 60 stypendiów,  

32 z nich przypadły w udziale doktorantom Politechniki Gdańskiej, w tym  12  doktorantom z Wydziału 

Chemicznego. 

 
Lp. 

Imię i nazwisko doktoranta 
Rok 

studiów 

Opiekun  / promotor 

1 
Mgr inż. Krzysztof CIUNEL 

IV Dr hab. E. Klugmann-Radziemska, prof. PG 

2 Mgr inż. Agnieszka  GŁOWACZ IV Prof. dr hab. inż. I. Kołodziejska 

3 Mgr inż. Grzegorz GORCZYCA III Prof. dr hab. inż. S. Milewski 

4 Mgr inż. Karolina  GOTTFRIED IV Prof. dr hab. inż. I. Kołodziejska 

5 Mgr inż. Ewa JANICKA III Prof. dr hab. inż. K. Darowicki 

6 Mgr inż. Katarzyna JANUSZEWICZ III Dr hab. E. Klugmann-Radziemska, prof. PG 

7 Mgr inż. Monika KOSIKOWSKA IV Prof. dr hab. inż. M. Biziuk 

8 Mgr inż. Anna PANEK III Prof. dr hab. J. Synowiecki 

9 Mgr inż. Anna SULEJ II Prof. dr hab. inż. J. Namieśnik 

10 Mgr inż. Joanna RESZCZYŃSKA II Dr hab. inż. A. Zaleska, prof. PG 

11 Mgr inż. Maciej TANKIEWICZ III Prof. dr hab. inż. M. Biziuk 



 

12 Mgr inż. Agata ZYGLER IV Prof. dr hab. inż. J. Namieśnik / Dr hab. inż. 

A. Kot-Wasik  

 

Tak liczny udział słuchaczy Studium Doktoranckiego z naszego Wydziału w grupie 

młodych uczonych wyróżnionych tym stypendium dobrze jest świadectwem wysokiego 

poziomu naszego Studium. 

 

 

 

 

PIĘĆ POLSKICH UCZELNI  

WŚRÓD 500 NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE 
 

 Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet 

Warszawski, Politechnika Warszawska, a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu znalazły się wśród 500 najlepszych szkół wyższych w Rankingu Webometrics. 

Jeszcze rok temu na liście znajdowały się tylko dwie nasze uczelnie.  

 Światowy Ranking Uczelni Webometrics przygotowywany jest co dwa lata przez 

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) – Najwyższą Radę Badań 

Naukowych w Madrycie. Ranking ocenia komunikację uczelni za pośrednictwem Internetu. 

Pod uwagę brane są m.in. rozwój komunikacji między naukowcami w sieci, np. za pomocą 

wydawnictw internetowych czy repozytoriów wiedzy, znaczenie przedsięwzięć typu Open 

Access, aktywność uczelni i naukowców w sieci, pozycjonowanie stron uczelni w Internecie. 

 

 

 

DO UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI 

 
 Trwają przygotowania do przeniesienia zbiorów zgromadzonych w Filii Nr 1 

Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej na Wydziale Chemicznym, czyli naszej Biblioteki 

do budynku Nanotechnologii. Nastąpi więc połączenie zbiorów naszego Wydziału i zbiorów 

Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.  

 W nowych pomieszczeniach znajdzie się dość miejsca dla rozproszonych do tej pory 

zbiorów, które przechowywane były w warunkach urągających podstawowym zasadom 

bibliotecznym, które niszczały wskutek działania wilgoci i mikroorganizmów. 

 Konieczna jest więc wentylacja zbiorów, to jest staranna selekcje mająca na celu 

usunięcie nagromadzonego przez lata balastu, który utrudnia dostęp i wykorzystanie ze 

zbiorów. Wiele pozycji straciło swą aktualność, a z wielu innych korzysta się wyłącznie za 

pośrednictwem sieci.  

 W imieniu personelu Biblioteki oraz w imieniu Komisji Bibliotecznej przepraszamy 

za zakłócenia i utrudnienia w korzystaniu ze zbiorów, które niebawem nastąpią. Wszystkich 

prosimy więc o życzliwą wyrozumiałość i o zrozumienie sytuacji. Zaraz po wakacjach, w 

październiku Biblioteka ruszy w nowym lokalu,  a przy okazji nasz Wydział zyska nowe 

pomieszczenia dydaktyczne. 

             Profesor Wacław Grzybkowski 

 

 

 

 

 


