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Gaudeamus Igitur ! 

 

 

OGŁASZAM ROK AKADEMICKI 2012/2013 NA WYDZIALE 

CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZA OTWARTY! 

 
 Tym tradycyjnym zwrotem Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 

profesor dr hab. inż. Sławomir Milewski zakończył przemówienie otwierające uroczyste 

posiedzenie Rady Wydziału, którego głównym i najważniejszym punktem była 

immatrykulacja, czyli przyjęcie w poczet społeczności akademickiej naszej Alma Mater, 

licznej grupy młodzieży. 

 Wszystkim świeżo upieczonym studentkom  i studentom życzymy by studia na 

naszym Wydziale pozostały im w pamięci jako piękny okres radości i wytężonej pracy, by 

wszyscy z nich ukończyli studia z  najlepszymi ocenami i w terminie zgodnym z 

regulaminem studiów, a nawet i wcześniej - bo tak też może się zdarzyć, zwłaszcza w 

przypadku studiów realizowanych według indywidualnego programu.  

 Życzymy Wam byście swoją edukację zdobywali i pogłębiali na uniwersytetach całej 

Wspólnoty Europejskiej, które dzisiaj są dla Was otwarte .   

 Życzymy Wam również byście kontynuowali dalsze studia kończąc je zdobyciem 

pierwszego stopnia naukowego, stopnia doktora nauk chemicznych lub technicznych, bo ten 

dopiero jest  punktem wyjścia do kariery zawodowej i naukowo-badawczej.  

 

         W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego PG 

 

      Redakcja Biuletynu Dziekana 

 

 

 

Vivat Academia, Vivat Professores ! 

 

NOMINACJE PROFESORSKIE 

mailto:wgrzyb@chem.pg.gda.pl


 

 

Z nieukrywaną przyjemnością informuję, że postanowieniem z dnia 18 października  

2012 r. Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał dr hab. Ewie 

Klugmann-Radziemskiej tytuł naukowy profesora nauk technicznych . 

 

 

 
 

Profesor Ewa Radziemska-Klugmann 

 

 

Tego samego dnia Pan Prezydent podpisał akt nadania tytułu naukowego profesora 

nauk technicznych  dr hab. inż. Józefowi Haponiukowi. 

 

 

 
 

Profesor Józef Haponiuk 

 

Uzyskanie tytułu naukowego profesora jest wielkim osiągnięciem obojga 

wyróżnionych. Jest to jednocześnie wielki sukces naszego Wydziału, który rośnie w siłę i 

staje się znaczącym ośrodkiem coraz bardziej widocznym na mapie dobrych ośrodków 

akademickich. 

 

Wszyscy cieszymy się z tego sukcesu i życzymy im wielu dalszych osiągnięć oraz 

satysfakcji z pracy zawodowej a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. 

 
           Profesor Sławomir Milewski 

                                                                     Dziekan 

 

 



 

 

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
 
 Wyrazem najwyższego uznania dla nauczyciela, wyróżnieniem będącym 

uwieńczeniem jego pracy dydaktycznej i wychowawczej jest nadawany przez Ministra 

Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku podczas uroczystego 

posiedzenia senatu Politechniki Gdańskiej z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 

2012/2013  to zaszczytne odznaczenie otrzymali: 

 

    1.  dr hab.inż Janusz Datta,    

    2.  dr Mirosław Męcik,   

    3.  dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska,  

    4.  dr hab. inż.Adriana Zaleska.    

       

 Wyróżnionym Koleżankom i Kolegom składam serdeczne gratulacje i życzenie 

dalszej owocnej pracy dla  dobra studentów i Politechniki Gdańskiej.  

 

             Profesor Sławomir Milewski 

    

        Dziekan Wydziału Chemicznego PG 

 

 

 

NAGRODY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
  
 We wrześniu br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła trzecią już 

edycję konkursu AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI na najlepsze prace 

magisterskie. Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wyłoniła czwórkę laureatów. W Warszawie 

miała miejsce uroczystość pod hasłem „Innowacyjny student, innowacyjny pracownik – tak 

się tworzy kreatywne jutro!”, podczas której wręczono nagrody zwycięzcom konkursu. 

 Z rąk Dariusza Szewczyka, Zastępcy Prezesa PARP atrakcyjne nagrody rzeczowe 

otrzymali za pierwsze miejsce: Anna Bielska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w 

Białymstoku) za pracę pt. „Ocena efektywności innowacyjnego projektu inwestycyjnego na 

przykładzie firmy Aquaponika.pl” oraz wyróżnienia: Przemysław Stankiewicz i Karolina 

Kołacka z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej za wspólną pracę pt. „Badania 

wpływu warunków dewulkanizacji odpadów gumowych na właściwości rewulkanizatów i 

kompozycji termoplastycznych” oraz Artur Czachor z Politechniki Śląskiej z pracę pt. 

„Stanowisko do sortowania automatycznego odpadów”.  

 

Prace nadesłane do konkursu w tym roku stały na bardzo wysokim poziomie 

merytorycznym i były bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym. Wybór nie był 

łatwy. W procesie oceny staraliśmy się brać pod uwagę przede wszystkim nowatorski, ale i 

praktyczny oraz biznesowy wymiar rozwiązań proponowanych przez absolwentów – 

podsumowuje Dariusz Szewczyk, Zastępca Prezes PARP. Potwierdza to zwycięska praca 

Anny Bielskiej, która przedstawiła gotowy do wdrożenia projekt inwestycyjny 

innowacyjnego przedsięwzięcia wraz z analizą finansową. Co więcej, opisany pomysł 

poddany już został procesowi opatentowania. 

 



 

 
 

  

GRAŁA O STAŻ 
 
 Z przyjemnością informuję, że w gronie  laureatów 17 edycji konkursu „Grasz o staż” 

znalazło się aż 13 studentek i studentów Politechniki Gdańskiej, a wsród nich studentka 

naszego Wydziału Justyna Zarzycka (IM). Jest to bardzo duży sukces! 

 

 

             Korzystając z okazji składam Laureatom obu Konkursów  gratulacje i 

życzę kolejnych sukcesów i osiągnięć. 

                                                                                       
                                                            Profesor Sławomir Milewski 

 

                                                     Dziekan Wydziału Chemicznego PG 


