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Wydarzenia, terminy 
Wg pani Prodziekan ds. nauki na ostatni konkurs 

grantowy Wydział wysłał 46 wniosków, w tym 44 
do NCN (15 opusów, 1 polonez, 7 sonat i 21 prelu-
diów) plus 2 wnioski do Europejskiej Wspólnoty 
Terytorialnej. 

Płynne przejście w Nowy Rok 
Nad wyraz dobrze się składa, gdy można zarówno zamknąć stary rok, jak i otworzyć nowy opublikowaniem DOBREJ informacji. Rozpoczyna-

my zatem od ostatniej zeszłorocznej (obie są z kategorii „Z życia Wydziału”): 
W dniu 2 grudnia, Pan Prezydent RP, dr Andrzej Duda, podpisał akt nadający tytuł profesora nauk chemicznych pani dr hab. inż. Bożenie Za-

biegale z Katedry Chemii Analitycznej. Serdecznie gratulujemy pani doktor uzyskania tytułu naukowego, a o wręczeniu aktu nominacyjnego 
poinformujemy w swoim czasie. Aktywność naukowa nowej pani profesor koncentruje się wokół tzw. pasywnych metod pobierania próbek do 
analizy. 
A teraz pierwsza tegoroczna: 

21 grudnia 2016 JM Rektor PG, prof. Jacek Namieśnik, otrzymał pismo z Polskiej Komisji Akredytacyjnej zawierające m.in. Uchwałę nr 
662/2016 z 8 grudnia ub. roku o pozytywnej akredytacji kierunku studiów "Inżynieria Materiałowa" prowadzonego wspólnie przez wydziały: Me-
chaniczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz nasz. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę "w pełni" (spełnione). Następnej 
akredytacji tego kierunku możemy się spodziewać w roku akademickim 2022/23. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. 

Oby te wiadomości dobrze wróżyły naszemu wydziałowi na cały 2017 rok. „Quod felix, faustum fortunatumque sit” czyli „Oby wyszło to na 
szczęście, dobro i pomyślność”. 
 

Z życia Wydziału 
 

Żegnamy dr inż. Janusza Szczepaniaka 
Z roku ubiegłego ciągnąć się mogą także wiadomości smutne i przykre, choć dotąd i tak w nie obfitował. Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 

w dniu 29.12.2016 zmarł w wieku 81 lat dr inż. Janusz Szczepaniak. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z 1962 roku i jego 
wieloletni nauczyciel akademicki. Pracował na etacie asystenta, starszego asystenta, starszego wykładowcy oraz adiunkta w Katedrze Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej, prowadząc zajęcia z Rysunku technicznego, a także Automatyki i Dynamiki Procesowej. Cześć jego pamięci! 
 

Wiadomości od Pełnomocnika Dziekana ds. e-Nauczania 
Pani dr hab. inż. Joanna Krakowiak, pełnomocnik Dziekana ds. e-Nauczania przesyła informacje od dr Anity Dąbrowicz-Tlałka, pełnomocnika 

Rektora ds. e-Nauczania, związane z wewnętrznymi zmianami na uczelni: 

 W dniu 16.12.2016 została uchwalona przez UKZJK nowa wersja (znacząco uproszczona) Procedury nr 10 dotyczącej prowadzenia zajęć 
wpisanych w plan i program studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chodzi o zajęcia, które w kartach przedmiotu 
mają niezerową wartość w polu z liczbą godzin e-learningowych. Więcej informacji na stronie: http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury.  

 Zapraszam serdecznie na Konferencję e-Technologie w Kształceniu Inżynierów. W tym roku odbędzie się ona znów na naszej Uczelni: 
http://pg.edu.pl/etee2017. Mamy już zgłoszenia uczestników z krajów od Wielkiej Brytanii, przez Węgry po Grecję. Mamy również nadzieję na 
udział pracowników PG, tym bardziej, że pierwsi zgłoszeni uczestnicy z PG z zaakceptowanymi artykułami będą mieli sfinansowany udział w 
Konferencji przez JM Rektora prof. dr inż. hab. Jacka Namieśnika. 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do nieodpłatnego udziału w szkoleniach Fusion360: http://cnm.pg.edu.pl/fusion-360. Uczestnicy, 
którzy ukończą szkolenie otrzymają Międzynarodowy Certyfikat Autodesk. Proszę o przekazanie studentom tej informacji. 

 Przypominam, że w okresie sesji w semestrze zimowym ruszą następne edycje szkoleń dla pracowników z tworzenia i prowadzenia zajęć na 
platformie eNauczanie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://cnm.pg.edu.pl/szkolenia-dla-pracownikow-pg.  

 Od września 2016 działa zmodyfikowana strona z informacjami o e-nauczaniu prowadzonym na naszej Uczelni: http://enauczanie.pg.edu.pl/. 
W związku z dużym otwarciem na internacjonalizację procesu kształcenia niebawem będziemy poszukiwali atrakcyjnych otwartych materiałów 
edukacyjnych w języku angielskim, które będzie można zaprezentować na specjalnie do tego dedykowanej stronie www jako wizytówkę naszej 
Uczelni zachęcającą do podjęcia studiów. Jak Państwo zapewne wiedzą powstają już atrakcyjne materiały typu https://youtu.be/Jw0IJ8MKvjc 
promujące studiowanie na PG. Jeżeli chodzi o kursy (także polskojęzyczne) na uczelnianej platformie e-Nauczanie, to powstaną ich fiszki 
("teasery") - również zamieszczone na specjalnej stronie www.  

 

Jeszcze jedna dobra wiadomość z zeszłego roku: 
Na stronach NCBiR 13.12.2016 centrum to informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, że zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w odpowie-
dzi na konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Komisja rozpatrzyła 
i oceniła 177 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 62 wnioski uzyskały ocenę pozytywną a 115 wniosków uzyskało ocenę negatywną. 
Na tej krótszej liście na miejscach ex-aequo 15-19 ze 115 punktami (maksymalnie przyznano 129) znalazł się m.in. wniosek Go!Green – Inter 
Applied Chemistry Program opiewający na kwotę 716 445 PLN z czego dofinansowanie z NCBiR 694 951 PLN. Wyniki będą rozesłane do 
zainteresowanych instytucji wkrótce. Program ten na naszym wydziale koordynował i negocjował dr hab. Christian Jungnickel. Gratulujemy! 
 

Przypisy do poprzedniego numeru 
Redaktor kilkukrotnie spotkał się z zapytaniem, co oznacza słowo Anonimowy w przytoczonej w poprzednim numerze tabelce. Otóż wynika to 

wyłącznie z cech osobowych redaktora, który chcąc podkreślić, że nasi nowi studenci na kierunku ZTM/GTM nie są jeszcze najgorsi na PG, 
równocześnie nie chciał robić poruty bratniemu wydziałowi, zatem go nie nazwał. 

POSTĘPOWANIA O TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA PRZEPROWADZONE NA WYDZIALE CHEMICZNYM PG 
W ROKU 2016 (na szarym tle – pracownicy obcy) 

 

Lp IMIĘ I NAZWISKO 
DATA UCHWAŁY RW 

(wszczęcie 
postępowania) 

DATA NADANIA 
TYTUŁU 

DZIEDZINA UWAGI 

1 Dr hab. inż. Maciej BAGIŃSKI 22.04.2015 22.01.2016 Nauki chemiczne  WCh PG 

2 Dr hab. inż. Adam GROCHOWALSKI 22.04.2015 22.01.2016 Nauki  techniczne PK 

3 Dr hab. inż. Bożena ZABIEGAŁA 09.12.2015 02.12.2016 Nauki chemiczne WCh PG 
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HABILITACJE NA WYDZIALE CHEMICZNYM PG W ROKU 2016 (na szarym tle – pracownicy obcy) 
 

Lp HABILITANT 
DZIEDZINA/ 

DYSCYPLINA 
TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA 

DATA 
NADANIA 
STOPNIA 

UWAGI 

1. 
Dr inż. Stanisław 

POPIEL 
Nauki chemiczne/ 

chemia 

Badania reakcji rozkładu bojowych środków trujących 
oraz oznaczanie tych związków i produktów ich 

przemian 
13.01.2016 WAT 

2. 
Dr inż. Iwona 

GRABOWSKA 
Nauki chemiczne/ 

chemia 

Formowanie wybranych samoorganizujących się 
warstw redoks aktywnych do zastosowań w 

bioczujnikach 
02.03.2016 

IRZiBŻ 
PAN 

3. 
Dr inż. Jarosław 

PUTON 
Nauki chemiczne/ 

chemia 
Procesy jonizacji analitu i transportu jonów w 

spektrometrii ruchliwości jonów 
06.04.2016 WAT 

4 
Dr inż. Rafał 

PIĄTEK 
Nauki chemiczne/ 

biotechnologia 

Charakterystyka białek szlaku biogenezy fimbrii Dr 
uropatogennych szczepów Escherichia coli oraz 

weryfikacja skuteczności pochodnych 2-pirydonu jako 
jego inhibitorów 

08.06.2016 PG 

5 
Dr Piotr 

ROMAŃCZYK 
Nauki chemiczne/ 

chemia 

Badania elektrochemiczne procesów przenoszenia 
elektronu i reakcji następczych z udziałem związków 
koordynacyjnych i organicznych – korelacja obliczeń 

kwantowo-chemicznych z eksperymentem” 

05.07.2016 PK 

6 
Dr inż. Lucyna 

HOLEC-GĄSIOR 
Nauki chemiczne/ 

biotechnologia 

Potencjał diagnostyczny różnych form białek rekombi-
nowanych Toxsoplasma gondii uzyskanych na drodze 
biotechnologicznej w rozpoznawaniu toksoplazmozy 

u ludzi i zwierząt” 

14.09.2016 PG 

7 
Dr inż. Jacek 

CZUB 
Nauki chemiczne/ 

chemia 

Molekularne siły napędowe procesów o znaczeniu 
biologicznym – w jaki sposób metody symulacyjne 

mogą wspomóc eksperyment 
14.09.2016 PG 

8 
Dr Beata 

ZALEWSKA-
PIĄTEK 

Nauki chemiczne/ 
biotechnologia 

Analiza biochemiczna białek istotnych w patomechani-
zmie zakażeń dróg moczowych powodowanych przez 

szczepy E. coli Dr+ jako podstawa do konstrukcji 
szczepionek i projektowania innowacyjnych 

chemoterapeutyków”. 

14.09.2016 PG 

9 
Dr Katarzyna 

KAZIMIERCZUK 
Nauki chemiczne/ 

chemia 

Wpływ wiązań wodorowych (+)N-H…S(-) na aranżac-
ję cząsteczek w kryształach tiolanów amoniowych i 

imidazoliowych. Analiza strukturalna, spektroskopowa 
i teoretyczna. 

14.09.2016 PG 

10 
Dr inż. Artur 
ZIELIŃSKI 

Nauki techniczne/ 
technologia 
chemiczna 

Częstotliwościowa charakteryzacja powierzchni 
materiałów heterogenicznych z wykorzystaniem 

mikroskopii sił atomowych 
05.10.2016 PG 

11 
Dr inż. Jacek 

GĘBICKI 

Nauki techniczne/ 
technologia 
chemiczna 

Konstrukcja i parametry metrologiczne prototypów 
czujników i matryc czujnikowych do wykrywania i roz-
różniania składników gazowych mieszanin odorowych. 

30.12.2016 PG 

 
Z uwagi na znaczącą liczbę doktoratów (33) na naszym wydziale ich zestawienie ukaże się w następnym numerze biuletynu. 

 

۩ 
 


