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Kolejne posiedzenie RW odbędzie się 4 VI (wto-
rek) o godzinie 13:15. 

 

Z życia Wydziału 

Konkurs na pracę dyplomową z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych. 

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw 
sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny 
na stronach: www.pzpts.pl. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 IX 2019 r. 

Nagroda w konkursie wynosi 5 000 złotych, a termin jego rozstrzygnięcia to 15 XII 2019 r. 
Formularz zgłoszenia można znaleźć w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem 
należy przedłożyć: 
 jednostronne streszczenie pracy; 
 potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyp-

lomu magistra wydane przez uczelnię (Dziekanat), 
 opinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub 

recenzji w konkursie. 

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: 
office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres: Polski Związek Przetwórców 
Tworzyw Sztucznych, 00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3. Można też tam uzyskać 
wszelkie informacje dotyczące konkursu: tel. 603 626 656; e-mail: office@tworzywa.org.pl. 

Promujemy nowatorskie rozwiązania dla tworzyw sztucznych, nowatorskie technologie 
i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych, upowszechniamy wiedzę na temat 
tworzyw sztucznych, staramy się rozwijać zainteresowania młodzieży akademickiej proble-
matyką wykorzystania tworzyw sztucznych. Zachęcamy dyplomantów i ich promotorów do 
aktywności w tym zakresie! 

Odeszli od nas 

20 kwietnia 2019 roku odeszła od nas w wieku 89 lat dr inż. Iga (Ina?) Bratkowska, wie-
loletnia pracowniczka Wydziału Chemicznego, ówczesnych Zakładu i Katedry Technologii 
Tłuszczów. Pracę doktorską pt. „Przemiany barwników grupy chlorofilu podczas autooksy-
dacji oleju rzepakowego” wykonała (1968) pod kierunkiem prof. Henryka Niewiadomskiego, 
a recenzentami byli ówcześni prof. A. Rutkowski i doc. E. Borowski. Cześć jej pamięci! 

4 maja 2019 roku zmarła w wieku 55 lat Teresa Kozłowska, pracownik obsługi Wydziału 
Chemicznego w latach 2011-2019. Żegnamy zmarłą Koleżankę 

Seminarium w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności 
poświęcone pamięci profesora Damazego J. Tilgnera 

Pani dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, kierownik KChTiBŻ zaprasza w imieniu Katedry oraz 
Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności na spotkanie poświę-
cone prof. Damazemu Jerzemu Tilgnerowi (1904-1997). Odbędzie się ono w dniu 16 maja 
(czwartek) o godzinie 16:00 w Minicentrum Konferencyjnym „Luwr”. Na spotkaniu omówiony 
zostanie regulamin przyznawania nagrody im. prof. Tilgnera producentom żywności naszego 
regionu. Dyskusję nad regulaminem poprzedzą dwie prezentacje. Pierwsza z nich będzie 
obejmowała dorobek naukowy Pana Profesora, który zaprezentuje prof. Zdzisław Sikorski, 
druga zaś będzie dotyczyć wątku wyrzucenia Pana Profesora z Politechniki Gdańskiej, 
o czym opowie red. Jan Jakubowski. Dyskusję nad samą nagrodą poprowadzi p. Bogdan 
Kwapisiewicz, prezes Kapituły Kulinarnej Gdańskie Smaki. Dla zachęty do uczestnictwa 
w spotkaniu przypomnijmy dewizę profesora "Tylem wart, ilem stworzył". 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców – nabór wniosków 

Do dnia 31 maja br. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukow-
ców. Zgodnie z definicją ustawy (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) młodym naukow-
cem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: 

 jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo 

 posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona 
w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akade-
mii Nauk lub instytucie naukowym PAN.  

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie ma-
cierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzi-
cielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie Pra-
cy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo 
okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku 
z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. 

Wniosek przygotowuje się w systemie ZSUN/OSF, a następnie przesyła się na elektro-
niczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu 
ePUAP. Osobą uprawnioną do składania wniosku o stypendium jest rektor Uczelni (lub 
upoważniony prorektor). Za podpisanie elektroniczne wniosku oraz wysyłkę przez ePUAP 
będzie odpowiedzialny Dział Spraw Naukowych. 

Wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy udostępnić do wglądu Działowi Spraw 
Naukowych (redaktor pomocniczy -> zarejestrowany użytkownik OSF -> login: dobn123). 

Wnioski należny przygotować w systemie OSF najpóźniej do 28 maja br. Kwestie przyz- 

Obrony prac doktorskich 

06.05.2019 o godzinie 11:15 w Sali 112, budy-
nek Chemia A Wydz. Chem. PG odbyła się pub-
liczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Justyny 
Doroszuk. Tytuł rozprawy: „Opracowanie dogod-
nej metody tworzenia wiązań S-C o hybrydyzacji 
atomu węgla sp oraz sp2”. Promotor: prof. dr hab. 
inż. Dariusz Witt (PG); Recenzenci: dr hab. Jaros-
ław Romański, prof. UŁ (UŁ), dr hab. inż. Marek 
Stankevič, prof. UMCS (UMCS Lublin). 

08.05.2019 o godzinie 11:15 w Sali 112, budy-
nek Chemia A Wydz. Chem. PG odbyła się pub-
liczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksan-
dry Ziółkowskiej. Tytuł rozprawy: „Synteza kom-
pleksów β-diketiminowych oraz PNP tyta-nu(III) 
i tytanu(IV) z ligandem fosfanylofosfidowym i fos-
fanylofosfinidenowym. Badanie reaktywności β-
diketiminowych kompleksów tytanu(III) z ligan-
dem fosfanylofosfidowym”. Promotor: prof. dr hab. 
inż. Jerzy Pikies (PG), Promotor pomocniczy: dr 
inż. Łukasz Ponikiewski (PG); Recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Antoni Pietrzykowski (PW), prof. dr hab. 
inż. Paweł Kafarski (PWr). 

17.05.2019 o godzinie 12:00 w Sali 112, budy-
nek Chemia A Wydz. Chem. PG odbędzie się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mate-
usza Musiejuka. Tytuł rozprawy: „Opracowanie 
nowej metody syntezy niesymetrycznych disulfa-
nów winylowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. 
Dariusz Witt (PG), Recenzenci: prof. dr hab. Józef 
Drabowicz (CBMiM PAN Łodź) prof. dr hab. Ja-
rosław Lewkowski (Uniwersytet Łódzki). 

24.05.2019 o godzinie 09:00 w Sali 112, budy-
nek Chemia A Wydz. Chem. PG odbędzie się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jana Licy. 
Tytuł rozprawy: „Mielotoksyczna i stadialnie spe-
cyficzna aktywność antrapirydazonów”. Promo-
torzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski, 
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (PG); Recen-
zenci: prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (UM 
Lublin), dr hab. Maria Bieniaszewska (GUMed). 
_______________________________________ 

Stypendia dla młodych naukowców, c.d. 

nawania tych stypendiów reguluje rozporządzenie 
Ministra NiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie 
stypendiów ministra właściwego do spraw NiSW 
dla studentów i wybitnych młodych naukowców 
(http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/658/1). 

UWAGA! W bieżącej edycji nie jest wymagana 
zgoda Rady Wydziału. W roku 2019 przewiduje się 
również możliwość złożenia wniosków o przyzna-
nie stypendiów w dodatkowym terminie – od dnia 
1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

W przypadku pytań dodatkowe informacje moż-
na uzyskać na drodze mailowej lub telefonicznej 
u pani Małgorzaty Makowieckiej w Dziale Spraw 
Naukowych PG. (Gmach B, pok. 602; tel.: 58 348 
66 49; kom: 797 307 174; malmakow@pg.edu.pl. 

Stypendium Fundacji FOSTER 

Fundacja FOSTER informuje, że na semestr let-
ni przyznała stypendium w wysokości 600 PLN 
miesięcznie Panu Kamilowi Feliksowi Bartniczu-
kowi. Serdecznie gratulujemy! 

Msza w intencji ś.p. JM Rektora 

Informujemy, że msza w intencji ś.p. prof. Jacka 
Namieśnika odbędzie się 17 maja br. o godzinie 
9:00 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. 
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