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Kolejne posiedzenie RW odbędzie się 5 listopada 
(wtorek) o godzinie 13:15 w Sali 112/113 w budyn-
ku Chemii A. 

 

Z życia Wydziału 

Życzenia Pani Dziekan 

Z okazji przypadającego dzisiaj Święta Edukacji Narodowej, składam wszystkim 
nauczycielom akademicki Wydziału Chemicznego PG serdeczne życzenia widocznych 

efektów swojej działalności edukacyjnej, wiele satysfakcji z tego powodu a także wszelkiej 
pomyślności w innych dziedzinach i w życiu osobistym 

Dziekan Wydziału Chemicznego PG 

Prof. dr hab inż. Agata Kot-Wasik 

Akredytacja międzynarodowa ECTN kierunku Chemia 

Po pewnych zawirowaniach, w dniu 17 października br. dojdzie do wizyty komisji akre-
dytacyjnej European Chemistry Thematic Network na naszym wydziale. W jej skład wcho-
dzić będą: profesor Reiner Salzer (TU Dresden, chemia analityczna), profesor Gergely Toth 
(Eötvös Loránd University, Budapest, chemia teoretyczna i matematyczna) oraz profesor 
Artur Michalak (UJ, Kraków, chemia teoretyczna). 

W trakcie wizyty ma dojść do spotkania komisji z nauczycielami akademickim prowa-
dzącymi zajęcia na kierunku Chemia o godzinie 10:45 w sali 112 Chemia A. Redaktor, który 
akredytację tę „załatwia” jako jedną z ostatnich swoich akcji na rzecz Wydziału, zaprasza 
w imieniu Pani Dziekan Kot-Wasik i Pani Prodziekan Pladzyk wszystkich prowadzących, 
którzy otrzymali już zaproszenia e-mailem. Bardzo też proszę o powiadomienie przez nich 
swoich asystentów i współpracowników i przybycie do sali 112. Z góry dziękujemy. 

W najbliższych miesiącach czeka nasz Wydział jeszcze wiele akredytacji (PKA), ponieważ 
daty ważności dotychczasowych się zbiegły. Są one, ku satysfakcji redaktora, objęte 
wyłącznym zainteresowaniem i odpowiedzialnością Pani Prodziekan Agnieszki Pladzyk, 
która również apeluje do NA o odsyłanie swoich danych zgodnie z rozsyłanymi drogą mailo-
wą prośbami. 

Doktoraty wdrożeniowe na Wydziale Chemicznym PG 

Znamy wyniki 3 edycji programu "Doktorat wdrożeniowy". Jego celem jest stworzenie wa-
runków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W skali kraju 
złożono 52 wnioski, które zostały ocenione pod względem formalnym przez Ministra NiSW 
a merytorycznym przez powołany w tym celu Zespół doradczy. Ocenę pozytywną otrzymało 
48 wniosków. Nasz Wydział otrzymał pozytywną ocenę i przyznano nam aż 16 miejsc. 

Głównym autorem tegorocznego, jak i zeszłorocznego sukcesu jest prof. dr hab. inż. Kazi-
mierz Darowicki, Pełnomocnik Dziekana ds. Doktoratu Wdrożeniowego, który koordynował 
prace związane z projektem. Profesorowi i wszystkim biorącym udział w przygotowaniach do 
projektu składamy serdeczne podziękowania i gratulacje. 

Szczegółowe wyniki I etapu konkursu w ramach 3. edycji programu „Doktorat wdrożenio-
wy”, ogłoszonego komunikatem MNiSW z dnia 29 maja 2019 o ustanowieniu programu i na-
borze wniosków znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-
wynikow-i-etapu-konkursu-w-ramach-iii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy-
ogloszonego-komunikatem-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-
o-ustanowieniu-programu-i-naborze-wnioskow. 

Ku większej chwale naszego Wydziału 

EMQAL redivivus 

Z przyjemnością informuję, że program EMQAL – Erasmus Mundus Master in Quality in 
Analytical Laboratories będzie kontynuowany. Po dwóch zakończonych niepowodzeniem 
próbach w ostatnim konkursie projekt uzyskał dofinansowanie i będzie istniał jako EMQAL 3. 
Tym razem koordynatorem programu będzie Uniwersytet w Bergen (Norwegia). W poprzed-
nich dwóch edycjach kordynatorami były odpowiednio – Uniwersytet Algarve (Portugalia) 
i Uniwersytet w Barcelonie. To naprawdę wielki sukces konsorcjum. Projekt uzyskał 87 pkt 
w 100 punktowej skali i został zakwalifikowany do finansowania jako jeden z 44 projektów. 
Wyniki można znaleźć pod: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2019_emjmd_-
_web_selection_results.pdf. Koordynatorem projektu ze strony PG jest prof. dr hab. inż. Piotr 
Konieczka z Katedry Chemii Analitycznej. Serdeczne gratulacje! 

Studia magisterskie w ramach projektu EMQAL to studia dwuletnie (120 pkt ECTS), 
realizowane jako studia o wspólnym dyplomie. Pierwszy rok studiów to zajęcia w jednej 
z czterech uczelni – tzw. „host University” (Algarve, Bergen, Barcelona, Gdańsk), cyklicznie 
zmienianym. PG będzie pełniła tę rolę w r. ak. 2021/22. Zajęcia pierwszego roku studiów 
realizowane są także przez pracowników Wydziału. Drugi rok studiów jest przeznaczony na 
realizację pracy dyplomowej i trzymiesięcznego stażu w laboratorium akredytowanym. 

Profesor Janusz Rachoń przewodniczącym Rady Naukowej IChO PAN 

Rada Naukowa Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
wybrała profesora Janusza Rachonia (KChO) na przewodniczącego w kadencji 2019-22. 
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy osiągnięcia dużej satysfakcji z działalności na tym 
nowym stanowisku. 

Pecunia non ollet, czyli Chitone sp. z o.o. pozyskała ponad 26 mln PLN dotacji 

Spółka spin-out Politechniki Gdańskiej, Chitone sp. z o.o., pozyskała ok. 5,5 mln zł finan-
sowania na prace B+R w ramach konkursu NCBiR „Szybka ścieżka” na rozwój technologii 
ChitoVelum® Pro – opatentowanej metody rozpuszczania chitozanu przy użyciu kwasu 
węglowego. Dodatkowo spółka sfinalizowała rozmowy z inwestorem prywatnym, który na 

Obrony prac doktorskich 

21.10.2019 o godzinie 14:15 w Minicentrum 
Konferencyjnym Wydz. Chem. PG odbędzie się 
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Piotra 
Maślewskiego. Tytuł rozprawy: „Homo- i hetero-
leptyczne związki koordynacyjne metali przejś-
ciowych z pochodnymi imidazolu, ze szczególnym 
uwzględnieniem 4(5)-(β-hydroksyetylo)imidazolu 
– badania strukturalne i spektroskopowe w ciele 
stałym i roztworze”. Promotor: dr hab. inż. Anna 
Dołęga (PG) Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Ła-
komska (UMK Toruń), dr hab. Aleksandra Dąb-
rowska (UG). 

25.10.2019 o godzinie 13:15 w sali 112, budynek 
Chemia A Wydz. Chem. PG odbędzie się pub-
liczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Klaudii 
Kosek. Tytuł rozprawy: „Ocena stopnia zanie-
czyszczenia wód Arktyki Europejskiej i jego wpły-
wu na występowanie wybranych grup mikroorga-
nizmów”. Promotor: prof. dr hab. inż. Żaneta Pol-
kowska (PG); Promotor pomocniczy: dr hab. Kata-
rzyna Jankowska (PG); Recenzenci: dr hab. Doro-
ta Górniak (UWM Olsztyn), dr hab. Ksenia Pazdro 
(Instytut Oceanologii PAN). 
_______________________________________ 

Znów pecunia, czyli ekstra dofinanso-
wanie na rozbudowę budynku Chemia C 

Politechnika Gdańska otrzymała 656 000 PLN 
dodatkowego dofinansowania dla projektu „Roz-
budowa i przebudowa budynku 'Chemia C' Wydz. 
Chem. PG dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwo-
ju technologii w produkcji, przesyle, dystrybucji 
i zużyciu energii i paliw”, współfinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego. Inwestycja, w ramach któ-
rej powstały nowoczesne sale dydaktyczne i labo-
ratoria została zakończona rok temu.  

Uroczyste przekazanie symbolicznego czeku 
odbyło się 4 października br. w gabinecie 
Marszałka Województwa Pomorskiego Pana 
Mieczysława Struka. Ze strony PG obecny był JM 
Rektor prof. Krzysztof Wilde, czł. kores. PAN i Pro-
dziekan ds. współpracy i rozwoju Wydz. Chem. 
PG, pani prof. dr hab. inż. Ewa Klugmann-Ra-
dziemska. 

Dr hab. inż. Christoph Jungnickel 
pełnomocnikiem rektora ds. współpracy 
z chińskimi instytucjami naukowo-dy-
daktycznymi 

W miarę jak środek ciężkości współpracy z chiń-
skimi instytucjami naukowo-dydaktycznymi prze-
nosił się z WZiE na inne wydziały, tak 
pełnomocnikiem rektora do tych spraw został 
kolega z naszego Wydziału – dr hab. inż. Ch. 
Jungnickel – prof. PG. W tym charakterze towarzy-
szył on JM Rektorowi PG podczas uroczystości 
zorganizowanej przez Konsulat Generalny Chiń-
skiej Republiki Ludowej z okazji 70. rocznicy pow-
stania ChRL oraz nawiązania przez Polskę sto-
sunków dyplomatycznych z tym państwem, która 
odbyła się w gdańskim hotelu Hilton. 

Prof. Wilde rozmawiał z konsul generalną Zhao 
Xiuzhen o kwestiach związanych ze współpracą 
pomiędzy PG a uczelniami z ChRL. PG na pod-
stawie umów ramowych oraz umów o podwójnym 
dyplomowaniu współpracuje obecnie z 14 uczel-
niami na terenie Chin. 

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-i-etapu-konkursu-w-ramach-iii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy-ogloszonego-komunikatem-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-i-naborze-wnioskow
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-i-etapu-konkursu-w-ramach-iii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy-ogloszonego-komunikatem-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-i-naborze-wnioskow
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-i-etapu-konkursu-w-ramach-iii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy-ogloszonego-komunikatem-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-i-naborze-wnioskow
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-i-etapu-konkursu-w-ramach-iii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy-ogloszonego-komunikatem-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-i-naborze-wnioskow
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2019_emjmd_-_web_selection_results.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2019_emjmd_-_web_selection_results.pdf


mocy umowy o wartości ponad 21 mln zł sfinansuje wieloletni program inwestycyjny. Techno-
logia została opracowana przez liderów zespołu Chitone na naszym Wydziale, o czym 
kilkukrotnie pisaliśmy już w Biuletynie. 

Chitone sp. z o.o. jest spółką spin-out założoną przez zespół naukowców z PG, pracu-
jących wcześniej pod nazwą AG Medica. Na początku 2019 r. spółka wraz z Politechniką 
Gdańską otrzymała nagrodę w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości w kategorii 
„Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy”. W ramach nagrody spółka 
uzyskała grant w wysokości 100 000 zł, który planuje wykorzystać m.in. na działania promo-
cyjne. Głównymi twórcami technologii pozyskiwania hydrożeli chitozanowych (ChitoVelum® 
oraz ChitoVelum® PRO) są dr inż. Grzegorz Gorczyca, dr hab. Robert Tylingo i dr hab. Piotr 
Szweda. 

Aktualnie spółka wprowadza na rynek kolejne produkty do pielęgnacji skóry oparte 
o formułę ChitoVelum® pod marką Chitosan. Są one dostępne w uruchomionym niedawno 
sklepie internetowym. Firma kieruje swoją ofertę do wymagających klientów, którzy poszu-
kują produktów o naturalnym i wyjątkowo bezpiecznym składzie. 

Innowacyjna metoda rozpuszczania chitozanu przy użyciu kwasu węglowego ma również 
zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym. W ramach finansowania z programu NCBiR 
„BRIdge Alfa” spółka prowadzi prace nad jadalną otoczką przedłużającą świeżość produktów 
spożywczych, takich jak owoce, ryby czy warzywa. Poprzez swój unikatowy skład otoczka 
będzie w 100 % naturalna, zaś jej zastosowanie ma spowolnić tempo utraty wody oraz 
chronić produkty przed zakażeniem bakteriami i grzybami w trakcie transportu i magazyno-
wania. Otoczka będzie łatwa w aplikacji i całkowicie jadalna, a może doprowadzić do 
zmniejszenia marnotrawstwa żywności – mówi dr hab. inż. Robert Tylingo, dyrektor ds. 
technologii Chitone sp. z o.o. 

Stypendia na pobyt badawczy we Francji/Bourses de séjour de recherche 
en France 

Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na pobyt badawczy we Francji dla nau-
kowców pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy w 2020 roku chcą spędzić od 
jednego do trzech miesięcy we francuskiej instytucji badawczej. Wnioski można składać do 
6 listopada 2019. Przy tym: 

 pobyt badawczy musi odbyć się między 01.01.2020 a 31.12.2020 

 wysokość stypendium: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji  

Szczegóły na: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy. 
 

 

https://bit.ly/2msr2oA
https://www.chitosan.pl/
https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy

