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Dr inż. Sławomir Jerzy Ambroziak odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy, na wniosek wojewody pomorskiego, za zasługi na rzecz 
honorowego krwiodawstwa dr inż. Sławomir Jerzy Ambroziak, pracownik Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Bliższe informacje na stronie https://eti.pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności. 

Eurostat EMOS Label dla WZiE
Wydział Zarządzania i Ekonomii PG otrzymał 7.02.2019 r. certyfikat European Master in Official 
Statistics Label przyznany przez Eurostat / European Statistical System Committee (ESSC). 
Oznacza to uruchomienie dla studentów II stopnia kierunku analityki gospodarczej specjalnej 
ścieżki kształcenia certyfikowanej i wspieranej przez Eurostat.
Certyfikat traci ważność w 2023 r. Opiekunem programu z ramienia WZiE jest dr Aneta Sobie-
chowska-Ziegert. 

Hydrożele chitozanowe ChitoVelum PRO uznane za Polski Produkt Przyszłości
Zespół AG medica, przekształcany w Chitone sp. z o.o., wraz z Politechniką Gdańską otrzymał 
nagrodę w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości w kategorii „Produkt przyszłości 
jednostki naukowej i przedsiębiorcy” za hydrożele chitozanowe ChitoVelum.
– Zastosowanie chitozanu w produkcji kosmetyków jest rozwiązaniem przełomowym. Jako 
materiał występujący w przyrodzie ma on olbrzymią przewagę nad wszelkimi substancjami 
syntetycznymi. Cieszę się, że opracowana na Politechnice Gdańskiej technologia jego pozy-
skiwania została dostrzeżona i doceniona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
– mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.
Wyniki konkursu można znaleźć na stronie https://www.parp.gov.pl/ w Aktualnościach.  
Więcej informacji na temat nagrodzonego produktu znajduje się na stronach chitone.pl,  
chitozannaturalny.pl oraz na Facebooku. 

Wynalazek z PG pozwoli wytworzyć ekologiczne produkty jednorazowego 
użytku
Innowacyjna kompozycja polimerowa służąca do produkcji m.in. ekologicznych sztućców 
jednorazowego użytku, podlegających recyklingowi organicznemu, została opracowana w Ka-
tedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG. 
– Odpowiedni dobór rodzaju i ilości modyfikatora skrobi termoplastycznej oraz jej kompozycji 
z PLA, zapewnia materiał o pożądanej przetwarzalności oraz podatności na kompostowanie, 
a także o odpowiednich właściwościach fizyko-mechanicznych produktów gotowych – dodaje 
prof. Helena Janik, kierownik zespołu badawczego.
Więcej o technologii na stronie internetowej PG w zakładce Aktualności.

Czat z rektorem PG na Facebooku
Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej PG na szósty czat z prof. Jackiem 
Namieśnikiem. Rektor Politechniki Gdańskiej odpowie na pytania użytkowników Facebooka 
we wtorek, 26.02.2019 r.
Czat będzie znakomitą okazją, by zapytać prof. Namieśnika o kwestie związane z wejściem 
w życie Ustawy 2.0, plany uczelni na najbliższe miesiące, a także jego zainteresowania nauko-
we i nie tylko.
Zgodnie z tradycją tego wydarzenia, czat rozpocznie się o 7.30 rano. Na profilu Politechniki 
Gdańskiej w serwisie Facebook o tej porze zostanie opublikowany post, pod którym można 
będzie zadawać prof. Jackowi Namieśnikowi pytania. Na powtarzające się pytania opublikowa-
na zostanie jedna, wspólna odpowiedź. Czat zakończy się o godzinie 8.30.
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Prezentacje w ramach przedmiotu projekt 
grupowy
2019.02.21 (czw.), 09.15–11.00
Podczas inauguracji studiów II stopnia odbędzie 
się prezentacja projektów zrealizowanych  
w ramach przedmiotu projekt grupowy.

Mikroplastik – wielki problem?
2019.02.21 (czw.), 18.00–19.30 
Politechnika Otwarta zaprasza na pierwsze 
spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O mikropla-
stikach, zagrożeniach z nimi związanych oraz 
o jakości wody i sposobach jej poprawy opowie-
dzą eksperci. 
https://pg.edu.pl/otwarta/

Czat z Rektorem Politechniki Gdańskiej
2019.02.26 (wt.), 07.30–08.30
Zapraszamy całą społeczność akademicką PG na 
szósty czat z prof. Jackiem Namieśnikiem.  
Rektor PG będzie odpowiadał na pytania użyt-
kowników Facebooka we wtorek, 26.02.2019 r.

Wernisaż wystawy
2019.03.06 (śr.), 16.00–17.00, Gmach Główny, hol
Wystawa poświęcona brytyjskiej działaczce 
charytatywnej Sue Ryder. Wystawa potrwa do 
19.03.2019 r.

VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny
2019.03.09, godz. 11.00 – 2019.03.10, godz.18.00 
Gmach Główny, Aula 
Rektor i Politechnika Otwarta zapraszają na 
VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chó-
ralny: 9.03.2019 r. (sobota), godz. 11.00 – prze-
słuchania; 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 16.00 
– koncert galowy.
http://www.gdanskfestival.pl/indexpl.html

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów
2019.09.19– 2019.09.20 , VI edycja Konferencji 
eTEE
Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo
-Hutnicza organizują VI Krajową Konferencję 
„e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Celem 
konferencji jest popularyzacja najnowszych 
technologii w edukacji inżynierskiej.
https://pg.edu.pl/etee2019/

✉ Dział Promocji / biuletyn@pg.edu.pl  
  www.biuletyn.pg.edu.pl
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Prof. Janusz Datta w RN Centrum Materiałów Polimerowych  
i Węglowych PAN
W dniu 8.01.2019 r. prof. dr hab. inż. Janusz Datta z Katedry Technologii Polimerów 
Wydziału Chemicznego PG został powołany w skład Rady Naukowej Centrum Materia-
łów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. 

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Erasmus+
•	 przedmiot i cel dofinansowania:

– promowanie wspólnych europejskich wartości, wskazanych w artykule 2 Trak-
tatu o Unii Europejskiej, oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości poprzez łą-
czenie nowej generacji Europejczyków, zdolnych do współpracy i pracy w ramach 
różnych europejskich i globalnych kultur, w różnych językach i ponad granicami, 
sektorami i dyscyplinami akademickimi,

– osiągnięcie znaczącego postępu w obszarze jakości, wydajności, atrakcyjno-
ści i międzynarodowej konkurencyjności europejskich instytucji szkolnictwa 
wyższego oraz wspieranie europejskiej gospodarki, zatrudnienia, kultury 
i dobrobytu opartych na wiedzy poprzez najlepsze wykorzystanie innowacyj-
nych metod pedagogicznych;

•	 nabór wniosków trwa do 28.02.2019 r.;
•	 więcej informacji na stronie konkursu;
•	 osoba do kontaktu: Patryk Żyła, Dział Projektów. 

 

Konkurs w ramach programu POIR 4.1.4 Projekty Aplikacyjne
•	 przedmiot i cel dofinansowania: realizacja projektów, które obejmują badania 

przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Do konkursu przystąpić 
może wyłącznie konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej 1 jednostka 
naukowa oraz co najmniej 1 przedsiębiorstwo. Instytucja nadzorująca konkurs 
– NCBR;

•	 nabór wniosków w dwóch rundach: 4–31.03.2019 oraz 1–30.04.2019 r.;
•	 terminy składania wniosków w Dziale Projektów: I runda – do 22.03.2019; 

II runda – do 23.04.2019 r.;
•	 osoba do kontaktu Aleksandra Meksuła, Dział Projektów;
•	 więcej informacji na stronie NCBR. 

 

NAWA – II edycja programu Polskie Powroty
•	 program adresowany do polskich naukowców pracujących w zagranicznych 

instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie 
chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą 
lub włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach nauko-
wych;

•	 nabór wniosków trwa do 7.05.2019 r. do godz. 15.00;
•	 dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 30.04.2019 r.;
•	 więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/

ogloszenie;
•	 osoby do kontaktu: Kamila Szydłowska, Beata Kucharska, Dział Projektów.

NAWA – II edycja programu PROM
•	 NAWA ogłasza nabór wniosków o udział w Programie PROM –Międzynarodo-

wa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej;
•	 celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akade-

mickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez wymianę 
stypendialną;

•	 nabór wniosków trwa do 9.05.2019 r. do godz.15.00;
•	 dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 30.04.2019 r.;
•	 więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/

ogloszenie;
•	 osoby do kontaktu Kamila Szydłowska, Beata Kucharska Dział Projektów.

Nauka

Komunikaty
Oferta Santander Universidades dla pracowników
Santander Universidades to kluczowy program społecznej 
odpowiedzialności Grupy Santander. Wspiera on rozwój 
globalnej sieci współpracy uczelni z biznesem. W Polsce 
program ten prowadzi i rozwija Santander Bank Polska SA, 
który przygotował specjalne warunki, które wzbogacają 
standardową ofertę o kilka elementów. Propozycja dotyczy 
zarówno codziennego bankowania, pomocnych funkcji 
podczas wyjazdów zagranicznych, jak również atrakcyjnych 
warunków produktów kredytowych.
Szczegóły dostępne są na stronie www.pg.edu.pl w zakładce 
Pracownicy j Oferty dla pracowników oraz w Placówce  
Santander Universidades, Gmach B (parter), pon.–pt., 
w godz. 9.00–17.00. Osoba do kontaktu: Mariola Piskorska, 
tel. +48 665 617 682.

Wystawa „Sue Ryder. Życie dla ludzi”
Dnia 6.03.2019 r. o godz. 16.00 w holu Gmachu Głównego 
PG odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej brytyjskiej 
działaczce charytatywnej Sue Ryder.
W czasie II wojny światowej Sue Ryder pracowała w polskiej 
sekcji brytyjskiego Zarządu Operacji Specjalnych (S.O.E.). 
Współpracowała z Cichociemnymi, w sierpniu 1944 r. organi-
zowała zrzuty broni dla walczącej Warszawy. Po zakończe-
niu wojny, w hołdzie jej ofiarom, założyła międzynarodową 
fundację niosącą pomoc cierpiącym na całym świecie.
Organizatorem wystawy jest warszawskie Muzeum Sue 
Ryder. Wystawa potrwa do 19.03.2019 r.

Karnety na basen
Centrum Sportu Akademickiego PG informuje, że od 
18.02.2019 rozpocznie się sprzedaż karnetów na basen dla 
pracowników, studentów oraz doktorantów PG. Informacje 
o terminach i cenach udostępniono na stronie  
http://csa.pg.edu.pl w zakładce Aktualności.

Mikroplastik – wielki problem?
Politechnika Otwarta zaprasza na pierwsze spotkanie z cy-
klu #CiekawiNauki. O mikroplastikach, zagrożeniach z nimi 
związanych oraz o jakości wody opowiedzą eksperci:  
prof. Marek Biziuk z Wydziału Chemicznego PG oraz Ryszard 
Gajewski, prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o. Wyda-
rzenie odbędzie się 21.02.2018 r. o godz. 18.00 na Dziedzińcu 
Jana Heweliusza Politechniki Gdańskiej.
Prelegenci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania słucha-
czy. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie  
www.pg.edu.pl/otwarta.

VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny
Już po raz ósmy, w dniach 9–10.03.2019 r. w Gdańsku odbę-
dzie się Międzynarodowy Festiwal Chóralny. Udział w festi-
walu zapowiedziały chóry z Islandii, Finlandii, Estonii, Rosji, 
Litwy, Łotwy, Austrii, Czech, Niemiec i Polski.
Chóry rywalizować będą w czterech kategoriach: chóry mie-
szane, chóry męskie i żeńskie, chóry młodzieżowe oraz chóry 
kameralne. Koncerty towarzyszące festiwalowi będą się 
odbywać w: Ratuszu Staromiejskim, Domu Zarazy w Oliwie, 
Kościele św. Katarzyny i Kościele pw. bł. Urszuli Ledóchow-
skiej.
Koncert galowy połączony z wręczeniem nagród odbędzie 
się 10.03.2019 r. o godz. 16.00 w Auli Gmachu Głównego 
Politechniki Gdańskiej.
Wydarzenie objęte jest patronatem Rektora PG. Wstęp na 
wszystkie koncerty jest wolny. Szczegółowe informacje 
podano na stronie Politechniki Otwartej.

Politechnika Otwarta


