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SIMULIA Optimization Day
2019-05-30 (czw.), godz. 9.00 – 14.00 Sala konferencyjna CI TASK (budynek WETI B, sala 346)

Z życia uczelni
Kandydaci na stanowisko Rektora PG
Komisja Wyborcza na posiedzeniu dn. 21.05.2019 r. ogłosiła ostateczną listę kandydatów na Rektora PG. O stanowisko ubiegać się będą (według kolejności alfabetycznej
nazwisk):
• prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG,
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG.
Biogramy kandydatów, ich programy wyborcze oraz szczegółowe informacje dotyczące
aktualnych wyborów zostały zamieszczone także na witrynie Wybory 2019.
UKW opublikowała również zaktualizowaną listę elektorów Uczelnianego Kolegium
Elektorów uprawnionych do głosowania w wyborach. Kandydaci na stanowisko
rektora przedstawili swoje programy wyborcze na otwartym zebraniu informacyjnym
29.05.2019 r.
Wybory odbędą się w poniedziałek, 3.06.2019 r.; nowy rektor będzie pełnić swą funkcję
do 31.08.2020 r.

Nauka
Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4
Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:
• narzędzia informatyczne w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i testów
w zajęciach tradycyjnych oraz online: 5, 10, 12.06.2019 r., w godz. 12.00–17.00;
WEBINAR odbędzie się 13.06.2019 r. o godz. 17.00 lub 14.06 godz. 9.00 (do ustalenia
z prowadzącym);
• wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej; ZMIANA TERMINU:
24.06.2019 i 25.06.2019 r., w godz. 12.00–15.00;
• wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT
(Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; ZMIANA TERMINU: 15.07.2019 i 16.07.2019 r.,
w godz. 10.00–13.00;
• nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych: 9, 10, 11.07.2019 r.,
w godz. 9.00–15.00.
Wkrótce rozpoczną się zapisy na letnią edycję kursu języka angielskiego, który odbędzie się w dn. 1–12.07.2019 r.
Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Centrum Informatyczne TASK oraz BUDSOFT
zapraszają na seminarium „SIMULIA Optimization
Day”. Więcej informacji na stronie internetowej:
https://task.gda.pl/nowosci/2019/simulia-optimization-day/
Muzyka Letniej Nocy
2019-06-15 (sob.), godz. 21.00–22.30 Dziedziniec
przed Gmachem Głównym
Drugi koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej „Muzyka Letniej Nocy”
III Debata podatkowa – problemy bezpieczeństwa
podatkowego
2019-06-18 (wt.), godz. 17.00 – 19.00
Otwarte trzecie spotkanie z cyklu „Debat podatkowych” na WZiE PG nt. praktycznych aspektów
związanych z problemami bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców.
Szkoła letnia na WCh
2019.06.24 (pon.) – 2019.06.28 (pt.)
Celem szkoły jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii
powierzchni oraz zjawisk międzyfazowych.
Letnia szkoła modernizmu na WA
2019.07.03 (śr.) – 2019.07.12 (pt.)
Program szkoły ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony
oraz popularyzacji architektury modernizmu.
Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury
danych
2019.07.06 (sob.), godz. 8.30 – 2019.07.12 (pt.),
godz. 17.00 https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/advanced-science?p_l_
id=64065205&p_v_l_s_g_id=0&
Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów
WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej
Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur
danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.

Obrona pracy doktorskiej na WETI
Dn. 11.06.2019 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Hoffmanna.
Tytuł rozprawy: „Metoda i system adaptacyjnego sterowania parametrami algorytmu
syntezy niskich częstotliwości dźwięków muzycznych”.
Promotor: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG.

Kształcenie i dydaktyka
Internetowy konkurs matematyczny dla uczniów – porozumienie z Politechniką Warszawską
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG włączyło się w realizację ogólnopolskiego „Powszechnego Internetowego Konkursu dla szkół średnich
– Matematyka”, organizowanego od 1999 r. przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane
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25.04.2019 r., inicjatorem współpracy i osobą odpowiedzialną za realizację ze strony
PG jest dr Barbara Wikieł, doc. PG, dyrektor CNMiKnO.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, głównie klas maturalnych. Jego
celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski.
Konkurs składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet, półfinału oraz
finału. Tegoroczny półfinał, odbywający się w różnych miastach w kraju, przeprowadzony został 5 kwietnia 2019 r. również na Politechnice Gdańskiej.
Zgodnie z Uchwałą Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12.12.2018 r. już od najbliższej
rekrutacji laureaci Konkursu będą przyjmowani na prawie wszystkie kierunki studiów
I stopnia na Politechnice Gdańskiej bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na
punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.
Bliższe informacje o konkursie dostępne są na stronie https://konkurs.mini.pw.edu.pl/.

Sport
Lekkoatleci obronili tytuł Akademickich Mistrzów Polski
Reprezentacja lekkoatletów z PG na Akademickich Mistrzostwach Polski, które odbyły
się w dn. 23–26.05.2019 r. w Łodzi zwyciężyła w punktacji drużynowej.
Medale indywidualnie w punktacji generalnej zdobyli:
• Paulina Borys – skok wzwyż,
• Przemysław Adamski – bieg na 200 m,
• Filip Janowski – bieg na 1500 m,
• Wojciech Makurat – rzut dyskiem,
• Wiktor Mertka – rzut oszczepem.
Szczegółowe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.
• wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open
Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie
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Pełna informacja
na stronie
https://csa.pg.edu.pl/
Aktualnościach.
Wkrótce
uruchomione
zostaną
również zapisy nawletnią
edycję kursu języka angielskiego, który odbędzie się w okresie 1–16.07.2019 r.
Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Komunikaty

ORLEN wyróżni prace badawcze pracowników jednostek naukowych
PKN
SAjachtowego
w ramach wspierania
inicjatyw naukowych ogłosił Konkurs
KursORLEN
żeglarza
2019
o nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA na najlepszą
Sekcja Żeglarska PG zaprasza na obozy szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego
pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN SA przez pracowników jednostek
do ośrodka w Iławie nad jeziorem Jeziorak. Znajduje się tam profesjonalny sprzęt do
naukowych działających na terenie Polski.
zajęć teoretycznych oraz flotylla czterech jachtów czekających na świeżych adeptów
Celem
konkursu
jest m.in.pełne
propagowanie
najlepszych
wzorców realizowania prac
żeglarstwa.
Kurs obejmuje
wyżywienie
oraz noclegi.
badawczych. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na
Koszt kursu wynosi od 699 zł dla studentów PG do 1199 zł dla pozostałych osób.
rzecz PKN ORLEN przez pracowników jednostek naukowych w okresie od
Zapisy i więcej informacji na stronie http://zagle.pg.gda.pl/.
1.07.2018–30.06.2019.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.07.2019 r. Bliższe informacje o Konkursie,
w
tymwersja
regulamin
dostępne
są na stronie https://www.orlen.pl/
w zakładce
Biuro
Nowa
systemu
Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją
(EZD)
Prasowe
(komunikat z dn. 25.04.2019 r.).
3.90.65.65
Dn. 23.05.2019 r. została zainstalowana nowa wersja systemu EZD (aktualizacja z wersji 3.81 do wersji 3.90). W związku z powyższym Zespół EZD rekomenduje, aby każdy
Obrona
pracy doktorskiej na WETI
użytkownik wyczyścił pamięć podręczną (cache) przeglądarki (Ctrl+Shift+Delete).
Dn. 11.06.2019 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
Zaktualizowana wersja systemu EZD zawiera dużą liczbę nowych funkcjonalności,
i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra
zmian i poprawek do zgłoszonych błędów. Istotne zmiany zostały przedstawione
Hoffmanna.
Tytuł
rozprawy:
i system adaptacyjnego
sterowania paramew instrukcjach,
które
znajdują„Metoda
się w repozytorium:
https://repos.pg.edu.pl/d/ka4.
trami algorytmu syntezy niskich częstotliwości dźwięków muzycznych”. Promotor:
Szczegóły
dotyczące
zmian
znajdują
sięzw.
również
prof.
dr hab.
inż. Bożena
Kostek,
prof.
PG. na stronie działowej DOAD w zakładce aktualności: https://pg.edu.pl/dzial-obiegu-i-archiwizacji-dokumentow/aktualnosci.
Pomocy w sprawie obsługi systemu udzielają pracownicy Zespołu EZD:
tel. 58 348 66 35, e-mail ezd@pg.edu.pl.

Dział Promocji / biuletyn@pg.edu.pl
 www.biuletyn.pg.edu.pl
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Komunikaty
Apel KRASP i Parlamentu Studentów RP
Obecność Polski w strukturach europejskich
i związana z tym możliwość korzystania
z programów Unii Europejskiej przyczynia się
znacząco do modernizacji polskich uczelni, a studentom i pracownikom daje nowe
możliwości rozwoju. To właśnie dzięki Unii
Europejskiej w każdym jej kraju członkowskim
polscy studenci mogą kształcić się na takich
samych zasadach i mają takie same prawa jak
obywatele tego kraju.
Jest niezwykle istotne, aby Polska, świadoma
swojej roli w Unii Europejskiej, korzystała
z przysługujących jej praw, a obywatele
czynnie brali udział w kreowaniu kierunków
rozwoju Europy. Jako członkowie polskiego
społeczeństwa mamy możliwość udziału
w wyborach bezpośrednich do jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jaką jest
Parlament Europejski. Zadaniem Parlamentu
jest współdecydowanie o większości aktów
prawnych uchwalanych w Unii i dotyczących
jej państw członkowskich, odnoszących się
m.in. do szkolnictwa wyższego.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej zwracają się zatem do wszystkich obywateli naszego kraju, a zwłaszcza do członków
wspólnoty akademickiej – studentów i pracowników uczelni, z apelem o powszechny udział
w nadchodzących wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Niech nie pozostanie nam –
Polakom – obojętny rozwój i nasza przyszłość.
Oddajmy swój głos.
Dominik Leżański
Przewodniczący PSRP

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP

