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Minister Piotr Naimski gościem forum energetycznego na PG
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu do spraw 
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, minister Piotr Naimski weźmie udział 
w forum „Polityka Energetyczna Polski” odbywającym się na Politechnice Gdańskiej 
16.11.2017 r. Uczestniczyć w nim będą również przedstawiciele kluczowych pomorskich 
przedsiębiorstw związanych z sektorem energetycznym.

Forum poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu kraju jako jednemu z podstawo-
wych warunków stabilnego rozwoju gospodarki rozpocznie się o godz. 11.15 w Auli  
w Gmachu Głównym PG. Założenia nowej polityki energetycznej Polski przedstawi mini-
ster Piotr Naimski, następnie głos zabiorą przedstawiciele firm z branży energetycznej. 
Po ich wystąpieniach przewidziana jest dyskusja.

Na forum „Polityka Energetyczna Polski” organizowane w ramach Politechniki Otwartej 
zapraszają Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej. Sponsorem wydarzenia jest Polska 
Grupa Energetyczna. Wydarzenie ma charakter otwarty. Wstęp wolny.

Sesja Naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Edmunda Wittbrodta
Prof. Edmund Wittbrodt, wybitny specjalista z zakresu mechaniki, budowy i eksplo-
atacji maszyn, rektor Politechniki Gdańskiej w l. 1990–1996, senator RP w l. 1997–2015, 
minister edukacji narodowej w l. 2000–2001, od 2016 r. prezes Zrzeszenia Kaszubsko- 
Pomorskiego obchodzi w tym roku 70. urodziny. Z tej okazji 17.11.2017 r. na naszej uczelni 
odbędzie się Sesja Naukowa z udziałem znakomitych polskich badaczy. Patronat hono-
rowy nad Sesją objął rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Szczegółowe informacje na temat Sesji można znaleźć na https://pg.edu.pl/jubileusz_
prof_wittbrodt/program-sesji.

Wicepremier Jarosław Gowin gościem honorowym uroczystego  
posiedzenia Senatu PG
Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenie Absolwentów PG i Samorząd Stu-
dentów PG zapraszają na uroczyste otwarte posiedzenie Senatu PG, które rozpocznie 
się 22.11.2017 r. o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym. Uroczystość poświęcona będzie 
jubileuszom organizacji akademickich Politechniki. Jej honorowym gościem będzie 
wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W tym roku obchodzimy 95-lecie Akademickiego Związku Sportowego, 85-lecie Akade-
mickiego Związku Morskiego, 60-lecie Parlamentu Studentów PG, 60-lecie Studenckiej 
Agencji Radiowej oraz 30-lecie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. 
Podczas posiedzenia Senatu mowa będzie też o 60-leciu przedsiębiorczości studenckiej, 
a także o 40. rocznicy powstania Studenckich Komitetów Solidarności.

O organizacjach studenckich i absolwenckich świętujących właśnie swoje jubileusze 
można przeczytać na stronie pg.edu.pl/sapg/historia.
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Posiedzenie Senatu PG
2017.11.15 (śr.), godz. 13.15

Sala Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu PG
2017.11.22 (śr.), godz. 11.15

Aula PG

Przeżyjmy wspólnie Dzień Niepodległości
2017.11.10 (pt.)

Gmach Główny

https://www.pg.edu.pl/pg-otwarta/

Wspólne świętowanie Dnia Niepodległości: godz. 
14.15 hol przed Biblioteką, Gmach Główny – happe-
ning patriotyczny oraz godz. 18.00 – Aula Gmach 
Główny – koncert pieśni niepodległościowych  
w wykonaniu Chóru PG

Forum „Polityka Energetyczna Polski”
2017.11.16 (czw), godz. 11.15

Aula PG 

Minister Piotr Naimski wygłosi wykład  
nt. założeń polityki energetycznej Polski.

Sesja naukowa – jubileusz prof. Edmunda  
Wittbrodta
2017.11.17 (pt.), godz. 08.00

Gdańsk

https://pg.edu.pl/jubileusz_prof_wittbrodt

Z okazji 70 urodzin prof. Edmunda Wittbrodta na 
Politechnice Gdańskiej odbędzie się Sesja Nauko-
wa pod patronatem honorowym Jego Magnificen-
cji Rektora PG prof. Jacka Namieśnika.

I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa 
„Zdolni z Pomorza”
2017.11.18 (sob.)

Auditorium Novum. Politechnika Gdańska

http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1111/
dna-czy-kod--o-sztucznej-inteligencji-na-pomorzu

5 paneli dyskusyjnych, 30 prelegentów, wykłady 
mistrzów i specjalistów wykorzystujących wiedzę 
o sztucznej inteligencji w praktyce; zapisy oraz 
więcej informacji na stronie www.zdolnizpomo-
rza.pomorskie.eu

Szkolenie dot. konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14
2017.11.20 (pon.), godz. 11.00

Sala 300 Gmach Główny

Szkolenie organizowane przez Dział Projektów 
dot. konkursów NCN – PRELUDIUM 14 i OPUS 14.

Koncert Sarsy – Pióropusze Tour
2017.11.26 (ndz.), godz. 18.00

Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej

https://www.kwadratowa.pl

Nauka

Prestiżowe wyróżnienie dla dr. hab. inż. Tomasza Kolerskiego
Dr hab. inż. Tomasz Kolerski z Katedry Hydrotechniki WILiŚ będzie reprezentował Polskę  
w piętnastoosobowym komitecie Sekcji Badań Lodowych (Ice Research and Engineering)  
w International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) –  
Międzynarodowej Asocjacji Badań Hydraulicznych To prestiżowe wyróżnienie przyznawane 
jest na okres 6 lat za wkład kandydata w rozwój badań nad zjawiskami lodowymi. Polska do 
tej pory reprezentowana była jeden raz przez prof. Wojciecha Majewskiego, w l. 1978–1988.

Więcej szczegółów podano na stronie https://www.iahr.org/site/cms/contentviewarticle.
asp?article=658.
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Politechnika Otwarta

Sport

Zajęcia koszykarskie dla dzieci
Centrum Sportu Akademickiego PG zaprasza 
dzieci na zajęcia sportowe:
• zajęcia koszykarskie dla uczniów klas I–III 

szkół podstawowych;
• zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 

koszykówki dla dzieci w wieku 2,5–5 lat.

Zajęcia prowadzić będzie kadra trenerska 
Sportowej Politechniki oraz wielokrotna 
reprezentantka Polski, znakomita koszykarka – 
Małgorzata Czerlonko.

Rodzice, którzy przyprowadzą dzieci na zajęcia 
będą mogli wziąć udział w aerobiku oraz sko-
rzystać z sauny. Dla pracowników Politechniki 
Gdańskiej przewidziano specjalną ofertę cenową.

Zajęcia odbywać się będą w soboty w hali  
CSA PG przy Al. Zwycięstwa 12. Więcej informa-
cji podano na stronie https://csa.pg.edu.pl/.

Dzień Niepodległości na Politechnice 
Gdańskiej
Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej w ramach 
Politechniki Otwartej zapraszają 10 listopada 
2017 r. na wspólne świętowanie Dnia Niepodle-
głości na Politechnice Gdańskiej.  

O godz. 14.15 w holu przed Biblioteką odbędzie 
się happening patriotyczny. Nikogo nie powinno 
na nim zabraknąć – ani studentów, ani pracow-
ników. Warto przyjść i zobaczyć, co się będzie 
działo. W związku z obchodami od 14.15 do 15.00 
obowiązywać będą godziny rektorskie.

Z kolei o godz. 18.00 w Auli w Gmachu Głównym 
odbędzie się koncert pieśni niepodległościo-
wych w wykonaniu Akademickiego Chóru Poli-
techniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mro-
za. Prosimy o przyniesienie na koncert własnych 
instrumentów muzycznych, a razem stworzymy 
Wielką Niepodległościową Orkiestrę!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w auli 
prosimy o wcześniejszą rejestrację na wieczor-
ny koncert do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 
12.00, tel. 58 348 63 53, e-mail: politechnika.
otwarta@pg.edu.pl. 

Dr inż. Jakub Drewnowski otrzymał Nagrodę i medal Forum  
ECOBALTICA
Dr inż. Jakub Drewnowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zdobył dwa 
wyróżnienia podczas XX ECOBALTICA 2017 Jubileum International Youth Scientific 
Environmental Forum, które odbyło się w Grodnie na Białorusi:
• nagrodę za najlepszy referat „Review on Competition AOB and NOB as an Important 

Element for Cost Effective Methods of Removing Nitrogen from Wastewater”;
• medal i wyróżnienie za wysokiej jakości badania oraz dotychczasowy wkład w działa-

nia na rzecz popularyzowania postaw proekologicznych i rozwoju ekoinnowacyjnych 
technologii.

HORYZONT 2020 i EURATOM na lata 2018–2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Komisja Euro-
pejska ogłosiła nowe programy pracy w obszarach tematycznych unijnego programu 
finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 oraz programu EURATOM 
na lata 2018–2020. W opublikowanych programach pracy zawarte są tematy i daty 
rozpoczęcia konkursów w ostatnich trzech latach trwania ww. programów.

Konkurs o nagrodę ABB
Centrum Badawcze ABB w roku akademickim 2017/2018 organizuje piętnastą edycję 
konkursu o Nagrodę ABB. Głównym celem Konkursu jest promowanie i wspieranie uta-
lentowanych osób, pasjonujących się zaawansowanymi technologiami.

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie napisane 
w języku polskim lub angielskim z następujących dziedzin:
• elektroenergetyka;
• automatyka i diagnostyka przemysłowa;
• energoelektronika;
• inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania;
• zaawansowane technologie i systemy inżynierskie;
• technologie i systemy informatyczne;
• nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017 r. Więcej informacji podano na stronie 
Działu Spraw Naukowych.

Międzynarodowy konkurs fotografii naukowej dla studentów, dokto-
rantów i pracowników
Wiki Science Competition organizuje międzynarodowy konkurs fotograficzny dla 
studentów, doktorantów i pracowników. Celem konkursu jest zgromadzenie zdjęć 
dokumentujących świat nauki: pracę naukowców, obiekty i efekty badań, aparaturę 
badawczą itp.

Termin przesyłania zdjęć upływa 30.11.2017 r. Więcej informacji o konkursie podano 
tutaj. Zainteresowanym pomocy udzieli Łukasz Katlewicz (WCh), e-mail lukasz.katle-
wicz@pg.edu.pl.

Nabór wniosków na projekty realizowane we współpracy z Indiami
Konkurs na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych realizowane we 
współpracy z Indiami:
• przedmiot i cel dofinansowania: Sustainability, equity, wellbeing and cultural  

connections; 
• nabór wniosków międzynarodowych do 30.11.2017 r.; 
• osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Zawody SmartMoto Challenge 2018
Politechnika Wrocławska we współpracy z Kołem Naukowym Pojazdów i Robotów 
Mobilnych organizują w sierpniu 2018 r. międzynarodowe zawody Wrocław SmartMoto 
Challenge. W konkursie wezmą udział drużyny złożone ze studentów i doktorantów 
uczelni technicznych z całego świata, które zaprojektują i zbudują motocykl elektrycz-
ny od podstaw.

Więcej informacji podano na stronie https://pg.edu.pl/dsn/.

Polsko-holenderskie warsztaty  
w Gdańsku
W dniach 16–18.10.2017 r. odbyła się druga część 
polsko-holenderskich warsztatów nt. adaptacji 
miast do zmian klimatycznych i monitoringu 
środowiskowego. W wydarzeniu uczestniczyli 
studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowi-
ska oraz 45 studentów z Rotterdam University 
of Applied Sciences z Holandii. Uczestnicy za-
poznali się z wybranymi problemami Gdańska 
jako miasta rozwijającego się w delcie Wisły  
i wrażliwego na zmiany klimatyczne.


