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Konwent PG obradował na temat krajowych inwestycji, reformy nauki  
i promocji dorobku
Udział Politechniki Gdańskiej w działaniach dotyczących zagospodarowania dolnej 
Wisły (dr Zbigniew Canowiecki), badaniach kosmicznych (prof. Edmund Wittbordt), 
budowie elektrowni jądrowej (prof. Kazimierz Duzinkiewicz) i poszukiwaniach złóż gazu 
łupkowego (prof. Jan Hupka) były tematami V posiedzenia Konwentu PG.

Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, omówił zmiany w funkcjonowaniu uczelni wyższych 
związane z projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawy 2.0) oraz 
sposoby upowszechniania dorobku naszej uczelni.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

PG nawiązuje współpracę z Grodzieńskim Uniwersytetem  
Państwowym im. Janki Kupały
Prorektorzy białoruskiego Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały 
prof. Yury Bialykh i prof. Henadzi Hachko odwiedzili Politechnikę Gdańską, gdzie spotka-
li się z prof. Jackiem Namieśnikiem, rektorem PG oraz prof. Markiem Dzidą, prorektorem  
ds. kształcenia i dydaktyki.

Pomiędzy Politechniką Gdańską a Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym została 
zawarta umowa o współpracy, zakładająca m.in. wymianę doświadczeń naukowych  
i informacji, odbywanie staży naukowych, przygotowywanie wspólnych publikacji oraz 
udział we wspólnych seminariach, konferencjach i sympozjach.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WEiA 2017/2018
Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają 
na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Elektrotechniki i Automa-
tyki 2017/2018, która odbędzie się 7.04.2018 r. w Auditorium Novum.
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Kalendarium

Z życia uczelni

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom 
WEiA 2017/2018

2018.04.07 (sob.), godz. 10.00

Auditorium Novum

Warsztaty HORYZONT 2020
2018.04.10 (wt.), godz. 12.00

s. 300, Gmach Główny PG

https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy  
Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej.

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

2018.04.12 (czw.)  –  2018.04.13 (pt.)

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

https://pg.edu.pl/gambit

Konferencja GAMBIT jest poświęcona  
problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej 
edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz 
bezpieczeństwa.

Ochrona krajobrazu w ocenie środowiskowej

2018.04.20 (pt.), godz. 11.15–15.00

https://arch.pg.edu.pl/-/ochrona-krajobrazu-w-o-
cenach-oddzialywania-na-srodowisko-oos-w-swi-
etle-wspolczesnych-uwarunkowan-prawno-meto-
dologicznych

Debata „Ochrona krajobrazu w ocenach oddziały-
wania na środowisko (OOŚ)” organizowana przez 
Wydział Architektury. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie https://arch.pg.edu.pl/.

Dni Narodowego Centrum Nauki

2018.05.09 (śr.)  –  2018.05.10 (czw.)

Dni Narodowego Centrum Nauki na Politechnice 
Gdańskiej

Koncert Muzyki Cerkiewnej

2018.04.14 (sob.), godz. 17.00

Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50

https://pg.edu.pl/otwarta

Bilety w cenie: 15 zł – sektor A / 10 zł – sektor B  
do nabycia w Księgarni PWN w Gdańsku,  
ul. Korzenna 33/35 lub w Centrum św. Jana  
na godzinę przed koncertem.

Projekt zasad ewaluacji jednostek naukowych
W nawiązaniu do komunikatu Biura Rektora z dn. 30.03.2018 r. informujemy, że na stro-
nie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej za 
lata 2017–2020. Ministerstwo zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po uchwaleniu 
ustawy 2.0 od 1.10.2018 r.

Dni NCN na Politechnice Gdańskiej
Dni Narodowego Centrum Nauki (NCN) odbędą się 9–10.05.2018 r. na Politechnice 
Gdańskiej. Gościem honorowym będzie dr Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki 
i szkolnictwa wyższego. Program Dni NCN w Gdańsku znajduje się na stronie interneto-
wej Narodowego Centrum Nauki https://ncn.gov.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

Grant dla naukowca z PG w ramach polsko-tajwańskiej współpracy  
badawczej
Dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG otrzyma dofinansowanie na realizację projektu 
badawczego Power2hCarbon „Materiały do bezpośredniej konwersji energii elektrycznej na 

Nauka

węglowodory” („Materials for Direct Power-to- 
Hydrocarbon Conversion”). Grant został przyzna-
ny w V konkursie w ramach polsko-tajwańskiej 
współpracy badawczej, zorganizowanym przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie  
z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajwanie.

Więcej informacji na stronie internetowej uczel-
ni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.
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Politechnika Otwarta 
– wydarzenia

Koncert muzyki cerkiewnej  
w Centrum św. Jana w Gdańsku
Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej oraz 
Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają na 
koncert muzyki cerkiewnej do Centrum św. 
Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50, który od-
będzie się 14.04.2018 r. (sobota), o godz. 17.00.

Wystąpi Akademicki Chór Politechniki  
Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza.  
W programie znajdą się dzieła sakralne takich 
kompozytorów jak: Siergiej Rachmaninow, 
Piotr Czajkowski, Arvo Part, Nikołaj Kiedrow, 
Michaił Ippolitow-Iwanow.

Bilety w cenie 15 zł i 10 można nabyć w Księgarni 
PWN w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (pon.–pt.  
w godz. 10.00–18.00, sob. w godz. 10.00–15.00) 
oraz na godzinę przed koncertem w Centrum  
św. Jana.

✉ Dział Promocji / biuletyn@pg.edu.pl /  58 347 23 61
  www.biuletyn.pg.edu.pl

Sport

Reprezentacja tenisistów stołowych 
PG z awansem do finału AMP
W dn. 23–25.03.2018 r. w Gdańsku odbył się 
półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski  
w tenisie stołowym. Reprezentacja Politech-
niki Gdańskiej zajęła I miejsce w klasyfikacji 
końcowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 
awansując do finału Akademickich Mistrzostw 
Polski.

Więcej informacji na stronie internetowej 
uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

Koszykarze Politechniki Gdańskiej  
w ćwierćfinale 2 Ligi Mężczyzn
Dnia 24.03.2018 r. koszykarze Politechniki 
Gdańskiej rozegrali drugie spotkanie pierwszej 
rundy play-off. Podopieczni Rafała Knapa po 
raz kolejny pokonali Asseco AMW II Gdynia, 
tym razem 101:76 i z bilansem 2:0 w serii awan-
sowali do kolejnej fazy rozgrywek. 

Więcej informacji na stronie internetowej 
uczelni https://pg.edu.pl/aktualnosci/.

Konferencja „Konkurencyjna edukacja. Uczelnia-idea: cyfrowa  
transformacja”
W dn. 17–18.04.2018 r. odbędzie się konferencja „Konkurencyjna edukacja. Uczelnia-idea: 
cyfrowa transformacja” organizowana przez Fundację Gospodarki i Administracji  
Publicznej, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, Studia MBA na PG, Gdański Klub Bizne-
su i spółkę ESO Audit.

Eksperci uczestniczący w konferencji poruszą kwestie wpływu cyfrowej transformacji 
na różne dziedziny życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację i pracę, 
aż po skomplikowane procesy biznesowe.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie http://fwd.edu.pl/konkurencyjnaedukacja/.

Ochrona krajobrazu w ocenie środowiskowej
Debata „Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ)” organizo-
wana przez Wydział Architektury, odbędzie się 20.04.2018 w godz. 11.15–15.00, w sali 304 
Gmachu Głównego PG.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://arch.pg.edu.pl. 

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018
Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji, która odbędzie się w dn. 
12–13.04.2018 r., jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa. 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
•	 bezpieczna infrastruktura drogowa (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowe-

go, aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu cyklem życia infrastruktury drogowej, 
wpływ przekroju poprzecznego drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego);

•	 organizacja i sterowanie ruchem dla bezpieczeństwa na drogach (wpływ ITS na bez-
pieczeństwo ruchu drogowego, zarządzanie prędkością, wpływ oznakowania dróg na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, nadzór nad ruchem drogowym);

•	 niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, 
osoby z ograniczoną mobilnością);

•	 czynnik ludzki w bezpieczeństwie ruchu drogowego (wpływ reklam na bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego, edukacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem ruchu 
drogowego, zachowania uczestników ruchu drogowego);

•	 inne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego (nowe trendy w bezpieczeństwie, 
realizacja wizji zero, wpływ nawierzchni na bezpieczeństwo, zarządzanie bezpie-
czeństwem na drogach samorządowych, ratownictwo na drogach).

Szczegóły na stronie https://pg.edu.pl/gambit. 

XVII edycja Konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego
Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego zapraszają  
do udziału w tegorocznej edycji Konkursu, w której można zgłaszać prace dyplomowe 
(inżynierskie i magisterskie), obronione na Politechnice Gdańskiej w roku kalendarzo-
wym 2017. Zgłoszenia prac dokonują opiekunowie u dziekanów poszczególnych wydzia-
łów w terminie do 27.04.2018 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie, regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki https://eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szcze-
snego.


