
BIULETYN INFORMACYJNY
nr 8  / 6 października 2016 

Nauka

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

PG zbuduje MOST pomiędzy nauką i biznesem

9.09.2016 Politechnika Gdańska podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Multi-
dyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy” finansowanego  
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

W ramach projektu Centrum Usług Informatycznych we współpracy z jednostkami PG 
stworzy innowacyjną w skali kraju platformę promującą naukowców i ich osiągnięcia 
oraz wspomagającą nawiązywanie współpracy nauki i biznesu. Pierwsze efekty będą 
widoczne już wiosną 2017 r.

Stypendium MNiSW dla dr. Aleksandra Orłowskiego

Adiunkt z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, dr inż. Aleksander 
Orłowski otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych 
Młodych Naukowców. W tegorocznej, XI edycji konkursu minister wyróżnił 168 osób.  
W konkursie MNiSW na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1137 
wniosków. Lista wyróżnionych znajduje się na stronie http://www.nauka.gov.pl/komuni-
katy. Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. 

Zainteresowania naukowe dr. inż. Orłowskiego dotyczą szeroko pojętej problematyki 
Smart Cities i zarządzania miastami.

Gratulacje dla prof. Janusza Rachonia

Informujemy, że Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie nadała tytuł PROFESORA HONOROWEGO AJD prof. dr. hab. inż. 
Januszowi Rachoniowi. Uroczystość związana z tym wydarzeniem odbyła się 4.10.2016. 

Ponadto Kapituła Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przyznała 
także prof. Januszowi Rachoniowi Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira. Ceremo-
nia wręczenia medalu odbędzie się na Politechnice Warszawskiej w dniu 12.10.2016 r. 
podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków – IWIS 2016.

Konkursy na dofinansowanie projektów

Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące bieżących konkursów na dofinanso-
wanie projektów znajdują się w biuletynie nr 4 i 6 dostępnym na stronie internetowej 
www.biuletyn.pg.edu.pl.

Wybrane regulacje dotyczące komercjalizacji na PG

Jednostką powołaną w celu komercjalizacji wyników prac jest Centrum Transferu Wie-
dzy i Technologii: http://ctwt.pg.edu.pl. Komercjalizacja odbywa się poprzez:
• udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku,
• utworzenie spółki spin-off.
1. W przypadku komercjalizacji wynalazku przez PG, twórcom wynalazku przysługuje 

50% zysku.
2. Jeżeli opracowanie wynalazku nastąpiło w wyniku wykonywania obowiązków określo-

nych w umowie o pracę, to prawa majątkowe do wynalazku należą w całości do PG.

Innowacje

3. Pracownik zainteresowany komercjalizacją 
zgłasza wynalazek do Zespołu Rzeczników 
Patentowych – http://zrp.pg.edu.pl/formula-
rze.

4. Jeżeli wynalazek ma zostać skomercjalizo-
wany, jego twórca nie może ujawnić istoty 
wynalazku w żadnej publikacji, podczas 
wystąpienia na konferencji itp., ponieważ 
uniemożliwi to uzyskanie ochrony prawnej 
wynalazku.

Regulamin zarządzania i komercjalizacji wła-
sności intelektualnej – http://ctwt.pg.edu.pl/
regulamin-ip.

4. edycja konferencji Wolves Summit

Zapraszamy naukowców zainteresowanych 
transferem technologii do wzięcia udziału w po-
święconej innowacjom w technologii konferencji 
Wolves Summit, która odbędzie się 27.10.2016 w 
warszawskim Pałacu Kultury  i Nauki. Jest to mię-
dzynarodowa konferencja łącząca naukę, biznes, 
administrację i fundusze inwestycyjne. 

Podczas najbliższej edycji jeden dzień zosta-
nie przeznaczony na specjalne indywidualne 
spotkania dotyczące łączenia interesów 
biznesu z uczelniami. Ich celem jest ułatwie-
nie komercjalizacji projektów, które powstały 
na uczelniach specjalizujących się w takich 
obszarach jak m.in. biotechnologia, produkcja 
i energetyka. 

Więcej szczegółów o wydarzeniu na stronie 
https://www.wolvessummit.com/pl w zakładce 
R&D.

Komunikaty

Dzień ProQuest w Bibliotece  
Politechniki Gdańskiej

17.10.2016 w godzinach od 10.00 do 15.00 
Biblioteka oraz firma ProQuest zapraszają na 
cykl szkoleń z zakresu obsługi i wykorzystania 
baz danych na platformie ProQuest w dwóch 
panelach.
1. Panel dla użytkowników końcowych:
• szkolenie z zakresu przeszukiwania 

platformy Proquest oraz wykorzystania 
rezultatów w badaniach (na przykładzie 
bazy Proquest Central, Health Research 
Premium oraz Sci-Tech Premium Collec-
tion);

• rezentacja platformy z książkami elektro-
nicznymi Proquest Ebook Central,

•  wykorzystanie multiwyszukiwarki PRIMO 
na przykładzie Politechniki Warszawskiej;



Nowy system kart wjazdowych

W najbliższych dniach uruchomiony i przete-
stowany zostanie nowy system kart na wszyst-
kich bramach wjazdowych na teren kampusu 
PG i na parking przy ulicy Fiszera.

Użytkownicy dotychczasowych kart wjazdu 
otrzymają e-maila z prośbą o podanie aktual-
nych danych celem utworzenia bazy nowego 
systemu kontroli dostępu. Jednocześnie przez 
najbliższe tygodnie funkcjonować będzie 
system kart magnetycznych.

Informacje o wdrażanym systemie i zasadach 
wydawania nowych kart będą się na bieżąco 
ukazywać w biuletynie informacyjnym oraz na 
stronie Działu Ochrony Mienia – http://pg.edu.
pl/dzial-ochrony-mienia.

Oferta ubezpieczenia i opieki  
medycznej dla studentów

Podczas Dni Ubezpieczeń 2016 firmy ubezpie-
czeniowe przedstawią na Politechnice Gdańskiej 
ofertę dla studentów. Studenci nieobjęci ubez-
pieczeniem będą mogli wykupić ubezpieczenie 
NNW i OC. Oferta prezentowana będzie się  
w dniach 11–14 i 18.10.2016, w godz. 9:00–15:00  
w holu przed Biblioteką PG w Gmachu Głównym. 

W tym samym czasie Uniwersyteckie Centrum 
Klinicznie przedstawi ofertę w zakresie podsta-
wowej opieki medycznej w przychodni przy Al. 
Zwycięstwa 30.

Politechniczny sklepik zaprasza

W punkcie sprzedaży mieszczącym się w sie-
dzibie Działu Promocji można kupić rozmaite 
gadżety i upominki z logotypem Politechniki 
Gdańskiej – począwszy od koszulek, po-
przez wydawnictwa, aż po flagi rowerowe! 
Obok t-shirtów (czarne i białe) do nabycia są 
eleganckie koszule męskie, a także jedwabne 
apaszki, gustowne bawełniane torby na zakupy 
oraz parasole. W ofercie sklepiku znajduje 
się wiele artykułów biurowych, w tym m.in. 
ołówki zakończone kolorowymi kryształkami, 
długopisy, linijki, notesy, teczki ofertowe. Po-
lecamy również: kubki porcelanowe i termicz-
ne, latarki, lampki LED z trzema poziomami 
światła, pendrive’y, power banki, wizytowniki, 
spinki do mankietów, wieszaki na torebkę, piłki 
antystresowe etc. Pełną ofertę sklepiku można 
prześledzić na stronie www.pg.edu.pl/sklep.

Dział Promocji (budynek nr 2 na mapie kampu-
su: www.campus.pg.gda.pl)

2. Panel dla administratorów:
• panel administracyjny platformy Proquest
• nowe modele dostępu oraz panel administracyjny platformy Proquest Ebook Central
• PRIMO – spojrzenie od strony administratora.

Szczegółowe informacje na stronie http://pg.edu.pl/biblioteka-pg.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację do dnia 10.10.2016, link do rejestracji: 
https://goo.gl/forms/dqDF8qF7zLNUY.

Pierwsza kobieta profesor Politechniki Gdańskiej

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej oraz Biblioteka w ramach Politechniki Otwartej 
zapraszają na wernisaż wystawy pt. WANDA SZCZEPUŁA – PIERWSZA KOBIETA PROFE-
SOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. 

Wystawa zostanie otwarta 20.10.2016 (czwartek) o godz. 12:00 w holu przed Biblioteką 
PG (Gmach Główny PG, parter). Podczas wernisażu Krystyna Łubieńska – aktorka Teatru 
Wybrzeże przeczyta fragmenty książek Barbary Szczepuły. Otwarciu towarzyszyć 
będzie również spotkanie wspomnieniowe, gośćmi będą córki prof. Wandy Szczepuły – 
Barbara i Anna. 

Wystawa będzie dostępna do 18.11.2016 r.

Targi Technicon-Innowacje 2016

W dniach 23–24 listopada br. w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich „AM-
BEREXPO” w Gdańsku odbędzie się 12. edycja targów TECHNICON-INNOWACJE – Targi 
Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji. Wydziały i inne jednostki PG rokrocznie 
wystawiają na Targach swoją ofertę badawczą i usługową skierowaną do otoczenia 
gospodarczego, a także własne wdrożenia warte powielenia. W ramach Targów odbędą 
się konkursy: „Innowacje 2016”oraz konkurs o „Medal Mercurius Gedanensis Targów 
Technicon-Innowacje 2016”. Uczestnictwo w Targach można zgłaszać do 10.10.2016  
w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, e-mail: piomar@pg.gda.pl, tel. 58 348 61 
55. Koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz zgłoszeń do konkursów zostaną 
pokryte ze środków CTWT. Więcej szczegółów dotyczących Targów, regulaminy 
 i formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdą Państwo na stronie CTWT http://ctwt.
pg.edu.pl/, w zakładce Oferta dla naukowców.

Zapraszamy na kurs języka hindi

Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych nauką języka hindi.

Rusza kolejna, darmowa edycja kursu języka hindi objęta patronatem oraz sponsoro-
wana przez Ambasadę Republiki Indii. Do nieodpłatnego uczestnictwa zaproszeni są 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy Trójmiasta. Podobnie jak w poprzednich latach, 
planujemy nauczanie na dwóch poziomach zaawansowania.

Spotkania organizacyjne:
• osoby rozpoczynające – 11.10.2016 r. (wtorek), godz. 18:00,
• grupa kontynuująca – 13.10.2016 r. (czwartek), godz. 18:00.

Oba spotkania odbędą się w sali 313 Gmachu B Politechniki Gdańskiej.

Zajęcia poprowadzi mgr indologii Jolanta Misztal-Ahuja.

Zapraszamy!

Bezpośredni kontakt z rektorem PG
Uprzejmie informujemy, że rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik przyjmuje  pracowników i studentów we wtorki, w godz. 
7.00–9.00. Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić w sekretariacie rektora (Gmach Główny, pok. 269) lub telefonicznie – 58 347 12 69. 
Z rektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: rektor.pytania.uwagi@pg.gda.pl.




