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Polonia Restituta. O wolności, suwerenności i praworządności na PG
Dnia 18.06.2018 r. odbędzie się na Politechnice Gdańskiej konferencja „Wolność – Suwe-
renność – Praworządność”. Wśród prelegentów będzie m.in. Jarosław Gowin, wicepremier, 
minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konferencja na PG będzie czwartą z dziesięciu ogólnopolskich naukowych konferencji 
tematycznych organizowanych wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i Radę do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski w ramach projektu „Polonia 
Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Konferencje, organizo-
wane w  najważniejszych ośrodkach akademickich Polski,  podejmować będą kluczowe dla 
społeczeństwa zagadnienia dotyczące życia publicznego, gospodarczego, politycznego, spo-
łecznego i kulturalnego. Koordynatorem merytorycznym projektu jest Akademia Ignatianum 
w Krakowie.

– Politechnika Gdańska jest jedną z najstarszych uczelni w Polsce, która od ponad 110 lat 
trwale wpisuje się w krajobraz intelektualny Pomorza. Nasza Alma Mater jest dumna nie 
tylko ze swojej bogatej historii, lecz także z odważnego patrzenia w przyszłość. Jestem prze-
konany, że konferencja „Wolność – Suwerenność – Praworządność” przyniesie pełną ważnych 
pytań i intrygujących koncepcji dyskusję, a jej uczestnikom życzę owocnych obrad – mówi 
prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Honorowy patronat nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach projektu 
„Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” objął prezydent 
RP Andrzej Duda. 

Muzyka wody i ognia – pierwszy koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej
Rektor i Senat PG zapraszają społeczność Politechniki Gdańskiej, mieszkańców Gdańska i oko-
lic oraz turystów odwiedzających region na pierwszy otwarty koncert plenerowy. Wydarzenie 
ma charakter piknikowy i odbędzie się 16.06.2018 r. w godz. 21.30–23.00 na dziedzińcu przed 
Gmachem Głównym PG. W programie utwory Georga Friedricha Haendla w wykonaniu orkie-
stry barokowej i chórów akademickich z Gdańska i Krakowa, a także pokaz ogni sztucznych. 
Wstęp wolny.

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

Dr hab. inż. Krzysztof Leja członkiem Komitetu Polityki Naukowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał dr. hab. inż. Krzysztof Leję, 
prof. nadzw. PG, prodziekana ds. nauki na WZiE na członka Komitetu Polityki Naukowej – 
gremium, które współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki 
naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych.

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

O Politechnice Gdańskiej w TVP3 Gdańsk
Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej i prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego byli gośćmi Piotra Świąca w programie TVP3 Gdańsk „Forum 
Gospodarcze”. W programie zabrali głos również Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum 
Transferu Wiedzy i Technologii PG, dr inż. Łukasz Piszczyk z Wydziału Chemicznego, prezes 
zarządu spółki spin-off PG NovaPUR i dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prodziekan Wydziału 
Mechanicznego.

Głównym tematem programu była współpraca uczelni z biznesem. 

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

Konferencja Wolność – Suwerenność – Praworządność
2018.06.18 (pon.), godz. 9.30, Aula Gmach Główny

https://polonia-restituta.pl/konferencja/wydarze-
nie-04/

Konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencję 
Episkopatu Polski dla uczczenia 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Koncert plenerowy „Muzyka wody i ognia”
2018.06.16 (sob.), godz. 21.30–23.00

Dziedziniec przed Gmachem Głównym

https://www.pg.edu.pl

Wstęp wolny

Posiedzenie Senatu PG
2018.06.20 (śr.), godz. 13.15

Debata nt. efektywności i produktywności szkół 
wyższych
2018.06.14 (czw.), godz. 13.15

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, sala 318/319

Debata poruszająca m.in. tematy: identyfikacji  
i pomiarów produktów i usług dostarczanych 
przez szkoły wyższe, znajomości i wyboru metod 
pomiaru efektywności szkół wyższych.

SciVal jako narzędzie do planowania ścieżki kariery 
naukowej
2018.06.18 (pon.), godz. 10.00

Szkolenia online z narzędzia SciVal. Więcej  
informacji podano na stronie Biblioteki PG.

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii 
i Telewizji
2018.06.20 (śr.) – 2018.06.22 (pt.)

WETI B

http://kkrrit2018.pl

Spotkanie naukowców, specjalistów z dziedziny 
techniki i gospodarki, pracowników firm, a także 
doktorantów i studentów, realizujących prace  
w dziedzinie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji

Analiza działalności naukowej za pomocą narzędzia 
SciVal
2018.06.21 (czw.), godz. 11.00

Centrum Nanotechnologii B

https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home

Szkolenie odbędzie się 21.06.2018 r. o godz. 11.00  
w sali komputerowej nr 1 w Centrum Nanotechno-
logii B. Więcej informacji na stronie Biblioteki PG.

Jean Monnet Chair Workshop on Income and Wealth 
Inequalities „Measurement in practice”
2018.06.28 (czw.), godz. 9.00

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, sala 202

Otwarte i bezpłatne warsztaty naukowe organi-
zowane w ramach Jean Monnet Chair. Spotkanie 
w języku angielskim. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: jwo@zie.pg.gda.pl do 21.06.2018 r. (z krót-
kim biogramem).
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Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym
Dnia 18.06.2018 o godz. 11.30 w Minicentrum Konferencyjnym, budynek Chemia A Wydziału 
Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marii Rybarczyk. Tytuł roz-
prawy: „ Węglowe nanomateriały elektrodowe otrzymywane z chitozanu i łusek ryżowych”. 
Promotor: dr hab. inż. Marek Lieder (PG).

Debata nt. wzmocnienia efektywności i produktywności szkół wyższych
Dnia 14.06.2018 r. o godz. 13.15 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG w sali 318/319 odbę-
dzie się debata nt. wzmocnienia efektywności i produktywności szkół wyższych w ramach 
projektu badawczego EXCELLENCE (Doskonałość naukowa: konkurencyjność, mierzalność, 
umiędzynarodowienie (od badań empirycznych do reform szkolnictwa wyższego) w Progra-
mie DIALOG (2016–2018).

Więcej informacji na stronie internetowej WZiE https://zie.pg.edu.pl/ w Aktualnościach. 

Jean Monnet Chair Workshop on Income and Wealth Inequalities  
„Measurement in practice”
Badacze (doktoranci, pracownicy naukowi), którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o ekonome-
trii i metodach statystycznych wykorzystywanych w analizie nierówności, w tym także  
o najnowszych technikach dekompozycji, są zaproszeni na bezpłatne, jednodniowe warszta-
ty, które odbędą się 28.06.2018 r.

Prowadzący:
•	 Eva Sierminska (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research: https://www.liser.lu/);
•	 Piotr Paradowski (Luxembourg Income Study & Politechnika Gdańska http://www.

lisdatacenter.org/).

Informacje dodatkowe:
•	  wymagana jest podstawowa znajomość programu STATA (i/lub R);
•	 liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia (z krótkim biogramem) należy przesyłać 

mailem na adres jwo@zie.pg.gda.pl do 21.06.2018 r.

Pełna informacja na stronie WZiE https://zie.pg.edu.pl/ w Aktualnościach. 

Narzędzie bibliometryczne SciVal w bazie Scopus
Dnia 21.06.2018 r. o godz. 11.00 w sali komputerowej nr 1 w Centrum Nanotechnologii B 
odbędzie się szkolenie z narzędzia bibliometrycznego SciVal, które działa na platformie bazy 
bibliograficznej Scopus.

Narzędzie SciVal umożliwia m.in.:
•	 analizę wyników swoich publikacji na tle innych z danej dyscypliny naukowej;
•	 wizualizację wyników badań;
•	 porównanie i analizowanie wyników badawczych instytucji naukowych;
•	 identyfikowanie możliwości współpracy;
•	 analizę trendów w badaniach.

Szkolenie przeprowadzi trenerka firmy Elsevier p. Katarzyna Kryszczuk. Program szkolenia 
oraz link do rejestracji podano na stronie Biblioteki PG https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/.

Sukces dr. hab. Przemysława Banasika z WZiE
Monografia „Sąd zaangażowany społecznie – pożądany kierunek zmian” autorstwa dr. hab. 
Przemysława Banasika, prof. nadzw. PG (Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego 
WZiE PG) opublikowana w 2017 r. w Wydawnictwie C.H. Beck znalazła się wśród 10 najlep-
szych polskich książek ekonomicznych w konkursie Economicus 2018. 

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

Sport

Koszykarki PG Akademickimi  
Mistrzyniami Polski
W dn. 29.05–2.06.2018 r. w Krakowie odbyły się 
finały Akademickich Mistrzostw Polski w koszy-
kówce kobiet i mężczyzn. 

Wielki sukces odniosły zawodniczki Politechniki 
Gdańskiej, które bez porażki zwyciężyły w całym 
turnieju, zdobywając złote medale w klasyfikacji 
generalnej.

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

Lwy z Politechniki Gdańskiej mistrzami 
Polski
Zespół Lwy z Politechniki Gdańskiej zdobył tytuł 
mistrza Polski w T-Mobile Lidze Akademickiej 
League of Legends w sezonie drugim. Jest to kon-
kurencja e-sportowa (gra komputerowa), w której 
brało udział 16 zespołów z całej Polski. Ekipa 
Lwów odebrała tytuł mistrzowski Inżynierom  
z Politechniki Wrocławskiej, gdzie rozegrano finały.

Zwycięstwo dla Politechniki Gdańskiej wywalczyli:
•	 Adrian Jagielski, Karol Wojciechowski, Karol 

Fidurski i Łukasz Dębski (studenci  
z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki),

•	 Mateusz Ładny (student Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomii),

•	 Karol Uzarek (student Wydziału Elektro-
techniki i Automatyki).

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

Szkoła Letnia na WETI – algorytmy i struktury danych
2018.07.05 (czw.), godz. 8.30 – 2018.07.12 (czw.) 16.30

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów 
WETI PG organizuje 2. edycję Międzynarodowej 
Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur 
danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.

Teatr Improwizacji w Kwadratowej
2018.06.14 (czw.), godz. 18.00

Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej

https://www.facebook.com/
events/437828579974365/

W Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej 
odbędzie się kolejny, trzeci już „Teatr Improwizacji”; 
na scenie wystąpi grupa „Wolne Elektrony”.

Nauka


