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Wspól ne po sie dze nie se na tów
Uni wer sy te tu Gdań skie go 
i Po li tech ni ki Gdań skiej

dnia 20 kwiet nia br. w au li Bi blio -
te ki głów nej uni wer sy te tu gdań -
skie go od by ło się po sie dze nie se -
na tów uni wer sy te tu gdań skie go 
i po li tech ni ki gdań skiej. za pre -
zy dial nym sto łem za sie dli: mi ni s-
ter na uki i szkol nic twa wy ższe go,
prof. Bar ba ra Ku dryc ka, rek tor po -
li tech ni ki gdań skiej, prof. Hen ryk
Kraw czyk, oraz rek tor uni wer sy te -
tu gdań skie go, prof. Ber nard Lam -
mek, któ ry po pro wa dził to szcze -
gól ne i – jak pod kre ślił prof. kraw czyk
– pierw sze w hi sto rii obu uczel ni
po sie dze nie se na tów.

w cza sie spo tka nia mi ni ster 
ku dryc ka za po wie dzia ła znacz ny
wzrost wy na gro dzeń w szkol-
nic twie wy ższym, zbli ża ją cy już 
w 2013 r. pła ce pra cow ni ków na -
uko wo -dy dak tycz nych do śred niej
kra jo wej w sek to rze go spo dar czym
oraz przy po mnia ła głów ne za ło że -
nia re for my szkol nic twa wy ższe go
(przed uczel nia mi stoi wy zwa nie
do sto so wa nia i stwo rze nia łącz nie
21 no wych ak tów praw nych do
zno we li zo wa nej usta wy Pra�wo�
o�szkol�nic�twie�wy�ższym). pa ni mi ni -
ster od po wie dzia ła też na py ta nia
se na to rów obu uczelni do ty czą ce 
no we go spo so bu li cze nia al go ryt -
mu i kosz to chłon no ści kie run ków
kształ ce nia, mo żli wo ści two rze nia

no wych kie run ków stu diów, pro -
ja ko ścio we go fi nan so wa nia ba dań
na uko wych, mo ni to ro wa nia lo sów
ab sol wen tów i zmian, któ ry mi ob -
ję ci zo sta ną dok to ran ci oraz stu -
den ci.

Lau re aci Pro gra mu LI DER 

dwaj na ukow cy z ug: dr Ma riusz
Grin holc i dr Krzysz tof Hinc z mię -
dzyuczel nia ne go wy dzia łu Bio -
tech no lo gii ug -gu med zo sta li 
lau re ata mi w ii edy cji kon kur su
pro gra mu wspie ra nia roz wo ju 
ka dry na uko wej – Li der, or ga ni -
zo wa ne go przez na ro do we cen -
trum Ba dań i roz wo ju. na gro dzo -
ny pro jekt dr. ma riu sza grin hol ca

ZawiesZenie wiechy na budynku wydZiału chemii

Dnia 20 kwietnia br. odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na wznoszonym właśnie budynku Wydziału Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego. Przybyli na nią: minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka, po-

morscy parlamentarzyści, władze wojewódzkie oraz samorządowe, dyrektor Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, przedstawiciele Ośrodka Przetwarzania Informacji z Warszawy, władze uniwersytetu, dziekan i pracownicy
Wydziału Chemii oraz społeczność akademicka. Całość poprowadził rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard
Lammek.

Nowy gmach Wydziału Chemii powstaje w ramach unijnego projektu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii 
i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”. Jest to jedna z największych inwestycji w Polsce w zakresie szkolnictwa wyższego,
finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt jej realizacji wynosi prawie 237 mln zł.
Oba budynki zajmą niemal 52 000 m². Na potrzeby Wydziału Chemii budowane są dwa zintegrowane obiekty 
naukowo-dydaktyczne, które staną się nowoczesną bazą dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz powstających
dopiero, również we współpracy z innymi wydziałami UG bądź innymi uczelniami, specjalności. Mieścić się w nich
będą m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz pracownie studenckie. Uruchomiona zostanie również hala techno-
logiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej
i środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizyko-
chemicznych gromadzących nowoczesną aparaturę badawczą, z której korzystają nasi uczeni, doktoranci i studenci.
W ramach inwestycji utworzone zostanie laboratoryjne centrum doskonałości przystosowane do realizacji branżowych
badań zleconych. Planowana powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii wyniesie 28 572 m². Docelowo
z nowo powstałej bazy korzystać będzie 900 studentów Wydziału Chemii, uczących się na studiach licencjackich, 
magisterskich i doktoranckich.
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Wizualizacja nowego budynku Wydziału Chemii UG



no si ty tuł Na�no�bio�tech�no�lo�gia�ja�ko
in�no�wa�cyj�ne� po�dej�ście� w� le�cze�niu�
za�ka�żeń� ran� opa�rze�nio�wych, na to -
miast pro jekt dr. krzysz to fa Hin ca
– Re�kom�bi�no�wa�ne�en�do�spo�ry�Ba cil -
lus sub ti lis ja�ko�ja�dal�na�szcze�pion�ka
prze�ciw� za�ka�że�niom� Clo stri dium
dif fi ci le. 

pro gram Li der skie ro wa ny jest
do naj zdol niej szych mło dych pra -
cow ni ków na uki, a re zul ta tem je -
go re ali za cji ma być m.in. po sze -
rze nie kom pe ten cji mło dych na u-
kow ców w sa mo dziel nym pla no -
wa niu, za rzą dza niu oraz kie ro wa niu
wła snym ze spo łem ba daw czym
przy re ali za cji pro jek tów ba daw -
czych po sia da ją cych mo żli wość
wdro że nia w go spo dar ce. łącz nie,
w ra mach pro gra mu Li der, sfi nan -

so wa nych zo sta nie 36 wnio sków
na łącz ną kwo tę po nad 33 mln zł.

Fi zy ka me dycz na na UG

dnia 1 paź dzier ni ka br. na wy dzia -
le ma te ma ty ki, Fi zy ki i in for ma-
ty ki uni wer sy te tu gdań skie go roz -
pocz ną na ukę stu den ci fi zy ki me -
dycz nej. jest to no wy, uni ka to wy
kie ru nek pro wa dzo ny wspól nie
przez do świad czo nych pra cow ni -
ków na szej uczel ni oraz gdań skie -
go uni wer sy te tu me dycz ne go.
uro czy ste pod pi sa nie umo wy przez
rek to rów obu uczel ni – prof. Ber -
nar da Lam m ka oraz prof. n. med.
Ja nu sza Mo ry sia – od by ło się 
14 kwiet nia br. na uni wer sy te cie
gdań skim. w uro czy sto ści udział

wzię li ta kże dzie kan wy dzia łu 
ma te ma ty ki, Fi zy ki i in for ma ty ki
ug, prof. Wła dy sław Adam Ma -
jew ski, oraz dzie kan wy dzia łu na -
uk o zdro wiu gu med prof. n. med.
Piotr Lass.

no wy kie ru nek przy go to wu je
ab sol wen tów do pod ję cia pra cy w
za wo dzie fi zy ka me dycz ne go, wy -
ma ga ją cym umie jęt no ści sto so wa -
nia wie dzy fi zycz nej w ró żnych
dzie dzi nach me dy cy ny i ochro ny
zdro wia. re kru ta cja bę dzie pro wa -
dzo na przez uni wer sy tet gdań ski
w po ro zu mie niu z gdań skim uni -
wer sy te tem me dycz nym. w przy -
szłym ro ku aka de mic kim li mit przy -
jęć bę dzie wy no sił 45 osób.

wię cej in for ma cji na stro nie:
www.mfi.ug.edu.pl.

K a l e j d o S K o p

M a j  2 0 1 1 /  g a z e t a  U N I W e R S Y t e C K a 3

Dziekan Wydziału Chemii UG, 

prof. Andrzej Wiśniewski
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka, i rektor Uniwersytetu

Gdańskiego, prof. Bernard Lammek
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Sa la Ra dy Wy dzia łu Za rzą dza -
nia ma swe go pa tro na

z ini cja ty wy spo łecz no ści aka de -
mic kiej wy dzia łu za rzą dza nia uni -
wer sy te tu gdań skie go sa la ra dy
wy dzia łu no si imię dok to ra Je rze -
go Ko zub skie go. w uro czy sto ści
nada nia imie nia, któ ra od by ła się 
7 kwiet nia br., wzię li udział m.in.
wdo wa – pa ni Elżbie ta Ko zub ska,
rek tor ug – prof. Ber nard Lam -
mek, prof. Je rzy Wi śniew ski z uni-
wer sy te tu mi ko ła ja ko per ni ka w to-
ru niu, kanc lerz Lo ży gdań skie go
Bu si ness cen tre club – Ma ciej 
Do brzy niec ki, wi ce dy rek tor cen -
trum kształ ce nia usta wicz ne go 
w gdań sku – mgr inż. Ed mund Ja -
ro sie wicz, go ście z za przy jaź nio ne -
go wy dzia łu eko no micz ne go,
człon ko wie ra dy wy dzia łu za rzą -
dza nia, eme ry to wa ni pra cow ni cy 
i stu den ci. 

w cza sie uro czy sto ści pro fe so ro -
wie za przy jaź nie ni z dr. ko zub skim
wspo mi na li je go oso bę. za pre zen -
to wa no slaj dy z je go zdję cia mi, 
po cząw szy od lat dzie ciń stwa.
zwy cięz cy i edy cji kon kur su na
naj lep sze go na uczy cie la ro ku im.
dok to ra j. ko zub skie go or ga ni zo -

wa ne go przez sa mo rząd stu den -
tów – dr. Ada mo wi Ba rem bru cho -
wi – wrę czo no dy plom. na stęp nie
od sło nię to pa miąt ko wy na pis oraz
por tret dok to ra je rze go ko zub -
skie go. 

Ma my przed sta wi cie la 
w Ra dzie Nad zor czej Ra dia Gdańsk

Dok tor Jan Kreft z wy dzia łu na uk
spo łecz nych ug zo stał człon kiem
ra dy nad zor czej ra dia gdańsk.
wy bór człon ków rad nad zor czych
me diów ze śro do wi ska aka de mic -
kie go umo żli wi ły zmia ny w tzw.
usta wie me dial nej. kan dy da tu ra
dr. kre fta zo sta ła za ak cep to wa na
przez se nat uni wer sy te tu gdań -
skie go. wy bo ru do ko na ła kra jo wa
ra da ra dio fo nii i te le wi zji.

obok dr. kre fta w ra dzie nad -
zor czej ra dia gdańsk za sią dą: zbi -
gniew ja sie wicz, do nat pa li szewski
oraz an drzej tro ja now ski. o wy-
bór do ra dy nad zor czej w ostat nim
eta pie kon kur su ubie gło się dzie -
wię ciu kan dy da tów. pią te go człon -
ka rn ra dia wska żą mi ni stro wie re -
sor tów skar bu i kul tu ry.

jan kreft jest dok to rem za rzą dza -
nia, wy kła dow cą dzien ni kar stwa 

na uni wer sy te cie gdań skim i stu -
dium po dy plo mo we go mar ke tin gu
i re kla my, au to rem pod ręcz ni ków
aka de mic kich z za kre su za rzą dza -
nia me dia mi i kil ku dzie się ciu ar ty -
ku łów z dzie dzi ny me diów, pu�blic
re�la�tions�oraz kil ku ty się cy ar ty ku -
łów w pra sie pol skiej i za gra nicz nej
(m.in. „ga ze cie Ban ko wej”, „new s-
we eku”, „po li ty ce”, „wprost”, „Ży -
ciu go spo dar czym”). 

Sty pen dia START dla na ukow -
ców z UG

dwo je mło dych na ukow ców 
z uni wer sy te tu gdań skie go: dr
Syl wia Fre za z wy dzia łu che mii
oraz dr Ro bert Ły żeń z wy dzia łu
Bio lo gii, zo sta ło na gro dzo nych
przez Fun da cję na rzecz na uki pol -
skiej sty pen dia mi w ra mach pro -
gra mu start. to naj bar dziej pre -
sti żo we pol skie na gro dy-sty pen dia
dla mło dych na ukow ców. Lau re aci
– 128 wy bit nych mło dych ba da czy
– zo sta li wy ło nie ni spo śród 1027
kan dy da tów. zwy cięz cy otrzy ma ją
od Fun da cji rocz ne sty pen dium 
z prze zna cze niem na do wol ny cel. 

w kon kur sie star to wa li za rów no
kan dy da ci ubie ga ją cy się o sty pen -
dium po raz pierw szy, jak rów nież
sty pen dy ści z ubie głe go ro ku,
chcą cy przed łu żyć sty pen dium.
uro czy stość wrę cze nia dy plo mów
te go rocz nym lau re atom pro gra mu
start od by ła się 16 kwiet nia na
zamku kró lew skim w war sza wie.

Dok tor Ka ta rzy na Wo jan 
kon sul tan tem PKE 

mi ni ster spra wie dli wo ści rp na
wnio sek pań stwo wej ko mi sji eg za -
mi na cyj nej po wo łał dr Ka ta rzy nę
Wo jan na kon sul tan ta pań stwo wej
ko mi sji eg za mi na cyj nej do udziału
w prze pro wa dze niu eg za mi nu na
tłu ma cza przy się głe go ję zy ka fiń -
skie go. dok tor ka ta rzy na wo jan
pra cu je na sta no wi sku ad iunk ta 
w in sty tu cie Fi lo lo gii wschod nio -
sło wiań skiej ug (za kład trans la to -
ry ki i ko mu ni ka cji mię dzy kul tu ro -
wej). przez wie le lat pro wa dzi ła na
wy dzia le Fi lo lo gicz nym ug lek to -
rat ję zy ka fiń skie go.

W dniach 25–29 ma ja 2011 r. od bę dzie się IX Bał tyc ki Fe sti wal Na uki.
Jest to im pre za po pu lar no nau ko wa prze zna czo na dla wszyst kich

chęt nych, bez wzglę du na wiek i wy kształ ce nie. Ce lem fe sti wa lu jest bo wiem
upo wszech nie nie te ma ty ki i osią gnięć pro wa dzo nych ba dań na uko wych
oraz przy bli że nie ich spo łe czeń stwu w mo żli wie zro zu mia łej, atrak cyj nej
for mie. Or ga ni za to rzy pra gną zwró cić spo łecz ną uwa gę na zna cze nie, ja kie
ma Mo rze Bał tyc kie dla na sze go re gio nu oraz na war tość i przy dat ność 
ba dań pro wa dzo nych w licz nych la bo ra to riach na uko wych. Udział w fe sti -
wa lu za de kla ro wa ły 42 in sty tu cje: uczel nie wy ższe re pre zen to wa ne w Ra dzie
Rek to rów Wo je wódz twa Po mor skie go, któ ra jest ini cja to rem fe sti wa lu, pla -
ców ki Pol skiej Aka de mii Na uk, jed nost ki ba daw czo -roz wo jo we oraz po za -
uczel nia ne in sty tu cje zwią za ne z na uką (mu zea, bi blio te ki) z wo je wódz twa
po mor skie go i war miń sko -ma zur skie go (El bląg). W su mie na te re nie Trój -
mia sta, Słup ska, El blą ga, Miast ka, Pel pli na, Mal bor ka, Bę do mi na (gm. No -
wa Karcz ma), Bo ru ci na (gm. Stę ży ca) oraz Wą gli ko wic k. Ko ście rzy ny 
od bę dzie się po nad 850 im prez. W ich or ga ni za cję za an ga żo wa ło się po nad
3 500 osób. Pro gram fe sti wa lu mo żna prze glą dać na stro nie in ter ne to wej
www.fe sti wal.gda.pl/IXBFN.
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PreZydent niemiec ZwiedZał stację morską uG
Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Christian Wulff, spędzający wraz z rodziną urlop na Półwyspie Helskim,

odwiedził Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Goście zwiedzili helskie fokarium oraz
wystawę Ssaki�naszego�morza w budynku „Błękitnej Szkoły”, a następnie obejrzeli medyczny trening stada fok szarych.
Prezydent Wulff szczególnie interesował się kierunkami prac i akademickiej edukacji helskiej placówki, rozmawiał z prof.
Krzysztofem Skórą o roli międzynarodowych porozumień na rzecz ochrony przyrody Bałtyku (Konwencji Helsińskiej 
i Porozumienia ASCOBANS), a także wadze naukowej współpracy państw nadbałtyckich w zakresie eksperckiego do-
radztwa służącego efektywniejszemu zaangażowaniu wszystkich państw nadbałtyckich w ochronę walorów przyrod-
niczych Bałtyku. Zdaniem rozmówców, dobra jakość i za-
sobność środowiska naturalnego jest warunkiem wysokiej
jakości życia ludzi chcących z przyrody trwale i w sposób
zrównoważony czerpać korzyści ekonomiczne.

Pracownicy Stacji Morskiej zaprezentowali gościom naj-
nowszy, dedykowany bałtyckim morświnom, projekt
badawczy SAMBAH oraz przedstawili powiązania ko-
operacyjne z niemieckimi placówkami badawczymi 
w Busum i Stralsundzie. Ostatnim akcentem odwiedzin
były zakupy dokonane przez Pierwszą Damę w sklepiku
fokarium, którego dochód wspomaga uniwersyteckie pro-
jekty badawcze poświecone ochronie bałtyckich ssaków –
fok i morświnów.

Kra so mów ca z WPiA UG

Ma rek Czaj kow ski – stu dent iii ro -
ku pra wa na wy dzia le pra wa i ad -
mi ni stra cji ug – zo stał lau re atem
XV ogól no pol skie go kon kur su kra so -
mów cze go or ga ni zo wa ne go przez
eu ro pej skie sto wa rzy sze nie stu -
den tów pra wa eL sa po land. 
Fi nał kon kur su od był się 16 kwiet -
nia br. w Bia łym sto ku. o laur naj -
lep sze go są do we go mów cy wal -
czy ło 16 stu den tów pra wa z ca łej
pol ski, któ rzy zwy cię ży li w lo kal -
nych eli mi na cjach. pro jekt pa tro -
na tem ho no ro wym ob ję ły m.in.
kra jo wa ra da no ta rial na, kra jo -
wa izba rad ców praw nych, kra jo wa
ra da ko mor ni cza oraz na czel na
ra da ad wo kac ka.

Re pre zen tant ka UG w Ra dzie
Mło dych Na ukow ców

za rzą dze niem mi ni stra na uki i szkol -
nic twa wy ższe go nr 30/11 z dnia 
29 mar ca 2011 ro ku zo sta ła po wo -
ła na ra da mło dych na ukow ców.
wi ce prze wod ni czą cą ra dy zo sta ła
dr An na Stę pień-Spo rek z ka te dry
pra wa cy wil ne go ug. 

głów nym za da niem ra dy mło -
dych na ukow ców jest two rze nie
wa run ków do dy na micz ne go roz -
wo ju ka rier mło dych pol skich uczo-
nych oraz wpro wa dze nie re gu la cji,
któ re po zwo lą w szer szym niż do -
tychczas za kre sie uwol nić i spo żyt -
ko wać ich ta len ty. pierw sze po sie -
dze nie ra dy od by ło się w dniu 
31 mar ca 2011 r. 

Spo tka nie z rzecz ni kiem 
dys cy pli nar nym ds. stu den tów 
i dok to ran tów UG

w dniu 7 kwiet nia br. na wy dzia le
pra wa i ad mi ni stra cji od by ło się
spo tka nie rzecz ni ka dys cy pli nar ne -
go ds. stu den tów i dok to ran tów
ug, dr. Ra do sła wa Gięt kow skie go,
ze stu den ta mi. dok tor gięt kow ski
peł ni ro lę oska rży cie la w uni wer sy -
tec kim po stę po wa niu dys cy pli nar -
nym. pod czas spo tka nia wy ja śnił,
za co stu dent i dok to rant po no si
od po wie dzial ność dys cy pli nar ną,
oraz przed sta wił prze bieg po stę -
po wa nia dys cy pli nar ne go, ilu stru -
jąc te kwe stie przy kła da mi z prak -
ty ki. za in te re so wa nie uczest ni ków
po ru szo ną pro ble ma ty ką było
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znaczne i za owo co wa ło wie lo ma
cie ka wy mi py ta nia mi. or ga ni za to -
rem spo tka nia by ło ko ło na uko we
pra wa ad mi ni stra cyj ne go.

EB SCO ebo oks

Bi blio te ka uni wer sy te tu gdań skie go
za pra sza do bez płat ne go te sto wa -
nia ba zy eB sco ebo oks, za wie ra ją -
cej 500 ksią żek elek tro nicz nych 
i ksią żek au dio ta kich wy daw ców,
jak tay lor&Fran cis ro utled ge, 
el se vier Ltd, oxford uni ver si ty
press, cam brid ge etext, aBc -cLio.
za kres te ma tycz ny księ go zbio ru:
sztu ka, na uki hu ma ni stycz ne, li te -
ra tu ra, kry ty ka li te rac ka, hi sto ria, 
na uki spo łecz ne, kul tu roznaws-
two, na uki po li tycz ne, so cjo lo gia,
psy cholo gia, edu ka cja, ma te ma ty ka,

go spo dar ka i fi nan se, ra chun ko -
wość, za rzą dza nie, mar ke ting, in -
for ma ty ka, na uki o zie mi, fi zy ka,
bio lo gia, in ży nie ria. za koń cze nie
te sto wa nia: 30.06.2011.
ad res: www.bg.ug.edu.pl/e –za so -
by/te sto wa ne –e –zro dla

V edy cja kon kur su ję zy ka 
ro syj skie go DYK TAN DO 2011

Mag da le na Ku zi na – w gru pie stu -
den tów i Świa to sław Par chuc – 
w gru pie uczniów zo sta li lau re ata mi 
V edy cji kon kur su ję zy ka ro syj skie -
go dyk tan do 2011. kon kurs, zor -
ga ni zo wa ny przez in sty tut Fi lo lo gii
wschod nio sło wiań skiej ug przy
współ pra cy z Bał tyc kim Fe de ral -
nym uni wer sy te tem im. im ma nu -
ela kan ta w ka li nin gra dzie, od był

się 29 mar ca 2011 r. na wy dzia le 
Fi lo lo gicz nym ug. za pro sze nie
uni wer sy te tu gdań skie go przy ję li
na uczy cie le i ucznio wie na stę pu ją -
cych szkół: iii Lo w gdań sku, Viii
Lo w gdań sku, XiX Lo w gdań sku,
ze społu szkół spor to wych i ogól -
no kształ cą cych w gdań sku, iii Lo
w gdy ni, V Lo w gdy ni, iX Lo 
w gdy ni, X Lo w gdy ni, ze społu
szkół po nad gim na zjal nych nr 1 
w kwi dzy nie, ze społu szkół po nad -
gim na zjal nych nr 2 w kwi dzy nie, 
i Lo w kwi dzy nie, i Lo w puc ku, 
ii Lo w tcze wie, i Lo w kar tu zach
oraz ze społu szkół agro tech nicz -
nych i ogól no kształ cą cych w swa -
ro ży nie. od ręb ną gru pę uczest ni -
ków sta no wi li stu den ci: wy dzia łu
Fi lo lo gicz ne go, wy dzia łu eko no -

Gdańska laureatka ProGramu Pomost FnP

Doktor An drea Li piń ska z Mię dzy uczel nia ne go
Wy dzia łu Bio tech no lo gii UG -GU Med zo sta ła

lau re at ką II edy cji pro gra mu PO MOST Fun da cji na
rzecz Na uki Pol skiej. Pro gram ten two rzy gran ty dla
ro dzi ców uła twia ją ce im po wrót do pra cy na uko wej
oraz wspie ra ją ce ko bie ty w cią ży pra cu ją ce na uko wo.
Lau re at ka uzy ska ła fi nan so wa nie dla pro jek tu Explo�-
ring�new�im�mu�ne�eva�sion�me�cha�ni�sms�of�her�pe�svi�ru�ses
the�se�arch�for�im�pro�ve�ment�stra�te�gies�of�an�ti�-her�pe�svi�ral
vac�ci�nes�and�vi�rus�-ba�sed�the�ra�peu�tics�(Zgłę�bia�jąc�no�we
me�cha�ni�zmy�„uciecz�ki�im�mu�no�lo�gicz�nej”�her�pe�swi�ru�sów
–�po�szu�ki�wa�nie�no�wych�stra�te�gii�udo�sko�na�la�nia�szcze�-
pio�nek�prze�ciw�wi�ru�so�wych�i�wek�to�rów�wi�ru�so�wych�sto�-
so�wa�nych�ja�ko�te�ra�peu�ty�ki), któ re go re ali za cja prze wi -
dzia na jest na la ta 2011–2014. 

Ce lem pro jek tu jest wy ja śnie nie no wych me cha ni zmów, któ re wi ru sy z ro dzi ny Her�pes wy ko rzy stu ją do ha mo wa nia
od po wie dzi im mu no lo gicz nej i spoj rze nie na nie od stro ny mo le ku lar nej. We dług lau re at ki, pro jekt po wi nien przy czy -
nić się do wy ty cze nia no wych kie run ków roz wo ju i no wych stra te gii mo dy fi ka cji nie licz nych szcze pio nek prze ciw dzia -
ła ją cych cho ro bom wy wo ła nych przez her pe swi ru sy. Dok tor An drea Li piń ska pla nu je roz wi nąć dzię ki nie mu współ pra -
cę z kra jo wy mi i za gra nicz ny mi ośrod ka mi na uko wy mi, a do ce lo wo stwo rzyć wła sną gru pę ba daw czą. Fi nan so wa nie
obej mu je rów nież za kup drob ne go sprzę tu, wy jaz dy na kon fe ren cje oraz sta że ba daw cze. Jed no cze śnie, dzię ki spo rej licz -
bie osób za an ga żo wa nych w wy ko na nie za dań ba daw czych, lau re at ka ma na dzie ję na wy go spo da ro wa nie więk szej ilo ści
cza su dla „pro jek tu ro dzin ne go”: Fran ka, uro dzo ne go w 2005, i Ma ry si, uro dzo nej w 2010 r. 

W ra mach pro gra mu PO MOST Fun da cja na rzecz Na uki Pol skiej przy zna ła gran ty o łącz nej war to ści 6,9 mln zł. 
Dzię ki nim 14 naj zdol niej szych ko biet w Pol sce bę dzie mo gło po go dzić ma cie rzyń stwo z ka rie rą na uko wą. Jak in for mu je
FNP, w Pol sce za le d wie co pią ta ko bie ta do cho dzi do szczy tu ka rie ry na uko wej. Znacz na więk szość świet nie za po wia da ją -
cych się ko biet -na ukow ców re zy gnu je z pra cy ba daw czej na wcze snym eta pie, po nie waż nie jest w sta nie po go dzić 
wy cho wa nia dziec ka z in ten syw ną pra cą ba daw czą, wy ma ga ją cą dys po zy cyj no ści, nie jed no krot nie dłu gich i czę stych wy -
jaz dów jak rów nież za an ga żo wa nia w pra ce ze spo łu. Wszyst kie kan dy dat ki, któ re zło ży ły wnio ski w II edy cji pro gra mu,
po sia da ją sto pień na uko wy dok to ra, są za trud nio ne w pol skich jed nost kach pro wa dzą cych ba da nia na uko we i wy cho -
wu ją dzie ci w wie ku do czte rech lat.
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micz ne go i wy dzia łu na uk spo -
łecz nych uni wer sy te tu gdań skie -
go, wy dzia łu in ży nie rii Lą do wej 
i śro do wi ska po li tech ni ki gdań -
skiej, wy dzia łu na uk Hu ma ni stycz -
nych i spo łecz nych akademi mary-
narki wojennej w gdy ni. łącz nie w
kon kur sie udział wzię ło 174 uczest -
ni ków.

Konferencja naukowa 
„Twórcza resocjalizacja”

ko ło na uko we psy cho lo gii są do -
wej i pe ni ten cjar nej „pe ni ten tia”
za pra sza na kon fe ren cję na uko wą
pt. „twór cza re so cja li za cja”, któ ra
od bę dzie się dnia 26 ma ja 2011 r.
na wy dzia le na uk spo łecz nych
uni wer sy te tu gdań skie go. go ść mi
kon fe ren cji bę dą: prof. Ma rek Ko -
nop czyń ski, dr Mo ni ka Mar czak,
dr An drzej Pio trow ski, mgr ppłk
An drzej Sa mek oraz mgr Ka ta rzy na
Stry jek. wy da rze niu to wa rzy szyć
bę dzie li cy ta cja prac wy ko na nych
przez oso by osa dzo ne w jed nost -
kach pe ni ten cjar nych, a za pre zen -
to wa nych pod czas iii wy sta wy sz-
tu ki wię zien nej. do chód z li cy ta cji
zo sta nie prze zna czo ny na wspar -
cie jed nej z gdań skich fun da cji. 
z ko lei, aby wes przeć zbio ry bi blio -
tecz ne znaj du ją ce się w wię zie -
niach, w spe cjal nie ozna czo nych
punk tach na te re nie wy dzia łu na -
uk spo łecz nych prze pro wa dzo na
zo sta nie zbiór ka ksią żek.

World eBook Library –
nowa baza dostępna ze strony
Biblioteki UG

Biblioteka uniwersytetu gdańskiego
zawiadamia, że został zakupiony
dostęp do bazy world eBook Library.
Baza ta liczy ponad 23 000 audio-
booków i ok. 2 000 000 pełnotek-
stowych źródeł naukowych w blisko
100 językach (te liczby stale rosną).

obecnie korzystają z niej ponad 
4 mln użytkowników z 50 różnych
krajów.

zbiory world eBook Library po-
chodzą z największych światowych
bibliotek, m.in. z: Harvard univer-
sity, massachusetts institute of tech-
nology (publikacje unikatowe!), new
york university, michigan univer-
sity, stanford university. książki,
podręczniki, słowniki, encyklope-
die zostały przetworzone cyfrowo 
i są w pełni przeszukiwalne. jedną
z kolekcji stanowią źródła rządo-
we i organizacji międzynarodowych
(ponad 250 000 publikacji), z których
większość dostępnych jest wyłącz-
nie na platformie world eBook Li-
brary. wydane zostały one m.in.
przez organizację narodów zjed-
noczonych, światową organizację
zdrowia, Bank światowy, nasa,
Biały dom, cia, FBi oraz rozmaite
inne agencje. dodatkowo platfor-
ma zaopatrzona jest w rozmaite,
pomocne użytkownikom, narzędzia. 

Szkolenia specjalizacyjne na UG

od czerwca 2011 r. na uniwersyte-
cie gdańskim wdrożony zostanie
projekt otwartych szkoleń specjal-
izacyjnych. cykl zainaugurują trzy-
dniowe warsztaty z zakresu sztuki
wystąpień publicznych. odbędą się
one w dniach 10–12 czerwca oraz
17-19 czerwca, a poprowadzą je doś-
wiadczeni praktycy, specjaliści na-
grodzeni w konkursach branżowych,
osoby legitymujące się znaczącymi
osiągnięciami na polu zawodowym.
w przygotowaniu są szkolenia 
z zakresu grafiki użytkowej, obsługi
programów graficznych, prakty-
cznej polszczyzny oraz media�rela-
tions. kontakt i rekrutacja: sekre-
tariat dziennikarstwa i komunikacji
społecznej, tel.: (58) 523 40 45.

ii konkurs
translatorycZny
roZstrZyGnięty

Dnia 30.03.2011 r. na Wy dzia le Fi lo -
lo gicz nym od by ło się uro czy ste

ogło sze nie wy ni ków II Kon kur su Trans -
la to rycz ne go or ga ni zo wa ne go przez 
Za kład Trans la to ry ki i Ko mu ni ka cji
Mię dzykul tu ro wej In sty tu tu Fi lo lo gii
Wschod nio sło wiań skiej przy współ pra -
cy z Bał tyc kim Uni wer sy te tem Fe de ral -
nym im. I. Kan ta w Ka li nin gra dzie 
i Ro syj skim Cen trum Na uki i Kul tu ry 
w Gdań sku. W tym ro ku w kon kur sie
wzię ło udział 17 uczest ni ków, re pre zen -
tu ją cych wszyst kie stop nie i for my na -
ucza nia na kie run kach fi lo lo gia ro syj ska
i ro sjo znaw stwo. Do tłu ma cze nia za pro -
po no wa no tek sty w trzech ka te go riach:
tekst li te rac ki, tekst na uko wy i tekst pu -
bli cy stycz ny. Nie któ rzy uczest ni cy prze -
tłu ma czy li tek sty ze wszyst kich ka te go rii,
co znacz nie zwięk szy ło licz bę oce nia -
nych prze kła dów. 

Po dob nie jak w ubie głym ro ku, zwy -
cięz cy kon kur su wy ja dą do Ka li nin gra -
du, gdzie go ścić ich bę dzie Bał tyc ki Uni -
wer sy tet Fe de ral ny im. I. Kan ta. Po
uro czy stym wrę cze niu na gród wy kład
pt. Lin�gwo�po�ety�ka�ubra�nia�w�li�te�ra�tu�rze
współ�cze�snej�wy gło si ła prof. Na ta lia G.
Ba bien ko z Bał tyc kie go Uni wer sy te tu
Fe de ral ne go.

LAu re ACI
II KoN Kur Su trANS LA to ryCz Ne go:
• KA te go rIA: 

„Prze kład tek stu li te rac kie go”
1. Ma te usz Kę dzio ra
2. Ka ta rzy na Bie lic ka
3. Ra do sław Jan czak

• KA te go rIA: 
„Prze kład tek stu na uko we go”
1. Bar ba ra Mu zioł
2. Ka ta rzy na Bie lic ka
3. Alek san dra Smo liń ska

• KA te go rIA: 
„Prze kład tek stu pu bli cy stycz ne go”
1. Ka ta rzy na Gu tow ska
2. Mag da le na Gór niak
3. Mag da le na No wak
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Dnia 9 kwiet nia 2011 r., w wi-
gi lię pierw szej rocz ni cy ka ta -

stro fy smo leń skiej, Ka te dra Pra wa
Pra cy Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni -
stra cji Uni wer sy te tu Gdańskie go
zor ga ni zo wa ła ogól no pol ską kon -
fe ren cję na uko wą po świę co ną upa-
mięt nie niu tra gicz nie zmar łe go
Pre zy den ta RP, Pro�fe�so�ra� Le�cha
Ka�czyń�skie�go, któ ry przez bli sko
27 lat pra cy na uko wej był zwią -
za ny z gdań skim ośrod kiem na -
uko wym. Jak pod kre śla li or ga ni -
za to rzy przed się wzię cia, Lech
Ka czyń ski od sa me go po cząt ku
swo jej ak tyw no ści aka de mic kiej

współ pra co wał z Wy dzia łem Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UG, na któ rym
nie tyl ko uzy skał wszyst kie stop nie
na uko we i awan se za wo do we, ale
ta kże po zo sta wił licz ne gro no
przy ja ciół, współ pra cow ni ków i ucz-
niów. – Uczcze�nie�Je�go�pa�mię�ci�uwa�-
ża�my� za�tem� za� wy�raz� sza�cun�ku�
i�przy�ja�ciel�ski�obo�wią�zek – na pi sa no
w ofi cjal nym za pro sze niu. 

Sa la kon fe ren cyj na ho te lu Haf f -
ner w So po cie wy peł ni ła się
przed sta wi cie la mi na uki pra wa
pra cy nie mal ze wszyst kich ośrod -
ków aka de mic kich na sze go kra ju.
Po nad to w kon fe ren cji uczest ni -
czy li licz nie pra cow ni cy Wy dzia łu
Pra wa i Ad mi ni stra cji, wśród nich
człon ko wie Ra dy Wy dzia łu oraz
wie le osób, któ re oso bi ście zna ło
zmar łe go Pre zy den ta. Ob ra dy ot-
wo rzył prof.� Ja�kub�Ste�li�na, kie -
row nik Ka te dry Pra wa Pra cy, je -
dy ny wy pro mo wa ny przez Pro fe-
so ra Le cha Ka czyń skie go dok tor
na uk praw nych. Zgro ma dzo nych
go ści po wi tał ta kże pro rek tor UG
ds. roz wo ju i fi nan sów, prof.�Mi�ro�-
sław Kra�jew�ski, któ ry w prze mó -
wie niu po wie dział m.in. – Ba�da�nia
na�uko�we� Le�cha� Ka�czyń�skie�go,� je�go
do�świad�cze�nia�prak�tycz�ne�są�istot�ne�
z�punk�tu�wi�dze�nia�kształ�ce�nia�na�stęp�-
nych�po�ko�leń�i�roz�wo�ju�tej�dzie�dzi�ny
na�uki.�Pro�fe�sor�Ka�czyń�ski�jest�dla�nas
sym�bo�lem.�Po�zo�sta�nie�w�na�szych�ser�-
cach� na� za�wsze� i� bę�dzie� sym�bo�lem,
któ�ry� po�ka�zu�je� ka�rie�rę� czło�wie�ka

dą�żą�ce�go�do�te�go,�że�by�wszy�scy�lu�dzie
czu�li�się�w�Pol�sce�po�trzeb�ni.�Pa�mięć�
o�Pro�fe�so�rze�Le�chu�Ka�czyń�skim�ni�gdy
nie�wy�ga�śnie. Z ko lei dzie kan WPiA
UG, prof.� Ja�ro�sław�Wa�ry�lew�ski,
za zna czył, iż kon fe ren cja ma słu -
żyć przed sta wie niu ży cio ry su na -
uko we go, dzia łal no ści na ni wie
pań stwo wej czy sze rzej – pu blicz -
nej Le cha Ka czyń skie go, a ta kże
przed sta wie niu za gad nień, któ re
po dej mo wał on w swo jej dzia łal -
no ści na uko wej. Przed roz po czę -
ciem ob rad od czy ta no rów nież 
li sty od: ro dzi ny zmar łe go Pre zy -
den ta, JE abp. me tro po li ty gdań -
skie go, Sła�wo�ja� Lesz�ka� Głó�dzia
i prze wod ni czą ce go NSZZ So li dar -
ność, Pio�tra�Du�dy. „Upa mięt nie -
nie mo je go oj ca ja ko spe cja li sty 
w dzie dzi nie pra wa pra cy jest
szcze gól nie wa żne dla za cho wa -
nia w pa mię ci peł ne go ob ra zu je -
go ży cia i dzia łal no ści; był bo -
wiem nie tyl ko po li ty kiem, ale
ta kże czło wie kiem na uki, wy kła -
dow cą uni wer sy tec kim, uczest ni -
kiem prac nad no wym Ko�dek�sem
pra�cy, au to rem wie lu pu bli ka cji” –
na pi sa ła Mar�ta�Ka�czyń�ska�-Du�bie�-
niec�ka.

Kon fe ren cję pt. „Ku Upa mięt nie -
niu Pro fe so ra Le cha Ka czyń skie -
go” po dzie lo no na dwie czę ści:
me ry to rycz ną, pod czas któ rej wy -
bit ni przed sta wi cie le na uki pra wa
pra cy wy gło si li re fe ra ty na wią zu -
ją ce do te ma ty ki po dej mo wa nej 

przemóWienie jm rektora uniWersytetu gdańskiego, prof. bernarda lammka

poLsKa,
woLność i sprawiedLiwość, 
departament Kotów w niK-u

Lech Kaczyński in memoriam 
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Prorektor UG ds. rozwoju i finansów, prof. Mirosław 
Krajewski
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w pra cy na uko wej przez Le cha
Ka czyń skie go, oraz dys ku syj ną,
któ ra sta ła się swo istym fo rum
wspo mnień o zmar łym na uczy -
cie lu aka de mic kim, pre zy den cie
RP, urzęd ni ku, wresz cie przy ja -
cie lu, ko le dze, życz li wym czło -
wie ku. Za pre zen to wa no rów nież
film przy go to wa ny przez Ślą sko -
-Dą brow ską So li dar ność pt. Pre�-
zy�dent�lu�dzi�pra�cy. 

W trak cie pierw szej czę ści ob rad
prof.� Mi�chał� Se�we�ryń�ski przed -
sta wił dzia łal ność pu blicz ną zmar -
łe go Pre zy den ta, zaś prof. Ja kub
Ste li na – je go syl wet kę na uko wą.
W dal szej ko lej no ści wy gło szo ne
zo sta ły trzy re fe ra ty do ty czą ce
za gad nień na uko wych, któ ry mi
zaj mo wał się Lech Ka czyń ski.
Pro�fe�sor�Te�re�sa�Liszcz�wy gło si ła
re fe rat na te mat za sa dy swo bo -
dy umów w pra wie pra cy, prof.�
Ali�na�Wy�pych�-Ży�wic�ka – na te -
mat świadczeń so cjal nych, zaś
prof.�Grze�gorz�Goź�dzie�wicz – na
te mat ukła dów zbio ro wych pra cy.
– Ja�ko� stu�dent�Le�cha�Ka�czyń�skie�go
wspo�mi�nam�go�ja�ko�nie�prze�cięt�ne�go
spe�cja�li�stę�i�wy�bit�ny�umysł�od�pra�wa
pra�cy.�Nie�wa�ham�się�stwier�dzić,�że
pol�ska�na�uka�po�nio�sła�wiel�ką�stra�tę,
kie�dy�zde�cy�do�wał�się�opu�ścić�uni�wer�-
sy�tet� i� za�jąć� na� do�bre� po�li�ty�ką – 
pod kre ślił prof. Ja kub Ste li na, 
któ ry w roku 1999 obro nił pra cę
dok tor ską pt. Związ�ko�wa� zdol�ność
ukła�do�wa, przy go to wa ną pod kie -

run kiem Le cha Ka czyń skie go.
Pro fe sor M. Sewe ryń ski stwier -
dził, iż – Ideą�prze�wod�nią�dzia�łal�-
no�ści�pu�blicz�nej�prof.�Le�cha�Ka�czyń�-
skie�go�by�ła�bu�do�wa�sil�ne�go�pań�stwa
opar�te�go�na�fun�da�men�cie�de�mo�kra�-
tycz�nym�i�sil�nym�po�czu�ciu�to�żsa�mo�-
ści� na�ro�do�wej� kształ�to�wa�nej� przez�
hi�sto�rię� i� kul�tu�rę� Pol�ski. Lech Ka -
czyń ski an ga żo wał się w cza sach
ko mu ni zmu w dzia łal ność opo zy -
cyj ną, współ pra co wał z Ko mi te -
tem Obro ny Ro bot ni ków, uczest ni -
czył w straj ku w Stocz ni Gdań skiej
w sierp niu 1980 r., był jed nym 
z li de rów So li dar no ści. Po upad ku
ko mu ni zmu czyn nie włą czył się 
w dzia łal ność po li tycz ną, do cho -

dząc do spra wo wa nia funk cji pre -
zy den ta RP. Był między innymi.
par la men ta rzy stą, pre ze sem Naj -
wy ższej Izby Kon tro li, mi ni strem
spra wie dli wo ści, pre zy den tem War -
sza wy, człon kiem Ko mi sji Ko dy fi -
ka cyj nej przy Mi ni strze Pra cy 
i Po li ty ki So cjal nej. 

Syl wet ka na uko wa Pro fe so ra
Lecha Ka czyń skie go jest sprzę żo -
na z je go dzia łal no ścią pu blicz ną.
W 1971 r. Lech Ka czyń ski zo stał
pra cow ni kiem na uko wo -dy dak -
tycz nym Uni wer sy te tu Gdań skie -
go. W roku 1980 na pod sta wie
przed sta wio nej pra cy dok tor skiej
pt. Za�kres�swo�bo�dy�stron�w�za�kre�sie
kształ�to�wa�nia�tre�ści�sto�sun�ku�pra�cy,

Prodziekan WPiA UG ds. studiów niestacjonarnych, prof. Jakub Stelina
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przy go to wa nej pod kie run kiem
doc.�dr�hab.�Ro�ma�na�Ko�rol�ca, zaś
po je go śmier ci pod kie run kiem
prof.�Cze�sła�wa�Jac�ko�wia�ka, uzy -
skał sto pień dok to ra na uk praw -
nych na Uni wer sy te cie Gdań skim.
Roz pra wa dok tor ska Le cha Ka czyń -
skie go zo sta ła na gro dzo na przez
pre sti żo we wy daw nic two praw ni -
cze Pań stwo i Pra wo. W 1990 r.
Lech Ka czyń ski uzy skał sto pień
dok to ra ha bi li to wa ne go roz pra wą
pt. Ren�ta�so�cjal�na. W 1996 r. zo stał
pro fe so rem nad zwy czaj nym Uni -
wer sy te tu Gdań skie go, a od 1999 r.
ob jął tę funk cję na Uni wer sy te cie

Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
w War sza wie. Na ukow cy zna ją cy
Le cha Ka czyń skie go pod kre śla li, iż
od da wał się pa sji na uko wej cał ko -
wi cie, nie za do wa la jąc się po ło -
wicz ny mi osią gnię cia mi. Stąd tak
nie wie le prac, któ re po zo sta wił po
so bie. Gdy spra wo wał funk cje pu -
blicz ne, za wie szał swo ją na uko wą
ak tyw ność. Jed na kże po zo sta wio -
ne przez nie go tre ści na uko we
wy ró żnia ją się ja ko ścią i wszech -
stron nym uję ciem po ru sza nej te -
ma ty ki. Do ob sza rów ba daw czych,
któ ry mi zaj mo wał się Lech Ka -
czyń ski, na le żą: za sa da swo bo dy
umów w pra wie pra cy, ren ta so -
cjal na, źró dła pra wa pra cy, za trud -
nie nie w ad mi ni stra cji. 

Po wy gło sze niu re fe ra tów od by ła
się oży wio na dys ku sja, zdo mi no -
wa na przez wspo mnie nia. Wśród
oso bi stych re flek sji po świę co nych
Le cho wi Ka czyń skie mu war to zwró -
cić uwa gę na wspo mnie nie prze ka -
za ne przez prof. Te re sę Liszcz, któ -
ra m.in. pod kre śli ła, iż w trak cie
pre ze su ry Le cha Ka czyń skie go 
w Naj wy ższej Izbie Kon tro li mó -
wio no o utwo rze niu de par ta men tu
ko tów. Zna na i ce nio na by ła sym -
pa tia Le cha Ka czyń skie go do zwie -
rząt. Miał on np. w zwy cza ju opła -
cać kar mę dla ko tów do kar mia nych
przez pra cow ni ków. Jak ma wiał
Ar tur Scho pen hau er: „Nie mi ło -
sier dzie, lecz spra wie dli wość je ste -
śmy win ni zwie rzę tom”...

Wy da je się, iż trzy okre śle nia
sta no wią ce ty tuł ni niej sze go tek -
stu, sta ną się traf nym pod su mo -
wa niem tre ści po ru szo nych pod -
czas kwiet nio wej kon fe ren cji. Są
to: Pol ska, wol ność i spra wie dli -
wość oraz ...de par ta ment ko tów 
w NIK -u. Pol ska – gdyż Lech Ka -
czyń ski ja ko pre zy dent RP oraz
wie lo let ni urzęd nik pań stwo wy
ukie run ko wy wał swo ją dzia łal ność
wo kół po ję cia pa trio ty zmu i so li -
dar no ści. Wol ność i spra wie dli -
wość – z uwa gi na po dej mo wa ną
przez Le cha Ka czyń skie go te ma ty -
kę na uko wo -ba daw czą, wśród któ -
rej zna mien ne jest zwró ce nie uwa -
gi na swo bo dę kształ to wa nia przez
stro ny sto sun ku pra cy oraz in stru -
men ty za bez pie cze nia spo łecz ne -
go. De par ta ment ko tów w NIK -u,
by za pa mię tać Le cha Ka czyń skie -
go nie tyl ko ja ko pre zy den ta, na -
ukow ca, na uczy cie la czy prze ło żo -
ne go, ale ta kże ja ko życz li we go
in nym czło wie ka, wra żli we go na
spra wy ota cza ją ce go go świa ta.
Or ga ni za to rzy gdań skiej kon fe ren -
cji za po wie dzie li sta ra nia o wy da -
nie księ gi pa miąt ko wej po świę co nej
Pro fe so ro wi Le cho wi Ka czyń skie mu.
Mo żna więc z pew no ścią stwier-
dzić, iż kon fe ren cja speł ni ła swo ją
ro lę, sta jąc się przy czyn kiem do
upa mięt nie nia in te lek tu al ne go do -
rob ku gdań skie go pro fe so ra pra wa
pra cy – Le cha Kaczyńskie go. 
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Brak prak tycz ne go kształ ce -
nia ab sol wen tów uczel ni

wy ższych oraz sła be przy go to -
wa nie do pod ję cia wy uczo ne go
za wo du – to głów ne za rzu ty pod
ad re sem obec ne go sys te mu
edu ka cji pod no szo ne przez pra -
co daw ców. Zda niem przed się -
bior ców zde cy do wa na więk szość
stu den tów koń czą cych uczel nie
nie wie, jak od na leźć się w re -
aliach wy uczo ne go za wo du, nie
po tra fi wła ści wie re ago wać w
sy tu acjach trud nych i – co wię -
cej – nie jest przy go to wa na do

pra cy ze spo ło wej. Ry nek pra cy
wy mu sza za tem ko niecz ność
wpro wa dze nia zmian w sys te -
mie edu ka cji w szko łach wy ż-
szych. – Na�le�ży�zmie�nić�kon�cep�cję
edu�ka�cji�z�na�ucza�nia�na�ucze�nie�się,
z� prze�ka�zy�wa�nia� wie�dzy� na� jej�
bu�do�wa�nie,�gdzie�w�ze�spo�łach�stu�-
denci�bę�dą�szko�li�li�umie�jęt�ność�roz�-
wią�zy�wa�nia� pro�ble�mów – mó wił 
w cza sie spo tka nia prof.� Piotr
Za�bo�row�ski�z Uni wer sy te tu Wa-
r miń sko -Ma zur skie go. Do te go
ce lu ma po słu żyć Pro�blem�Ba�sed
Le�ar�ning – na ucza nie pro ble mo we

– dzię ki któ re mu stu dent kształ -
ci się po przez roz wią zy wa nie
pro ble mów po ja wia ją cych się na
co dzień w okre ślo nym za wo -
dzie. Mu si sta wić czo ło trud nym
sy tu acjom na pod sta wie zdo by -
te go do świad cze nia, wie dzy oraz
na by tej umie jęt no ści pra cy ze -
spo ło wej. – Ta�kie�po�dej�ście�spra�-
wia,�że�już�stu�dent�pierw�sze�go�ro�ku
me�dy�cy�ny� od�by�wa� prak�ty�ki,� umie
zdia�gno�zo�wać�sta�ny�na�głe�oraz�po�-
tra�fi�w�spo�sób�pro�fe�sjo�nal�ny�ura�to�-
wać� ko�muś� ży�cie – prze ko ny wał
prof. Za bo row ski, któ ry swo ją

PBL – innowacja w nauczaniu
dnia 25 marca br. na wydziale nauk społecznych odbyło się szóste spotkanie w ramac „cyklu 
konferencji rea (rozwój edukacji akademickiej)” pt. „Problem Based Learning (pBL) a ramy 
kwalifikacji”. zgromadzonych gości w imieniu organizatorów – uniwersytetu gdańskiego i Fundacji
rozwoju systemu edukacji – powitała prorektor ds. kształcenia, prof. maria mendel.
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wie dzę na ten te mat oparł na
prak ty ce: UWM to pierw sza
uczel nia w Pol sce kształ cą ca
me to dą PBL na kie run ku me -
dycz nym. 

W ra mach PBL zmia ny na stę -
pu ją ta kże w sa mym po dej ściu
do stu den ta. Nie jest on bo wiem
jed ną z wie lu ano ni mo wych osób
zgro ma dzo nych w au dy to rium,
lecz peł no praw nym człon kiem
ze spo łu ba da ją ce go da ny przy -

pa dek. Z ko lei wy kła dow ca ma
być tu to rem – prze wod ni kiem
na ście żce do roz wią za nia pro -
ble mu. – Ten�spo�sób�zdo�by�wa�nia
wie�dzy�po�ka�zu�je�nie�tyl�ko,�ile�wiesz,
ale� też� cze�go� nie� wiesz� i� jak�
mo�żesz� się� te�go� na�uczyć� na� ju�tro�
– mó wił w swym wy stą pie niu
dr�To�masz�Sa�ry�usz�-Wol�ski�z Po li -
tech ni ki Łódz kiej, gdzie na ucza -
niem pro ble mo wym w ra mach
„Eu ro pe an Pro ject Se me ster”
ob ję ci są stu den ci z Pol ski i za -
gra ni cy.

Wy�kład�–�
re�likt�prze�szło�ści?

Czy tra dy cyj ne for my zdo by wa -
nia i prze ka zy wa nia wie dzy, jak
na uka na pa mięć czy cho dze nie
na wy kła dy, to dziś re lik ty prze -
szło ści? Zda niem dr. To ma sza
Sa ry usza -Wol skie go – [na�ucza�nie
w� for�mie�wy�kła�du� –� red.]�wy�ni�ka
dziś�z�przy�zwy�cza�je�nia�i�zna�jo�mo�ści
je�dy�nie� tej�me�to�dy�prze�ka�zy�wa�nia
wie�dzy�oraz�nie�chę�ci�więk�szo�ści�kad-
ry�aka�de�mic�kiej�do�pod�ję�cia�bar�dziej
in�te�rak�tyw�ne�go�spo�so�bu�kształ�ce�nia
stu�den�tów. Prze ciw ne go zda nia
był prof.� To�masz� Szku�dla�rek

z In sty tu tu Pe da go gi ki UG, któ -
ry zwró cił uwa gę na fakt, iż PBL
nie jest no vum, bo wiem tę me -
to dę po znaw czą sto su je się już
w wie ku przed szkol nym. Od lat
prak ty ku je się ją rów nież na
uczel niach w po sta ci kre owa nia
i stwa rza nia stu den tom sy tu acji
pro ble mo wych pod czas ćwi czeń,
a póź niej w trak cie spo tkań se -
mi na ryj nych z pro mo to ra mi. – Je�-
śli�uczel�nie�skon�cen�tru�ją�się�tyl�ko�na
kształ�ce�niu�spe�cja�li�stów,�któ�rzy�bę�dą
od�po�wie�dzią� na� za�po�trze�bo�wa�nia
ryn�ku�pra�cy,�wów�czas�ist�nie�je�uza�-
sad�nio�na�oba�wa,�że�stra�cą�one�na
aka�de�mic�ko�ści.�Jed�nym�z�ce�lów�uni�-
wer�sy�te�tu� jest� „pro�du�ko�wa�nie”�
no�wych� lu�dzi� na�uki,� któ�rzy� bę�dą�

w�przy�szło�ści�kształ�cić�ko�lej�ne�po�ko�-
le�nia�pro�fe�so�rów.�Uzna�nie�wy�kła�do�-
wej�for�my�na�ucza�nia�za�re�likt�prze�-
szło�ści�wy�da�je�się�nie�uza�sad�nio�ne,
gdyż�to�wła�śnie�pod�czas�tych�za�jęć
wy�kła�dow�ca� mo�że� za�pre�zen�to�wać
oraz�ob�ja�śnić�pro�wa�dzo�ne�ba�da�nia
– mó wił prof. Szku dla rek. Wska -
zał on rów nież, że punk tem wyj -
ścia dla uru cho mie nia pro ce su
na uko we go jest stwo rze nie sy tu -
acji pro ble mo wej, a na stęp nie
zna le zie nie spo so bu na jej roz -
wią za nie. Pro ces od kry wa nia
praw dy nie obę dzie się bez od -
po wie dzi na py ta nia: co wie my?
w ja ki spo sób o tym my śli my?
ja kie po sia da my in for ma cje? ja -
kich in for ma cji jesz cze po trze bu -
je my? – To�po�ka�zu�je – zda niem
prof. Szku dlar ka – że�w�obec�nym
sys�te�mie�na�ucza�nia�sta�wia�się�hi�po�-
te�zy,� na�stęp�nie� się� je� spraw�dza�
oraz�do�ko�nu�je�ana�liz� teo�re�tycz�no�-
-prak�tycz�nych. Po zo sta je je dy nie
otwar te py ta nie, na ile uczel nie
oraz po szcze gól ne kie run ki wy -
ko nu ją swo je za da nia zwią za ne
m.in. z czę sto tli wo ścią oraz po -
zio mem trud no ści stwa rza nych
sy tu acji pro ble mo wych.

Ab�sol�went�–�
świa�do�my�oby�wa�tel

Ko lej ną pod nie sio ną pod czas
spo tka nia kwe stią był brak po -
twier dza nia przez uczel nię tzw.
umie jęt no ści mięk kich (so�skills)
ab sol wen tów. We dług no wych
kra jo wych ram kwa li fi ka cji, stu -
den ci ma ją być przy go to wy wa ni
do by cia ak tyw ny mi oby wa te la -
mi. Ozna cza to, że nie tyl ko
wie dza, ale ta kże kom pe ten cje
spo łecz ne i per so nal ne bę dą pie -
lę gno wa ne na uczel niach. Ka żdy
stu dent koń czą cy szko łę wraz 
z dy plo mem otrzy ma wy kaz kom-
pe ten cji per so nal nych. Isto tą te go
po my słu jest mo żli wość wy ka -
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za nia zdol no ści zdo by tych po za
tzw. edu ka cją for mal ną. – Ab�sol�-
went�we�dle�no�wych�prze�pi�sów�ma
być� świa�do�mym� oby�wa�te�lem� oraz
kon�ku�ren�cyj�nym� na� ryn�ku� pra�cy
pra�cow�ni�kiem.�Po�wi�nien�znać�od�-
po�wie�dzi�na�py�ta�nia�kim�jest?�ja�ką
dys�po�nu�je� wie�dzą?� co� po�tra�fi?� – 
mó wi ła prof.� Ewa� Chmie�lec�ka�

z Ze spo łu Eks per tów Bo loń skich.
Za da niem uczel ni bę dzie ta kże
mie rze nie spo so bu przy czy nia -
nia się do po stę pu spo łecz no -
-kul tu ro we go pań stwa. – Pro�blem
sta�no�wi� jed�nak�wa�li�da�cja� efek�tów
kształ�ce�nia.�W�ja�ki�spo�sób�zmie�rzyć,
czy�np.�za�trud�nio�ny�na�uczel�ni�ad�-
iunkt�dba�o�roz�wój�war�to�ści�pro�spo�-
łecz�nych�stu�den�tów?�Ja�kie�stan�dar�-
dy�wa�li�da�cji�po�win�ny�być�sto�so�wa�ne,
by�pra�cow�ni�cy�na�uko�wi�nie�czu�li,�że
są�in�dok�try�no�wa�ni? – py ta ła prof.
Chmie lec ka. 

PBL�le�kiem�na�ca�łe�zło?

Uczest ni cy kon fe ren cji wska za li
wie le za let PBL, do strze gli też
ob sza ry, w któ rych cią gle po ja -
wia ją się wy zwa nia. Jed nym 
z nich jest brak od po wied niej
ka dry. Więk szość na uczy cie li aka -

de mic kich przy wy kła do tra dy -
cyj nych form prze ka zy wa nia wie-
dzy. Kło pot spra wia im między
innymi kształ ce nie w ję zy kach
ob cych. – Je�śli�chce�my�roz�ma�wiać
o� przy�szło�ści� i� kon�ku�ren�cyj�no�ści
pol�skiej� na�uki,� na�le�ży� zdać� so�bie
spra�wę,�że�zna�jo�mość�ję�zy�ka�an�giel�-
skie�go�to�dziś�na�rzę�dzie�pra�cy,�a�nie
do�dat�ko�wa� umie�jęt�ność� – mó wił 
dr To masz Sa ry usz -Wol ski. Do -
świad cze nia ośrod ków, w któ rych
wy ko rzy stu je się PBL, po ka zu ją
jed nak, że cza sem je dy nie do bre
chę ci oraz otwar cie na no we
for my wy star czą, by wzbu dzić
więk sze za in te re so wa nie ka dry.
Ko lej nym wy zwa niem jest wy -
móg do sto so wa nia oto cze nia,
czy li np. do sto so wa ne do naj wy -
ższych stan dar dów la bo ra to ria,
do stęp do in ter ne tu, bi blio te ki
czyn ne w go dzi nach od 8.00 do
22.00. Klu czo wa spra wa to ta -
kże prze bu do wa do tych cza so -
wych pro gra mów na ucza nia:
przej ście od sztyw nych form
aka de mic kie go wy kła du do za jęć
prak tycz ne go roz wią zy wa nia
pro ble mów zwią zanych z przy -
szłym ży ciem za wo do wym stu -
den ta. 

Za pre zen to wa ne przez pa ne li -
stów przy kła dy funk cjo no wa nia
PBL w ośrod kach aka de mic kich
w Pol sce (Wy dzia ł Na uk Me dycz -
nych Uni wer sy te tu War miń sko -
-Ma zur skie go oraz Po li tech ni ka
Łódz ka) wzbu dzi ły en tu zjazm,
ale i smu tek. Po py ta niu, czy ist -
nie ją w na szym kra ju uczel nie
kształ cą ce hu ma ni stów me to dą
PBL, za pa dła bowiem głę bo ka ci -
sza. Jedyną odpowiedzią był przy-
kład prowadzonych w starożyt-
ności dialogów Sokratesa i Pla-
tona.
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Wpro gra mie kon fe ren cji zna la -
zły się wy kła dy na ukow ców 

z ca łej Pol ski. Wy ni ki swo jej pra cy
za pre zen to wa li między innymi prof.
An�na�Ma�ria�Za�wadz�ka z Uni wer sy -
te tu Gdań skie go, dr�Ksa�we�ry�Knotz
OFM�Cap., dr�Ja�cek�Py�żal�ski z Uni -
wer sy te tu Łódz kie go oraz prof.�Au�-
gu�styn�Bań�ka z Uni wer sy te tu Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Swo je
re fe ra ty przed sta wi li też stu den ci 
i dok to ran ci z ró żnych ośrod ków aka -
de mic kich. Te ma ty ka wszyst kich wy -
stą pień, choć tak roz le gła, od da wa ła
w peł ni to, co we współ cze snym
świe cie za sta na wia naj bar dziej.

KuL�Tu�RA KOn�SuMP�CJi

Jesz cze kil ka dzie siąt lat te mu za
szczę śli we go uwa żał się ten, kto
pro wa dził uda ne ży cie ro dzin ne,
roz wi jał się du cho wo i od no sił suk -
ce sy za wo do we. Choć te idee wciąż
są ży we, lu dzie ma ją no wy po mysł
na by cie szczę śli wym. Tym po my -
słem jest to wa rzy szą ca nam na 
ka żdym kro ku kon sump cja. Wszech -
obec ne re kla my i pro mo cje za chę -
ca ją nas do nie ustan ne go ku po wa -
nia, ku szą obiet ni ca mi, że no wy
szam pon uczy ni nas bar dziej uwo -

dzi ciel ski mi, sa mo chód ja kiejś mar -
ki za pew ni bez pie czeń stwo i spo kój
ca łej ro dzi nie itd. Uczą nas, że bez
kon kret ne go pro duk tu bę dzie my
gor si, cze goś nam bę dzie bra ko wać
i z pew no ścią od bi je się to na na szym
wi ze run ku. Oczy wi ście ist nie je re -
cep ta na te zmar twie nia, a jest nią
za wsze pro dukt mar ki X lub Y. To
on spra wi, że bę dzie my się cie szyć
peł nią ży cia. Ła two, pro sto i przy -
jem nie… 

Re kla ma bu du je bar dzo nie bez -
piecz ną wi zję szczę ścia za le żne go
od sta nu po sia da nia. Na ne ga tyw ny
wpływ re klam naj bar dziej na ra że ni
są naj młod si. Dzie ciom po zo sta wio -
nym pod opie ką te le wi zo ra nie ma
kto wy tłu ma czyć, że to, co wi dzą,
nie jest re al nym świa tem, dla te go
bez kry tycz nie chło ną tre ści, któ ry mi
kar mi je te le wi zja. Już na wet sze -
ścio la tek ma świa do mość, że ten,
kto ma mar ko we rze czy, jest lep szy
od te go, kto ich nie ma. We dług
prof. An ny Ma rii Za wadz kiej z In sty -
tu tu Psy cho lo gii UG kon sump cja 
ma ogrom ny wpływ na na sze po -
czu cie war to ści, wy obra że nie o so bie,
szczę ściu i do bro by cie. Kon sump cja,
czy li przy jem ność, ra dość i by cie
szczę śli wym. Czy aby na pew no? 

Ża den pro dukt, na wet naj lep szy
ja ko ścio wo, nie za stą pi nam praw -
dzi wych war to ści: przy jaź ni, mi ło -
ści, za ufa nia. Lu dzie, któ rzy zbyt nio
za tra ca ją się w kon sump cji, za po -
mi na ją, że praw dzi wą in ten cją pro -
du cen tów nie jest uszczę śli wia nie
klien tów (w sen sie emo cjo nal nym),
a je dy nie przy wią za nie ich do mar -
ki i – co za tym idzie – zwięk sze nie
szans na sta ły i wy so ki za ro bek. 
(W jed nym z re fe ra tów mgr�Pau�li�na
Wól�kow�ska�wspo mnia ła o tzw. gen -
der mar ke tin gu. Jest to mar ke ting
skie ro wa ny do kon kret nej płci, uży -
wa ją cy ko dów ko mu ni ka cji płci kul -
tu ro wej lub psy cho lo gicz nej po to,
by sku tecz nie do cie rać do wy bra nej
gru py kon su men tów. To ko lej ny
spo sób na sku tecz ne za ro bie nie pie -
nię dzy, po nie waż zwra ca nie się do
ko bie co ści lub mę sko ści czę sto od -
bie ra my na tu ral nie, nie zwra ca jąc
uwa gi na to, czy je ste śmy wła śnie
obiek tem ma ni pu la cji, czy nie.)

Kon sump cja po wo li sta je się zja -
wi skiem nor mal nym, na tu ral nym 
i po wszech nie obo wią zu ją cym. Jed -
nak uto żsa mia nie szczę ścia je dy nie
z do bra mi ma te rial ny mi spra wia, 
że ma le je za do wo le nie z ży cia. Bu -
do wa nie po czu cia war to ści we dle

Kiedy rzeczywistość to za mało…

Xi Konferencja nauKowa Koła nauK psychoLogicznych a n i m a
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„człowiek w sieci współczesności” – to tytuł konferencji zorganizowanej w kwietniu br. przez koło
nauk psychologicznych anima oraz instytut psychologii uniwersytetu gdańskiego. jej tematem był
człowiek i jego miejsce we współczesnym świecie. świecie, który zmienił się na przestrzeni wieku nie
do poznania, który stawia dziś przed człowiekiem zupełnie inne wyzwania i niesie ze sobą inne za-
grożenia niż chociażby 50 lat temu.
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gru bo ści port fe la czy za war to ści gar -
de ro by, a nie zgod nie ze swo imi
zdol no ścia mi i re la cja mi z in ny mi,
skut ku je po czu ciem pust ki i cią głe go
nie za spo ko je nia.  

WiR�Tu�AL�nA PO�MOC

In ter net bar dzo szyb ko wkro czył 
w wie le dzie dzin na sze go co dzien ne -
go ży cia. Ko rzy sta jąc z kom pu te ra
pod łą czo ne go do glo bal nej sie ci,
swo bod nie ku pu je my, sprze da je my,
po zna je my no wych lu dzi, od na wia my

daw ne zna jo mo ści i za pew nia my so -
bie roz ryw ki. Mo żli wo ści in ter ne tu
są nie mal nie ogra ni czo ne – mo żna 
w nim zro bić i zna leźć chy ba wszyst -
ko. Dla cze go w ta kim ra zie nie szu -
kać tam po mo cy du cho wej i psy cho -
lo gicz nej? Wszyst ko ła two, szyb ko,
przy jem nie, czy li tak, jak wo li więk -
szość lu dzi XXI w. 

Stron, blo gów i ser wi sów do ty czą -
cych psy cho lo gii w sie ci znaj dzie my
wie le. W ra zie po trze by, nie wy cho -
dząc z do mu, mo że my ta kże li czyć
na po moc e -te ra peu ty. Jed nak czy za
po śred nic twem ma ila mo że my uzy -
skać pro fe sjo nal ną po moc psy cho lo -
gicz ną? Kim jest e -te ra peu ta, ja kie
ma kwa li fi ka cje i ja ki mi za sa da mi
kie ru je się w swo jej pra cy? We dług
ba dań prze pro wa dzo nych przez lek.
med.� Aga�tę� Le�śnic�ką (stu dent kę
psy cho lo gii UG), te ra peu ta mi onli ne
są prze wa żnie ko bie ty w wie ku oko -
ło 35 lat, z wy ższym wy kształ ce niem
– nie ko niecz nie psy cho lo gicz nym.
Tak jak po zo sta li e -te ra peu ci, naj -
czę ściej kon tak tu ją się z ludź mi
ocze ku ją cy mi po mo cy po przez pocz -
tę elek tro nicz ną, ogra ni cza jąc kon -
takt do jed no ra zo wych, płat nych
kon sul ta cji. Wszyst kie oso by ob ję te

ba da nia mi ofe ru ją po moc on -li ne 
i jed no cze śnie pra cu ją w tra dy cyj nym
ga bi ne cie psy cho te ra peu tycz nym.
Tyl ko po ło wa z nich po zo sta wia ła
klien tom in ter ne to wym mo żli wość
kon tak tu w rze czy wi sto ści. Nie po ko -
ją cym wnio skiem pły ną cym z prze -
pro wa dzo nych ba dań jest to, że aż
70% ba da nych nie sto so wa ła żad -
nych za bez pie czeń prze pły wu in for -
ma cji po mię dzy te ra peu tą a klien -
tem. W skró cie: w sie ci ist nie ją
oso by rze czy wi ście przy go to wa ne do
udzie la nia po mo cy psy cho lo gicz nej,

jed nak nie ma peł nej gwa ran cji, że
na ta ką wła śnie oso bę się tra fi.
Wszyst ko dla te go, że in ter net da je
du że mo żli wo ści do au to kre acji oraz
stwa rza sze ro kie po le do po pi su dla
oszu stów i wy łu dza czy. 

Po nad to e -te ra pia, cho ciaż da je po -
czu cie swo bo dy, wy go dy i oszczęd no -
ści cza su, ma ta kże swo je wa dy. Ist -
nie ją sy tu acje (np. sil ne za ła ma nie,
my śli sa mo bój cze), kie dy te go ro dza -
ju po moc mo że oka zać się nie sku -
tecz na. Ta for ma spo tka nia po zba -
wio na jest kon tak tu wzro ko we go 
z pa cjen tem, co bu dzi wąt pli wo ści,
czy opis pro ble mu do kład nie prze ka -
zu je in ten cje pi szą ce go. Na szczę ście
wie lu te ra peu tów ofe ru ją cych po -
moc po przez sieć in for mu je swo ich
po ten cjal nych klien tów o tej stro nie

e -te ra pii. I oby by ło jak de kla ru ją –
że jest ona je dy nie wstę pem do spo -
tka nia w czte ry oczy. 

***
Nie ste ty, nie spo sób przy to czyć tu

wszyst kich wy stą pień, któ re mia ły
miej sce pod czas te go rocz nej kon fe -
ren cji. Za bra kło o. Ksa we re go Knot -
za z te ma tem sek su al no ści czło wie -
ka i je go roz dar cia mię dzy po ku sa mi
dzi siej sze go świa ta a tre ścią na uk
Ko ścio ła ka to lic kie go, a ta kże prof.
Au gu sty na Bań ki, któ ry opo wia dał
ze bra nym o „To żsa mo ści jed no stek

w ob li czu wy bo ru mię dzy otwar to -
ścią a za mknię to ścią na prze miesz -
cze nia prze strzen ne” (ten ta jem ni czo
brzmią cy te mat do ty czył re la cji czło -
wie ka z je go oto cze niem ze wnętrz -
nym, śro do wi skiem, w któ rym ży je). 

Na ko niec kon fe ren cji roz go rza ła
dys ku sja: „Gdy świat to za ma ło –
czło wiek w cy ber prze strze ni”. Po pro -
wa dził ją mgr� Krzysz�tof� Sta�chu�ra, 
a dys ku to wa no sze rzej o pro ble mach
po ru sza nych pod czas spo tka nia: no -
wych zwy cza jach ko mu ni ka cyj nych
w kon tek ście ser wi sów spo łecz no -
ścio wych, o za cie ra niu się ró żnic
mię dzy tym, co dla nas pry wat ne, 
a co pu blicz ne, o mar ke tin gu on -li ne
i wie lu, wie lu in nych pro ble mach
nur tu ją cych współ cze sne go czło wie ka.

monika leWandoWska
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