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pro ce dur ob słu gi stu den tów w dzie ka na tach (m.in. przez In ter net). Pla nu ję też wpro wa dze nie elek tro nicz ne go in -
dek su. Waż nym za da niem bę dzie dla mnie po pra wa pro fi lak ty ki zdro wot nej wśród stu den tów oraz współ pra ca z
fir ma mi po zwa la ją ca na od by wa nie prak tyk i sta ży. Chciał bym też wspie rać w jesz cze więk szym niż do tych czas stop -
niu mo bil ność stu den tów (pro jek ty Most, Era smus).
Bar dzo istot ny jest roz wój stu denc kich kół na uko wych. Szcze gól nie, że zdo by te w nich ostro gi na uko we czę sto
owo cu ją póź niej po zy ska niem za an ga żo wa nych dok to ran tów czy mło dych pra cow ni ków na uko wych. 
Kon ty nu ować bę dę sta ra nia zmie rza ją ce do ob ję cia sys te mem sty pen dial nym moż li wie du żej licz by dok to ran tów. 
Są już pierw sze sy gna ły, iż Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za mie rza zwięk szyć środ ki prze zna czo ne na sty -
pen dia. Za chę cać bę dę dok to ran tów do roz wo ju na uko we go i udzia łu w pro jek tach ba daw czych oraz skła da nia wnio -
sków gran to wych tzw. Pre lu dium dla pra cow ni ków na uko wych nie ma ją cych stop nia dok to ra.
Do ce nia jąc zna cze nie dok to ran tów dla na szej uczel ni sta rać się bę dę o po sze rze nie ofer ty stu diów dok to ranc kich
i za pew nie nie wy so kie go po zio mu kształ ce nia. 

W mijającej kadencji zabiegaliśmy intensywnie i skutecznie o środki na budowę naszego kampusu. Podejmowanie
decyzji o rozpoczęciu budowy nowych gmachów nie jest łatwe, ale moim zdaniem konieczne. Wszyscy pamiętamy,
że Uniwersytet Gdański przez wiele lat był niedoinwestowany. Teraz mamy szansę pozyskiwania unijnych środków
przeznaczonych na infrastrukturę szkolnictwa wyższego. Musimy to wykorzystać. Inaczej – co podkreślałem
wielokrotnie – staniemy się prowincjonalną uczelnią. A Uniwersytet Gdański ma możliwości i ambicję zostania jedną
z najlepszych uczelni wyższych w regionie Morza Bałtyckiego. Zapewniam, że środki, które pozyskujemy na
rozbudowę kampusu, nie mogą być spożytkowane na inne cele. Jednocześnie deklaruję, że na cele inwestycji
budowlanych nie będziemy nadal wydawać pieniędzy przeznaczonych na pensję i bieżące wydatki.
W przyszłej kadencji powinniśmy „wprowadzić” do nowych budynków Wydziały Biologii, Chemii i neofilologię oraz
ukończyć budowę gmachu administracji centralnej z nowoczesnym archiwum i ośrodkiem e-learningowym.
Chciałbym, aby w Kampusie Oliwskim swoje miejsce znalazł Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG 
i GUM-ed. Zabiegać będę również o budowę gmachu Informatyki. Będzie to średniej wielkości, nowoczesny
budynek. Wstępne rozmowy na temat realizacji obu przedsięwzięć pozwalają na ostrożny optymizm. Prowadzę też
negocjacje, których celem jest zdobycie środków na budowę obiektu sportowego z pływalnią, halami do
koszykówki i siatkówki, sauną i odnową biologiczną. 
Staram się o pieniądze na budowę na zapleczu rektoratu domu studenckiego wraz z przedszkolem dla dzieci
naszych studentów i pracowników, a także rozbudowę akademika w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami.
Wspieram budowę nowego statku, na co udało nam się uzyskać w roku ubiegłym 36 mln złotych. Planuję rozwój
i modernizację naszych stacji badawczych. Ważne nie tylko dla Stacji Morskiej w Helu, ale dla naszego regionu, są
zamierzenia związane z powstaniem tzw. Błękitnej Wioski. W nieco dalszej perspektywie planuję budowę tzw.
„magazynowca” stanowiącego dopełnienie Biblioteki Głównej. Wreszcie ważnym zadaniem będzie pozyskanie
nowych terenów, które umożliwią w przyszłości rozwój bazy materialnej naszego Uniwersytetu.
Chciałbym przy tej okazji podziękować wszystkim nauczycielom akademickim i pozostałym pracownikom uczelni
za zrozumienie potrzeb Uniwersytetu, za zaangażowanie w realizację tej wyjątkowej inicjatywy, jaką jest budowa
nowoczesnego, na miarę współczesnych wyzwań i naszych ambicji, kampusu. Jestem świadom, że wspólnie
tworzymy to dzieło, tworzymy je naszą codzienną pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Mam nadzieję, że
będzie tak też w latach następnych.  

Szanowni Państwo,
Zdaję sobie sprawę, że przedstawione przeze mnie plany są trudne i ambitne. Wiem, że można je zrealizować tylko
przy szerokim poparciu oraz pomocy całej społeczności naszego Uniwersytetu.
Wierzę, że UG umocni swą przodującą pozycję wśród jednostek akademickich i naukowych Trójmiasta i Pomorza
i odegra istotną rolę w integracji trzech miast naszej metropolii. Wiele udało się nam już dokonać, ale było to
możliwe tylko dzięki zaufaniu i ogromnemu wsparciu, jakiego udzieliły mi Senat i nasza społeczność akademicka.
To wysiłkowi i wytężonej pracy wszystkich Państwa zawdzięczamy tak dynamiczny rozwój naszej Uczelni. Proszę
więc o obdarowanie mnie ponownie zaufaniem i deklaruję jednocześnie, że ze swej strony nie będę szczędził sił, by
postawione cele osiągnąć. 

Prof. dr hab. Bernard Lammek
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KALENDARZ WYBORCZY
ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH 

W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM NA KADENCJĘ 2012-2016

24.11.2011 r. – Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego.
07.12.2011 r. – Pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej UG.
26.01.2012 r. – Pierwsze zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego:

• ustalenie szczegółowego trybu i harmonogramu wyboru Rektora i prorektorów,
• otwarcie listy kandydatów na Rektora i wyznaczenie terminu jej zamknięcia.

23.02.2012 r. – Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG:
• ustalenie listy kandydatów na Rektora UG i ewentualne wyznaczenie terminów 

spotkań przedwyborczych społeczności akademickiej z kandydatami.
15.03.2012 r. – Termin zakończenia prezentacji programów działania przez kandydatów 

na Rektora UG.
22.03.2012 r. – Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG - wybór Rektora UG.
do 26.03.2012 r. – Zgłoszenie przez Rektora elekta kandydatów na prorektorów UG przewodniczącemu 

Uczelnianego Kolegium Elektorów.
29.03.2012 r. – Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG - wybór prorektorów UG.
30.03.2012 r. – Posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej UG w celu stwierdzenia ważności wyboru Rektora UG.
do 13.04.2012 r. – Powołanie przez Rady Wydziałów Wydziałowych Komisji Wyborczych UG 

i określenie terminarza wyborów dziekanów i prodziekanów.
do 20.04.2012 r. – Posiedzenia Wydziałowych Kolegiów Elektorów - otwarcie listy kandydatów na dziekanów.
do 27.04.2012 r. – Posiedzenia Wydziałowych Kolegiów Elektorów:

• zamknięcie listy kandydatów na dziekana oraz ewentualne wyznaczenie terminu spotkań 
z kandydatami.

do 11.05.2012 r. – Termin zakończenia prezentacji programów działania przez kandydatów na dziekanów UG.
do 18.05.2012 r. – Posiedzenia Wydziałowych Kolegiów Elektorów i wybory dziekanów UG.
do 25.05.2012 r. – Posiedzenia Wydziałowych Kolegiów Elektorów i wybory prodziekanów UG.
do 29.06.2012 r. – • Wybory członków Senatu UG i rad wydziałów UG.

• Wybory przedstawicieli Biblioteki UG do Rady Bibliotecznej.
• Wybory kandydatów na stanowiska dyrektorów instytutów.

31.08.2012 r. – Upływa kadencja obecnych organów kolegialnych i jednoosobowych UG.

DoDateK wyborczy 2012
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Sza now ni Pań stwo,
w tym ro ku w Uni wer sy te cie Gdań skim od bę dą się wy bo ry or ga nów ko le gial nych i jed no oso bo wych na ka den -
cję 2012–2016. W związ ku z tym prze ka zu je my w Pań stwa rę ce ni niej szy do da tek, za wie ra ją cy Ka len darz 
Wy bor czy uchwa lo ny przez Uczel nia ną Ko mi sję Wy bor czą oraz pro gram wy bor czy i ży cio rys prof. dra hab. Ber -
nar da Lam m ka, je dy ne go kan dy da ta na Rek to ra Uni wer sy te tu Gdań skie go ka den cji 2012–2016. 
Or dy na cję wy bor czą, skład Uczel nia nej Ko mi sji Wy bor czej, uchwa ły Uczel nia nej Ko mi sji Wy bor czej, skład Uczel -
nia ne go Ko le gium Elek to rów i in ne waż ne in for ma cje do ty czą ce wy bo rów znaj dzie cie Pań stwo na stro nie in ter -
ne to wej http://www.ug.edu.pl/pl/dz_org/wy bo ry/?tpl=wy bo ry1 21 6.
Jed no cze śnie in for mu je my, że spo tka nie przed wy bor cze spo łecz no ści aka de mic kiej z kan dy da tem na Rek to ra UG 
od bę dzie się 8 mar ca 2012 ro ku o godz. 11.00 w au li Bi blio te ki Głów nej UG przy ul. Wi ta Stwo sza 53 w Gdań sku.

Re dak cja „Ga ze ty Uni wer sy tec kiej”
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Prof. dr hab. Bernard Lammek

kandydat na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego kadencji 2012–2016

Sza now ni Pań stwo,

Uni wer sy tet Gdań ski jest naj więk szą uczel nią wyż szą wo je wódz twa po mor skie go, kształ ci my na wie lu kie run kach,
w tym uni ka to wych, obej mu ją cych za się giem róż no rod ne dzie dzi ny ży cia, pro wa dzi my waż ne i in no wa cyj ne ba da -
nia na uko we. Aby spro stać no wym za da niom, na sza mi sja edu ka cyj na, na uko wa i twór cza po win na być do sto so wa -
na do po trzeb i wy zwań współ cze sne go świa ta i go spo dar ki pol skiej w wy mia rze lo kal nym i glo bal nym. Bio rąc udział
w pra cach ko le gial nych or ga nów na szej uczel ni oraz peł niąc funk cję Dzie ka na, Pro rek to ra i Rek to ra, zdo by wa łem
wie dzę i do świad cze nie w kie ro wa niu Uni wer sy te tem tak, by w przy szło ści roz wi jał się rów nie dy na micz nie jak
obec nie. Wiem, że Rek tor po wi nien umieć go dzić dwie po zor nie sprzecz ne ce chy, z jed nej stro ny mu si być nie za -
leż ny, sta now czy i zde cy do wa ny gdy jest to nie zbęd ne ale po wi nien też prze ja wiać nie usta ją cą go to wość do dys ku -
sji i „do bre go” kom pro mi su w spra wach, w któ rych jest to moż li we.

NAJWAżNIEJSZE WyZWANIA

Chciał bym za pew nić, że po dob nie jak w mi ja ją cej ka den cji, bę dzie to dla mnie je den z prio ry te tów. Trud no bo wiem
wy obra zić so bie uczel nię od no szą cą suk ce sy bez tro ski o god ny po ziom do cho dów jej pra cow ni ków. Nie ukry wam,
że szcze gól nie obec nie jest to za da nie trud ne, są dzę jed nak, że bar dziej zde cy do wa na niż do tąd pre sja Kon fe ren cji
Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP) przy nie sie sa tys fak cjo nu ją ce nas re zul ta ty. Przy po mnę, że to wła -
śnie z ini cja ty wy Uni wer sy te tu Gdań skie go, we wrze śniu 2009 ro ku, po sie dze nie Rek to rów KRASP skie ro wa ło swo -
je po stu la ty w spra wie pod wy żek płac do Mi ni ster stwa. Nie daw no uzy ska li śmy wią żą cą za po wiedź pod wyż ki na -
szych upo sa żeń w cią gu lat 2012–2015 o 30%. W mia rę po pra wy sy tu acji go spo dar czej Pol ski sta rać się bę dzie my
o kon ty nu ację te go tren du. Waż nym źró dłem zwięk sze nia do cho dów wie lu pra cow ni ków są, a po win ny być w jesz -
cze więk szym stop niu, środ ki z gran tów ba daw czych i tych, któ re na zy wam umow nie gran ta mi eu ro pej ski mi. 
Po uzy ska niu środ ków ze sprze da ży opusz cza nych nie ru cho mo ści prze pro wa dzi my ka pi tal ny re mont ośrod ka wcza -
so we go w Łą czy nie. Zwięk sze niu ule gną też fun du sze so cjal ne – m.in. na wcza sy pod gru szą.
Za mie rzam też, tak jak do tąd, mo bi li zo wać pra cow ni ków do szyb kie go uzy ski wa nia stop ni i ty tu łów na uko wych.
Bę dę, tak jak to czy ni łem do tych czas, wspie rał udział w kon fe ren cjach, kwe ren dach i sym po zjach na uko wych. 
Ewen tu al ne zmia ny, szcze gól nie te, któ re ma ją wpływ na at mos fe rę w miej scu pra cy, bę dę kon sul to wał z dzia ła ją -
cy mi na UG Związ ka mi Za wo do wy mi.

Uro dzi łem się 13 sierp nia 1947 r. w Sie ra ko wi cach. Ukoń czy łem Li ceum
Ogól no kształ cą ce w Kar tu zach, a w 1969 r. uzy ska łem ty tuł ma gi stra in -
ży nie ra na Wy dzia le Che micz nym Po li tech ni ki Gdań skiej. W tym sa mym
ro ku pod ją łem pra cę w kie ro wa nej przez pro fe so ra Ja nu sza So ko łow skie -
go Ka te drze Che mii Or ga nicz nej WSP w Gdań sku. Pro mo to rem mo jej
pra cy dok tor skiej był pro fe sor Got fryd Ku pry szew ski. W 1988 r., po za -
twier dze niu przez CKK stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go, awan so wa łem na
sta no wi sko do cen ta. Wkrót ce po utwo rze niu Wy dzia łu Che mii w 1991 ro -
ku zo sta łem mia no wa ny pro fe so rem Uni wer sy te tu Gdań skie go. Ty tuł pro -
fe so ra zdo by łem w ro ku 1994, a w 1997 zo sta łem mia no wa ny pro fe so rem
zwy czaj nym.

Od cza su po wsta nia Wy dzia łu Che mii ak tyw nie uczest ni czy łem w two rze -
niu kie run ku ochro na śro do wi ska. Przez dwie ka den cje by łem pro dzie ka -
nem Wy dzia łu Che mii (1991–1996), a na stęp nie przez dwie ka den cje peł -
ni łem funk cję dzie ka na Wy dzia łu Che mii (1996–2002). Od 2002 do 2008
ro ku by łem Pro rek to rem ds. Na uki, a od ro ku 2008 je stem Rek to rem
Uni wer sy te tu Gdań skie go. Kie ro wa łem Ka te drą Syn te zy Or ga nicz nej, a
obec nie kie ru ję Ka te drą Che mii Or ga nicz nej. Je stem tak że Prze wod ni czą -
cym Ze spo łu Na uk Mat -Fiz -Chem. Ko mi sji Eks per tów Mi ni stra Na uki i
Szkol nic twa Wyż sze go i człon kiem Se na tu UG od 1990 ro ku. Na le żę do
Eu ro pe an Pep ti de So cie ty i Ame ri can Pep ti de So cie ty.
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6 grud nia 2011 ro ku zo sta łem od zna czo ny przez Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go Krzy żem Ko man -
dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 
13 li sto pa da 2010 ro ku śro do wi sko stu denc kie do ce ni ło mo je za an ga żo wa nie w pra cę ze stu den ta mi Uni wer -
sy te tu Gdań skie go przy zna jąc mi ogól no pol ską Na gro dę Śro do wi ska Stu denc kie go „ProStudent”. 

STA żE ZA GRA NiCZ NE i WSPół PRA CA NA UKO WA
• w la tach 1979–1980 prze by wa łem na sta żu w Me di cal Col le ge of Ohio w To le do w ze spo le 

kie ro wa nym przez zna ne go bio che mi ka pro fe so ra Mau ri ce’a Man nin ga;
• w la tach osiem dzie sią tych pra co wa łem dwu krot nie w To le do, od by łem też kil ku mie sięcz ny staż

na uko wy w Up psa li;
• w 1988 r. na proś bę i we współ pra cy z prof. H. Ga vras z Cen trum Bio me dycz ne go Uni wer sy - 

te tu w Bo sto nie stwo rzy łem la bo ra to rium pep ty do we, a na stęp nie spę dzi łem pół to ra ro ku 
współ pra cu jąc na uko wo z ze spo łem le ka rzy i fi zjo lo gów;

• od 1995 ro ku współ pra cu ję z pro fe so rem Klau sem Neu ber tem z Uni wer sy te tu Mar ci na Lu tra 
w Hal le;

• od ro ku 1993 współ pra cu ję z dr Ji ri ną Sla ni no vą z Cze skiej Aka de mii Na uk w Pra dze.

Je stem au to rem i współ au to rem po nad 120 ory gi nal nych ar ty ku łów opu bli ko wa nych w cza so pi smach o za się -
gu mię dzy na ro do wym. Wy pro mo wa łem kil ku dzie się ciu ma gi strów i 14 dok to rów. Pro wa dzę wy kład kur so wy 
z che mii or ga nicz nej dla stu den tów che mii. Mo je hob by to lek tu ra ksią żek o te ma ty ce hi sto rycz nej oraz z ga -
tun ku scien ce -fic tion, grzy bo bra nie oraz tu ry sty ka ro we ro wa. Je stem żo na ty, mam cór kę, sy na i tro je wnu cząt.

W naj bliż szym cza sie cze ka nas, szcze gól nie na nie któ rych kie run kach oraz stu diach nie sta cjo nar nych, zmniej sze nie
licz by kan dy da tów pra gną cych stu dio wać na na szym Uni wer sy te cie. Dla te go dą żyć bę dę do po sze rze nia ofer ty edu -
ka cyj nej po przez two rze nie no wych kie run ków i spe cjal no ści atrak cyj nych dla kan dy da tów i do sto so wa nych do po -
trzeb go spo dar ki oraz ryn ku pra cy ta kich jak si no lo gia, neu ro bio lo gia czy ibe ry sty ka. Bar dzo waż ne jest stwo rze nie
lep szych wa run ków zdo by wa nia wie dzy dla stu den tów nie sta cjo nar nych. 
Do brze roz wi ja ją się stu dia w ję zy ku an giel skim dla stu den tów za gra nicz nych, szcze gól nie tych z kra jów azja tyc kich.
Bę dę dą żył do po sze rze nia tej ko mer cyj nej ofer ty oraz za bie gał, by w Chi nach po wsta ła ko lej na po lo ni sty ka tak, by
stu den ci, wzo rem tych z Har bi nu, mo gli uczyć się ję zy ka pol skie go na UG.
Nie zwy kle waż ne, rów nież z po wo dów eko no micz nych, jest otwie ra nie no wych stu diów po dy plo mo wych i sku -
tecz ne po zy ski wa nie na nie słu cha czy. Du żo w tej mie rze zro bi li śmy, ale cią gle moż li we jest zin ten sy fi ko wa nie tej
dzia łal no ści.

Zda ję so bie spra wę, że tyl ko na uczy cie le aka de mic cy za an ga żo wa ni w pra ce ba daw cze są w sta nie prze ka zy wać stu -
den tom wie dzę na naj wyż szym, świa to wym po zio mie. Na si na ukow cy od no to wu ją zna czą ce suk ce sy po zy sku jąc
pre sti żo we gran ty. Sta ra nia te na le ży kon ty nu ować, a na wet zin ten sy fi ko wać apli ku jąc o gran ty kra jo we i eu ro pej -
skie. Bę dę wspie rał sta ra nia na szych jed no stek o uzy ska nie sta tu su Kra jo we go Na uko we go Ośrod ka Wio dą ce go
(KNOW). Je stem bo wiem prze ko na ny, że nie któ re z nich ma ją na to szan se. De kla ru ję, że zwal niać bę dę ba da czy
re ali zu ją cych „du że” gran ty z czę ści, a w uza sad nio nych przy pad kach z ca ło ści, za jęć dy dak tycz nych. Waż nym czyn -
ni kiem wspie ra ją cym roz wój na uko wy bę dzie współ pra ca z sa mo rzą da mi wo je wódz twa i Trój mia sta w za kre sie na -
uki i ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań – pla nu ję utwo rze nie spół ki pra wa han dlo we go do ko mer cja li za cji ba dań i trans -
fe ru tech no lo gii. Zda ję so bie spra wę z ne ga tyw ne go wpły wu ustawy Prawo zamówień publicznych na pro wa dzo ne 
na na szej Uczel ni pra ce ba daw cze. Na ostat nim po sie dze niu KRUP – w lu tym te go ro ku – Rek to rzy Uni wer sy te tów
z ini cja ty wy władz rek tor skich Uni wer sy te tu Gdań skie go pod ję li uchwa łę wzy wa ją cą Mi ni ster stwa do wpro wa dze -
nia ko niecz nych zmian w usta wie. W naj bliż szym okre sie bę dę kon ty nu ował dzia ła nia ma ją ce na ce lu wy od ręb nie -
nie z prze pi sów usta wy środ ków na ba da nia na uko we i za kup ksią żek.
Je stem prze ko na ny o ce lo wo ści i ko niecz no ści wspie ra nia, tak jak to czy ni łem do tąd, pu bli ko wa nia w róż no rod nej
for mie re zul ta tów ba dań na uko wych w tym ksią żek. Jest to szcze gól nie waż ne w na ukach hu ma ni stycz nych – sta -
no wi bo wiem ostat nią fa zę i uko ro no wa nie wie lo let niej nie raz pra cy.

Stu den ci i dok to ran ci to peł no praw ni i waż ni człon ko wie na szej spo łecz no ści aka de mic kiej. Okres stu diów to oczy -
wi ście zdo by wa nie wie dzy, ale też czas ak tyw no ści kul tu ral nej i spor to wej. Chciał bym więc zin ten sy fi ko wać sta ra -
nia o roz po czę cie bu do wy Cen trum Spor to we go. Kon ty nu ować bę dę grun tow ne re mon ty do mów stu denc kich tak,
aby ich stan dard nie od bie gał od norm eu ro pej skich. Po ło żę też więk szy niż do tych czas na cisk na uprosz cze nie 
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