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procedur obsługi studentów w dziekanatach (m.in. przez Internet). Planuję też wprowadzenie elektronicznego indeksu. Ważnym zadaniem będzie dla mnie poprawa profilaktyki zdrowotnej wśród studentów oraz współpraca z
firmami pozwalająca na odbywanie praktyk i staży. Chciałbym też wspierać w jeszcze większym niż dotychczas stopniu mobilność studentów (projekty Most, Erasmus).
Bardzo istotny jest rozwój studenckich kół naukowych. Szczególnie, że zdobyte w nich ostrogi naukowe często
owocują później pozyskaniem zaangażowanych doktorantów czy młodych pracowników naukowych.
Kontynuować będę starania zmierzające do objęcia systemem stypendialnym możliwie dużej liczby doktorantów.
Są już pierwsze sygnały, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza zwiększyć środki przeznaczone na stypendia. Zachęcać będę doktorantów do rozwoju naukowego i udziału w projektach badawczych oraz składania wniosków grantowych tzw. Preludium dla pracowników naukowych niemających stopnia doktora.
Doceniając znaczenie doktorantów dla naszej uczelni starać się będę o poszerzenie oferty studiów doktoranckich
i zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia.

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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Szanowni Państwo,
w tym roku w Uniwersytecie Gdańskim odbędą się wybory organów kolegialnych i jednoosobowych na kadencję 2012–2016. W związku z tym przekazujemy w Państwa ręce niniejszy dodatek, zawierający Kalendarz
Wyborczy uchwalony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą oraz program wyborczy i życiorys prof. dra hab. Bernarda Lammka, jedynego kandydata na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego kadencji 2012–2016.
Ordynację wyborczą, skład Uczelnianej Komisji Wyborczej, uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej, skład Uczelnianego Kolegium Elektorów i inne ważne informacje dotyczące wyborów znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.ug.edu.pl/pl/dz_org/wybory/?tpl=wybory1216.
Jednocześnie informujemy, że spotkanie przedwyborcze społeczności akademickiej z kandydatem na Rektora UG
odbędzie się 8 marca 2012 roku o godz. 11.00 w auli Biblioteki Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
Redakcja „Gazety Uniwersyteckiej”

KALENDARZ WYBORCZY
ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH
W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM NA KADENCJĘ 2012-2016
24.11.2011 r.
07.12.2011 r.
26.01.2012 r.

23.02.2012 r.

15.03.2012 r.
22.03.2012 r.
do 26.03.2012 r.
29.03.2012 r.
30.03.2012 r.
do 13.04.2012 r.
do 20.04.2012 r.
do 27.04.2012 r.

do 11.05.2012 r.
do 18.05.2012 r.
do 25.05.2012 r.
do 29.06.2012 r.

31.08.2012 r.

– Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego.
– Pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej UG.
– 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.
– Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG:
• ustalenie listy kandydatów na Rektora UG i ewentualne wyznaczenie terminów
spotkań przedwyborczych społeczności akademickiej z kandydatami.
– Termin zakończenia prezentacji programów działania przez kandydatów
na Rektora UG.
– Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG - wybór Rektora UG.
– Zgłoszenie przez Rektora elekta kandydatów na prorektorów UG przewodniczącemu
Uczelnianego Kolegium Elektorów.
– Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów UG - wybór prorektorów UG.
– Posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej UG w celu stwierdzenia ważności wyboru Rektora UG.
– Powołanie przez Rady Wydziałów Wydziałowych Komisji Wyborczych UG
i określenie terminarza wyborów dziekanów i prodziekanów.
– Posiedzenia Wydziałowych Kolegiów Elektorów - otwarcie listy kandydatów na dziekanów.
– Posiedzenia Wydziałowych Kolegiów Elektorów:
• zamknięcie listy kandydatów na dziekana oraz ewentualne wyznaczenie terminu spotkań
z kandydatami.
– Termin zakończenia prezentacji programów działania przez kandydatów na dziekanów UG.
– Posiedzenia Wydziałowych Kolegiów Elektorów i wybory dziekanów UG.
– Posiedzenia Wydziałowych Kolegiów Elektorów i wybory prodziekanów UG.
– • Wybory członków Senatu UG i rad wydziałów UG.
• Wybory przedstawicieli Biblioteki UG do Rady Bibliotecznej.
• Wybory kandydatów na stanowiska dyrektorów instytutów.
– Upływa kadencja obecnych organów kolegialnych i jednoosobowych UG. G A Z E T A
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Urodziłem się 13 sierpnia 1947 r. w Sierakowicach. Ukończyłem Liceum
Ogólnokształcące w Kartuzach, a w 1969 r. uzyskałem tytuł magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W tym samym
roku podjąłem pracę w kierowanej przez profesora Janusza Sokołowskiego Katedrze Chemii Organicznej WSP w Gdańsku. Promotorem mojej
pracy doktorskiej był profesor Gotfryd Kupryszewski. W 1988 r., po zatwierdzeniu przez CKK stopnia doktora habilitowanego, awansowałem na
stanowisko docenta. Wkrótce po utworzeniu Wydziału Chemii w 1991 roku zostałem mianowany profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł profesora zdobyłem w roku 1994, a w 1997 zostałem mianowany profesorem
zwyczajnym.
Od czasu powstania Wydziału Chemii aktywnie uczestniczyłem w tworzeniu kierunku ochrona środowiska. Przez dwie kadencje byłem prodziekanem Wydziału Chemii (1991–1996), a następnie przez dwie kadencje pełniłem funkcję dziekana Wydziału Chemii (1996–2002). Od 2002 do 2008
roku byłem Prorektorem ds. Nauki, a od roku 2008 jestem Rektorem
Uniwersytetu Gdańskiego. Kierowałem Katedrą Syntezy Organicznej, a
obecnie kieruję Katedrą Chemii Organicznej. Jestem także Przewodniczącym Zespołu Nauk Mat-Fiz-Chem. Komisji Ekspertów Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego i członkiem Senatu UG od 1990 roku. Należę do
European Peptide Society i American Peptide Society.

PROGRAM WyBORCZy
Prof. dr hab. Bernard Lammek

kandydat na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego kadencji 2012–2016
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą województwa pomorskiego, kształcimy na wielu kierunkach,
w tym unikatowych, obejmujących zasięgiem różnorodne dziedziny życia, prowadzimy ważne i innowacyjne badania naukowe. Aby sprostać nowym zadaniom, nasza misja edukacyjna, naukowa i twórcza powinna być dostosowana do potrzeb i wyzwań współczesnego świata i gospodarki polskiej w wymiarze lokalnym i globalnym. Biorąc udział
w pracach kolegialnych organów naszej uczelni oraz pełniąc funkcję Dziekana, Prorektora i Rektora, zdobywałem
wiedzę i doświadczenie w kierowaniu Uniwersytetem tak, by w przyszłości rozwijał się równie dynamicznie jak
obecnie. Wiem, że Rektor powinien umieć godzić dwie pozornie sprzeczne cechy, z jednej strony musi być niezależny, stanowczy i zdecydowany gdy jest to niezbędne ale powinien też przejawiać nieustającą gotowość do dyskusji i „dobrego” kompromisu w sprawach, w których jest to możliwe.

NAJWAżNIEJSZE WyZWANIA
Chciałbym zapewnić, że podobnie jak w mijającej kadencji, będzie to dla mnie jeden z priorytetów. Trudno bowiem
wyobrazić sobie uczelnię odnoszącą sukcesy bez troski o godny poziom dochodów jej pracowników. Nie ukrywam,
że szczególnie obecnie jest to zadanie trudne, sądzę jednak, że bardziej zdecydowana niż dotąd presja Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przyniesie satysfakcjonujące nas rezultaty. Przypomnę, że to właśnie z inicjatywy Uniwersytetu Gdańskiego, we wrześniu 2009 roku, posiedzenie Rektorów KRASP skierowało swoje postulaty w sprawie podwyżek płac do Ministerstwa. Niedawno uzyskaliśmy wiążącą zapowiedź podwyżki naszych uposażeń w ciągu lat 2012–2015 o 30%. W miarę poprawy sytuacji gospodarczej Polski starać się będziemy
o kontynuację tego trendu. Ważnym źródłem zwiększenia dochodów wielu pracowników są, a powinny być w jeszcze większym stopniu, środki z grantów badawczych i tych, które nazywam umownie grantami europejskimi.
Po uzyskaniu środków ze sprzedaży opuszczanych nieruchomości przeprowadzimy kapitalny remont ośrodka wczasowego w Łączynie. Zwiększeniu ulegną też fundusze socjalne – m.in. na wczasy pod gruszą.
Zamierzam też, tak jak dotąd, mobilizować pracowników do szybkiego uzyskiwania stopni i tytułów naukowych.
Będę, tak jak to czyniłem dotychczas, wspierał udział w konferencjach, kwerendach i sympozjach naukowych.
Ewentualne zmiany, szczególnie te, które mają wpływ na atmosferę w miejscu pracy, będę konsultował z działającymi na UG Związkami Zawodowymi.
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6 grudnia 2011 roku zostałem odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
13 listopada 2010 roku środowisko studenckie doceniło moje zaangażowanie w pracę ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego przyznając mi ogólnopolską Nagrodę Środowiska Studenckiego „ProStudent”.
STAżE ZAGRANiCZNE i WSPółPRACA NAUKOWA
• w latach 1979–1980 przebywałem na stażu w Medical College of Ohio w Toledo w zespole
kierowanym przez znanego biochemika profesora Maurice’a Manninga;
• w latach osiemdziesiątych pracowałem dwukrotnie w Toledo, odbyłem też kilkumiesięczny staż
naukowy w Uppsali;
• w 1988 r. na prośbę i we współpracy z prof. H. Gavras z Centrum Biomedycznego Uniwersytetu w Bostonie stworzyłem laboratorium peptydowe, a następnie spędziłem półtora roku
współpracując naukowo z zespołem lekarzy i fizjologów;
• od 1995 roku współpracuję z profesorem Klausem Neubertem z Uniwersytetu Marcina Lutra
w Halle;
• od roku 1993 współpracuję z dr Jiriną Slaninovą z Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.
Jestem autorem i współautorem ponad 120 oryginalnych artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wypromowałem kilkudziesięciu magistrów i 14 doktorów. Prowadzę wykład kursowy
z chemii organicznej dla studentów chemii. Moje hobby to lektura książek o tematyce historycznej oraz z gatunku science-fiction, grzybobranie oraz turystyka rowerowa. Jestem żonaty, mam córkę, syna i troje wnucząt.

W najbliższym czasie czeka nas, szczególnie na niektórych kierunkach oraz studiach niestacjonarnych, zmniejszenie
liczby kandydatów pragnących studiować na naszym Uniwersytecie. Dlatego dążyć będę do poszerzenia oferty edukacyjnej poprzez tworzenie nowych kierunków i specjalności atrakcyjnych dla kandydatów i dostosowanych do potrzeb gospodarki oraz rynku pracy takich jak sinologia, neurobiologia czy iberystyka. Bardzo ważne jest stworzenie
lepszych warunków zdobywania wiedzy dla studentów niestacjonarnych.
Dobrze rozwijają się studia w języku angielskim dla studentów zagranicznych, szczególnie tych z krajów azjatyckich.
Będę dążył do poszerzenia tej komercyjnej oferty oraz zabiegał, by w Chinach powstała kolejna polonistyka tak, by
studenci, wzorem tych z Harbinu, mogli uczyć się języka polskiego na UG.
Niezwykle ważne, również z powodów ekonomicznych, jest otwieranie nowych studiów podyplomowych i skuteczne pozyskiwanie na nie słuchaczy. Dużo w tej mierze zrobiliśmy, ale ciągle możliwe jest zintensyfikowanie tej
działalności.

Zdaję sobie sprawę, że tylko nauczyciele akademiccy zaangażowani w prace badawcze są w stanie przekazywać studentom wiedzę na najwyższym, światowym poziomie. Nasi naukowcy odnotowują znaczące sukcesy pozyskując
prestiżowe granty. Starania te należy kontynuować, a nawet zintensyfikować aplikując o granty krajowe i europejskie. Będę wspierał starania naszych jednostek o uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
(KNOW). Jestem bowiem przekonany, że niektóre z nich mają na to szanse. Deklaruję, że zwalniać będę badaczy
realizujących „duże” granty z części, a w uzasadnionych przypadkach z całości, zajęć dydaktycznych. Ważnym czynnikiem wspierającym rozwój naukowy będzie współpraca z samorządami województwa i Trójmiasta w zakresie nauki i komercjalizacji wyników badań – planuję utworzenie spółki prawa handlowego do komercjalizacji badań i transferu technologii. Zdaję sobie sprawę z negatywnego wpływu ustawy Prawo zamówień publicznych na prowadzone
na naszej Uczelni prace badawcze. Na ostatnim posiedzeniu KRUP – w lutym tego roku – Rektorzy Uniwersytetów
z inicjatywy władz rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego podjęli uchwałę wzywającą Ministerstwa do wprowadzenia koniecznych zmian w ustawie. W najbliższym okresie będę kontynuował działania mające na celu wyodrębnienie z przepisów ustawy środków na badania naukowe i zakup książek.
Jestem przekonany o celowości i konieczności wspierania, tak jak to czyniłem dotąd, publikowania w różnorodnej
formie rezultatów badań naukowych w tym książek. Jest to szczególnie ważne w naukach humanistycznych – stanowi bowiem ostatnią fazę i ukoronowanie wieloletniej nieraz pracy.

Studenci i doktoranci to pełnoprawni i ważni członkowie naszej społeczności akademickiej. Okres studiów to oczywiście zdobywanie wiedzy, ale też czas aktywności kulturalnej i sportowej. Chciałbym więc zintensyfikować starania o rozpoczęcie budowy Centrum Sportowego. Kontynuować będę gruntowne remonty domów studenckich tak,
aby ich standard nie odbiegał od norm europejskich. Położę też większy niż dotychczas nacisk na uproszczenie

A ZETA
DoDateK wyborczy 2012 / G
UNIWERSYTECKA

