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Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim 

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie 
Gdańskim rozpoczęło 25 tysięcy 
studentów, doktorantów i słuchaczy 
studiów podyplomowych. Uczelnia 
przyjęła niemal 10 tysięcy studentów 
pierwszego roku, z czego blisko 
8 tysięcy to studenci studiów 
stacjonarnych. Tegoroczna inauguracja 
z powodu zagrożenia epidemicznego 
miała niecodzienny charakter – została 
wyemitowana w postaci filmu inauguracyjnego. Informacje 

Organizacja zimowego semestru 2020/2021 

W nowym roku akademickim, w semestrze zimowym 2020/2021, zajęcia na 
Uniwersytecie Gdańskim odbywają się w systemie hybrydowym (mieszanym). 
Większość z nich – online, a na uczelni odbywają się tylko te, których nie można 
przeprowadzić zdalnie, np. laboratoria, zajęcia terenowe, wybrane warsztaty czy 
ćwiczenia. Więcej spotkań stacjonarnych, w tym adaptacyjnych, mają studenci 
pierwszego roku. Informacje 

Honorowe doktoraty 
Uniwersytetu Gdańskiego dla 
Rektorów Seniorów gdańskich 
uczelni 

W jubileuszowym roku 50-lecia Uczelni 
Uniwersytet Gdański 
uhonorował  tytułem doktora honoris 
causa trzech pierwszych 
demokratycznie wybranych rektorów 
gdańskich uczelni po przemianach 
ustrojowych 1989 roku: prof. dra hab. Stefana Angielskiego, Rektora Akademii 
Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993, prof. dra hab. Zbigniewa Grzonkę, 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996, prof. dra hab. inż. Edmunda 
Wittbrodta, Rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996. Uroczystość, w 
związku z ograniczeniami żółtej strefy, odbyła się w kameralnym gronie,  5 
października 2020 r. w Dworze Artusa w Gdańsku i była transmitowana online. Na 
stronie UG dostępna jest retransmisja oraz relacja z uroczystości. 
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Wybory Rektora UG 

Na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęła się procedura wyborów Rektora UG w 
związku ze złożeniem mandatu przez dra hab. Jerzego Gwizdałę, prof. UG. Obecnie 
trwają wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów, a 8 października odbędzie się 
nadzwyczajne posiedzenie Senatu UG, na którym zostanie przedstawiona propozycja 
wyborczego kalendarza. Informacje nt. wyborów znajdują się na stronie internetowej 
UG w zakładce „Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego”. W zakładce 
„Aktualności”, dostępne są również informacje nt. obecnej sytuacji oraz apel prof. dra 
hab. Krzysztofa Bielawskiego Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z 
Gospodarką, zastępującego Rektora UG, do pracowników i studentów. Informacje 

Raport "Kobiety w nauce" 

Komisja ds. realizowania polityki 
społecznej odpowiedzialności nauki, 
powołana na Uniwersytecie Gdańskim, 
opublikowała raport pt. „Kobiety w 
Nauce – zarządzanie różnorodnością i 
równouprawnienie płci w społecznej 
odpowiedzialności Uniwersytetu 
Gdańskiego”. To pierwsza w Polsce 
diagnoza różnic dotyczących spojrzenia 
na badaczy i badaczki w Polsce pod 
kątem miejsca zatrudnienia. Informacje 

Sportowe sukcesy zawodniczek AZS UG 

Złote szczypiornistki 

Szczypiornistki AZS Uniwersytet 
Gdański pod wodzą duetu trenerskiego 
Jan Patok i Krzysztof Kotwicki zdobyły 
złote medale w klasyfikacji generalnej 
Akademickich Mistrzostw Polski. Jest to 
historyczny sukces zawodniczek AZS 
Uniwersytet Gdański. Skład AZS 
Uniwersytet Gdański w finale AMP: 
Wiktoria Jędraszek, Wiktoria Malesa, 
Paulina Murawiecka, Oliwia Osasiuk, 
Anna Polak, Paulina Przykłota, Weronika  Serowik, Magdalena Sobczyk, Izabela 
Świerżewska, Julia Wtulich. Informacje 
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Srebrne tenisistki 

W Finale Akademickich Mistrzostw 
Polski w Tenisie zawodniczki AZS UG 
zdobyły srebrny medal w klasyfikacji 
uniwersytetów i uplasowały się na 
czwartym miejscu w klasyfikacji 
generalnej. Skład reprezentacji AZS 
Uniwersytet Gdański – AMP Tenis 2020: 
Daria Danielewicz, Natalia Komar, 
Marta Komar, Marta Sulewska. 
Informacje  

Patenty i projekty 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Uniwersytetowi Gdańskiemu dwa 
patenty na wynalazki, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów. Ich 
przedmiotem są nowe substancje aktywne oparte na pochodnych antrachinonu a 
także sposób ich otrzymywania oraz układy molekularne zawierające w budowie 
pierścienie antrachinonu. Twórcami wynalazków są prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Piotr Ossowski i dr Paweł Niedziałkowski z Katedry Chemii Analitycznej 
Wydziału Chemii UG. Informacje 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o przyznaniu 
Uniwersytetowi Gdańskiemu patentu na wynalazek, którego twórcami są naukowcy z 
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Wynalazek, który powstał w ramach realizacji projektu 
LIDER VI może znaleźć zastosowanie w przyjaznej i bezpiecznej dla środowiska i 
ludzi, biologicznej ochronie roślin uprawnych i ozdobnych przed patogenami 
bakteryjnym. Twórcami wynalazku są dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG, mgr 
Tomasz Maciąg, dr Dorota M. Krzyżanowska, dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG i dr 
Joanna Siwińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. 
Informacje 

Projekt „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały 
organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru” dra Illii Serdiuka z Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymał finansowanie w ramach Programu 
LIDER XI. Informacje 

Projekt „Infekcje towarzyszące przy zakażeniach SARS-CoV-2. Baza Infekcji 
Towarzyszących COVID-19” dra Łukasza Rąbalskiego z Zakładu Szczepionek 
Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 
otrzymał finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Baza danych, 
która powstanie w ramach projektu będzie źródłem informacji w zakresie 
występowania i wpływu infekcji mieszanych na zdrowie pacjentów zakażonych SARS-
CoV-2. Informacje  

Nominacje i wyróżnienia 
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Troje absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało nagrody Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców za 
wybitne osiągnięcia naukowe. Dr Agnieszka Jędruch została nagrodzona w 
dziedzinie nauk o Ziemi, dr Marta Cebera – w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych, dr inż. Paweł Mazierski – w dziedzinie nauk matematyczno-
fizyczno-chemicznych. Informacje  

Mgr Justyna Rogowska, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
Uniwersytetu Gdańskiego weszła w skład Komisji ds. Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
(KRASP). Komisja zajmuje się tworzeniem standardów wsparcia edukacyjnego i 
likwidacją nierówności w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych. Informacje  

UNIWERSYTET GDAŃSKI 

dr Beata Derkacz 
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG, 
kliknij tutaj 
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