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Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

23 listopada na Uniwersytecie Gdańskim 
odbędą się wybory Rektora Uczelni na 
kadencję 2020-2024. O stanowisko 
ubiega się dwóch kandydatów – prof. 
Krzysztof Bielawski oraz prof. Piotr 
Stepnowski. Wyboru dokona 
Uczelniane Kolegium Elektorów, w skład 
którego wchodzą 132 osoby. 16 
listopada odbędzie się otwarte spotkanie 
kandydatów online ze społecznością 
akademicką UG. Informacje nt. wyborów, w tym programy kandydatów, znajdują się 
na stronie Aktualności oraz Wybory organów UG. 

Protesty i sytuacja uczelni wyższych 

Medialną agenda setting dominuje temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz 
protestów społecznych. Stanowiska władz UG oraz innych gremiów, w tym 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół  Polskich, dot. tych protestów oraz sytuacji 
uczelni są zamieszczane na stronach Aktualności oraz Stanowiska i oświadczenia 
władz UG. Na stronie Informacje związane z wyborami Rektora UG znajdują się 
również komunikaty dot. działań podjętych przez Uczelnię po rezygnacji z funkcji 
byłego Rektora UG.  Zapraszamy do śledzenia komunikatów. 
  

Innowacyjny Uniwersytet 
Gdański 

Uniwersytet Gdański znalazł się w 
pierwszej dziesiątce polskich uczelni, 
które uzyskały największe 
dofinansowanie z unijnego budżetu na 
rozwój badań i innowacji w latach 2014-
2020 w ramach programu Horyzont 
2020. Budżet realizowanych na 
Uniwersytecie Gdańskim projektów z 
programu Horyzont 2020 to niemal 5 
milionów EUR, a łącznie uczelnia 
realizuje 16 takich projektów. Kolejne są 
w trakcie oceny Komisji Europejskiej lub podpisywania umowy grantowej. Informacje  
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Nowe patenty i wynalazki na UG 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o przyznaniu UG patentu 
na wynalazek, który może znaleźć zastosowanie w przyjaznej i bezpiecznej dla 
środowiska i ludzi, biologicznej ochronie roślin uprawnych i ozdobnych przed 
patogenami bakteryjnym (twórcami wynalazku są: prof. Robert Czajkowski, mgr 
Tomasz Maciąg, dr Dorota M. Krzyżanowska, prof. Sylwia Jafra i dr Joanna 
Siwińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed). Urząd 
wydał również decyzję o udzieleniu patentu UG na wynalazek, dzięki któremu 
możliwe będzie zwiększenie skuteczności radioterapii oraz minimalizacja jej 
negatywnych skutków (twórcami wynalazku są: prof. Janusz Rak, dr inż. Witold 
Kozak, dr Samanta Romanowska, dr Magdalena Zdrowowicz -Żamojć oraz 
Paulina Spisz z Wydziału Chemii UG). Kolejna decyzja o udzieleniu patentu przez 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy wynalazku związanego z 
technologią umożliwiającą skuteczne usuwanie bakterii powodujących więdnięcie i 
gnicie roślin z ich owoców, nasion, liści czy bulw w sposób bezpieczny dla ludzi i 
środowiska naturalnego (twórcami wynalazku po stronie UG są: dr Agata Motyka-
Pomagruk, dr Wojciech Śledź, prof.  Ewa Łojkowska oraz mgr Weronika 
Babińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed). 

Nowy projekt w Programie Horyzont 2020 

Projekt pt. „Knowledge At the Tip of Your fingers: Clinical Knowledge for Humanity” 
(KATY), realizowany przez naukowców z Międzynarodowego Centrum Badań nad 
Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine 
Science - ICCVS) pod kierownictwem dra Javiera Alfaro, otrzymał finansowanie w 
ramach Programu Horyzont 2020. Nowy system medycyny personalizowanej, 
wspomagany przez sztuczną inteligencję, ma wesprzeć lekarzy w procesie 
decyzyjnym podczas leczenia raka nerki. Informacje 

Prof. Anna J. Podhajska patronką gdańskiego tramwaju 

Gdańskiemu tramwajowi nadano imię 
Prof. Anny J. Podhajskiej – inicjatorki 
i współtwórczyni Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, nazywanej pierwszą damą 
polskiej biotechnologii. W uroczystości 
udział wzięli m.in. Prezydent Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz oraz prof. 
Ewelina Król, prof. Ewa Łojkowska, 
prof. Jacek Bigda i prof. Piotr 
Stepnowski. Informacje 

Informacje, raporty, badania - koronawirus 

Na stronie Uniwersytetu Gdańskiego Aktualności zamieszczane są raporty oraz 
informacje związane z badaniami nad koronawirusem. Naukowcy UG wyjaśniają 
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także w mediach, na czym polega zagrożenie COVID-19, weryfikując krążące mity i 
półprawdy nt. pandemii. Zapraszamy do lektury. Informacje 

Sportowe sukcesy zespołów UG 

Podczas finałów Akademickich 
Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Kobiet 
i Mężczyzn szczypiornistki AZS UG 
zdobyły złote medale w klasyfikacji 
generalnej, a drużyna męska srebrne 
medale w kategorii uniwersytetów. 
Informacje  

Reprezentantki AZS UG zajęły drugie 
miejsce w klasyfikacji generalnej w 
Akademickich Mistrzostwach Polski w 
piłce nożnej kobiet. Informacje  

Pomoc psychologiczna oraz prawna 

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna (SUPP) przy Wydziale Prawa i 
Administracji UG, która niesie darmową pomoc prawną, wznowiła działalność po 
wakacyjnej przerwie. Kontakty i szczegóły na stronie UG.   
 
Od marca br. pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
wspólnie z doktorantami, studentami i absolwentami, oferują bezpłatne 
wsparcie psychologiczne online dla wszystkich osób poszukujących pomocy w 
sytuacji zagrożenia COVID-19. Możliwa jest również pomoc w języku angielskim. 
Także Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UG udziela konsultacji psychologicznych 
online studentom UG. Kontakty i szczegóły na stronie UG.  

Nagrody i wyróżnienia 

Prof. Magdalena Gabig-Cimińska z Wydziału Biologii UG została nagrodzona 
Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za 
realizację kierowanego przez siebie projektu związanego z leczeniem łuszczycy. 
Informacje 
 
Prof. Michał Roch Kaczmarczyk z Wydziału Nauk Społecznych UG, autor książki 
„Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej”, został zwycięzcą tegorocznego Konkursu 
o Nagrodę im. Jana Długosza, który nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój 
światowej nauki i kultury. Informacje 
 
Dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii UG, została laureatką nagrody 
PAGES (Past Global Changes) dla młodych pracowników naukowych (Early-Career 
Award). PAGES to międzynarodowa organizacja, utworzona w celu koordynowania i 
promowania badań nad zmianami środowiska w przeszłości, która skupia ponad 5000 
naukowców z 125 krajów. Informacje 
 
Dr Agata Motyka-Pomagruk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i 
GUMed została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę 
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doktorską pt. „Charakterystyka genotypowa i fenotypowa bakterii z gatunku Dickeya 
solani oraz opracowanie nowatorskich metod ochrony roślin przed patogenami 
roślinnymi”. Informacje 
 
Prof. Iwona Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii UG została wyróżniona 
Medalem im. Jerzego Kondrackiego, przyznawanym za zasługi dla Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje 
 
Wiktoria Pawlos, studentka trzeciego roku ekonomii na Wydziale 
Ekonomicznym UG zajęła pierwsze miejsce w konkursie Akademii Europejskiego 
Kongresu Finansowego EKF 2020 na najlepszy esej. Informacje  

Nominacje 

Prof. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek Prorektor ds. Informatyzacji i Promocji 
Uniwersytetu Gdańskiego została członkiem dyrekcji Międzyuniwersyteckiego 
Centrum Informatyzacji (MUCI), wybranej na kadencję 2020-2024. MUCI ma status 
komisji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, a do jego zadań należy m.in. 
tworzenie i utrzymanie oraz rozwijanie systemów informatycznych wspierających 
zarządzanie uczelnią. Informacje 
 
Prof. Ryszard Horodecki, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Teorii 
Technologii Kwantowych został członkiem organizacji Academia Europaea, która 
zrzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki na arenie międzynarodowej, 
koncentrując się na działalności opiniodawczej i doradczej. Informacje 
 
Prof. Anna Żaczek, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG 
i GUMed po raz kolejny została mentorką w programie TopMinds, kierowanym do 
osób kończących studia magisterskie oraz doktorantów, chcących rozwijać swoją 
karierę zawodową. Inicjatywa otwiera drzwi do międzynarodowej kariery młodym 
naukowcom. Informacje 
 
Prof. Bożena Matuszczyk-Podgórska z Wydziału Filologicznego UG oraz prof. 
Jacek Zaucha z Wydziału Ekonomicznego UG otrzymali nominacje profesorskie od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
 
Publikacja prof. Jerzego Zajadły z Wydziału Prawa i Administracji UG pt. „Minima 
luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”, została nominowana 
w Konkursie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Informacje 

Co, gdzie, kiedy na Uniwersytecie Gdańskim 

Konkurs na felieton reporterski "Moje studia w pandemii": Wydział Filologiczny 
UG oraz Koło Naukowe Dziennikarstwo Internetowe i Social Media zapraszają do 
udziału w konkursie na felieton reporterski „Moje studia w pandemii” przeznaczony dla 
wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Prace można 
przesyłać do 22 listopada 2020 r. Informacje  
 
Festiwal Kultury Nordyckiej Uniwersytetu Gdańskiego: ACK UG Alternator 
zaprasza na Nordic Focus Festival, który odbędzie się 21 i 22 listopada 2020 r. W 
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związku ze stanem epidemii COVID-19 cały festiwal nordycki odbędzie się w formie 
wydarzenia on-line na www.facebook.com/nordicfocusfestival 

UNIWERSYTET GDAŃSKI 

dr Beata Derkacz 
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego 

www.ug.edu.pl 

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