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Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim, 30 września 2019 

 

Wystąpienie inauguracyjne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Jerzego Piotra 

Gwizdały 

 

Dostojni Goście,  

Wysoki Senacie,  

Szanowni Państwo,  

Drodzy Studenci, 

 

rozpoczynamy 50. jubileuszowy rok akademicki w naszej Alma Mater. Tegoroczna 

inauguracja to czas szczególny, wręcz wyjątkowy. Pełen podsumowań, nałożonych zadań, poczucia 

dumy z dobrze wykonanych obowiązków i wspólnie osiągniętych sukcesów oraz przepełniony 

planami na przyszłość. Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczyna się wdrażanie nowej ustawy o 

szkolnictwie wyższym. Najbliższe lata będą dla nas wszystkich wyzwaniem. Zmianie ulegnie zarówno 

struktura organizacyjna, jak i regulacje w zakresie działalności uczelni, jednak wespół z pozostałymi 

członkami władz rektorskich oraz członkami Senatu podjęliśmy decyzję o stopniowym i 

nierewolucyjnym dostosowywaniu ustroju Uniwersytetu do nowych realiów szkolnicwa wyższego. W 

tym miejscu pragnę Państwa zapewnić, że na zmiany jesteśmy przygotowani, gdyż nasze strategiczne 

cele w dalszym ciągu pozostają takie same: 

 

1. Podniesienie jakości badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. 

2. Aktywizacja jednostek badawczych uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz ich 

transfer do gospodarki. 

3. Doskonalenie i rozwój kształcenia studentów. 

4. Wsparcie rozwoju kompetencji dydaktycznych. 

5. Nowa jakość studiów doktoranckich. 

6. Wzmocnienie współpracy z krajowym i międzynarodowym otoczeniem społeczno-

gospodarczym. 

7. Unowocześnienie systemowego zarządzania uczelnią. 

8. Stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego uczelnię w zakresie 

kształcenia i badań naukowych oraz zarządzania. 

9. Zwiększenie społecznej odpowiedzialności uczelni w obszarze kształcenia i badań naukowych. 

10. Poprawa warunków socjalno-bytowych pracowników i studentów. 
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W bieżącym roku akademickim przyjęliśmy około 10 tysięcy studentów, w tym blisko 8 tysięcy na 

studia stacjonarne, i 2 tysiące na studia niestacjonarne. 

Najpopularniejsze kierunki, które wybierali maturzyści to:  

 

 Kryminologia  

 Produkcja form audiowizualnych  

 Filologia angielska  

 Zarządzanie instytucjami artystycznymi  

 Skandynawistyka  

 Psychologia  

 Informatyka o profilu praktycznym  

 Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej  

 Sinologia  

 

Najczęściej kandydaci wybierali studia na Wydziale Filologicznym (ok. 5 tysięcy osób) oraz 

Wydziale Nauk Społecznych (ok. 3,5 tysiąca osób). 

W ofercie Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020 znalazło się ponad  

80 kierunków studiów, w tym 8 nowych: 

 

 Informatyka o profilu praktycznym – stacjonarne studia I stopnia, 

 Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia, 

 Produkcja form audiowizualnych – stacjonarne studia I stopnia, 

 Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia, 

 Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia – niestacjonarne studia II stopnia, 

 Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – stacjonarne studia  

II stopnia, 

 Geografia fizyczna z geoinformacją – stacjonarne studia II stopnia, 

 Criminology and criminal justice – stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim. 

W tym roku przyjęliśmy 25 olimpijczyków – aż 10 na kierunek Prawo. 

 

Niezmiernie cieszy mnie fakt, że naszych studentów kształci kadra, która zdobywa 

najważniejsze i najbardziej prestiżowe laury oraz wyróżnienia. Nie jestem w stanie wymienić 

wszystkich osiągnięć, ale chciałbym wyróżnić następujących pracowników: 
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 Pana profesora Piotra Stepnowskiego, za otrzymany Medal im. Wiktora Kemuli – najwyższe 

polskie wyróżnienie w zakresie chemii analitycznej;  

 Pana profesora Jerzego Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji, który znalazł się w 

dziesiątce finalistów Nagrody im. Jana Długosza 2018 za książkę „Sędziowie  

i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa”; 

 Pana profesora Stefana Chwina z Wydziału Filologicznego, który został laureatem Pomorskiej 

Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza” za całokształt twórczości  

i działalności; 

 Panią doktor Agnieszkę Gajewicz-Skrętną z Wydziału Chemii, której przyznano Nagrodę 

Naukową Polityki 2019 w zakresie nauk ścisłych; 

 Panią profesor Annę Mazurkiewicz z Wydziału Historycznego – laureatkę nagrody Haimana 

przyznawanej przez Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Historyczne za wybitny wkład w 

rozwój badań w obszarze studiów polsko-amerykańskich. 

 

Jak co roku pragnę również podkreślić wagę i rangę osiągnięć studentów oraz młodych 

naukowców naszej uczelni – serdecznie gratuluję sukcesów: 

 

 Pani Agnieszce Piotrowskiej-Kirschling, studentce Wydziału Chemii  za zwycięstwo w 45. 

konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta z Pomorza; 

 Pani doktor Aleksandrze Tesmar z Wydziału Chemii, która otrzymała przyznawaną młodym 

pracownikom nauki nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa 

Naukowego (w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych) za obronioną z 

wyróżnieniem rozprawę doktorską; 

 Pani Elżbiecie Benkowskiej, doktorantce Wydziału Filologicznego za otrzymanie nagrody 

specjalnej w prestiżowym konkursie scenariuszowym za scenariusz pełnometrażowego filmu 

fabularnego „Orunia 4ever”. 

 

Przy tej okazji pragnę poinformować, że Rektorzy Seniorzy Uniwersytetu Gdańskiego: profesor 

Bernard Lammek oraz profesor Andrzej Ceynowa zostali uhonorowani Medalami Stulecia 

Niepodległości w kategorii „Nauka i Kultura” – gratuluję odznaczeń. 

 

Szanowni Państwo, 

należy zaakcentować sukcesy pracowników naszej uczelni w obszarach projektowych. W 

minionym roku akademickim Uniwersytet Gdański znalazł się w elitarnym gronie 17 
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międzynarodowych konsorcjów dofinansowanych przez Komisję Europejską w konkursie 

„Uniwersytet Europejski”. Grant w wysokości 5 milionów euro przyznany w Programie Erasmus+ jest 

przeznaczony na budowanie sojuszy europejskich uczelni. Uniwersytet Gdański tworzy konsorcjum 

Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego wraz z partnerami – Uniwersytetem w Kadyksie, 

Uniwersytetem w Splicie, Uniwersytetem Zachodniej Bretanii, Uniwersytetem Christiana-Albrechta w 

Kilonii i Uniwersytetem Maltańskim. W ramach otrzymanego grantu i innych pozyskanych środków 

możliwe będzie powoływanie wspólnych kierunków studiów, wymiana kadry akademickiej i 

studentów, wspólne projekty badawcze, a w przyszłości także wspólny dyplom wszystkich sześciu 

uczelni. Przy tej okazji pragnę po raz kolejny serdecznie pogratulować głównie Prorektorowi ds. Nauki 

oraz Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką a także ich zespołom tego znakomitego 

osiągnięcia.  

Ponadto, Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 19 polskich uczelni (w tym 8 

uniwersytetów), które uzyskały finansowanie w ramach przedsięwzięcia „Strategia Doskonałości – 

Uczelnia Badawcza”. Efekty prac posłużyły do przygotowania kompleksowej diagnozy osiągnięć 

uczelni oraz wniosku do pierwszego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 

programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.  

W roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Gdańskim realizowanych było 112 

projektów międzynarodowych, na które uczelnia otrzymała 244 miliony złotych dofinansowania. 

Podpisano 17 umów o dofinansowanie na ponad 20 milionów zł, w trakcie podpisywania jest 

kolejnych 19 umów na blisko 66 milionów złotych. Nasza uczelnia może pochwalić się wieloma 

sukcesami w aplikowaniu o środki na realizację projektów rozwojowych. Wśród dofinansowanych 

projektów na szczególną uwagę zasługują cztery nowe projekty w ramach największego programu 

Unii Europejskiej w zakresie badań – Horyzont 2020: 

 

 Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości  

1,5 miliona euro przyznany doktorowi habilitowanemu Michałowi Szymańskiemu  

z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii; 

 „Ugruntowanie praktyk odpowiedzialnych badań i innowacji w obszarze nauk 

biotechnologicznych”, który odwołuje się do realizowanego już w Uniwersytecie Gdańskim w 

ramach programu Horyzont 2020 projektu STARBIOS2; 

 „Pracujący, ale ciągle biedny”  koncentrujący się na grupach osób pozostających  

na rynku pracy, których poziom wynagrodzenia oraz pozostałe warunki pracy nie gwarantują 

odpowiedniego standardu życia; 
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 „Rozwój i wdrożenie zrównoważonej platformy modelowania dla Nano informatyki” ma na 

celu rozwój platformy komputerowej, wspierającej proces projektowania nanomateriałów 

bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego. 

 

Uczelnia aktywnie uczestniczyła także w pozyskiwaniu wsparcia w ramach funduszy 

strukturalnych. W odniesieniu do krajowych projektów naukowych to ubiegły rok akademicki 

zaowocował podpisaniem 50 umów na łączną kwotę opiewającą na około 29 milionów złotych, przy 

jednoczesnej kontynuacji 260 projektów, których finansowanie wynosiło 147 milionów złotych. 

Nasza uczelnia znajduje się niezmiennie w czołówce jednostek naukowych pozyskujących najwięcej 

środków na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki. 

W latach 2018-2019 Uniwersytet Gdański zajął 21 miejsce wśród instytucji naukowych w 

Polsce pod względem liczby artykułów publikowanych na zasadach otwartego dostępu i liczba ta stale 

rośnie. Konsekwentnie wdrażana jest instytucjonalna polityka otwartego dostępu. Najwięcej wysoko 

punktowanych publikacji odnotowano w naukach biomedycznych i biomolekularnych, w obszarze 

badań międzykulturowych,  badaniach i technologii środowiska, badaniach morza i tematyce 

morskiej w niemal wszystkich dziedzinach oraz w badaniach teorii technologii kwantowych. 

 

Drodzy Państwo, 

największym sukcesem inwestycyjnym ostatniego roku to ukończenie przed czasem i oddanie 

do użytku budynku Instytutu Informatyki, powstałego w ramach projektu „Rozbudowa budynku 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby kształcenia na 

kierunku o profilu praktycznym”. Nowoczesny budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu 

Gdańskiego, wyposażony w najnowszy sprzęt IT, umożliwiający kształcenie nowej kadry 

minformatycznej na najwyższym światowym poziomie powstał na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w 

Gdańsku Oliwie. Rozbudowa wraz z zakupem wyposażenia oraz oprogramowania, umożliwią 

osiągnięcie założonego celu projektu, to jest uruchomienie nowego kierunku studiów: informatyki o 

profilu praktycznym. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym są poszukiwani specjaliści 

kierunków informatycznych. Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, 

wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w 

wysokości ponad 21 milionów złotych. Generalnym Wykonawcą projektu, wybranym w przetargu 

nieograniczonym w trybie „zaprojektuj  i wybuduj” jest firma DORACO, zaś Partnerem projektu – 

firma Kainos Software Poland. 

Kolejnym, ważnym dla uczelni przedsięwzięciem jest budowa Centrum Sportowego 

Uniwersytetu Gdańskiego, zlokalizowanego na Kampusie Uniwersyteckim. Uniwersytet Gdański 
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ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na lata 2020 i 

2021. W pierwszym etapie powstanie zespół budynków mieszczących sale sportowe wraz z 

niezbędnym zapleczem administracyjnym, 3 korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią, parkingi w 

pełnym zakresie, oraz  infrastruktura drogowa do obsługi budynków. 

Ponadto, jako uczelnia przystępujemy do realizowania lub kontynuujemy następujące prace: 

 

 budowa „Nadmorskiej Leśniczówki” w Helu, która wraz z powstałym już „Domem Morświna” 

i „Halą Seminaryjno-Konferencyjną” tworzyć będą kompleks naukowo-dydaktyczny służący 

przekazywaniu wiedzy  

w szczególności młodzieży szkolnej w zakresie ekologii wód morza Bałtyckiego; 

 remont i przebudowa budynku Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego; 

 przebudowa pawilonu wczasowego w Łączynie; 

 rozbudowa Domu Studenckiego nr 9 w Sopocie. 

 

W bieżącym roku udało nam się zrealizować i wdrożyć w życie dwie niezwykle istotne z 

perspektywy otwartego dostępu uczelni inicjatywy. Mam na myśli Przedszkole Uniwersyteckie oraz 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza. Pierwsza z wymienionych to 

niepubliczna placówka oświaty, która dedykowana jest przede wszystkim dzieciom pracowników, 

doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, ale otwarta również dla dzieci rodziców spoza 

UG. Przedszkole stanowi integralną część środowiska akademickiego i jest miejscem, w którym dzieci 

są aktywnymi badaczami w przestrzeni edukacyjnej. 

Idea utworzenia Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego zrodziła się  

na posiedzeniu Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Naszą inicjatywę gorąco popierał śp. 

Prezydent Paweł Adamowicz. W celu zapewnienia możliwie najbardziej kompleksowego 

przygotowania do kształcenia akademickiego zaprosiłem do tego projektu rektorów pomorskich 

uczelni akademickich – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej. Liceum 

Ogólnokształcące mieści się w części pomieszczeń Wydziału Nauk Społecznych, które zostały 

dostosowane do wymogów nauczania na poziomie szkoły średniej. Mam nadzieję, że z biegiem czasu 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące stanie się jedną z najlepszych szkół średnich naszego 

regionu, a w przyszłości być może i całego kraju. 

 

Szanowni Państwo, 
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nasza uczelnia to ogromny organizm, dla którego jednakowo ważny jest rozwój intelektualny, 

jak i aktywność fizyczna. Studenci odnoszą znaczące sukcesy w zawodach sportowych i inicjatywach z 

zakresu promowania kultury. Zawodnicy AZS UG w roku ubiegłym zdobyli m.in.:  

 

 mistrzostwo pierwszej ligi i awans koszykarek do Energa Basket Ligi; 

 srebrny medal w akademickich mistrzostwach Polski w szermierce; 

 srebrny medal w akademickich mistrzostwach Polski w piłce plażowej; 

 srebrny medal w akademickich mistrzostwach Polski w biegach przełajowych; 

 srebrny medal w akademickich mistrzostwach Polski w tenisie stołowym mężczyzn. 

 

Wielkie gratulacje dla wszystkich sportowców za odniesione sukcesy oraz promocję 

Uniwersytetu! 

 

Drodzy Goście, 

inauguracja roku akademickiego to również moment refleksji i zadumy, gdyż nie wszyscy 

mogą dzisiaj z nami świętować rozpoczęcie kolejnej, wspólnej drogi. W minionym roku akademickim 

pożegnaliśmy na zawsze: 

 

 studentkę ekonomii Paulinę Hallmann; 

 doktoranta socjologii Wiktora Jesionka; 

 studenta zarządzania Dawida Lewalskiego; 

 studentkę filologii angielskiej Martę Sieńczewską; 

 studenta wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej Damiana Stefańskiego; 

oraz pracowników: 

 doktor Elżbietę Kaczorowską z Wydziału Biologii; 

 profesora Bronisława Rudowicza z Wydziału Ekonomicznego; 

 profesora Jerzego Zemke z Wydziału Zarzadzania; 

 profesor Ewę Rogowską-Cybulską z Wydziału Filologicznego; 

 doktora habilitowanego Józefa Przybylskiego z Wydziału Chemii; 

 doktora Eugeniusza Kosa z Wydziału Ekonomicznego; 

 doktora habilitowanego Dariusza Dekańskiego z Wydziału Historycznego; 

 Sławomira Skierkę, Administratora Zespołu Obiektów Borucino. 

 

Uczcijmy ich pamięć przez powstanie i chwilę ciszy.  
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Dziękuję. 

 

Drodzy Studenci, 

niezwykle cieszę się, że mogę Was przywitać w murach Uniwersytetu Gdańskiego. Chciałbym, 

aby lata tu spędzone przywoływały Wasze najpiękniejsze wspomnienia. Wszystkich nas w okresie 

młodości pociąga pragnienie poznania i wiedzy, a okres studiów w wybranej uczelni doskonale temu 

celowi służy. Wiedza bowiem, jest drugim słońcem, dla tych, którzy ją posiadają (Heraklit z Efezu). 

Życzę Wam zatem, drodzy studenci, wielu osiągnięć w zdobywaniu wiedzy. 

 

Quod felix faustum fortunatumque sit 

Jubileuszowy rok akademicki 2019–2020 uważam za otwarty! 


