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Przemówienie inauguracyjne prof. Jerzego Gwizdały Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

Uniwersytet Gdański, 29 września 2017 

 

Dostojni Goście, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, 

inaugurujemy dzisiaj w naszej Uczelni nowy rok akademicki. Cieszę się, że widzę Państwa 

uśmiechniętych, w dobrym zdrowiu, gotowych do twórczej pracy. Rozpoczynając kolejny rok pracy 

akademickiej, polskie uczelnie zadają sobie pytanie: jaki on będzie? Szkolnictwo wyższe przeżywa 

trudny okres. Uczelnie coraz silniej konkurują o środki finansowe,  studentów i doktorantów, a także  

o przetrwanie i rozwój. A przecież tak bardzo potrzebna jest wspólna polityka w obszarze badań 

naukowych i ewolucji kierunków studiów. 

W nadchodzącym roku zapowiadane są zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym. Można 

zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy na nie przygotowani. Mamy za sobą rok konsultacji z szeroko 

pojętym środowiskiem, w skład którego weszli naukowcy, studenci i doktoranci. Obserwowaliśmy 

również prace zespołów, które przygotowywały nowe projekty ustawy. Spotykaliśmy się – także  

w gronie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego – z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Wicepremierem Jarosławem Gowinem. Kilka dni temu, podczas Narodowego Kongresu Nauki, który 

odbył się w Krakowie, Minister przedstawił ujednoliconą propozycję zmian, począwszy od nowego 

algorytmu, którego skutki już są odczuwalne, poprzez jakość kształcenia oraz zacieśnienie współpracy 

uczelni z szeroko pojętym biznesem. Przygotowywaliśmy się do nich w poprzednim roku akademickim. 

Jednak te, które nastąpią, to zmiany długofalowe, czeka nas więc wiele miesięcy pracy nad wdrożeniem 

nowych zapisów i wierzę, że dzięki wspólnym działaniom i ustaleniom uda nam się wprowadzić je  

w życie bez większych problemów.  

Do pierwszej z tych zmian w zakresie nowego algorytmu musieliśmy dostosować już tegoroczną 

rekrutację na studia. Tym z Państwa, którzy szczegółowo nie śledzą zagadnień dotyczących nowej 

ustawy powiem jedynie w uproszczeniu, że uczelnie mają postawić na jakość, a nie na ilość studentów. 

Mam więc nadzieję, że zgodnie z intencją ministerstwa nasi nowi studenci, których  

przyjęliśmy w tym roku, na dzisiaj, około  8 300 osób na studia stacjonarne i około 2 800 osób na studia 

niestacjonarne, są najlepszymi z najlepszych. Najpopularniejsze kierunki, które wybierali to:  

 skandynawistyka,  

 filologia angielska,  

 bezpieczeństwo narodowe,  

 psychologia,  

 kryminologia. 

Nowe kierunki i specjalności, wśród których wybierali kandydaci to:  

1. modelowanie matematyczne i analiza danych, 
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2. akwakultura – biznes i technologia,  

3. psychologia pracy i biznesu, 

4. biologia medyczna, 

5. wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, 

6. prowadzone w języku angielskim studia II stopnia - European and International Business Law. 

Grono braci studenckiej Uniwersytetu Gdańskiego zasiliło również 216 najlepszych maturzystów  

i olimpijczyków. Jesteśmy dumni, że osoby, które z wyróżnieniem zdały egzamin dojrzałości i są 

zdeterminowane, aby zgłębiać tajniki wiedzy, zdecydowały się na studia w naszej uczelni, wśród 

których najliczniejsza grupa wybrała Wydział Filologiczny (80 osób), Wydział Prawa i Administracji (62 

osoby) oraz Wydział Nauk Społecznych (23 osoby).  

Cieszę się, że naszych studentów kształci kadra, która zdobywa znaczące i prestiżowe laury oraz 

wyróżnienia, nie sposób wymienić wszystkich, ale wśród osób wyróżnionych najważniejszymi 

nagrodami są między innymi: 

1. Prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji – znakomity prawnik i filozof, który dzisiaj wygłosi 

wykład inauguracyjny – został laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza  

za rok 2016 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za „teorię trudnych przypadków  

w prawie”. 

2. Doktorant Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego to laureat Nagrody Miasta Gdańska dla 

Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2016 w kategorii nauk humanistycznych  

i społecznych.  

3. Prof. Kamil Zeidler z Wydziału Prawa i Administracji otrzymał brązowy Medal „Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

4. Prof. Maria Kaźmierczak z Wydziału Nauk Społecznych została laureatką Nagrody Teofrasta  

za najlepszą naukową książkę psychologiczną w 2016 roku.  

Uniwersytet Gdański został również wyróżniony Złotym Medalem za Zasługi dla Pracodawców 

Pomorza „za aktywne i skuteczne podejmowanie działań umożliwiających realną współpracę 

środowiska naukowego i gospodarczego”. Optymizmem napawa wynik Ogólnopolskiego Badania 

Wynagrodzeń, które przygotowuje firma Sedlak & Sedlak, według którego absolwenci Uniwersytetu 

Gdańskiego znaleźli się na drugim miejscu wśród najlepiej zarabiających w dorocznym zestawieniu płac 

absolwentów uniwersytetów publicznych.  

 

Szanowni Państwo, 

należy podkreślić sukcesy pracowników naszej uczelni w obszarach projektowych. Naukowcy 

UG zdobywają bowiem coraz więcej grantów – w minionym roku akademickim w Uniwersytecie 

Gdańskim realizowano 273 krajowe projekty naukowe, podpisano 66 nowych umów na łączną kwotę 
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ponad 26 milionów złotych, w tym znalazło się 10 projektów z budżetem ponad 1 milion złotych każdy. 

Taki wynik uplasował nas w pierwszej piątce uczelni, będących liderami w pozyskiwaniu środków  

z Narodowego Centrum Nauki. Bardzo dobre wyniki uzyskujemy też w pozyskiwaniu środków  

w projektach rozwojowych: ogólnie w Uniwersytecie Gdańskim realizowanych jest ich obecnie 60  

na łączną kwotę  około 80 milionów zł, między innymi w ramach programów:  

 STRATEG MED,  

 LIDER,  

 POLONEZ,  

 Horyzont 2020,  

 BONUS,  

 Erasmus+,  

 Europejska Współpraca Terytorialna,  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,  

 Justice,  

 Uwertura,  

 a także dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Jednym z ostatnich spektakularnych sukcesów naszej uczelni jest pozyskanie funduszy  

z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na projekt: „Międzynarodowe Centrum Badań nad 

Szczepionkami Przeciwnowotworowymi”, w ramach którego światowej klasy naukowcy – w tym prof. 

Ted Hupp i prof. Robin Farehaus – będą pracować w Uniwersytecie Gdańskim nad szczepionką leczącą 

raka. Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie dwóch polskich uczelni, na których powstanie 

Międzynarodowa Agenda Badawcza. Na to przedsięwzięcie uczelnia otrzyma 41 mln zł. Inicjatorem 

współpracy w ramach Agendy jest prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii, koordynatorem prof. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju UG  

przy wsparciu Izabeli Raszczyk z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi UG.  

Ponadto uczelnia otrzymała środki na realizację nowego projektu w ramach największego 

programu Unii Europejskiej w zakresie badań Horyzont 2020. Sukces należy do zespołu prof. Macieja 

Wołowicza z Instytutu Oceanografii.  

Przy tej okazji pragnę po raz kolejny serdecznie pogratulować zespołom tych znakomitych 

osiągnięć i życzę dużo satysfakcji płynącej z realizacji zadań w ramach projektów. 

 

 

 



 

4 
 

Drodzy Państwo, 

niezmiernie istotne dla nowoczesnej uczelni, jaką jest Uniwersytet Gdański, są projekty 

inwestycyjne. Największym, jaki uzyskał dofinansowanie w roku akademickim 2016/2017 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego jest projekt „Rozbudowa budynku 

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

kierunku o profilu praktycznym”. Dzięki rozbudowie wydziału i doposażeniu go  

w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, możliwe będzie utworzenie nowego kierunku studiów – 

informatyki o profilu praktycznym. Kwota dofinasowania projektu to ponad 21 mln zł.  

Kolejny projekt inwestycyjny o wartości ponad 4 mln zł, pozwalający na unowocześnienie 

infrastruktury oraz oferty kształcenia to „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych  

i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby 

kierunków o profilu praktycznym”. W ramach projektu w pomieszczeniach budynku Wydziału Nauk 

Społecznych powstanie interdyscyplinarne laboratorium, wyposażone w sprzęt studyjny do rejestracji 

obrazu i dźwięku oraz sprzęt komputerowy do obróbki i montażu materiałów reporterskich.  

Optymizmem napawa również rosnąca liczba publikacji, zwłaszcza wysoko punktowanych.  

W minionym roku akademickim nasi pracownicy i doktoranci opublikowali 6 642 publikacje, w tym 997 

publikacji ze współczynnikiem Impact Factor, a 2 352 w czasopismach z punktacją Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biorąc pod uwagę korzyści, jakie płyną z szerokiej współpracy  

i wymiany wiedzy oraz pragnąc zapewnić wszystkim dostęp do tej wiedzy bez ograniczeń, Uniwersytet 

Gdański rozpoczął działania zmierzające do wdrożenia Polityki Otwartego Dostępu do publikacji 

naukowych pracowników, doktorantów i studentów UG. Jest to jeden z elementów systemu 

deponowania publikacji naukowych, ich udostępniania i szerokiego rozpowszechniania. Takie 

holistyczne podejście do dorobku naukowego wraz z rozwojem Platformy Czasopism Naukowych UG  

i system bibliografii OMEGA przyniesie w najbliższej przyszłości efekty w postaci zwiększonej 

cytowalności i większej rozpoznawalności prac opublikowanych przez pracowników UG w kraju  

i na świecie.  

W dobie obecnych przemian w zakresie szkolnictwa wyższego rozwój uczelni nie jest możliwy 

bez synergii ze środowiskiem biznesu. Odpowiedzią na oczekiwania środowiska gospodarczego  

są działające w UG jednostki: 

 Centrum Transferu Technologii, które powstało w celu komercjalizacji bezpośredniej wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych powstałych w uczelni,  

 TechTransBalt Sp. z o.o. –  spółka prawa handlowego utworzona do komercjalizacji pośredniej, przede 

wszystkim poprzez obejmowanie udziałów w spółkach  kapitałowych typu „spin off” lub ich tworzenie,  
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 Centrum Analiz i Ekspertyz, które koordynuje tworzenie i prace zespołów eksperckich, realizujących 

umowy z partnerami zewnętrznymi, a także między innymi pozyskuje zleceniodawców ekspertyz, 

analiz i opinii dla jednostek organizacyjnych lub pracowników uczelni.  

Szeroko rozumiana współpraca pomiędzy uczelniami, gospodarką, władzami samorządowymi 

i organizacjami wspierającymi naukę i biznes może zagwarantować sukcesy w zakresie innowacyjności 

i wdrażania ciekawych projektów, rozwiązań czy wynalazków, powstających  

w uczelniach. Konieczne jest budowanie sieci kontaktów, wspólnych platform wymiany doświadczeń, 

miejsc, gdzie naukowcy mogą podejmować interdyscyplinarne badania. Efektem takiego działania na 

Pomorzu jest konsorcjum, w którego skład wchodzi Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, 

Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento. Trzy pomorskie 

uczelnie otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace 

przedwdrożeniowe w ramach programu Inkubator Innowacyjności+. W projekcie prowadzone będą 

przedsięwzięcia przedwdrożeniowe, promujące osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców  

oraz wzmocniona zostanie współpraca między nauką a biznesem.  

O intensywnym rozszerzaniu współpracy z podmiotami gospodarczymi, ale też instytucjami 

działającymi w innych obszarach, świadczą także porozumienia, których w minionym roku 

akademickim podpisaliśmy 73, w tym między innymi z Prokuraturą Regionalną i Sądem Apelacyjnym  

w Gdańsku, Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku, a także ze szkołami, Gdańskim Teatrem 

Szekspirowskim i Centrum Hewelianum, dzięki którym możliwe będzie wspólne działanie na polu 

edukacyjnym. 

Skutecznie realizujemy też działania zmierzające do podniesienia stopnia 

umiędzynarodowienia. Uruchomiliśmy International Office działający na nowych zasadach, przede 

wszystkim otwartości i dostępności dla studentów zagranicznych. Nowy zespół pracowników tego 

biura opracował stronę internetową ułatwiającą cudzoziemcom kontakt z uczelnią. Na wyniki nie 

musieliśmy długo czekać – na rok akademicki 2017/2018 zrekrutowaliśmy łącznie ponad 180 

obcokrajowców, z czego połowa to kandydaci z krajów spoza Unii Europejskiej. W stosunku do roku 

ubiegłego nastąpił więc trzykrotny wzrost liczby studentów zagranicznych przyjętych na studia w UG. 

Podpisaliśmy 10 kolejnych, międzynarodowych umów z uczelniami wyższymi. Dodatkowo 

wdrożony został program wspierający udział profesorów wizytujących z zagranicy w procesie 

kształcenia. Zadbaliśmy też o rozwój kompetencji językowych i kulturowych kadry administracyjnej 

obsługującej obcokrajowców, organizując dla nich semestralny kurs szkoleniowy. W niedalekiej 

przyszłości zacznie funkcjonować Centrum Nauki Języka Polskiego, w którym obcokrajowcy – zarówno 

nasi studenci, jak i osoby z zewnątrz podejmujące pracę na terenie województwa pomorskiego, także 

na szczeblach menadżerskich – będą mogli uczyć się lub doskonalić język polski. Powołano też zespół, 

który będzie opracowywał dane przekazywane do krajowych i zagranicznych rankingów uczelni. W tym 
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roku po raz pierwszy zostaliśmy ujęci w światowym rankingu „Times Higer Education Ranking” wśród 

innych 12 notowanych tam polskich uczelni. Musimy mieć jednak świadomość, że przed nami wciąż 

bardzo dużo pracy, jeśli chcemy stać się znaczącą uczelnią w skali międzynarodowej. 

W tym miejscu warto zaznaczyć aktywne uczestnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w oddolnym 

procesie wyłaniania Inteligentnej Specjalizacji Pomorza pn. „Technologie medyczne w zakresie chorób 

cywilizacyjnych i okresu starzenia się”, gdzie udało się powiązać około 100 podmiotów na linii nauka-

biznes. Dialog, który został nawiązany pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu  

oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu, zaowocował przede wszystkim wzajemnym zaufaniem  

oraz sprecyzowaniem wspólnych projektów, które będą kończyły się konkretnymi produktami 

związanymi między innymi:  

 z telemedycyną rodzinną – opieką nad osobą starszą z wykorzystaniem technologii informatycznych  

i nowych technologii, 

 potencjalnymi nowymi lekami związanymi z chorobami cywilizacyjnymi,  

 szybszymi i bardziej efektywnymi rozwiązaniami diagnostycznymi.  

W odpowiedzi na oczekiwania środowiska akademickiego w UG trwają prace w zakresie 

utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia, oferującego wyspecjalizowaną opiekę medyczną 

zarówno dla studentowi i pracowników uczelni, jak i innych zainteresowanych mieszkańców Gdańska. 

 

Drodzy Pracownicy i Studenci, 

Uniwersytet Gdański, jako jeden z największych pracodawców regionu Pomorza, stara się 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy swoją ciężką pracą budują markę uczelni. Zgodnie  

z zeszłoroczną obietnicą wyborczą uruchomione zostały środki na tzw. becikowe czyli dodatek 

finansowy z tytułu urodzenia dziecka. Uniwersytet zawarł też porozumienie z Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego, dzięki któremu w 2016 roku troje pracowników UG otrzymało możliwość 

uzyskania mieszkania z zasobów TBS. Na liście planowanych inwestycji znajduje się również budowa 

osiedla akademickiego w bezpośrednim sąsiedztwie Kampusu w Gdańsku Oliwie, 

w którym znajdą się mieszkania przeznaczone dla profesorów wizytujących, ale przede wszystkim  

dla pracowników UG.  

Nasza uczelnia to ogromny organizm, dla którego jednakowo ważny jest  rozwój intelektualny, 

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

z zakresu promowania kultury. Zawodnicy AZS UG w roku ubiegłym zdobyli między innymi: 

 wicemistrzostwo I ligi koszykówki kobiet,  

 Akademickie Wicemistrzostwo Polski w Futsalu Mężczyzn, 

 Akademickie Wicemistrzostwo Polski w Siatkówce Mężczyzn, 

 awans do Ekstraklasy Futsalu Kobiet, 
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  oraz zajęli III miejsce wśród uniwersytetów w klasyfikacji końcowej Akademickich Mistrzostw Polski.  

W tym roku świętujemy jubileusz 45-lecia odnoszącego sukcesy na arenie krajowej  

i międzynarodowej  Akademickiego Chóru UG. Natomiast Zespół Pieśni i Tańca Jantar nagrodzony 

został w wielu prestiżowych festiwalach tańca w kraju i na świecie. 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, 

dzisiejszy dzień to nie tylko chwile radości i entuzjazmu w związku z rozpoczęciem kolejnego 

roku akademickiego, ale także moment refleksji, zadumy, bo niestety nie wszyscy mogą być dzisiaj  

z nami. W minionym roku akademickim pożegnaliśmy na zawsze: 

 studentki biologii: Panią Sylwię Stopieńską oraz Panią Kamilę Kędzierską, 

 studentkę romanistyki Panią Ninę Zaliwską, 

 studenta informatyki Pana Przemysława Smolarka,  

 doktoranta z Wydziału Filologicznego Pana Kiriłła Dermanowskiego, 

oraz pracowników:  

 Panią Elżbietę Grochocką i Panią Beatę Wysokińską z Wydziału Biologii, 

 Pana Adama Bączkowskiego z administracji centralnej, 

 Pana Doktora Karola Krefta z Wydziału Ekonomicznego, 

 Pana Profesora Andrzeja Chodubskiego z Wydziału Nauk Społecznych, 

 Pana Profesora Jana Ciechowicza z Wydziału Filologicznego, 

 Pana Profesora Jerzego Młynarczyka, emerytowanego pracownika Wydziału Prawa i Administracji. 

Uczcijmy ich pamięć przez powstanie i chwilę ciszy.  

Dziękuję. 

 

Drodzy Studenci pierwszego roku,  

witam Was serdecznie w murach Uniwersytetu, który od dzisiaj jest również Waszą uczelnią. 

Gratuluję zakończonego z powodzeniem procesu rekrutacyjnego i życzę Wam, aby studia  

na Uniwersytecie Gdańskim były najpiękniejszym okresem w Waszym życiu. Nie rezygnujcie z marzeń! 

Pracujcie nad tym, aby je urzeczywistnić. Jednocześnie pamiętajcie, że w przyszłości  będziecie zasilać 

elity, kształtując rzeczywistość, a to zobowiązuje. Bycie absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego  

to branie odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju, jego rozwój ekonomiczny i  gospodarczy, tak 

jak czynią to Wasi poprzednicy.  

By sprostać wymogom współczesności musicie być kompetentni! 

Quod felix  faustum  fortunatumque  sit. 

Rok akademicki 2017 – 2018 uważam za otwarty! 


