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Pierwsze mobilne centrum testowe w formule walk-thru na 
Uniwersytecie Gdańskim 

Na terenie kampusu Uniwersytetu 
Gdańskiego w Gdańsku Oliwie 
uruchomione zostało pierwsze w Polsce 
mobilne centrum testowe COVID-19 w 
formule walk-thru. W otwarciu udział 
wzięli przedstawiciele instytucji 
współpracujących przy tym 
przedsięwzięciu: Rektor Uniwersytetu 
Gdańskiego prof. Jerzy Piotr 
Gwizdała, Wojewoda Pomorski 
Dariusz Drelich, Prezydent Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz, Dyrektor 
Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Jakub Kraszewski, Dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Tomasz Augustyniak, Rektor 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała i Prezes Olivia 
Business Centre Maciej Grabski. Informacje  

Uniwersytet Gdański do końca sesji 
letniej 2019/2020 

W związku z najnowszymi rekomendacjami 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dotyczącymi uczelni w okresie pandemii, 15 
maja 2020 roku Rektor Uniwersytetu 
Gdańskiego wydał zarządzenie, które 
porządkuje funkcjonowanie uczelni do końca 
letniego semestru w roku akademickim 
2019/2020. Zajęcia będą nadal odbywały się 
online, w takiej formule zostaną 
przeprowadzone także egzaminy, zaliczenia 
oraz obrony prac dyplomowych. W celu 
sprawnego ich przeprowadzenia do 30 czerwca 
br. została przedłużona podstawowa sesja 
egzaminacyjna. Informacje  

Konkurs Narodowego Centrum 
Nauki 
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Dr hab. Ewelina Król z Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed  została 
laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki 
„Szybka ścieżka dostępu do funduszy na 
badania nad COVID-19”. Konkurs miał na celu 
wyłonienie projektów, które przyczynią się do 
zrozumienia mechanizmu działania 
koronawirusa, udoskonalenia testów 
diagnostycznych, poszukiwania nowych leków i 
łagodzenia społecznych skutków pandemii. 
Projekt pod kierownictwem dr hab. Eweliny Król 
„Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko 
koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje 
białka strukturalnego »Spike« prowadzące do 
eliminacji efektu ADE” otrzymał finansowanie w 
wysokości niemal miliona złotych. Informacje  

Innowacyjna technologia w walce z COVID-19 

Firma biotechnologiczna BioVentures 
Institute we współpracy z Uniwersytetem 
Gdańskim (pod kierownictwem prof. dra 
hab. Piotra Skowrona, kierownika Katedry 
Biotechnologii Molekularnej Wydziału 
Chemii UG)opracowała unikatową 
technologię molekularną konstrukcji 
rekombinowanych szczepionek i leków 
biologicznych nowej generacji, która jest 
obecnie stosowana do opracowania 
szczepionki przeciw COVID-19. Powstała w wyniku realizacji projektu naukowego 
wspófinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zarówno technologia, jak i wyniki badań są 
chronione wieloma międzynarodowymi patentami. Informacje 

Badanie efektów zdalnego nauczania 

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się w gronie ekspertów, którzy 
prowadzą badanie dot. efektów zdalnego nauczania. Projektem badawczym „Zdalne 
nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” 
objęci zostali nauczyciele, uczniowie i ich rodzice z wybranych szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych w całej Polsce, a realizuje go zespół ekspertów Polskiego 
Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg, Fundacji Orange oraz 
Uniwersytetu Gdańskiego (dr Maciej Dębski, dr Grzegorz Stunża - Wydział Nauk 
Społecznych UG), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Informacje 

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego online 

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego nagrał online wyjątkowy utwór 
skomponowany przez chorwackiego dyrygenta i kompozytora Branko Starka „We 
move the world!”. Pomysł zrodził się z tęsknoty za wspólnym śpiewaniem, próbami i 
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czasem spędzonym razem. Nagranie pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka 
powstało z myślą o wszystkich chórzystach i członkach zespołów wokalnych z 
życzeniami szybkiego powrotu do prób oraz koncertów i jest  optymistycznym 
przesłaniem dającym nadzieję na lepsze czasy.  Informacje i nagranie 

Zbiórka na walkę z chorobą nowotworową dzieci 

Studenci ze studenckiego koła Studencki Klub 
Biznesu Uniwersytetu Gdańskiego 
zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla 
podopiecznych „Fundacji z Pompą” na walkę z 
chorobą nowotworową dzieci z Kliniki Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku. Do organizacji 
zbiórki włączyli się studenci z całej Polski. 
Patronat honorowy objęli Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz prezydenci miast Gdańska, Gdyni i Sopotu. Zbiórka 
trwa do 31 maja. Informacje 

Projekty i granty 

Projekt „PHARMARINE – Transport z prądami oceanicznymi farmaceutyków 
stosowanych w terapii człowieka i wpływ tych związków na morskie organizmy 
w europejskiej części Arktyki” pod kierownictwem (po stronie UG) dr hab. 
Adama Sokołowskiego, prof. UG z Wydziału Oceanografii i Geografii UG 
otrzymał dofinansowanie w konkursie GRIEG na polsko-norweskie projekty 
badawcze. Łączna wysokość przyznanych środków to ponad 6,3 mln PLN, w tym dla 
UG ponad 2,5 mln PLN. Informacje  
 
Projekt „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze 
prawnej – perspektywa komparatystyczna” pod kierownictwem (po stronie UG) 
dr Hanny Wolskiej z Wydziału Prawa i Administracji UG otrzymał dofinansowanie 
Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Informacje  
 
Dr Joanna Drzeżdżon z Wydziału Chemii, mgr Agnieszka Grajewska z Wydziału 
Oceanografii i Geografii, mgr Igor Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii, dr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Gdańskiego zostali laureatami 28. edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej dla najzdolniejszych młodych naukowców. Informacje 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, 
SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z 
Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finasowanie 17 projektów. Dodatkowo w 
ramach konsorcjów naukowych pracownicy Uniwersytetu będą realizowali 4 projekty. 
Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 19 mln zł, w tym finansowanie dla 
UG blisko 14 mln zł. Informacje 

Nominacje i wyróżnienia 

Wybory przewodniczących Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na 
kadencję 2020-2023 odbyły się online. Wśród wybranych są naukowcy z Uniwersytetu 
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Gdańskiego: dr hab. Artur Szutta, prof. UG został wiceprzewodniczącym Komitetu 
Nauk Filozoficznych, dr hab. Michał Harciarek, prof. UG – przewodniczącym 
Komitetu Psychologii, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – 
przewodniczącym Komitetu Socjologii, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – 
przewodniczącym Komitetu Biologii Molekularnej Komórki, prof. dr hab. Ewa 
Łojkowska – przewodniczącą Komitetu Biotechnologii, dr. hab. Waldemar Surosz, 
prof. UG – przewodniczącym Komitetu Badań Morza PAN, prof. dr hab. Piotr 
Stepnowski – wiceprzewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej, dr hab. 
Tarzycjusz Buliński, prof. UG został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk 
Etnologicznych, prof. dr hab. Beata Możejko – na członka Prezydium Komitetu Nauk 
Historycznych, prof. dr hab. Paweł Miłobędzki - na członka Prezydium Komitetu 
Statystyki i Ekonometrii. Wśród członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii 
Nauk łącznie 34 naukowców obecnie reprezentuje Uniwersytet Gdański. Informacje 
 
Dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG, z Instytutu Badań nad Kulturą na Wydziale 
Filologicznym UG został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej 
za książkę „Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce” (Wydawnictwo 
Słowo/obraz terytoria). Informacje 
 
Michał Kowalski, student historii sztuki z Wydziału Historycznego UG znalazł się 
w finale XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej – Grand Press 
Photo 2020. Fotografia jego autorstwa zakwalifikowała się jako zdjęcie pojedyncze w 
kategorii „Środowisko”. Informacje 

Co, gdzie, kiedy 

Pytania dot. zakończenia roku akademickiego 2019/2020 
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnold Kłonczyński 28 maja 
o godzinie 13.00, będzie odpowiadał na pytania studentów dotyczące tegorocznego 
zakończenia roku akademickiego, warunków zaliczenia zajęć oraz procedur, które 
należy dopełnić, żeby formalnie zamknąć semestr lub studia. Pytania można przesłać 
wcześniej na adres mors@ug.edu.pl oraz zadawać w czasie audycji poprzez profil 
na fb 
 
Wirtualna wystawa z pogranicza biologii i sztuki 
Jarosław Czarnecki aka Elvin Flamingo z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
oraz Jowita Nowakowska-Gołacka, doktorantka z Katedry Biologii i Genetyki 
Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się w gronie 50 
artystów, wytypowanych w konkursie „Gdańsk 2020” Instytutu Kultury Miejskiej. To 
pierwszy sukces ich wspólnego, niezwykłego, artystyczno-naukowego projektu 
„Symbiotyczność tworzenia VOL.2 [Self Cells Portrait]”. Od 3 czerwca 2020 wystawa 
online będzie dostępna na stronie IKM. Informacje 
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dr Beata Derkacz 
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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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