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Prof. Jerzy Piotr Gwizdała Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego 
na kadencję 2020-2024 

Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
został wybrany na Rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2020-2024. 
Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium 
Elektorów podczas posiedzenia, które 
odbyło się 27 kwietnia 2020 w formie 
wideokonferencji. Kolejna, czteroletnia 
kadencja Rektora rozpoczyna się 1 
września 2020 roku. Informacje  

Doskonała nauka na UG 

Uniwersytet Gdański otrzyma dodatkowe wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 
prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub 
prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie 
monografii naukowych. Laureatami konkursu „Doskonała nauka” z naszej uczelni 
zostali: dr Anna Żeglińska z Wydziału Historycznego (wydanie monografii 
naukowej) oraz prof. dr hab. Janusz Rak z Wydziału Chemii i dr hab. Paweł 
Antonowicz z Wydziału Zarządzania (organizacja konferencji naukowych). Ponadto 
pracownicy z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony 
Środowiska oraz Katedry Prawa Finansowego pozyskali finanse na wsparcie 
organizacji konferencji. Informacje 

Program publikacyjny UG 

W ramach rezerwy Rektora na Uniwersytecie Gdańskim został wprowadzony 
„Program publikacyjny UG”, którego celem jest  dofinansowanie kosztów publikacji 
w prestiżowych czasopismach naukowych i wydawnictwach naukowych 
oraz upowszechnianie publikacji w otwartym dostępie. 
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w programie jest autorstwo, 
współautorstwo lub przewodniczenie zespołowi redakcyjnemu publikacji naukowych, 
które zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych lub przez 
prestiżowe wydawnictwa naukowe oraz ukazanie się publikacji, w danym roku 
obowiązywania programu publikacyjnego. W ramach programu autorzy prestiżowych 
publikacji będą także nagradzani finansowo. Informacje 

Sukces w badaniach nad koronawirusem 
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Dr Łukasz Rąbalski z Miedzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 
jako pierwszy w Polsce uzyskał pełną sekwencję genetyczną koronawirusa SARS-
CoV-2, wyizolowanego bezpośrednio od polskiego pacjenta i opublikował ją w 
globalnej bazie danych GISAID. Uzyskane dane pozwolą naukowcom z całego świata 
brać pod uwagę Polskę w swoich badaniach związanych z epidemiologią choroby 
COVID-19. Informacje  

UG wysoko w Times Higher Education Impact Rankings 

Uniwersytet Gdański zdobył wysokie 42. miejsce wśród zestawionych instytucji 
szkolnictwa wyższego z całego świata pod względem wkładu w ochronę oceanów, 
mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywaniu ich potencjału w sposób 
zrównoważony. W Times Higher Education Impact Rankings uczelnia znalazła się 
również w przedziale 101-200 w zakresie tworzenia zrównoważonych miast i 
społeczności. Informacje  

Nowe terminy rekrutacji na UG 

W związku z przesunięciem terminów 
tegorocznych matur na Uniwersytecie 
Gdańskim przygotowywane są nowe 
terminy rekrutacji na rok akademicki 
2020/2021. Rekrutacja zostanie 
przesunięta na sierpień, a dokładne 
terminy zostaną opublikowane na koniec 
maja br. Wprowadzane są również 
zmiany, które pozwolą na elektroniczne 
składanie dokumentów bez konieczności 
odwiedzania komisji rekrutacyjnych. 
Prorektor ds. Studenckich i 
Kształcenia prof. UG dr hab. Arnold 
Kłonczyński skierował do maturzystów 
list ze słowami wsparcia i informacjami nt. rekrutacji. Treść listu  

Nagrody i konkursy 

Prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, kierownik Katedry Biologii i Genetyki 
Medycznej Wydziału Biologii UG została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Informacje 

Zespół Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej  w składzie: dr inż. 
Anna Dzimitrowicz, dr Agata Motyka-Pomagruk, dr hab. inż. Piotr Jamróz, dr inż. 
Wojciech Śledź, mgr Weronika Babińska, prof. dr hab. Ewa Łojkowska oraz prof. 
dr hab. inż. Paweł Pohl zakwalifikował się ze swoim wynalazkiem „Sposób 
eradykacji bakteryjnych fitopatogenów”  do finału konkursu „Eureka! DGP – 
odkrywamy polskie wynalazki”. Infromacje 

Magdalena Orłowska z Wydziału Ekonomicznego UG uzyskała I miejsce w 
konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy 
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gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej.  Laureatka 
wygrała roczne stypendium w Chinach na wybranej uczelni. Informacje  

Uniwersytet Gdański zajął pierwsze miejsce w konkursie Genius Universitatis w 
kategorii reklama prasowa za cykl pięciu reklam nawiązujących do 50-lecia Uczelni. 
Projekt był realizowany przez Biuro Promocji UG przy wsparciu agencji reklamowej. 
Informacje 

Projekty 

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie wykaz wybranych 
projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych 
finansowanych przez NCN, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami. Wśród 
52 wymienionych projektów znalazło się aż 6 realizowanych w Uniwersytecie 
Gdańskim: „Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych 
dla modulacji odpowiedzi immunologicznej” dr Andrei Lipińskiej, „"Sina śmierć z 
Azji". Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w 
XIX wieku” dr Iwony Janickiej, „Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, 
związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy 
typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce” dra 
Krzysztofa Łepka, „Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów 
glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni 
cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa 
zapalenia wątroby typu B” mgr Anny Czarnoty, „Analiza roli cząsteczek mikroRNA 
wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA” mgr 
Weroniki Hoffmann, „Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa 
zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia 
wątroby typu B” dr Katarzyny Grzyb. Informacje 
 
Projekt „Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie” pod kierownictwem prof. UG dr hab. 
Arnolda Kłonczyńskiego, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia otrzymał 
pozytywną decyzję o dofinansowaniu w ramach programu POWER. Informacje 
 
Projekt „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza 
nauki” pod kierownictwem prof. UG dr hab. Beaty Grobelnej z Wydziału Chemii 
UG otrzymał pozytywną rekomendację ekspertów w ramach programu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Informacje 

Zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszenie tradycyjnych 
zajęć na uczelniach potrwa co najmniej do 24 maja 2020. Na Uniwersytecie 
Gdańskim został wprowadzony obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć w formie e-
learningowej lub online. Te zajęcia, których nie można przeprowadzić w takiej formie, 
zostaną wznowione po przywróceniu działalności dydaktycznej na terenie uczelni lub 
w szczególnych przypadkach zostaną przeniesione na kolejny semestr. Obecnie 
ponad 80 procent zajęć odbywa się online. Przygotowane zostały także procedury 
umożliwiające zdalne przeprowadzenie obron, egzaminów, zaliczeń a także 
rozwiązania dot. zaliczenia obowiązkowych praktyk. Szczegóły znajdują się w 
opublikowanych na stronach UG zarządzeniach i komunikatach Rektora. 
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Co, gdzie, kiedy 

Wirtualna XI edycja Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy 
Kosmopolis 2020 to temat przewodni zbliżającej się wielkimi krokami XI edycji 
Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy. Fundacja Between.Pomiędzy i 
Uniwersytet Gdański zapraszają na tą wyjątkową edycję festiwalu w dniach 11-17 
maja. Wydarzenie w pierwszym odruchu planowano przenieść na jesień, jednak 
ostatecznie zapadła decyzja, aby spotkać się, jak co roku, w trzecim tygodniu maja – 
jedynie w nieco zmienionej formie. W ramach programu tegorocznego festiwalu 
uczestnicy będą mogli zobaczyć 21 paneli łączących ze sobą różne dziedziny sztuki z 
3 grup tematycznych: wizualnej, scenicznej oraz związanej z literaturą. Informacje 
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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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