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Szanowni Pañstwo!
Pracownicy i Studenci Politechniki Gdañskiej!

Po raz drugi, po szeœciu latach zdecydowa³em siê stan¹æ w
wyborcze szranki, ubiegaj¹c siê o funkcjê rektora naszej uczel-
ni. Dlaczego? Bo mam marzenie! Chcia³bym, aby Politechnika
Gdañska sta³a siê uczelni¹ o jeszcze mocniejszej ni¿ dzisiaj po-
zycji wœród czo³owych uczelni w Polsce, wesz³a odwa¿niej na
miêdzynarodowy rynek edukacyjny, jej pozycja naukowa by³a
jeszcze silniejsza. Marzê o pracy na uczelni, która by³aby  no-
woczesnym uniwersytetem, nie tylko nad¹¿aj¹cym za dynamicz-
nymi zmianami otoczenia, ale wyprzedzaj¹cym innych na wielu
polach, uniwersytetem przedsiêbiorczym, nie czekaj¹cym na
mannê z nieba, ale odwa¿nie stawiaj¹cym czo³o wyzwaniom,
radz¹cym sobie dziêki swej zaradnoœci, innowacyjnoœci. Marzê
o Politechnice Gdañskiej, w której chc¹ pracowaæ nasi najlepsi
absolwenci, a studiowaæ – najlepsi maturzyœci. Która bêdzie pro-
mowaæ i wspieraæ przedsiêbiorczoœæ akademick¹. To wszystko
jest mo¿liwe! Nas na to staæ!

Po 37 latach pracy, pe³nienia kilkunastu ró¿nych funkcji kie-
rowniczych, w tym 9 latach kierowania Wydzia³em Zarz¹dzania
i Ekonomii, wiem co nale¿y zrobiæ, wiem po co to nale¿y robiæ,
wiem jak to nale¿y zrealizowaæ.  Mam pomys³y, potrafiê pod-
porz¹dkowaæ ich wybór d³ugofalowym celom rozwojowym,
wiem jak je realizowaæ – mam know-how w tym zakresie.
I nie bojê siê podejmowaæ dzia³añ „pionierskich”, robiæ cze-
goœ jako pierwszy – przed innymi.

To nie s¹ czcze deklaracje. Za ka¿d¹ z nich stoj¹ ³atwo spraw-
dzalne fakty – tak stara³em siê prowadziæ Wydzia³ (choæ, rzecz
jasna, na jego osi¹gniêcia pracowa³o wiele moich kole¿anek i
wielu kolegów). I choæ zdajê sobie sprawê, ¿e uczelnia to orga-
nizm znacznie wiêkszy i bardziej skomplikowany, to zdobyte tam
doœwiadczenia uwa¿am za swój bardzo du¿y kapita³.

Pomys³y („co”) rodz¹ siê w atmosferze swobody, zaufania,
akceptacji prawa do rozs¹dnego ryzyka. Wiêc tak¹ atmosferê
nale¿y stworzyæ.

Zdolnoœæ do oceny trafnoœci wyboru pomys³ów („po co”),
ich spójnoœci z celami strategicznymi wymaga konsekwencji i
odwagi.

Know-how („jak”) rodzi siê z doœwiadczenia w³asnego i zna-
jomoœci doœwiadczeñ cudzych. Jej Ÿród³em jest tak¿e znajomoœæ
teorii i najnowszych badañ oraz trendów w zarz¹dzaniu organi-
zacjami, szczególnie w zarz¹dzaniu uniwersytetami.

Odwaga bycia pierwszym („pionierskoœæ”) to zdolnoœci przy-
wódcze (leadership), umiejêtnoœæ zgromadzenia wokó³ siebie
ludzi kompetentnych i ambitnych. To tak¿e charakter, umiejêt-
noœæ przewidywania (myœlenie  „do przodu”) i brak lêku przed
podejmowaniem decyzji.

Pomys³ów mi nigdy nie brakowa³o – zdolnoœci ich selekcji
pod k¹tem zgodnoœci z d³ugofalowymi celami i realnymi mo¿-
liwoœciami ich realizacji te¿ nie (zapraszam do porównañ moich
programów wyborczych z wyborów dziekañskich z wynikami
realizacji moich dzia³añ). Know-how zdobywa³em dziêki pracy
w³asnej i szerokiego grona moich wspó³pracowników, studiom
naukowym, doœwiadczeniom zdobytym dziêki kontaktom zagra-
nicznym. Dziœ uwa¿am swoj¹ wiedzê w tym zakresie za – byæ
mo¿e – mój najcenniejszy „zasób”.

No i mam tzw. „team spirit” – umiem graæ dla wspólnych
celów, jestem lojalny wobec tych, dla których pracujê. Funkcji
rektora z pewnoœci¹ nie bêdê traktowa³ jako odskoczni do swo-
jej dalszej kariery. Chcê j¹ pe³niæ, bo mam marzenie o jeszcze
lepszej Politechnice Gdañskiej!

Strategiczne kierunki rozwoju

Politechnice Gdañskiej, tak jak ka¿dej innej instytucji, której
ambicj¹ jest rozwój, potrzebne jest wytyczenie kilku g³ównych
kierunków rozwojowych, a nastêpnie konsekwentna ich reali-
zacja.  Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e najwa¿niejszym z tych kierun-
ków musi byæ otwarcie Politechniki Gdañskiej na œwiat – znacz-
nie mocniejsze ni¿ to ma miejsce obecnie, wejœcie na miêdzy-
narodowy rynek edukacyjny.

1. Otwarcie na œwiat:
Po co?
Po pierwsze – w globalizuj¹cych siê coraz szybciej gospo-

darce, kulturze, polityce edukacja nie mo¿e byæ i nie jest wyj¹t-
kiem. Wiemy przecie¿ doskonale, ¿e badania naukowe s¹ od
dawna poddane weryfikacji miêdzynarodowej, w istocie œwia-
towej. Miêdzynarodowe konferencje, czasopisma, lista filadel-
fijska, indeksy cytowañ itp. s¹ tego najlepszymi dowodami. Po-
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litechnika Gdañska funkcjonuje na tym polu od lat z wieloma
znacz¹cymi sukcesami – g³ównie naukowymi. Pamiêtajmy jed-
nak, ¿e uczelnia, to instytucja, której celem jest kszta³cenie.
Miêdzynarodowy rynek edukacyjny te¿ istnieje nie od wczoraj,
ale nasz udzia³ w nim jest  zbyt skromny, praktycznie niezauwa-
¿alny. To siê musi zmieniæ. Nie da siê bowiem budowaæ dobre-
go wizerunku uczelni, jej presti¿u oferuj¹c tylko studia po pol-
sku dla Polaków. To grozi prowincjonalizacj¹ Politechniki.

Powód drugi to œwiadomoœæ, ¿e wejœcie na rynek miêdzy-
narodowy stwarza siln¹ presjê ze strony dzia³aj¹cych na nim
najlepszych uczelni. Zmusza nas to do poprawy atrakcyjnoœci
oferty dydaktycznej, doskonalenia jej jakoœci. Stwarza te¿ szan-
sê uczenia siê od najlepszych.

Trzeci powód jest prozaiczny, acz bardzo wa¿ny. Jeszcze przez
kilkanaœcie lat bêdziemy musieli dzia³aæ w warunkach ni¿u de-
mograficznego, którego dno jest jeszcze przed nami. Trzeba siê
liczyæ ze spadkiem liczby chêtnych na studia. Prze³o¿y siê to na
ni¿sze dotacje bud¿etowe i ni¿sze wp³ywy z czesnego na stu-
diach p³atnych. Pozyskanie znacz¹cej liczby studentów zagra-
nicznych, spoza Unii Europejskiej, bêdzie jednym ze sposobów
zwiêkszenia przychodów uczelni.

Powód czwarty – miêdzynarodowy charakter oferty eduka-
cyjnej PG (mo¿liwoœæ wyjazdu na 1–2 semestry za granicê i
obecnoœæ u nas studentów z innych krajów)  bêdzie przyci¹gaæ
wiêcej ambitnych, chc¹cych kszta³ciæ siê w miêdzynarodowym
otoczeniu kandydatów na studia.

Wreszcie powód pi¹ty – rozwój miêdzynarodowych dzia³añ
dydaktycznych pozwoli na znacznie szersz¹ ni¿ do tej pory wy-
mianê kadry nauczycieli, co wp³ynie na szybsze doskonalenie
jakoœci kszta³cenia w wyniku wymiany doœwiadczeñ.

Jakie dzia³ania s¹ niezbêdne, by Politechnika Gdañska
d¹¿y³a w tym kierunku?
a) Rozwój studiów anglojêzycznych, w celu przyci¹gniêcia studen-

tów zagranicznych (zarówno w ramach programu Erasmus, jak
i na warunkach komercyjnych) oraz zwiêkszenia szans wyjazdu
naszych studentów na uczelnie zagraniczne (liczba przyje¿d¿a-
j¹cych determinuje w wielu przypadkach liczbê wyje¿d¿aj¹cych).

b) Zwiêkszenie liczby (funkcjonuj¹cych) porozumieñ z uczel-
niami zagranicznymi.

c) Zwiêkszony udzia³ PG w miêdzynarodowych programach
/projektach dydaktycznych.

d) Promocja studiów dostêpnych dla obcokrajowców na PG na
rynku miêdzynarodowym (dobre materia³y promocyjne: fol-
dery, informatory, strony internetowe; udzia³ w miêdzynaro-
dowych stowarzyszeniach edukacyjnych, programach akre-
dytacyjnych, targach edukacyjnych; wspó³praca z firmami
rekrutacyjnymi i poœrednicz¹cymi).

Cele, które zamierzam osi¹gn¹æ w tym zakresie w ci¹gu
4-letniej kadencji:
· uruchomienie na ka¿dym wydziale przynajmniej jednego

programu anglojêzycznego (na studiach I lub II stopnia);
· co najmniej 30 studentów zagranicznych na ka¿dym

wydziale; cel dalszy – 1000 studentów z zagranicy (po³o-
wa na warunkach komercyjnych) na ca³ej uczelni;

· co najmniej jeden wyk³adowca zagraniczny w ka¿dym
semestrze na ka¿dym wydziale.

· co najmniej jeden nauczyciel PG rocznie z ka¿dego
wydzia³u wyk³adaj¹cy za granic¹;

2. Nowoczesne kierunki studiów:
Po co?
Internacjonalizacji dzia³añ edukacyjnych musi towarzyszyæ

zwiêkszona aktywnoœæ w tworzeniu nowych kierunków studiów
w jêzyku polskim. Przede wszystkim, ¿eby zwiêkszyæ liczbê kan-
dydatów na studia, szczególnie tych dobrze przygotowanych.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e podczas rekrutacji przed rokiem aka-
demickim 2007/2008 ca³y przyrost liczby kandydatów na PG
zawdziêczamy nowo utworzonym wówczas kierunkom. Nowe
kierunki mog¹ powstawaæ obok „starych” (co jednak zwiêksza
koszty dydaktyki), albo w ich miejsce. Musz¹ to byæ kierunki
atrakcyjne dla m³odzie¿y i uwzglêdniaj¹ce nowe trendy w go-
spodarce i przemyœle.

Jakie dzia³ania s¹ niezbêdne, aby Politechnika Gdañska
d¹¿y³a w tym kierunku?
a) Powo³anie (w ramach Dzia³u Kszta³cenia) komórki analiz ryn-

ku edukacyjnego w Polsce i na œwiecie.
b) Wykorzystanie unijnych („miêkkich”) programów dla two-

rzenia programów, kadry i infrastruktury niezbêdnych do
uruchomienia tych kierunków.

c) Premiowanie dzia³añ i osób (inicjuj¹cych i wykonuj¹cych je),
zwi¹zanych z tworzeniem koncepcji i wdra¿aj¹cych nowe kie-
runki studiów.

d) Stworzenie skutecznych metod i kana³ów promocyjnych tych
programów.

Cel, który zamierzam osi¹gn¹æ w tym zakresie w ci¹gu 4-
letniej kadencji:
· wdro¿enie na ka¿dym wydziale co najmniej jednego no-

wego programu na studiach I lub II stopnia, przyci¹gaj¹-
cego minimum 60 kandydatów rocznie.

3. Modernizacja bazy dydaktycznej:
Po co?
Atrakcyjna oferta programowa nie wystarcza wspó³czeœnie

do osi¹gniêcia sukcesu rekrutacyjnego. Infrastruktura dydak-
tyczna jest bardzo wa¿nym elementem jakoœci us³ug dydaktycz-
nych, branym pod uwagê przez potencjalnych kandydatów za-
granicznych i polskich. Politechniczna baza jest w du¿ej czêœci
przestarza³a. Poniewa¿ konieczna jest intensyfikacja dzia³añ w
zakresie studiów odp³atnych (stacjonarnych, niestacjonarnych,
podyplomowych), musimy byæ œwiadomi, ¿e bior¹c od studen-
tów/s³uchaczy pieni¹dze, jesteœmy zobowi¹zani do zapewnie-
nia im dobrych warunków studiowania – studenci dobrze to
wiedz¹ i potrafi¹ siê tego domagaæ.

Jakie dzia³ania s¹ niezbêdne, aby Politechnika Gdañska
d¹¿y³a w tym kierunku?
a) Zwiêkszenie nak³adów inwestycyjnych i na remonty obiek-

tów/sal dydaktycznych.
b) Modernizacja sal dydaktycznych w istniej¹cych obiektach,

uwzglêdniaj¹ca standardy ergonomiczne.
c) Zapewnienie mo¿liwoœci korzystania z technologii multime-

dialnych przez  nauczycieli PG.
d) Budowa nowych obiektów dydaktycznych.

Cele, które zamierzam osi¹gn¹æ w tym zakresie w ci¹gu
4-letniej kadencji:
· budowa 1–2 nowych obiektów dydaktycznych;
· modernizacja 4–5 sal dydaktycznych rocznie.
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Decentralizacja zarz¹dzania:

Po co?
Aby sprawnie realizowaæ zak³adane cele strategiczne. Aby

dostosowaæ system i styl zarz¹dzania do charakteru organiza-
cji, jak¹ jest wy¿sza uczelnia akademicka – uniwersytet. Tru-
izmem jest twierdzenie, ¿e jest to organizacja oparta na wiedzy.
A zatem punktem wyjœcia dla efektywnego zarz¹dzania tak¹ or-
ganizacj¹ jest stwierdzenie, oparte na dostêpnych analizach do-
œwiadczeñ najlepszych uczelni i teorii zarz¹dzania wiedz¹, ¿e:

ORGANIZACJA OPARTA NA WIEDZY, KTÓREJ KLUCZOWYM
ZASOBEM S¥ WYKSZTA£CENI, KREATYWNI LUDZIE, NIE MO¯E
BYÆ EFEKTYWNIE RZ¥DZONA ANI TE¯ ZARZ¥DZANA W SPO-
SÓB SCENTRALIZOWANY!

Dlatego powtórnie przywo³ujê swoje has³o sprzed 6 lat:
       „Bêdê zarz¹dza³, nie rz¹dzi³”.

Dziœ uwa¿am za niezbêdne uzupe³nienie go poni¿sz¹ deklaracj¹:
„Bêdê budowa³ relacje oparte na zaufaniu, a nie na nieuf-

noœci, bêdê stara³ siê zapewniæ pracownikom swobodê i prze-
strzeñ dla twórczych, innowacyjnych, przedsiêbiorczych dzia-
³añ edukacyjnych, badawczych i organizacyjnych, a nie ogra-
nicza³ ich nakazami, zakazami, poleceniami. Bêdê stara³ siê
motywowaæ i zachêcaæ, a nie groziæ i straszyæ”.

Moje doœwiadczenia minionych, od poprzednich wyborów,
lat sk³aniaj¹ mnie tak¿e do przypomnienia g³ównej tezy mojego
ówczesnego programu:

Nale¿y pog³êbiaæ decentralizacjê (cedowanie uprawnieñ
i odpowiedzialnoœci) zarz¹dzania uczelni¹ z jednoczesnym
wzmocnieniem roli i si³y ograniczonego w zakresie dzia³ania
centrum.

Jakie dzia³ania s¹ niezbêdne, aby Politechnika Gdañska
d¹¿y³a w tym kierunku?
a) Koncentracja w³adz centralnych na wytyczaniu strategicznych

celów i kierunków rozwoju uczelni.
b) Scedowanie, w mo¿liwie wysokim stopniu, kompetencji zwi¹-

zanych z zarz¹dzaniem operacyjnym na w³adze wydzia³ów.
Wiêksze kompetencje w³adz wydzia³ów doprowadz¹ do ich
wiêkszej samodzielnoœci.

c) Czytelny podzia³ kompetencji pomiêdzy rektora i prorektorów.
d) Stopniowa zmiana struktury „centrali” uczelni w kierunku

bardziej funkcjonalnej, a mniej biurokratycznej.

Cele, które zamierzam osi¹gn¹æ w tym zakresie w ci¹gu
4-letniej kadencji:
· wdro¿enie (co nie udaje siê od lat) systemów informa-

tycznego wspomagania zarz¹dzania uczelni¹ (obs³uga
dydaktyki, systemy finansowo-ksiêgowe itd.);

· obni¿enie narzutów na koszty ogólne, w szczególnoœci w
odniesieniu do prac zleconych, dydaktyki odp³atnej,
grantów itd;

· zorganizowanie biura promocji uczelni, z wydzielon¹ komórk¹
Public Relations i stanowiskiem rzecznika prasowego.

Klarowna, motywacyjna polityka kadrowa:

Po co?
Skoro najcenniejszym kapita³em uczelni s¹ ludzie (nauczy-

ciele, pracownicy administracji, pracownicy techniczni, pomoc-
niczy) i ich wiedza, to nale¿y stworzyæ jasne, zrozumia³e zasady

polityki kadrowej, aby wszyscy, realizuj¹c swoje ambicje zawo-
dowe, przyczyniali siê jednoczeœnie do rozwoju  ca³ej uczelni.

 Jakie dzia³ania s¹ niezbêdne, aby Politechnika Gdañska
d¹¿y³a w tym kierunku?
a) Stworzenie jasnego systemu ocen pracowniczych, opartego

nie tylko i nie przede wszystkim na ocenie dotychczasowych
osi¹gniêæ, ale na ocenie planów dzia³ania na przysz³oœæ, któ-
rych stopieñ realizacji by³by systematycznie sprawdzany.

b) Premiowanie pracowników za pomys³y i dzia³ania prorozwo-
jowe, zgodne ze strategicznymi kierunkami rozwoju PG.

c) Szybsze œcie¿ki awansowe po uzyskiwaniu kolejnych stopni
naukowych i tytu³u naukowego.

d) Wprowadzenie elastycznego pensum dydaktycznego, które-
go wymiar uzale¿niony by³by od skali zaanga¿owania nauczy-
cieli w dzia³alnoœæ naukow¹ i organizacyjn¹ oraz w projekty
prorozwojowe.

Cele, które zamierzam osi¹gn¹æ w tym zakresie w ci¹gu
4-letniej kadencji:
· opracowanie i wdro¿enie systemu kompleksowej oceny

pracowników;
· opracowanie jasnych, motywacyjnych zasad awansowa-

nia na wy¿sze stanowiska;
· wprowadzenie zmian regulacji wewnêtrznych, umo¿liwia-

j¹cych realizacjê ww. niezbêdnych dzia³añ.

Przyk³ady „pionierskoœci” mojej i moich wspó³pracowni-
ków, zrealizowane na Wydziale:
· funkcjonalne struktury – pe³nomocnicy dziekana do wyko-

nywania okreœlonych zadañ: wspó³pracy z zagranic¹ (efekt:
najwiêksza wymiana studentów na uczelni – 100 naszych
studentów za granic¹, oko³o 20 zagranicznych u nas w ra-
mach Erasmusa); Public Relations (efekt: najczêstsza obec-
noœæ WZiE w mediach, œwietne kontakty z mediami i inte-
resariuszami), ró¿norodne i ci¹gle aktualizowane materia³y
promocyjne i informacyjne; promocja rekrutacji (efekt: dziê-
ki oryginalnym dzia³aniom bardzo du¿y udzia³ kandydatów
na studia w dniach otwartych i innych wydarzeniach wy-
dzia³owych; utrzymuj¹ca siê du¿a liczba kandydatów na nasz
Wydzia³, najlepszy wskaŸnik selekcji na wejœciu); pe³nomoc-
nicy ds. okreœlonych programów studiów (europeistyka,
Small Business Management and Economics, MBA);

· komercyjne studia podyplomowe prowadzone na wielk¹
skalê (kilkuset s³uchaczy rocznie);

· sukcesywne pozyskiwanie funduszy unijnych na realiza-
cje dofinansowanych studiów podyplomowych, z których
skorzysta³o ju¿ prawie 600 osób;

· programy studiów komercyjnych, przygotowane specjal-
nie na potrzeby studentów z zagranicy (20 studentów
obecnie; 70–80 – od paŸdziernika 2008);

· agent (zagraniczna firma konsultingowa) pracuj¹ca dla
WZiE na rynku chiñskim;

· wykorzystanie najnowszych technologii w dydaktyce –
bezprzewodowy Internet w ca³ym budynku, ka¿da sala
wyposa¿ona w komplet multimediów, holograficzny ekran
(informacje+telewizja) w holu, ekran LCD z informacjami
on-line z gie³dy warszawskiej – tam¿e;

· comiesiêczne czaty dziekana ze studentami i kandydata-
mi na studia.



Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012

Nr 3/2008Nr 3/2008Nr 3/2008Nr 3/2008Nr 3/2008

77777

Studenci

Jestem przekonany, ¿e niemal wszystkie dzia³ania wspo-
mniane wy¿ej, jakie zamierzam realizowaæ, s¹ w interesie stu-
dentów. Sprawi¹, ¿e studia bêd¹ bardziej atrakcyjne, jakoœæ
dydaktyki wzroœnie, warunki prowadzenia zajêæ ulegn¹ po-
prawie. Kontakt z wiêksz¹ liczb¹ obcokrajowców na uczelni i
wiêksza liczba wyje¿d¿aj¹cych za granicê bêd¹ sprzyjaæ roz-
wojowi intelektualnemu studentów, wzajemnej tolerancji, po-
szerzeniu wiedzy o kulturze i wspó³czesnoœci innych spo³e-
czeñstw.

Bêdê tak¿e d¹¿y³ do poprawy warunków socjalnych i bezpie-
czeñstwa w kampusie PG i w akademikach.

Chcê, aby obok dotychczasowych formalnych kontaktów i kon-
sultacji z samorz¹dem studentów i innymi organizacjami powsta³y
i dzia³a³y bardziej swobodne postaci kontaktów ze studentami.

Z pewnoœci¹ bêdê kontynuowa³ regularne, comiesiêczne cza-

Szanowni Pañstwo!
Panie i Panowie Elektorzy!
Drodzy Pracownicy i Studenci!

Politechnika Gdañska jest pañstwow¹ uczelni¹ akademick¹,
stanowi¹c¹ samorz¹dn¹ wspólnotê studentów, nauczycieli aka-
demickich i pozosta³ych pracowników. Podstawê jednoœci spo-
³ecznoœci akademickiej stanowi  przekonanie, ¿e wszelkie dzia-
³ania s¹ podejmowane z poczuciem odpowiedzialnoœci za do-
bro ca³ej Uczelni i Kraju.

Jako kandydat do funkcji Rektora Politechniki Gdañskiej
deklarujê:
· staæ na stra¿y tradycji i dorobku Uczelni;
· staæ na stra¿y autonomii Uczelni, poszanowania wartoœci

i zasad demokracji;
· wykorzystanie przez PG szans rozwojowych na bazie naj-

nowszego dorobku cywilizacji, w szczególnoœci europejskiej,
prowadz¹cych do aktywnego uczestnictwa w rozwoju nauki,
kultury i gospodarki oraz w rozwi¹zywaniu wa¿nych proble-
mów naukowych, technicznych i spo³ecznych;

· uczynienie z PG Uczelni przyjaznej dla studentów i pracow-
ników, otwartej na wszystkie œrodowiska i grupy zawodowe,
tak aby jej funkcjonowanie by³o harmonijne i zapewni³o zrów-
nowa¿enie interesów ca³ej spo³ecznoœci akademickiej.

Zadbam o:
· kszta³cenie i przygotowanie studentów do aktywnego ¿ycia

we wspó³czesnym spo³eczeñstwie;
· prowadzenie badañ naukowych na najwy¿szym miêdzyna-

rodowym poziomie;
· kszta³cenie pracowników naukowych dla potrzeb w³asnych

oraz innych oœrodków naukowych i gospodarczych;
· uczestnictwo w przemianach cywilizacyjnych i wzbogaca-

nie kultury kraju, w szczególnoœci nauki i techniki.

Globalna gospodarka – lokalna perspektywa
Wyzwania dla Politechniki Gdañskiej

Program  wyborczy kandydata na rektora Politechniki Gdañskiej
prof. dr. hab. in¿. Waldemara Kamrata

Prof. dr hab. in¿ .Waldemar
KAMRAT. Urodzony w dniu 25
paŸdziernika 1953 roku w Piszu
w województwie olsztyñskim,
gdzie ukoñczy³ szko³ê podsta-
wow¹ i œredni¹.

W roku 1977 ukoñczy³ studia
na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Gdañskiej, uzyskuj¹c dy-
plom magistra in¿yniera elektry-
ka w specjalnoœci elektroenerge-
tyka. W latach 1980–1982 studio-
wa³ w trybie indywidualnym na
Wydziale Ekonomiki Produkcji

Uniwersytetu Gdañskiego, uzyskuj¹c dyplom ekonomisty w specjal-
noœci ekonomika i organizacja przemys³u.

W roku 1989 w Politechnice Gdañskiej obroni³ pracê doktorsk¹
pt.,,Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w bada-
niach efektywnoœci gospodarki skojarzonej cieplno-elektrycznej dla
optymalizacji elektrociep³owni przemys³owych w warunkach ograni-
czanych zasobów”, uzyskuj¹c stopieñ dra nauk technicznych w dys-
cyplinie naukowej elektrotechnika, specjalnoœæ elektroenergetyka.  W
roku 1999 tak¿e w Politechnice Gdañskiej  uzyska³  stopieñ dra hab.
nauk technicznych  w dyscyplinie naukowej elektrotechnika  (elek-
troenergetyka, gospodarka energetyczna) za prace badawczo-nauko-
we,  dotycz¹ce w ogólnoœci zagadnieñ: efektywnoœci wytwarzania
energii w uk³adach skojarzonych, programowania i planowania roz-
woju systemów zaopatrzenia w energiê, oceny efektywnoœci inwe-
stowania na  rynku energii – na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.
,,Metodologia oceny efektywnoœci inwestowania na lokalnym rynku
energii”, a w 2006 roku – tytu³ naukowy profesora w dziedzinie nauk
technicznych. Oprócz wykszta³cenia wy¿szego (technicznego – uzy-
skanego na Politechnice Gdañskiej, i  ekonomicznego – na Uniwersy-
tecie Gdañskim), ukoñczy³ w ramach wspó³pracy pomiêdzy Polsk¹
Akademi¹ Nauk a National Academy of Sciences (w trybie letnich

ty ze studentami i kandydatami na studia – co jest ju¿ dwuletni¹
tradycj¹ na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii.

Gotów jestem, jeœli studenci bêd¹ tym zainteresowani, spo-
tykaæ siê z nimi w mniej formalnej atmosferze, np. w klubach
studenckich na dyskusjach, debatach itp.

Na podstawie mojej 9-letniej praktyki dziekañskiej mogê stwier-
dziæ, ¿e stosunki z wydzia³owym samorz¹dem i innymi studenc-
kimi organizacjami uk³ada³y siê bezkonfliktowo. Mam podstawy
s¹dziæ, ¿e wsparcie Wydzia³u dla studenckich dzia³añ by³o znacz-
nie wiêksze ni¿ w innych jednostkach uczelnianych. Mi³ym tego
dowodem s¹ liczne podziêkowania, jakie wp³ynê³y do mnie i spra-
wi³y mi wielk¹ satysfakcjê. Do swoich najcenniejszych wyró¿nieñ
zaliczam 3 nagrody dydaktyczne, przyznane mi jako, zdaniem stu-
dentów, najlepszemu nauczycielowi na WZiE.

Jestem zatem przekonany, ¿e moja, jako rektora, wspó³pra-
ca ze studentami nie bêdzie siê uk³ada³a gorzej, ni¿ to dotych-
czas by³o na Wydziale.
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Oczekujê wsparcia!
Aby sprostaæ wyzwaniom, stoj¹cym przed Politechnik¹

Gdañsk¹ niezbêdne jest pobudzenie aktywnoœci i inicjatyw oraz
pe³ne zaanga¿owanie nas wszystkich, ca³ej spo³ecznoœci aka-
demickiej w realizacjê ustalanej przez Senat strategii i g³ów-
nych kierunków dzia³alnoœci Uczelni. Proponujê otwarty na in-
nowacyjne pomys³y program pt. „WyjdŸmy naprzeciw i spro-
stajmy wyzwaniom globalizacji”.

Aby to by³o mo¿liwe, nale¿a³oby podj¹æ dzia³ania stabilizuj¹-
ce, doskonal¹ce i stymuluj¹ce rozwój Politechniki równomier-
nie w nastêpuj¹cych obszarach, takich jak:
· kszta³cenie,
· badania  naukowe,
· wspó³praca z przemys³em,
· baza dydaktyczna i naukowa,
· baza socjalna,
· samorz¹dnoœæ studencka,
· organizacja uczelni.

Co powinniœmy zrobiæ:
1. W sferze kszta³cenia

· uatrakcyjniæ ofertê dydaktyczn¹ dla wszystkich trzech poziomów
kszta³cenia w celu realizacji systemu boloñskiego (du¿a elastycz-

szkó³ naukowych) studia specjalistyczne w zakresie polityki i efek-
tywnoœci energetycznej w USA, uzyskuj¹c Certificate of the Institute
for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton
DC. Ukoñczy³ równie¿ szereg innych kursów specjalistycznych i do-
skonal¹cych, miêdzy innymi takich, jak: kurs „Zarz¹dzanie energi¹”
w Grenoble, „Projektowanie wspó³czesnych systemów energetycz-
nych” w Reykjaviku na Islandii, kurs w zakresie systemów zarz¹dza-
nia jakoœci¹  w Ekono-Energy Helsinki, RWE  Frankfurt  oraz kurs dla
wy¿szej kadry kierowniczej energetyki , organizowany przez Gdañsk¹
Fundacjê Kszta³cenia Mened¿erów i Uniwersytet Strathclyde.

Posiada  bogate doœwiadczenie zawodowe zarówno w pracy na
Politechnice Gdañskiej, gdzie na Wydziale Elektrotechniki i Automa-
tyki pracuje nieprzerwanie  na ró¿nych stanowiskach od 1983 roku,
jak równie¿ w pracy dodatkowej poza Uczelni¹  w przemyœle – szcze-
gólnie energetycznym, gdzie w latach 1996–2005 pe³ni³ szereg naj-
wy¿szych funkcji kierowniczych (w zarz¹dach du¿ych firm energe-
tycznych). Specjalista w zakresie: metod oceny efektywnoœci wytwa-
rzania i racjonalizacji u¿ytkowania energii, metod wielokryterialnej
analizy decyzyjnej, dotycz¹cych programowania i planowania rozwo-
ju systemów zaopatrzenia w energiê, metod oceny efektywnoœci in-
westowania w elektroenergetyce, IT jako narzêdzi wspomagaj¹cych
zarz¹dzanie infrastruktur¹ sieciow¹ w elektroenergetyce.

Dorobek naukowy obejmuje w sumie 269 prac, z czego opubliko-
wano ³¹cznie 136, w tym: dwie rozprawy, dwie monografie, 48 arty-
ku³ów w recenzowanych i presti¿owych czasopismach zagranicznych
i krajowych oraz  84  referatów konferencyjnych, wyg³oszonych na
konferencjach w kraju i za granic¹. Liczba 133 opracowañ niepubli-
kowanych obejmuje 32 opinie, 90 recenzji referatów, artyku³ów i gran-
tów oraz 11 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych. Posiada rów-
nie¿ 25 udokumentowanych zastosowañ wyników prac i badañ w
praktyce gospodarczej.

Posiada du¿e doœwiadczenie dydaktyczne i znacz¹ce osi¹gniêcia
w dziedzinie kszta³cenia kadry. Opracowa³ szereg programów wyk³a-
dów, æwiczeñ i laboratoriów. Od podstaw opracowa³ programy trzech
studiów podyplomowych z zakresu: energetyki przemys³owej, racjo-
nalizacji u¿ytkowania energii oraz audytu energetycznego, a tak¿e pro-
gram przedmiotu z zakresu ekonomiki energetyki dla studium dokto-
ranckiego prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
(WEiA) Politechniki Gdañskiej. Wypromowa³ dwóch doktorów, któ-

rzy otrzymali stopieñ doktora nauk technicznych  w 2004 roku. Jest
obecnie opiekunem trzech prac doktorskich bêd¹cych w toku. Opie-
kowa³ siê ok. 100  pracami dyplomowymi studentów studiów dzien-
nych i zaocznych specjalnoœci elektroenergetyka i s³uchaczy studiów
podyplomowych.

Dzia³alnoœæ organizacyjna w macierzystej Uczelni, tj. w Politech-
nice Gdañskiej, obejmowa³a/obejmuje: kierowanie studiami podyplo-
mowymi na WEiA (w latach 1990–1997), kierowanie Zespo³em Elek-
trowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki Po-
litechniki Gdañskiej, cz³onkostwo w Komitecie Obchodów 100-lecia
politechniki w Gdañsku (wyró¿nienie medalem „Jubileusz Politech-
niki w Gdañsku 2004–2005”).

Ponadto, poza macierzyst¹ Uczelni¹, Rektor Gdañskiej Wy¿szej
Szko³y Administracji  (w okresie 2003–2005 ), a w kadencji (2004–
2007) – cz³onek Zespo³u Kierunków Studiów Technicznych Pañ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej.

W innych obszarach dorobku organizacyjnego – czynny udzia³ w
pracach Parlamentarnego Zespo³u ds. Energetyki (aktualnie ju¿ trze-
ci¹ kadencjê sejmow¹) jako cz³onek „w¹skiej” grupy ekspertów; cz³o-
nek  Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, a tak¿e doradca Prezydenta Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich ds. energetyki; cz³onek presti¿owych  organizacji na-
ukowych oraz cz³onek rad programowych trzech czasopism nauko-
wo-technicznych (jedno z nich nale¿y do tzw. listy filadelfijskiej).
Spoœród udzia³u w wielu organizacjach w szczególnoœci nale¿y pod-
kreœliæ: cz³onkostwo (z wyboru) w Komitecie Problemów Energety-
ki przy Prezydium PAN – aktualnie cz³onek Prezydium Komitetu,
cz³onkostwo Editorial Board miêdzynarodowego pisma „The Inter-
national Journal of Power and Energy Systems”, indeksowanego  przez
Cambridge Scientific Abstracts, wiceprezes Zarz¹du polskiej afilia-
cji International Association for Energy Economics (USA), cz³onek
Komitetu ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Praco-
dawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli ( przedstawiciel Kon-
federacji Pracodawców Energetyki Polskiej – 2004/2006), cz³onko-
stwo organizacji Association of Energy Engineers (USA ).

Wielokrotnie wyró¿niany Nagrodami Rektora Politechniki Gdañ-
skiej za ca³okszta³t dorobku naukowego, uhonorowany presti¿owym
w œrodowisku energetyków Medalem SEP im . A. Hoffmana ,,Za za-
s³ugi w rozwoju elektroenergetyki” oraz Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.

Zastanówmy siê razem!
Jak wykorzystaæ szanse, jakie stwarza Uczelni globalizacja?

Jak wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie stworzy³o wejœcie Polski do
Unii Europejskiej? Jak przygotowaæ naszych absolwentów do
warunków rynku pracy? Jak  zapewniæ rozwój badañ naukowych,
komercjalizacjê ich wyników, innowacyjnoœæ gospodarki?

A przede wszystkim – jak zapewniæ dynamiczny rozwój
naszej  autonomicznej Uczelni, stworzyæ klimat przyjazny i
otwarty na wszystkie grupy zawodowe: kadrê dydaktyczn¹,
administracjê, s³u¿by pomocnicze, m³odzie¿ akademick¹?

Pytania w tym duchu mo¿na mno¿yæ, ale bardziej istotne
jest, aby poszukiwaæ  wspólnie racjonalnych odpowiedzi. Na
podstawie moich przemyœleñ, doœwiadczenia zawodowego –
zarówno mened¿erskiego (z tytu³u pracy w przemyœle), jak i
uczelnianego (praca w PG, w Pañstwowej Komisji Akredytacyj-
nej, pe³niona uprzednio funkcja rektora uczelni niepublicznej),
obserwacji uczelni krajowych i zagranicznych chcia³bym zapro-
ponowaæ Pañstwu now¹ jakoœæ, tj. aktywne uczestnictwo nas
wszystkich w elastycznym, modyfikowalnym w razie potrzeb i
doskonalonym w czasie programie rozwoju naszej Alma Mater,
której tradycja i zas³ugi s¹ godne najwy¿szego szacunku; Uczel-
ni – zas³uguj¹cej na taki rozwój, który wprowadzi j¹ do najœci-
œlejszej czo³ówki uczelni krajowych i europejskich.
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· podj¹æ wysi³ki o przekszta³cenie Centrum Zaawansowanych
Technologii we Wspólnotê Wiedzy – agendê tworz¹cego siê
Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (najnowo-
czeœniejszej i najbardziej innowacyjnej o wysokim bud¿ecie
instytucji naukowo-badawczej Unii Europejskiej), jeœli bêdzie
zlokalizowany w Polsce, we Wroc³awiu;

· podj¹æ próby uruchomienia we wspó³pracy z AMG Centrum
Diagnostyki i Terapii Laserowej (w celu badañ i wdro¿eñ
nowych metod diagnostyki i leczenia z zastosowaniem tech-
niki laserowej);

· podj¹æ dzia³ania we wspó³pracy z czo³owymi firmami zagra-
nicznymi w celu powo³ania Uczelnianego Centrum Nowo-
czesnych Technologii  Energetycznych.

3. W sferze bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej
W tym zakresie nale¿y zintensyfikowaæ dzia³ania dla pozyskiwa-

nia œrodków (pochodz¹cych  z przemys³u, samorz¹dów lokalnych,
programów  unijnych) na rozwój bazy dydaktycznej i naukowej.

Zadania podstawowe do wykonania:
· pe³na  informatyzacja  zarówno w zakresie systemów wspo-

magaj¹cych procesy  kszta³cenia, sieci komputerowych,
powi¹zañ komunikacyjnych ze studentami i  pracownikami;

· wprowadzenie efektywnych systemów monitoringu, wspoma-
gaj¹cych bezpieczeñstwo  studentów i pracowników, mienia
i infrastruktury na terenie wszystkich obiektów  Politechniki;

· racjonalizacja kosztów remontów obiektów;
· podniesienie standardów mieszkaniowych i socjalnych stu-

dentów;
· podniesienie standardów lokalowych na stanowiskach pracy;
· przekazanie Samorz¹dowi Studentów wiêkszych uprawnieñ

w zakresie administrowania baz¹ socjaln¹;
· doprowadzenie do pe³nej rewitalizacji obiektów Politechniki

Gdañskiej.

4. W sferze samorz¹dnoœci  studenckiej
Zadania podstawowe:

· stymulowanie rozwoju samorz¹du studenckiego w celu wy-
pracowania modelu wspó³gospodarza Uczelni, maj¹cego
wp³yw nie tylko na sprawy edukacyjne, ale i na zarz¹dzanie
baz¹ socjaln¹ stosownie do kompetencji;

· podniesienie poziomu bezpieczeñstwa na terenie domów
studenckich i innych obiektów PG;

· partnerskie traktowanie studentów wg zasady „ile praw –
tyle obowi¹zków”;

· wspomaganie dzia³alnoœci ruchu studenckiego w zakresie
kultury, sportu i turystyki;

· otwartoœæ na postulaty studentów dotycz¹ce ¿ywotnych
spraw PG;

· partnerskie anga¿owanie studentów do prac badawczych
i naukowych;

· publikowanie wyników wspólnych prac studentów i pracow-
ników naukowych;

· wynagradzanie uczestnictwa i prac wykonanych w projek-
tach badawczych.

5. W sferze organizacji  Uczelni
Dla sprostania wyzwaniom jest niezbêdne doskonalenie orga-
nizacji i systemów zarz¹dzania Politechnik¹.

Dotyczy to w szczególnoœci:
· utrzymania dotychczasowych zakresów kompetencji prorek-

noœæ i mo¿liwa indywidualizacja programów studiów, co ewen-
tualnie umo¿liwi równoleg³e studiowanie na ró¿nych kierunkach
i specjalnoœciach oraz zmianê kierunku kszta³cenia po ukoñcze-
niu studiów pierwszego stopnia, pozwoli studentom w pe³ni
korzystaæ z oferty dydaktycznej uczelni wy¿szych w Europie i na
œwiecie, a tak¿e odbywaæ czêœæ studiów za granic¹);

· udoskonaliæ programy nauczania;
· udoskonaliæ  system oceny ECTS, aby by³ czytelny i u³atwia³

studia równoleg³e i wymianê miêdzynarodow¹ studentów;
· doprowadziæ do pe³nej informatyzacji wspomagaj¹cej pro-

cesy kszta³cenia (dostêpnej tak¿e dla studentów);
· zaoferowaæ  kszta³cenie w systemie e-learningu;
· otwieraæ nowe kierunki kszta³cenia stosownie do sygna³ów

rynkowych;
· d¹¿yæ do uzyskiwania wyró¿niaj¹cych ocen kszta³cenia na

wiêkszoœci kierunków (mo¿e to dopomóc w uzyskaniu przez
PG statusu uczelni jako „okrêtu flagowego” stosownie do
zapowiedzi MNiSW);

· prowadziæ kszta³cenie interdyscyplinarne i makrokierunkowe;
· podj¹æ próby uruchomienia miêdzywydzia³owego Centrum

Kszta³cenia Miêdzynarodowego, oferuj¹cego studia dla stu-
dentów z ca³ego œwiata (przyk³adowo w zakresie: Bussiness
and Technology, Telecommunication and Computer Scien-
ce, Electromechanical Engineering etc.);

· uruchamiaæ specjalistyczne centra szkoleniowe, poszerzaj¹-
ce oferty kszta³cenia zawodowego;

· zdynamizowaæ dzia³ania w celu uzyskania mo¿liwoœci zdo-
bywania tytu³u „Euro-in¿yniera”;

· udoskonalaæ  praktyki zawodowe i rozwijaæ powi¹zania ko-
operacyjne z szeroko rozumianym biznesem, aby studenci
w trakcie studiów, a nastêpnie po skutecznej realizacji prac
dyplomowych mieli zwiêkszone mo¿liwoœci  zatrudnienia;

· tworzyæ warunki do kszta³towania przysz³ej zawodowej ka-
riery zgodnie z wymaganiami rynku pracy;

· poszerzaæ oferty kszta³cenia w jêzykach obcych;
· rozwijaæ mo¿liwoœci dalszego zdobywania wiedzy na studiach

podyplomowych i doktoranckich;
· podj¹æ miêdzynarodow¹ wspó³pracê w zakresie  programów

kszta³cenia i zapewnienia jakoœci kszta³cenia;
· doceniaæ wysi³ki kadry dydaktycznej, podnosiæ jej presti¿

(przyk³adowo poprzez przyspieszanie œcie¿ki awansowej, pro-
mowanie osi¹gniêæ, nagradzanie).

2. W sferze badañ naukowych vs wspó³praca z przemys³em
i zagranic¹

Dla szeroko rozumianego rozwoju Politechnika Gdañska
powinna prowadziæ kompleksowe badania naukowe w zakresie
nauk podstawowych i stosowanych, a tak¿e potrafiæ skonsu-
mowaæ ich rezultaty. Dla realizacji powy¿szego nale¿y:
· tworzyæ mo¿liwoœci i warunki do rozwoju kadry w celu

zapewnienia pe³nych praw akademickich wszystkim wydzia-
³om Uczelni;

· tworzyæ warunki do kontaktów œwiata nauki i biznesu, przy-
nosz¹ce rozpoznanie potrzeb gospodarki, zaspokajanie po-
trzeb gospodarki opartej na wiedzy i prowadz¹ce do podnie-
sienia konkurencyjnoœci;

· tworzyæ i realizowaæ  wspólne programy badawcze z partne-
rami zagranicznymi i krajowymi;

· stworzyæ systemowe rozwi¹zania pozwalaj¹ce komercjalizo-
waæ wyniki badañ;
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wadzi³a kszta³cenie w jêzykach obcych. Najwa¿niejsze wartoœci
bowiem, to przygotowanie studentów do samodzielnej pracy oraz
nabycie umiejêtnoœci ci¹g³ego rozwoju w³asnej osobowoœci.

Politechnika Gdañska pod moim kierownictwem bêdzie za-
wsze przestrzegaæ zasady wolnoœci nauki w granicach spo-
³ecznie i moralnie akceptowalnych, uczestniczyæ we wspó³-
pracy z innymi oœrodkami krajowymi i zagranicznymi i d¹¿yæ
do praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badañ
naukowych. Bêdê sta³ na stra¿y, aby naczelnymi zasadami
obowi¹zuj¹cymi w œrodowisku akademickim Politechniki
Gdañskiej  by³y kult prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfera
wzajemnej ¿yczliwoœci i wysokie wymagania etyczne. Od nas
samych w znacznej czêœci zale¿y, ¿e maj¹c tak bogat¹
tradycjê, wartoœciowych studentów i tak wspania³¹ kadrê
jesteœmy w stanie podo³aæ wyzwaniom naszych czasów.
Wiedzie do tego tylko jedna droga: d¹¿enie do bezpiecznej,
przyjaznej i otwartej Uczelni, stwarzaj¹cej warunki do
realizowania pomys³ów i wyzwalania inicjatyw ludzkich,
funkcjonuj¹cej jak „dobrze skomponowana symfonia”, gdzie
wszystkie grupy zawodowe: nauczycieli, pracowników ad-
ministracji i s³u¿b pomocniczych oraz studentów wype³niaj¹
z zaanga¿owaniem swoje zadania.

Bêdzie dla mnie wielkim zaszczytem i wielkim obowi¹zkiem,
¿e jeœli zostanê wybrany Rektorem, z pe³nym zaanga¿owaniem
pokierujê nasz¹ Uczelni¹.

torów (z mo¿liw¹ modyfikacj¹ zakresów zadañ w zale¿noœci
od potrzeb; zlokalizowanie ca³okszta³tu spraw studenckich
w gestii prorektora ds. kszta³cenia);

· doskonalenia bie¿¹cej dzia³alnoœci funkcjonowania Uczelni
poprzez wprowadzanie procedur zarz¹dzania procesami (byæ
mo¿e nale¿y podj¹æ próby wprowadzenia zarz¹dzania poprzez
standardy ISO);

· wzmocnienia organizacji promocji Politechniki;
· dopasowania struktur organizacyjnych do nowych wyzwañ

i zadañ;
· organizacji i zarz¹dzania finansami Uczelni i dalej na pozio-

mie wydzia³ów;
· „przeorientowania mentalnoœci” administracji i s³u¿b pomoc-

niczych w taki sposób, aby te œrodowiska czu³y siê potrzeb-
ne i realizowa³y swoje zadania w poczuciu  „pe³nej identyfi-
kacji” z wizj¹ rozwoju edukacyjnego, naukowego i badaw-
czego Politechniki Gdañskiej.

W konkluzji

 Bêdê konsekwentnie d¹¿y³ i wymaga³, aby nasza Uczelnia kszta³-
ci³a studentów na poziomie spe³niaj¹cym kryteria miêdzynarodo-
we, zapewniaj¹c im warunki pe³nego rozwoju intelektualnego oraz
uczestnictwa w ró¿nych formach ¿ycia naukowego i kulturalnego
oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, a tak¿e –  aby pro-

Z wyobraŸni¹ i m¹droœci¹
ku nowoczesnemu uniwersytetowi technicznemu!

Wejœcie Polski do Unii Europejskiej znacznie przyœpieszy³o roz-
wój krajowego rynku us³ug edukacyjnych i badawczych. Oprócz
dotacji uznaniowych, czêsto zale¿nych od osi¹gniêæ jednostki,
pojawia siê szereg nowych mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy
na drodze konkursowej. Szybki rozwój technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych doprowadzi³ do integracji wielu rynków
lokalnych, czego przyk³adem jest utworzenie Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej – ERA (European Research Area). Zaistnienie
na rynku globalnym, przy wysokiej konkurencyjnoœci i du¿ej dy-
namice rozwoju, nie jest spraw¹ ³atw¹. Z jednej strony potrzebna
jest wielka wyobraŸnia do okreœlenia w³aœciwej wizji rozwoju. Z
drugiej zaœ strony autentyczna m¹droœæ, by tê wizjê dobrze zre-
alizowaæ. Przedstawiam propozycjê sk³adaj¹c¹ siê z kilku g³ów-
nych dzia³añ, stanowi¹cych spójny program dalszego rozwoju
Politechniki Gdañskiej. Uczyniê nasz¹ Uczelniê bardziej aktywn¹
i szybko reaguj¹c¹ na zmiany zachodz¹ce na rynku globalnym.
Zapewniê skuteczne procedury postêpowania przy rozwi¹zywa-
niu nowych problemów. Doprowadzê do œcis³ej wspó³pracy ca³ej
spo³ecznoœci akademickiej przy realizacji z³o¿onych przedsiêwziêæ.
Celem nadrzêdnym jest, by Politechnika Gdañska zajê³a wa¿ne
miejsce w globalnej przestrzeni edukacyjnej i badawczej.

Przyj¹æ spójn¹ wizjê rozwoju Uczelni

Misja Uczelni mimo up³ywu czasu, postêpu techniki i zmia-
ny uwarunkowañ zewnêtrznych, pozostaje w istocie taka sama.

Prof. Henryk Krawczyk – kandydat na rektora
z Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Podstawow¹ spraw¹ jest w³aœciwe kszta³cenie i wychowanie
studentów oraz podejmowanie œmia³ych wyzwañ badawczych.
Dziêki coraz to wiêkszej autonomii dzia³ania wiele decyzji jest
ju¿ podejmowanych nie w ministerstwie, a na poziomie Uczel-
ni. Dlatego te¿ metody realizacji zadañ, sposoby radzenia sobie
z problemami, jak te¿ osi¹gane wyniki, decyduj¹ o randze Uczel-
ni, zapewniaj¹ uznanie pracownikom i wp³ywaj¹ na zaintereso-
wanie m³odzie¿y studiami.

W epoce Internetu Politechnika ma byæ otwarta na szerok¹
wspó³pracê miêdzynarodow¹. Odpowiednio przygotowana,
powinna wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoœci dostêpne na rynku
globalnym. Powinna sprawnie funkcjonowaæ i realizowaæ zamie-
rzone cele. Cele spójne i skorelowane z ambicjami zawodowymi
pracowników i aspiracjami studentów. Powinna zostaæ cenionym
oœrodkiem opiniotwórczym, inicjatorem wielu przedsiêwziêæ
i realizatorem z³o¿onych, innowacyjnych zadañ. Szczegó³owe
zadania zwi¹zane z wizj¹ rozwoju zostan¹ opracowane przez ca³¹
spo³ecznoœæ akademick¹.  W wyniku ich realizacji Politechnika
Gdañska stanie siê istotn¹ czêœci¹ europejskiej przestrzeni
badawczej i dydaktycznej oraz atrakcyjnym miejscem pracy i cen-
trum nowoczesnego kszta³cenia studentów. Z pe³n¹ odpowiedzial-
noœci¹ deklarujê realizacjê takiej wizji rozwoju naszej Uczelni.

Zabiegaæ o niezbêdne zasoby i œrodki

O rozwoju Uczelni decyduj¹ dostêpne zasoby, w tym
wszyscy pracownicy, ich talenty i zaanga¿owanie, ale te¿ i od-
powiednie warunki pracy i studiowania. Istotna jest wiêc twór-
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cza atmosfera pracy, w³aœciwy rytm realizacji zadañ, satysfak-
cja z osi¹gniêæ i udanych decyzji. Zadbam o to, aby powsta³
jasny i zrozumia³y dla ka¿dego model kariery pracownika, trans-
parentne zasady awansów i przyznawania stypendiów oraz w³a-
œciwe zasady wspó³pracy jednostek.

Zadbam równie¿ o œrodki techniczne, w tym rozwój infra-
struktury ca³ego kampusu uczelnianego. Zobowi¹zujê siê do
zwiêkszenia bezpieczeñstwa w osiedlach studenckich, doko-
nania renowacji ci¹gów komunikacyjnych i parkingów oraz
podniesienia walorów rekreacyjnych parku otaczaj¹cego
Politechnikê. Podejmê starania o nowe inwestycje, remonty
istniej¹cych budynków, zorganizowanie pomieszczeñ socjal-
nych oraz stworzenie sieci punktów dostêpowych (tzw. hot-
spotów), tak by nie tylko w nowo wybudowanych gmachach
zapewniæ miêdzynarodowe standardy jakoœciowe.

Pilnego rozwi¹zania wymaga modernizacja systemów infor-
matycznych  Uczelni. Realizacji tego celu s³u¿yæ powinna rozbu-
dowa Oœrodka Informatycznego PG w Centrum Us³ug Elektro-
nicznych,  którego nowym zadaniem bêdzie dostarczanie i utrzy-
manie szerokiej gamy us³ug dla  studentów i pracowników.

Chcê, czerpi¹c z dotychczasowych doœwiadczeñ, dawaæ przy-
k³ad korzystania z ró¿nego rodzaju funduszy Unii Europejskiej.
Wizjê rozwoju Politechniki Gdañskiej nale¿y prze³o¿yæ na kon-
kretne i spójne projekty oraz szczególnie zadbaæ o zespo³y,
które podejm¹ siê zarówno pozyskiwania funduszy, jak i zajm¹
siê ich realizacjê. Modernizacji musi ulec Biuro Programów Miê-
dzynarodowych i Funduszy Strukturalnych, zarówno pod wzglê-
dem struktury, jak i stylu pracy.

Henryk Krawczyk jest absol-
wentem Politechniki Gdañskiej.
Ca³¹ swoj¹ zawodow¹ karierê
zwi¹za³ z t¹ Uczelni¹. Maj¹c 30
lat zosta³ doktorem, w wieku 50
lat uzyska³ tytu³ profesora, a w
11 lat póŸniej zosta³ cz³onkiem
korespondentem Polskiej Akade-
mii Nauk. Jest wspó³autorem kil-
ku monografii, jednej wydanej w
Anglii, oraz prawie 300 publika-
cji, w tym kilku artyku³ów w cza-
sopiœmie amerykañskim IEEE
Trans. on Computers. Odby³ wie-
le sta¿y zagranicznych: w USA,
Anglii, Francji, Hiszpanii, Portu-

galii oraz we W³oszech i Turcji. Jest autorem kilku wdro¿eñ systemów
komputerowych, miêdzy innymi w Akademii Medycznej w Gdañsku
systemu wspomagaj¹cego badania endoskopowe. Pe³ni takie funkcje,
jak: wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Informatyki PAN, cz³onek Rady In-
formatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz
przedstawiciel Polski w organizacji IFIP.

W okresie historycznych zmian (rok 1990) zosta³ wybrany na dzie-
kana Wydzia³u Elektroniki. Sprawuj¹c tê funkcjê przez 2 kadencje,
dokona³ zmiany struktury organizacyjnej Wydzia³u z instytutowej na
katedraln¹ oraz unowoczeœni³ programy kszta³cenia. Od roku 2002
jest ponownie dziekanem. Po wejœciu Polski do Unii Europejskiej podj¹³
siê wielu nowych inicjatyw. Uzyska³ dofinansowanie na budowê no-
wego gmachu WETI w ramach programów strukturalnych. Wdro¿y³
skuteczne mechanizmy racjonalnego gospodarowania oraz wyraŸnie
zwiêkszy³ wp³ywy Wydzia³u z dzia³alnoœci badawczej.

Jest ¿onaty i ma trzy córki; dwie s¹ absolwentkami Politechniki

Gdañskiej.

Chcia³bym przede wszystkim inwestowaæ w aktywnych lu-
dzi, jak równie¿ rozwijaæ  potrzebn¹ im do pracy infrastrukturê.

Umacniaæ wielopoziomow¹ wspó³pracê

Zale¿y mi na tym, aby spójna wizja rozwoju Politechniki Gdañ-
skiej mobilizowa³a wszystkie wydzia³y do wspólnych dzia³añ w
zakresie promocji Uczelni, rekrutacji kandydatów oraz dydaktyki i
badañ. Odmienna specyfika wydzia³ów jest szans¹ na utworzenie
wielu interdyscyplinarnych kierunków studiów oraz zintegrowa-
nych projektów badawczych i wdro¿eniowych, atrakcyjnych rów-
nie¿ dla otoczenia gospodarczego Uczelni. Uczelnia powinna przy-
gotowaæ kilka du¿ych projektów  dotycz¹cych  priorytetów krajo-
wych i europejskich oraz skutecznie zabiegaæ o ich realizacjê.

Zadbam o podtrzymanie kontaktów z absolwentami, m.in.
poprzez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej,
a tak¿e z polskimi naukowcami pracuj¹cymi za granic¹, którzy
mog¹ wspieraæ nas w nawi¹zywaniu miêdzynarodowej wspó³-
pracy i uczestniczyæ we wspólnych przedsiêwziêciach.

Bardzo istotne jest poszerzenie wspó³pracy z przemys³em,
zarówno poprzez Radê Gospodarcz¹ Uczelni i odpowiednie rady
wydzia³owe, jak te¿ poprzez tworzenie nowych konsorcjów dla
realizacji konkretnych programów. Zabiegaæ bêdê o wypraco-
wanie klarownego modelu w³asnoœci intelektualnej oraz w³a-
œciwego systemu licencji i wdro¿eñ. Zasugerujê dostosowanie
praktyk i studenckich projektów grupowych do realnego cyklu
produkcyjnego wspó³pracuj¹cych z Uczelni¹ firm.

Proponujê poszerzenie wspó³pracy z uczelniami Trójmiasta
poprzez podjêcie wspólnych inicjatyw na rzecz regionu. Bêdê
wiêc popiera³ tworzenie miêdzyuczelnianych zespo³ów badaw-
czych, jak równie¿ miêdzyuczelnianych kierunków
studiów. Zale¿y mi tak¿e, aby zdrowa konkurencja miêdzy uczel-
niami w pozyskiwaniu studentów i projektów s³u¿y³a
budowaniu wizerunku wspó³pracuj¹cego i zintegrowanego œro-
dowiska naukowego Trójmiasta. Bêdê równie¿ wspiera³rozwój
Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Kom-
puterowej i Centrum Zaawansowanych Technologii.

Bêdê zabiega³, aby promocji Gdañska jako ciekawego oœrodka
historycznego i turystycznego oraz sportowego (EURO 2012)
towarzyszy³o równie¿ propagowanie mo¿liwoœci Politechniki
Gdañskiej. Wyjœcie z ofert¹  interesuj¹cych propozycji wspól-
nych projektów studentów polskich i zagranicznych, np. doty-
cz¹cych mistrzostw, mog³oby zainicjowaæ szersz¹ ich wspó³-
pracê.  Korzystaj¹c ze wsparcia Dzia³u Promocji, zadbam, by
elementem integracji œrodowiska uczelnianego by³a spójna i
szeroka promocja. Nie mo¿na  pomin¹æ ¿adnej jednostki, ¿ad-
nego osi¹gniêcia  – i tym samym  konsekwentnie budowaæ pre-
sti¿ ca³ej Politechniki Gdañskiej.

Wykorzystaæ sprawdzone wzorce

Jednostki organizacyjne Politechniki Gdañskiej i organizacje
studenckie mog¹ poszczyciæ siê licznymi osi¹gniêciami. Jako
potwierdzenie tej tezy przedstawiê wybrane przyk³ady dotycz¹ce
tylko wydzia³ów. Wydzia³ Architektury prowadzi ciesz¹ce siê du-
¿ym powodzeniem kursy przygotowawcze dla kandydatów. Wy-
dzia³ Chemiczny dba o szybki rozwój kadry, w tym uzyskiwanie
stopni i tytu³ów naukowych. Wydzia³ Elektrotechniki i Automaty-
ki radzi sobie doskonale ze wspó³prac¹ z przemys³em. Wydzia³
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki poprzez odpowiedni¹
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redystrybucjê kosztów wydzia³owych stymuluje aktywnoœæ ba-
dawcz¹ katedr. Wydzia³ Fizyki Technicznej i Matematyki Stoso-
wanej aktywnie dba o kandydatów i pocz¹tkuj¹cych studentów.
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska doskonale wykorzystuje
sprzyjaj¹ce trendy rynkowe w zakresie transportu. Wydzia³ Me-
chaniczny proponuje oryginalny kierunek studiów. Wydzia³ Oce-
anotechniki i Okrêtownictwa wzorowo wspomaga ko³a studenc-
kie i odnosi sukcesy w konkursach miêdzynarodowych. Wydzia³
Zarz¹dzania i Ekonomii dysponuje szerok¹ ofert¹ studiów pody-
plomowych, tak¿e studiów dla kandydatów z zagranicy.

Tak wiêc w ramach Uczelni wypracowano wiele sprawdzaj¹-
cych siê rozwi¹zañ, dotycz¹cych zarówno studentów, doktoran-
tów, jak i pracowników. Chcê je promowaæ i zachêcaæ inne ze-
spo³y na Politechnice Gdañskiej do korzystania z takich wzor-
ców. Nale¿y te¿ monitorowaæ osi¹gniêcia innych uczelni krajo-
wych i zagranicznych i uczyæ siê na ich przyk³adach.

Dobrym podejœciem, które chcê stosowaæ w organizowaniu
pracy Uczelni, jest analiza SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats). Potraktujê ten wzorzec postêpowania
jako punkt odniesienia do opracowania szczegó³owej strategii
dzia³ania nowych w³adz Uczelni.

Wspomagaæ innowacyjnoœæ i przedsiêbiorczoœæ

Jestem zadowolony, ¿e Politechnika Gdañska to uczelnia sty-
muluj¹ca przedsiêbiorczoœæ oraz innowacyjnoœæ wytwarzanych
na rynku produktów i stosowanych technologii. Niepokoi mnie,
¿e nie korzystamy wystarczaj¹co z rozwi¹zañ innowacyjnych dla
w³asnych potrzeb. Stawiam wiêc na:
· unowoczeœnienie struktury organizacyjnej Uczelni,
· rozwój us³ug elektronicznych, czyli tzw. e-Politechniki.

Zak³adam, ¿e Uczelnia bêdzie mia³a bardziej elastyczn¹ struktu-
rê administracyjn¹, w sk³ad której oprócz istniej¹cych dzia³ów wcho-
dziæ bêd¹ równie¿ zespo³y robocze, powo³ywane do zadañ szcze-
gólnych.  Chcê, by w ten sposób Uczelnia oferowa³a szeroki wa-
chlarz nowoczesnych us³ug edukacyjnych, badawczych i dorad-
czych. Spraw¹ istotn¹ jest kompleksowa i sprawna ich realizacja
przez kompetentne osoby stosuj¹ce w³aœciwe metodologie i tech-
nologie. Jest to mo¿liwe po przyjêciu nowego modelu funkcjono-
wania Uczelni i po wdro¿eniu odpowiadaj¹cego mu zintegrowane-
go systemu zarz¹dzania. Widzê tu ogromn¹ rolê komponentowych
systemów otwartych, umo¿liwiaj¹cych stopniowy rozwój informa-
tyzacji Uczelni. Zapewniam, ¿e takie innowacyjne podejœcie dopro-
wadzi do wytworzenia zestawu us³ug dla pracowników i studen-
tów, w tym dotycz¹cych  e-nauki, e-edukacji i e-administracji, do-
stêpnych na serwerach uczelnianych. Usprawni to dzia³anie wielu
jednostek i, co najwa¿niejsze, zapobiegnie zjawisku wykluczenia
Politechniki z szybkiego rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego.

Rozwijaæ nowe formy kszta³cenia

Nowoczesny system kszta³cenia wymaga ci¹g³ych udosko-
naleñ z uwagi na postêp nauki, konkurencjê na rynku edukacyj-
nym, oczekiwania m³odego pokolenia, a tak¿e z powodu no-
wych uchwa³ i rozporz¹dzeñ resortowych. Dotyczy to zarówno
organizacji toku studiów, zakresu i metod przekazywania wie-
dzy, jak te¿ sposobów zdobywania wymaganych umiejêtnoœci.
Bêdê zachêcaæ do rozwoju nowych kierunków studiów, atrak-
cyjnych dla m³odego pokolenia, do prowadzenia zajêæ uzupe³-
niaj¹cych dla studentów, a tak¿e do szerszego nauczania na

odleg³oœæ. Zapewniê wiêksz¹ elastycznoœæ studiów (w zakresie
obieralnoœci zajêæ i okresu studiowania), mobilnoœæ studentów
(miêdzy wydzia³ami, miêdzy uczelniami krajowymi i zagranicz-
nymi), zadbam te¿ o rozwój zintegrowanych laboratoriów dla
projektów interdyscyplinarnych, a tak¿e o uelastycznione spo-
soby rozliczania pensum dydaktycznego. Bêdê zachêcaæ nauczy-
cieli do przygotowywania pomocy dydaktycznych z zastosowa-
niem technik multimedialnych i szerszego udostêpniania ich
przez Internet. Bêdê wspomagaæ Bibliotekê G³ówn¹ i filie wy-
dzia³owe w kompletowaniu nowoczesnej literatury oraz organi-
zowaniu dla zainteresowanych pracowników i studentów pro-
fesjonalnych szkoleñ prowadzonych przez renomowane firmy.

Opowiadam siê za przygotowaniem Uczelni do uzyskania
akredytacji europejskiej w zakresie kszta³cenia i zarz¹dzania
uczelni¹, za zwiêkszeniem liczby studentów zagranicznych,
a tak¿e do wprowadzenia w programach studiów œcie¿ek stu-
diowania w jêzykach obcych. Wspomogê te¿ wszelkie inicjaty-
wy prowadz¹ce do wzrostu liczby studentów zagranicznych, a
tak¿e rozwój Studium Jêzyków Obcych, które powinno pe³niæ
rolê centrum kulturalno-jêzykowego.

Deklarujê szerok¹ wspó³pracê z Samorz¹dem Studenckim
i wspomaganie ró¿nego typu inicjatyw studenckich oraz troskê
o efektywne wykorzystanie Funduszu Pomocy Materialnej. Po-
dejmê równie¿ starania o utworzenie w³asnego funduszu sty-
pendialnego i jego wykorzystanie na rzecz pracowników i stu-
dentów dzia³aj¹cych na rzecz Uczelni.

Dzia³aæ profesjonalnie i po ludzku

Moja dotychczasowa wiedza i doœwiadczenie podpowiadaj¹, ¿e
ka¿de ambitne przedsiêwziêcie, a takim jest realizacja zadañ zwi¹-
zanych z okreœlon¹ misj¹, nale¿y wykonywaæ profesjonalnie, ale
zarazem po ludzku. „Profesjonalnie” oznacza, moim zdaniem: z
pe³nym wykorzystaniem dostêpnej wiedzy i mo¿liwoœci, z du¿¹
dba³oœci¹ o jakoœæ realizowanych zadañ, zaœ „po ludzku” – z pe³-
nym zrozumieniem indywidualnych potrzeb ka¿dej osoby, z za-
pewnieniem jej, poza godnymi warunkami pracy, mo¿liwoœci ci¹-
g³ego rozwoju i czerpania z tego satysfakcji. Dzia³aæ profesjonalnie
i po ludzku – to wykorzystywaæ m¹droœæ ca³ej spo³ecznoœci Poli-
techniki Gdañskiej dla zapewnienia jej nieskrêpowanego rozwoju.

Te dwa podejœcia s¹ z pozoru przeciwstawne, tak jak natu-
ralna sprzecznoœæ pomiêdzy oczekiwaniami pracowniczymi
a wymaganiami organizacji. Uczciwe uwzglêdnienie wszystkich
aspektów powinno jednak doprowadziæ do sensownego kom-
promisu, który jest nieodzowny dla zrozumienia wszystkich stron
i ustalenia wspólnych dzia³añ. Widzê tutaj du¿¹ rolê zwi¹zków
zawodowych jako partnera w poszukiwaniu tego typu kompro-
misu i nagradzaniu profesjonalizmu.

Zadbaæ o kompleksowy rozwój
spo³ecznoœci akademickiej

Jestem informatykiem, lubiê podró¿owaæ, próbujê te¿ swo-
ich si³ w pisaniu, a w m³odoœci uprawia³em lekkoatletykê. Szczê-
œcie odnajdujê w rodzinie. S³ucham m¹drych rad, dzia³am otwar-
cie, d¹¿ê do kompromisu i w trudnych sytuacjach nie bojê siê
podejmowaæ decyzji. Moim zamierzeniem jest, aby Politechni-
ka sta³a siê miejscem, w którym pracownicy i studenci bêd¹
rozwijaæ swoje umiejêtnoœci i realizowaæ zamierzenia, tak¿e te
pozazawodowe.
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Z przyjemnoœci¹ bêdê kontynuowa³ i dalej rozwija³ tradycjê
organizacji wydarzeñ artystycznych oraz imprez sportowych.
Nadam wiêksz¹ rangê miêdzyuczelnianym akademickim rozgryw-
kom sportowym, tak by sta³y siê popularnymi wydarzeniami in-
tegruj¹cymi œrodowiska studentów i pracowników. Przyœpieszê
remont Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i uczyniê je
szeroko dostêpnym równie¿ dla pracowników. Rozbudujê oœro-
dek wypoczynkowy w Czarlinie, wprowadzê mo¿liwoœæ wymiany
turnusów z oœrodkami innych uczelni, a tak¿e wykorzystam go
jako centrum szkolenia studentów i pracowników. Zakres i kolej-
noœæ dzia³añ zale¿eæ bêdzie od pozyskiwanych funduszy.

Zapewniæ  autentyczn¹ satysfakcjê
wszystkim pracownikom i studentom

Kreowana na œwiecie globalna przestrzeñ edukacyjna i ba-
dawcza z jednej strony zwiêksza konkurencjê, z drugiej daje
ogromne mo¿liwoœci rozwojowe. Istotn¹ spraw¹ jest aktywnoœæ
jednostki, jej autorytet, a w konsekwencji zwiêkszenie jej roli
w regionie i w kraju. Moim zadaniem jako Rektora bêdzie nad-
zór nad  rozwojem Uczelni,  jasne okreœlenie celów, w³aœciwy
rozdzia³ kompetencji oraz koordynacja dzia³añ i uczciwa ocena
postêpów w ich realizacji. Proponujê powo³anie czterech
prorektorów: ds. kszta³cenia, zajmuj¹cego siê ca³oœci¹ proble-
matyki studenckiej i procesem kszta³cenia; ds. badañ, zajmuj¹-
cego siê zarówno  problematyk¹ naukow¹ i badaniami, jak
i wdro¿eniami; ds. wspó³pracy, dbaj¹cego o szeroko rozumian¹
wspó³pracê Uczelni z otoczeniem; i ds. rozwoju, nadzoruj¹cego
realizacjê zadañ wynikaj¹cych z misji i przyjêtej strategii rozwo-
ju Uczelni. Oczekujê równie¿:
· od wydzia³ów – opracowania strategii rozwoju spójnej z misj¹

Uczelni, zapewnienia odpowiednich warunków jej realizacji
oraz troski o potrzeby pracowników i studentów;

· od pracowników – rozs¹dnego gospodarowania czasem,
rzetelnoœci w wykonywaniu obowi¹zków, doskonalenia umie-
jêtnoœci zawodowych oraz etycznej postawy;

· od studentów i doktorantów – rzetelnej pracy nad osobi-
stym rozwojem, wielu nowych pomys³ów i inicjatyw oraz
godnego reprezentowania Politechniki Gdañskiej.
Sprawiê, by podstawê zarz¹dzania stanowi³y sprawy napraw-

dê wa¿ne dla ca³ej spo³ecznoœci akademickiej. Zadbam, by wyso-
kim wymaganiom towarzyszy³a odpowiednia satysfakcja pracow-
ników i studentów. Chcê zabiegaæ o zreformowanie systemu awan-
sowego, który bêdzie preferowa³ aktywnoœæ i zaanga¿owanie.
Pozostawiê du¿¹ swobodê  dzia³añ, w tym podejmowania w³a-
snych inicjatyw, dla wyró¿niaj¹cych siê zespo³ów. W g¹szczu wielu
spraw zawsze doceniê cz³owieka i jego pracê na rzecz Uczelni.

Podsumowanie

Politechnika Gdañska powinna byæ wiod¹cym uniwersyte-
tem technicznym zorientowanym zarówno na kszta³cenie
specjalistów poszukiwanych na rynku, jak równie¿ prowadz¹-
cym priorytetowe badania zwi¹zane z rozwojem nowoczesnych
technologii i opracowaniem innowacyjnych rozwi¹zañ.
Proponowany program stawia sobie za cel zapewnienie od-
powiednich warunków do realizacji za³o¿onej misji oraz zadañ
szczegó³owych. Nie mniej wa¿n¹ spraw¹ jest zgodny udzia³
wszystkich pracowników i studentów w realizacji tej misji oraz
ich satysfakcja z kolejnych osi¹gniêæ. Dlatego pragnê zreali-
zowaæ przedstawiony program z pe³n¹ konsekwencj¹ i zaan-
ga¿owaniem. Jestem przekonany, ¿e jest to w pe³ni realne.

Szanowni Pañstwo!
Panie i Panowie Elektorzy!
Pracownicy i Studenci Politechniki Gdañskiej!

Dlaczego zdecydowa³em siê kandydowaæ?
Trwaj¹ce przygotowania do wy³onienia w³adz naszej uczelni

i wydzia³ów na najbli¿sze 4 lata zapewne sk³aniaj¹ wielu z nas
do postawienia sobie pytania: Czy wiedza, umiejêtnoœci i do-
œwiadczenie, które posiadam, mog¹ okazaæ siê na tyle u¿ytecz-
ne i interesuj¹ce dla spo³ecznoœci Politechniki Gdañskiej, aby
postawiæ siê do dyspozycji z przekonaniem, ¿e warto by³oby je
wykorzystaæ? Od pewnego czasu pytanie to zadawa³em sobie
równie¿ ja.

Z Politechnik¹ Gdañsk¹ zwi¹za³em siê na trwa³e w roku 1972,
po ukoñczeniu studiów na Wydziale Hydrotechniki. Tutaj zdoby-
³em wszystkie stopnie i tytu³y naukowe, tutaj zajmowa³em kolej-
ne stanowiska od asystenta-sta¿ysty do profesora zwyczajnego.

Pracuj¹c na Politechnice, prawie zawsze oprócz obowi¹z-
ków wynikaj¹cych z dydaktyki i nauki, wype³nia³em  dodatkowe

obowi¹zki wynikaj¹ce z udzia³u w ró¿nych formach pracy orga-
nizacyjnej. Przez jedn¹ kadencjê by³em prodziekanem ds. nauki
Wydzia³u Hydrotechniki, nastêpnie równie¿ przez jedn¹ kaden-
cjê dziekanem tego¿ Wydzia³u. Od roku 2002 pe³niê funkcjê pro-
rektora PG ds. organizacji i rozwoju. Niew¹tpliwie najbogatszym
w doœwiadczenia jest okres ostatnich 6 lat, czyli czas wspó³pra-
cy z Profesorem Januszem Rachoniem, a tak¿e licznych kon-
taktów i œcis³ej wspó³pracy z ró¿nymi œrodowiskami: w³adzami
polskich i europejskich uczelni wy¿szych, w³adzami Ministerstw:
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Gospodarki oraz Rozwoju Re-
gionalnego, w³adzami samorz¹dowymi szczebla miejskiego i wo-
jewódzkiego, jak równie¿ œwiata biznesu. Cennym doœwiadcze-
niem by³o przewodniczenie Senackiej Komisji ds. Opracowania
Statutu Politechniki Gdañskiej. Powy¿sze okolicznoœci sprawi-
³y, ¿e mia³em mo¿liwoœæ dok³adnego poznania problemów pol-
skiej nauki i szkolnictwa wy¿szego, w tym komercjalizacji wyni-
ków badañ naukowych, transferu technologii, zarówno w skali
kraju, jak i w skali lokalnej – na poziomie wydzia³u i szko³y wy-
¿szej.

Uczyñmy Politechnikê Gdañsk¹
przedmiotem dumy nastêpnych pokoleñ

Program wyborczy kandydata na rektora Politechniki Gdañskiej
prof. dr. hab. in¿. Romualda Szymkiewicza
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Bior¹c pod uwagê powy¿sze fakty, a tak¿e pozytywne opinie
licznych pracowników i studentów naszej uczelni o mojej pracy
jako prorektora ds. organizacji i rozwoju, podj¹³em decyzjê o
udziale w wyborach. Pozwalam sobie zaproponowaæ Pañstwu
moj¹ osobê jako kandydata na rektora Politechniki Gdañskiej w
kadencji 2008–2012.

Wyzwania nadchodz¹cych lat

Wiemy, ¿e dzia³alnoœæ uczelni technicznej jest skoncentro-
wana w trzech, wzajemnie przeplataj¹cych siê nurtach: badania
naukowe, dydaktyka i wspó³praca z gospodark¹. Wynika to z
misji szko³y wy¿szej, któr¹ jest kszta³cenie wysoko wykwalifi-
kowanych kadr dla gospodarki i rozwijanie nauki. Obowi¹zkiem
w³adz uczelni jest zapewnienie dobrych warunków jej realizacji.

Najbli¿sze lata bêd¹, moim zdaniem, okresem du¿ych zmian w
systemie polskiego szkolnictwa wy¿szego i nauki. Pojawiaj¹ce siê
zapowiedzi sklasyfikowania uczelni, wzorem innych krajów euro-

pejskich, z pewnoœci¹ zostan¹ zrealizowane. Niezale¿nie czy pro-
ces ten bêdzie nazwany wy³onieniem „okrêtów flagowych polskie-
go szkolnictwa wy¿szego”, „pierwszej ligi polskich uczelni” czy ina-
czej, klasyfikacja uczelni wy¿szych nast¹pi. W œlad za tym wprowa-
dzone zostan¹ nowe zasady ich finansowania. Taka perspektywa
dzia³ania administracji pañstwowej stawia przed rektorem szko³y o
wielkoœci i potencjale Politechniki Gdañskiej niezwykle trudne i wa¿ne
wyzwania. Za absolutnie priorytetowe dla naszej spo³ecznoœci uwa-
¿am te poci¹gniêcia, które bêd¹ prowadzi³y do zapewnienia Poli-
technice Gdañskiej trwa³ego miejsca w gronie najlepszych uczelni
polskich. Musz¹ one byæ szczególnie intensywne i przemyœlane.

Zadania rektora

Uwa¿am, ¿e rektor, z zachowaniem w³aœciwych proporcji,
musi anga¿owaæ siê zarówno w dzia³ania na zewn¹trz szko³y,
jak i pozostawaæ g³ównym animatorem ¿ycia uczelni. Maj¹c na
uwadze zapowiedŸ nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, uwa¿am za wyj¹tkowo wa¿ne podjêcie przez ca³e œro-
dowisko akademickie intensywnych prac celem usuniêcia z obo-
wi¹zuj¹cej ustawy wszystkich uchybieñ i niefortunnych regula-
cji z jednoczesnym wprowadzeniem nowych, oczekiwanych
przez œrodowisko (np. swoboda dysponowania maj¹tkiem uczel-
ni autonomicznej, mo¿liwoœæ tworzenia firm typu spin off z
udzia³em kapita³owym uczelni, swoboda kreowania programów
studiów przez uczelnie autonomiczne, usuniêcie barier w sys-
temie trójstopniowego kszta³cenia interdyscyplinarnego, mo-
dyfikacja œcie¿ki kariery naukowej, stan spoczynku dla profeso-
rów). Bêdzie to mia³o wielki wp³yw nie tylko na funkcjonowanie
naszej uczelni, ale tak¿e na sytuacjê ka¿dego z nas.

Wspólnego podejœcia ca³ego œrodowiska oraz zaanga¿owa-
nia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego wymaga tak¿e
wypracowanie modelu zarz¹dzania uczelni¹ i bazuj¹cego na nim,
wspomagaj¹cego pracê szko³y, systemu informatycznego (jed-
nolitego dla wszystkich szkó³ wy¿szych w naszym kraju).

Podobnie du¿¹ wagê przywi¹zujê do utrzymania i rozwijania
dobrych partnerskich kontaktów z w³adzami lokalnymi. Ostat-
nie 2 kadencje wyraŸnie pokazuj¹, jak wa¿ne jest to zagadnie-
nie. Szereg istotnych dla Politechniki problemów, jak siê wyda-
wa³o od lat – niemo¿liwych do rozwi¹zania, uda³o siê jednak
rozwi¹zaæ. Myœlê tutaj o w³¹czeniu do Politechniki ul. Siedlic-
kiej oraz parku przyleg³ego do naszego kampusu (ok. 2,5 hek-
tara), o opuszczeniu przez obcych lokatorów terenu PG, o prze-
jêciu na w³asnoœæ budynku po PCK, a tak¿e rozpoczêciu mo-
dernizacji sieci ciep³owniczej.

Podstawowym obszarem aktywnoœci rektora jest oczywiœcie
uczelnia. Najbli¿sza kadencja, d³u¿sza od dotychczasowych, bo
trwaj¹ca 4 lata, mo¿e przynieœæ wiele pozytywnych skutków pod
warunkiem, ¿e zarówno istniej¹ce zagro¿enia, jak i szanse roz-
woju zostan¹ poprawnie rozpoznane.

Wyzwanie nr 1: rozwój potencja³u naukowego

O potencjale uczelni decyduje liczba profesorów tytularnych
i doktorów habilitowanych. To ona determinuje liczbê upraw-
nieñ do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego,
liczbê mo¿liwych do zaoferowania kierunków kszta³cenia stu-
dentów, a tak¿e w zasadniczym stopniu – kategoriê wydzia³ów.
Wszystkie te parametry ostatecznie zdecyduj¹ o poziomie fi-
nansowania uczelni. Co nale¿y zrobiæ, aby zapewniæ trwa³¹ po-

Prof. dr hab. in¿. Romuald Szymkiewicz. Ur. 3.08.1948. W roku
1972 uzyska³ dyplom mgra in¿. bud. wodnego w Instytucie Hydro-
techniki PG i rozpocz¹³ pracê w Zak³adzie Hydrauliki. Stopieñ dra n.t.
uzyska³ w 1977 r., dra hab. w 1986 r., a tytu³ profesora w roku 1998.
Od roku 2002 jest profesorem zw. W trakcie dotychczasowej pracy
pe³ni³ funkcje: prodziekana ds. nauki Wydzia³u Hydrotechniki; dzieka-
na Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska, a od roku 2002 jest prorektorem
ds. organizacji i rozwoju PG. Od roku 1990 jest kierownikiem Katedry
Hydrauliki i Hydrologii (aktualna nazwa: Hydrotechniki). Specjalizuje
siê w modelowaniu matematycznym przep³ywów nieustalonych i mi-
gracji zanieczyszczeñ. Opublikowa³ ponad 80 rozpraw i artyku³ów, w
tym ok. 20 w czo³owych miêdzynarodowych czasopismach nauko-
wych poœwiêconych hydraulice, hydrologii i metodom numerycznym.
Jest autorem 8 monografii oraz ksi¹¿ek, wœród nich ksi¹¿ki pt. „Mo-
delowanie matematyczne przep³ywów w rzekach i kana³ach” (PWN,
2000), uznanej za podstawowe polskojêzyczne opracowanie tematu;
jest recenzentem licznych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wnio-
sków o tytu³ profesora, a tak¿e wielu recenzji opracowanych dla reno-
mowanych naukowych czasopism miêdzynarodowych. Wypromowa³
7 doktorów. Otrzyma³ 4-krotnie nagrodê MENiS, nagrodê Ministra Rol-
nictwa, nagrodê Wydzia³u IV Nauk Technicznych PAN, a tak¿e zosta³
odznaczony Medalem KEN oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Jest cz³onkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Rad
Naukowych: Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie, Instytutu Ocena-
logii PAN w Sopocie, Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdañ-
sku, cz³onkiem International Association of Hydraulic Engineering and
Research, Rady Redakcyjnej „Monografii Komitetu Gospodarki Wod-
nej PAN”. W latach 2000–2006 by³ redaktorem naczelnym czasopi-
sma „Archives of Hydro-Engineering and Environmenatal Mechanics”.
Jest przewodnicz¹cym Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw PG.
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zycjê Politechniki Gdañskiej jako licz¹cego siê w kraju uniwer-
sytetu technicznego? Moim zdaniem nale¿y:
· Wspieraæ pracê naukow¹ i udro¿niaæ œcie¿ki awansowe celem

zapewnienia wzrostu liczby samodzielnych pracowników, i – co
równie wa¿ne – skrócenia czasu zdobywania stopni i tytu³ów
naukowych. Uwa¿am, ¿e powinniœmy zdecydowanie przekro-
czyæ magiczn¹ liczbê 100 profesorów tytularnych, co umo¿liwi
na tyle znaczne zwiêkszenie liczby uprawnieñ akademickich, aby
mieæ poczucie bezpieczeñstwa i nie dzia³aæ pod presj¹ zagro¿e-
nia naszej pozycji jako uniwersytetu technicznego. W tym miej-
scu warto dodaæ, ¿e obowi¹zuj¹ca w PG od 5 lat siatka p³ac,
oceniana przez inne uczelnie jako najbardziej motywacyjna w
kraju, daje wyraŸnie pozytywne efekty w postaci systematycz-
nego wzrostu liczby habilitacji. Tê tendencjê nale¿y wzmacniaæ,
wykorzystuj¹c szerzej zarówno istniej¹ce mechanizmy stymu-
luj¹ce (urlopy, stypendia, zwolnienia z zajêæ dydaktycznych),  jak
i tworz¹c nowe. Powinniœmy pe³niej korzystaæ z istniej¹cych
mo¿liwoœci, jakie w zakresie prac kwalifikacyjnych (habilitacje,
wnioski o tytu³ naukowy profesora) daje obowi¹zuj¹ca Ustawa
o stopniach naukowych i tytule naukowym...,  wed³ug której:
„Rozprawê habilitacyjn¹ mo¿e stanowiæ zrealizowane oryginal-
ne osi¹gniêcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub
artystyczne; Centralna Komisja mo¿e, w szczególnych przypad-
kach, na wniosek rady w³aœciwej  jednostki organizacyjnej po-
siadaj¹cej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilito-
wanego, dopuœciæ do wszczêcia postêpowania o nadanie tytu³u
profesora osobie, która uzyska³a stopieñ doktora i posiada wy-
bitne osi¹gniêcia naukowe lub artystyczne. Za dorobek nauko-
wy uwa¿a siê równie¿ wybitne zrealizowane osi¹gniêcia projek-
towe, konstrukcyjne lub technologiczne.”

· Umo¿liwiæ tworzenie miêdzywydzia³owych struktur, celem
uzyskania dodatkowych uprawnieñ akademickich, oraz po-
dejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ, takich jak uruchamia-
nie nowych kierunków studiów, podejmowanie interdyscy-
plinarnych prac badawczych itd.

· Wspieraæ prorozwojowe dzia³ania wydzia³ów, szczególnie
tych, które nie posiadaj¹ pe³nych uprawnieñ akademickich.

· Rozwa¿yæ mo¿liwoœæ powiêkszenia potencja³u naukowego
Politechniki w wyniku zacieœnienia wspó³pracy  z instytuta-
mi Polskiej Akademii Nauk.

Wyzwanie nr 2: dydaktyka

Silna uczelnia – to uczelnia, która z powodu swojej atrakcyjno-
œci nie ma k³opotów z kandydatami na studentów. Ostatnie donie-
sienia napawaj¹ optymizmem. Coraz wiêksza liczba potencjalnych
maturzystów deklaruje zainteresowanie naukami technicznymi.
W roku 2007 przyjêliœmy na I rok studiów o oko³o 1000 studentów
wiêcej ni¿ w roku 2006. Wierzê, ¿e nie jest to chwilowa fluktuacja,
ale pocz¹tek trwa³ego i stabilnego trendu, wynikaj¹cego w znacz-
nej czêœci z du¿ego zaanga¿owania ca³ego œrodowiska Politechniki
Gdañskiej w popularyzacjê nauk technicznych wœród m³odzie¿y szkó³
œrednich. Byæ mo¿e tendencjê tê utrwali zapowiadane wprowadze-
nie matury z matematyki i fizyki. Jeœli tak bêdzie, otworz¹ siê przed
nami nowe perspektywy wynikaj¹ce z mo¿liwoœci systematyczne-
go zwiêkszania liczby studentów. Aby w pe³ni wykorzystaæ tê ko-
rzystn¹ sytuacjê, Politechnika Gdañska musi podj¹æ odpowiednie
dzia³ania. Bêdzie to wymaga³o nie tylko zwiêkszenia potencja³u ka-
drowego, o czym wczeœniej wspomnia³em, ale i zapewnienia od-
powiedniego zaplecza dydaktycznego, w celu stworzenia dobrych

warunków studiowania naszym studentom oraz pracy nauczycie-
lom. Dlatego bêdê, jak dotychczas, zabiega³ o:
· systematyczny rozwój uczelnianej infrastruktury informatycz-

nej (aktualnie w sieci PG  pracuje ok. 7000 jednostek), w
tym o uruchomienie bezprzewodowego Internetu dostêpne-
go dla studentów;

· zwiêkszenie dotychczasowego tempa modernizacji labora-
toriów i sal dydaktycznych oraz dokoñczenie remontu do-
mów akademickich. Efekty dotychczasowych starañ, chocia¿
ci¹gle niewystarczaj¹ce, s¹ wyraŸnie widoczne. Uwa¿am, ¿e
proces ten mo¿na przyspieszyæ, nie rozpraszaj¹c – a kon-
centruj¹c œrodki na ograniczonej liczbie zadañ realizowanych
kompleksowo. S³u¿¹ temu miedzy innymi uczelniane gran-
ty, uruchamiane w miarê mo¿liwoœci finansowych;

· pozyskiwanie atrakcyjnych sal dydaktycznych przez syste-
matyczne uwalnianie przede wszystkim w Gmachu G³ównym,
choæ nie tylko (vide nowa aula WEiA), pomieszczeñ  prze-
znaczonych do tej pory na inne cele. Proces ten trwa i, jak
siê wydaje, mo¿e byæ przyspieszony;

· nowe inwestycje powiêkszaj¹ce bazê dydaktyczn¹ PG. Spoœród
przygotowywanych w tej chwili nowych inwestycji dydaktycz-
nych nale¿y wymieniæ remont basenu (w toku) i przygotowania
do zasadniczej przebudowy terenu AOS, budowê budynku na-
notechnologii oraz modernizacjê hali HYDRO, jak równie¿ za-
koñczenie adaptacji poddaszy Gmachu G³ównego o powierzch-
ni oko³o 5000 m2. Ponadto planowana jest przebudowa budyn-
ku Elektrotechniki Morskiej, budowa nowego skrzyd³a Wydzia-
³u Zarz¹dzania i Ekonomii, budynku dydaktycznego dla Studium
Jêzyków Obcych i Studium Nauczania Matematyki oraz budyn-
ku obs³ugi technicznej. WyraŸn¹ poprawê zauwa¿ymy wkrótce,
po oddaniu do u¿ytku budynku Nowej Elektroniki, w którym w
ró¿nego rodzaju pomieszczeniach dydaktycznych jednoczeœnie
mog¹ byæ prowadzone zajêcia dla 1550 studentów.

Wyzwanie nr 3: wspó³praca z gospodark¹

Jeœli chodzi o trzeci nurt aktywnoœci Politechniki, o wspó³pra-
cê z gospodark¹, to chcê oœwiadczyæ, ¿e bêdê zabiega³ o dalsze
systematyczne zacieœnianie kontaktów z jej jednostkami. Powin-
no ono, jak do tej pory, owocowaæ wielorakimi formami wspó³-
pracy – wspólnymi przedsiêwziêciami, transferem nowoczesnych
technologii, a tak¿e, co ju¿ ma miejsce, nawi¹zywaniem bezpo-
œrednich kontaktów (stypendia fundowane, praktyki, sta¿e) ze
studentami i doktorantami – przysz³ymi pracownikami i naszymi
naturalnymi ambasadorami w gospodarce. Dzia³ania Stowarzy-
szenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej dowodz¹, jak wiel-
kim sprzymierzeñcem uczelni s¹ dawni studenci.

Bardzo wa¿na, chyba niedoceniana, jest funkcja Politechniki
jako oœrodka opiniotwórczego. Ma ona istotne znaczenie szcze-
gólnie teraz, w czasie intensywnego rozwoju infrastruktury na-
szego regionu i kraju, kiedy podejmowane s¹ decyzje o donio-
s³ych konsekwencjach dla naszej przysz³oœci.  Aspirowanie do
takiej roli uzasadnia wielki potencja³ intelektualny, skoncentro-
wany w naszej uczelni. Jego najpe³niejsze wykorzystanie le¿y w
interesie zarówno naszych naukowców, jak i ró¿nego stopnia
decydentów, a przede wszystkim spo³eczeñstwa, które ma pra-
wo do rzetelnej i pe³nej wiedzy o podejmowanych decyzjach.

Przyjête w ostatnich latach zasady parametrycznej oceny jed-
nostek naukowo-badawczych jeszcze bardziej podnios³y zna-
czenie prac badawczo-wdro¿eniowych, nowych technologii i



1616161616

Nr 3/2008Nr 3/2008Nr 3/2008Nr 3/2008Nr 3/2008

Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012

patentów, co – jak ³atwo zauwa¿yæ – dowartoœciowuje te posu-
niêcia uczelni, które s¹  wprost zorientowane na wspó³pracê z
otoczeniem gospodarczym.

Istotn¹ form¹ wspó³pracy z gospodark¹ powinna byæ szeroka
oferta ró¿nego rodzaju studiów podyplomowych i programów usta-
wicznego kszta³cenia dla in¿ynierów zainteresowanych rozwijaniem
i uzupe³nianiem wiedzy. W czasach tak dynamicznego postêpu tech-
nicznego i rozwoju technologii poprzestanie na wiedzy wyniesio-
nej nawet z nieodleg³ych w czasie studiów – nie jest mo¿liwe.

Kampus Politechniki

W bie¿¹cym roku wyst¹piliœmy do Prezydenta Gdañska z
inicjatyw¹ opracowania nowego planu miejscowego zagospo-
darowania przestrzennego, obejmuj¹cego kampus oraz  przy-
leg³e tereny, ³¹cznie ze wzgórzem powy¿ej ul. Traugutta. Przyjê-
cie tego planu przez Radê Miasta, co prawdopodobnie nast¹pi
w tym roku, w sposób zdecydowany skróci czas przygotowania
przedstawionych zamierzeñ inwestycyjnych, przyspieszaj¹c tym
samym ich realizacjê. Podobnie wielkie znaczenie ma zakoñ-
czenie trwaj¹cego ju¿ przejmowania na w³asnoœæ dzia³ek u¿yt-
kowanych przez Politechnikê.

W dalszym ci¹gu du¿¹ wagê bêdê przywi¹zywa³ do prze-
strzennego ³adu w kampusie PG. Pozyskanie nowych terenów
przyleg³ych do uczelni stwarza wyj¹tkow¹ mo¿liwoœæ takiego
zaaran¿owania przestrzeni, aby Politechnika Gdañska posiada-
³a naj³adniejszy kampus w Polsce. W ramach tych dzia³añ po-
czesne miejsce bêdzie mia³a kwestia zwiêkszenia liczby miejsc
parkingowych – problem coraz bardziej pal¹cy, który dojrza³ do
kompleksowego rozwi¹zania.

Wiele z tych poczynañ jest ju¿ na tyle zaawansowanych, ¿e
ich zakoñczenie nast¹pi jeszcze na prze³omie kadencji. Chodzi
tutaj o remont ul. Siedlickiej, budowê laboratorium materia³o-
znawstwa  przy Starej KuŸni, organizacjê nowego warsztatu sto-
larskiego poza kampusem i zabudowê poddaszy GG.

Realizacja planowanych inwestycji i tempo ekspansji kam-
pusu Politechniki poza jego historyczne granice zdeterminowa-
ne s¹ dostêpnoœci¹ œrodków finansowych. W ci¹gu najbli¿szych
kilku lat bêdziemy mieli wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce warunki ich po-
zyskania. Zrobiê wszystko, aby te  potencjalnie du¿e mo¿liwo-
œci wykorzystaæ w maksymalnym stopniu. W tej chwili przy-
znane s¹ œrodki na budynek nanotechnologii – to du¿y sukces.
O œrodki na inne wymienione przedsiêwziêcia musimy inten-
sywnie zabiegaæ, nie konkuruj¹c jednak wewn¹trz uczelni.

Spo³ecznoœæ akademicka

Szko³a wy¿sza jest nietypowym „przedsiêbiorstwem”. To bar-
dzo delikatny organizm, w którym ogromne znaczenie ma  tzw.
akademicka atmosfera, wspó³praca profesorów i studentów, wy-
wa¿one stosunki miêdzyludzkie oparte na niekwestionowanych
autorytetach, gdzie oczekiwania co do przestrzegania  standar-
dów wspó³¿ycia i wspó³pracy s¹ wy¿sze ni¿ w innych œrodowi-
skach. Uczelnia nie jest przedsiêbiorstwem produkcyjnym, sk³a-
daj¹cym siê z ludzi i maszyn. Szko³a wy¿sza funkcjonuje tylko
dziêki ludziom – z du¿ym i ma³ym doœwiadczeniem ¿yciowym.

Jednym z najwa¿niejszych elementów systemu edukacyjne-
go ka¿dej uczelni wy¿szej jest pozadydaktyczna aktywnoœæ stu-
dentów. Samorz¹dnoœæ studencka, studencki ruch naukowy,
sportowy, turystyczny i kulturalny odgrywaj¹ niezmiernie wa¿n¹

rolê w kszta³towaniu osobowoœci przysz³ych in¿ynierów. To
w³aœnie w samorz¹dzie studenckim m³ody cz³owiek uczy siê
praktycznie organizacji i zarz¹dzania, kierowania zespo³ami ludz-
kimi, obowi¹zku pracy dla spo³eczeñstwa, bycia kreatywnym
w misji zawodowej, a wiêc kszta³tuje swoj¹ pozytywn¹ osobo-
woœæ i zdobywa umiejêtnoœci nieodzowne w przysz³ym ¿yciu
zawodowym. Bez istotnego o¿ywienia ¿ycia studenckiego nie
jest mo¿liwe podniesienia pozycji  Politechniki Gdañskiej wœród
uczelni polskich. Pamiêtajmy, ¿e Politechnika Gdañska, posia-
daj¹c przed laty jedyny w Polsce Parlament Studentów, by³a
absolutnym liderem w skali ogólnopolskiej w tym zakresie. To
równie¿ nas zobowi¹zuje.

Spo³ecznoœæ Politechniki Gdañskiej, czêsto postrzegana
wrêcz jako rodzina politechniczna, niew¹tpliwie wyró¿nia siê na
tle innych wspólnot. W sposób szczególny ceniê niezwyk³e przy-
wi¹zanie do naszej szko³y jej emerytowanych pracowników
i absolwentów. Tê siln¹ wiêŸ, która przyjmuje niespotykane gdzie
indziej formy, a której zazdroszcz¹ nam inni, musimy pielêgno-
waæ w sposób szczególny. Brak konfliktów socjalnych i koncy-
liacyjny sposób rozstrzygania kwestii spornych w naszej spo-
³ecznoœci jest w dzisiejszym, zdezintegrowanym i agresywnym
œwiecie du¿¹ wartoœci¹. Trzeba to doceniaæ i usilnie utrwalaæ,
o co apelujê równie¿ do cz³onków i w³adz zwi¹zków zawodo-
wych dzia³aj¹cych w Politechnice oraz samorz¹du studentów.
Jestem przekonany, ¿e powa¿ne wzajemne traktowanie siê part-
nerów dialogu z poszanowaniem ich suwerennoœci, wynikaj¹-
cej z obowi¹zuj¹cego prawa i tradycji, umo¿liwi konstruktywne
rozwi¹zanie nawet najbardziej trudnych problemów.

Jeœli chodzi o bardzo delikatn¹ i dotykaj¹c¹ wszystkich kwestiê
wynagrodzenia, bêdê siê stara³ postêpowaæ jak do tej pory, tzn.
zabiegaæ o mo¿liwie wysokie zarobki pracowników, oczekuj¹c
w zamian pe³nego ich zaanga¿owania w pracê na rzecz Politechni-
ki. Cel ten w znacznym stopniu uda³o siê osi¹gn¹æ w wypadku wiêk-
szoœci nauczycieli akademickich. Niestety, pracownicy techniczni
i administracyjni s¹ w gorszej sytuacji. Czekaj¹c na rozwi¹zanie
systemowe, bo jest to problem nie tylko Politechniki Gdañskiej, ale
wszystkich polskich uczelni, pewne œrodki na ten cel zamierzam
wygospodarowaæ, obni¿aj¹c koszty utrzymania uczelni.

Racjonalne wykorzystanie istniej¹cego w Politechnice po-
tencja³u intelektualnego i technicznego, oszczêdne gospodaro-
wanie i nale¿yta troska o powierzone nam mienie jest równie¿
drog¹ do poprawienia naszej sytuacji materialnej. Dzia³ania ta-
kie, bêd¹ce wymogiem wspó³czesnych czasów, s¹ powszech-
nie obserwowane w uczelniach krajów bogatszych od nas. Po-
winniœmy braæ z nich przyk³ad. Dobrym wzorem mo¿e byæ,
wspó³pracuj¹cy z Politechnik¹ Gdañsk¹, Uniwersytet w Karls-
ruhe – bêd¹cy uczelni¹ o podobnej wielkoœci i potencjale – któ-
ry w ubieg³ym roku znalaz³ siê na I miejscu wœród uczelni RFN.

Moja deklaracja programowa

· Jestem zwolennikiem uczelni wy¿szej pe³ni¹cej w równym
stopniu funkcje badawcze, edukacyjne i wychowawcze. Nie
mo¿na dobrze kszta³ciæ na poziomie akademickim, nie bê-
d¹c czynnym naukowcem i autorytetem dla studentów.

· Jestem zwolennikiem politechniki kszta³c¹cej elitê intelektu-
aln¹, aktywnie uczestnicz¹c¹ w ¿yciu spo³eczeñstwa. Wiele
naszych k³opotów wynika z niewielkiego udzia³u w ¿yciu
publicznym in¿ynierów, ludzi zorientowanych na rozwi¹zy-
wanie konkretnych problemów.
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· Jestem zwolennikiem uniwersytetu technicznego, gdzie student
ma prawo wyboru kierunku  studiów i programów kszta³cenia.

· Jestem zwolennikiem uniwersytetu technicznego, stawiaj¹-
cego sobie za cel przekazanie studentom nie tylko wiedzy
zawodowej, ale i umiejêtnoœci formu³owania i rozwi¹zywa-
nia problemów, pos³ugiwania siê nowoczesnymi narzêdzia-
mi ich rozwi¹zywania, jak równie¿ korzystania ze Ÿróde³
nowoczesnej informacji.

· Jestem zwolennikiem politechniki posiadaj¹cej nowoczesny
system informacji naukowo-technicznej. Uwa¿am, ¿e biblio-
teka tak w tradycyjnej, jak i elektronicznej formie jest sercem
ka¿dego uniwersytetu, które nale¿y strzec i chroniæ.

· Jestem zwolennikiem uniwersytetu technicznego, otwarte-
go na szerok¹ wspó³pracê z zagranic¹. Poniewa¿ integracja
w ramach europejskiej przestrzeni akademickiej postêpuje
poprzez udzia³ w miêdzynarodowych programach obejmu-
j¹cych studentów i pracowników,  umiejêtnoœæ w³¹czania siê
w nie nabiera szczególnego znaczenia. Uczestnictwo w nich
jest spraw¹ wielkiej wagi.

· Jestem zwolennikiem politechniki realizuj¹cej szerok¹ wspó³-
pracê z przemys³em, naturalnym partnerem uczelni. Wspó³-
praca ta, korzystna dla obu stron, powinna wyjœæ poza
tradycyjne formy. Trzeba tworzyæ mechanizmy transferu
technologii i poszukiwania Ÿróde³ finansowania niekonwen-
cjonalnych rozwi¹zañ. Uczestnictwo w inicjatywach tworze-
nia parków technologicznych jest nieodzowne.

Szanowni Pañstwo!
Realizuj¹c naszkicowany program mojego dzia³ania jako rek-

tora, nie obiecujê szybkich i spektakularnych zmian, ani te¿ re-
wolucji w zasadach funkcjonowania uczelni. Utrzymam ten styl
pracy, który mogliœcie Pañstwo obserwowaæ w ostatnich 6 la-
tach, koryguj¹c go w tych obszarach, które uznamy za niewy-
starczaj¹co efektywne. Obiecujê przede wszystkim solidn¹ i do-
brze zorganizowan¹ pracê organiczn¹, aby zapewniæ wszech-
stronny rozwój Politechniki Gdañskiej. Szanuj¹c dokonania po-
przedników, zrobiê wszystko, aby Politechnika Gdañska by³a
uczelni¹ nowoczesn¹, reprezentuj¹c¹ wysoki poziom naukowy.
Aby by³a atrakcyjna i przyjazna dla m³odzie¿y, która chêtnie po-
dejmie u nas studia, maj¹c, jak dotychczas, gwarancjê znalezie-
nia sprzyjaj¹cej nauce atmosfery i zdobycia dobrego zawodu.
Aby opuszczaj¹cy jej mury absolwenci posiadali solidne wy-
kszta³cenie in¿ynierskie, otwieraj¹ce przed nimi szerokie per-
spektywy kariery zawodowej.

Zmar³y przed 10 laty znany pisarz niemiecki Ernst Jünger
jest autorem nastêpuj¹cej rady, szczególnie aktualnej w dzisiej-
szych czasach globalnej konkurencji: „Dzielnie pracowaæ – tego
na d³u¿sz¹ metê nie wytrzyma ¿aden konkurent”. Pracujmy wiêc
dzielnie razem! Jest to, moim zdaniem, najlepsza recepta na
sukces zarówno indywidualny, jak i zbiorowy. Sukcesu takiego
szczerze ¿yczê Politechnice Gdañskiej, jej studentom oraz pra-
cownikom.

Dlaczego kandydujê

W licznych dyskusjach z Jego Magnificencj¹ prof. Januszem
Rachoniem czêsto s³ysza³em, i¿ „na rzeczywistoœæ nie mo¿na siê
obra¿aæ, ale nale¿y staraæ siê j¹ zmieniaæ”. D³ugo waha³em siê
z decyzj¹, czy kandydowaæ na funkcjê Rektora, i dopiero opinia
pracowników Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska do tego
mnie przekona³a. Na ostatnim posiedzeniu Rady Wydzia³u w dniu
26.02.2008 w tajnym g³osowaniu jednoznacznie zdecydowano,
¿e Wydzia³ powinien mieæ swojego jednego kandydata na rekto-
ra. W pi¹tek 14.03.2008 odby³o siê spotkanie uczelnianych elek-
torów WILiŒ, w którym uczestniczyli tak¿e elektorzy studenccy
i wszyscy trzej zg³oszeni kandydaci na Rektora PG. Po krótkiej
prezentacji programów odby³a siê dyskusja, a nastêpnie tajne g³o-
sowanie. W g³osowaniu tym zosta³em wytypowany jako wydzia-
³owy kandydat na Rektora PG (otrzyma³em 8 g³osów, prof. Szym-
kiewicz – 2 g³osy, i prof. Sikora – 1 g³os). Przy tak zdecydowa-
nym poparciu jestem gotowy wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ
nie tylko za swój Wydzia³, ale tak¿e za ca³¹ Politechnikê Gdañsk¹.

Kim jestem

Urodzi³em siê 11 stycznia 1966 roku w Gdañsku. Moim ojcem
by³ prof. Piotr Wilde, cz³onek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
Ukoñczy³em IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gdañsku. Pomyœlnie
zdawszy egzaminy wstêpne, zosta³em studentem Wydzia³u Budow-
nictwa L¹dowego Politechniki Gdañskiej. Po ukoñczeniu studiów
pozosta³em na uczelni jako asystent w Katedrze Mechaniki Budow-
li. W roku 1991 studiowa³em jeden semestr na uczelni amerykañ-

Program wyborczy Krzysztofa Wildego

skiej w Pensylwanii, gdzie szlifowa³em kwalifikacje i zda³em egza-
miny m.in. z takich przedmiotów, jak: Principles of Management
(Zasady zarz¹dzania) i Advertising (Reklama).

W roku 1992 uzyska³em stypendium rz¹du Japonii i wyjecha-
³em na studia doktoranckie na Uniwersytecie Tokijskim. Tytu³
doktora nauk technicznych uzyska³em w roku 1995, broni¹c
pracy pod tytu³em: Aerodynamic control of long span bridges by
active surfaces (Sterowanie flatterem mostów du¿ej rozpiêtoœci
przez dodatkowe aktywne stateczniki). W kolejnych latach praco-
wa³em jako asystent, adiunkt i profesor na Uniwersytecie Tokij-
skim, gdzie oprócz prowadzenia dzia³alnoœci naukowej by³em
sekretarzem biura wspó³pracy z zagranic¹, odpowiedzialnym za
umowy miêdzynarodowe i wymianê studenck¹. Z tamtego okre-
su pozosta³y mi przyjaŸnie, dziêki którym studenci z Japonii
przyje¿d¿aj¹ na nasz¹ uczelniê, a tak¿e sympatia do sumo.

W Japonii nauczy³em siê te¿, jak wielkie znacznie ma praca w
zespole i jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ poprzez wspó³dzia³anie. Rozs¹-
dek narodu i tradycja ludzi, wœród których ¿y³em przez blisko sie-
dem lat, utwierdzi³y mnie w wyniesionym z domu rodzinnego prze-
konaniu, ¿e nie tylko prywatnie, ale tak¿e w pracy zawodowej nale-
¿y dbaæ o finanse i sprzêt, a nade wszystko o drugiego cz³owieka.

Po powrocie na macierzyst¹ uczelniê, przygotowa³em i z³o-
¿y³em do druku pracê pod tytu³em: Passive aerodynamic con-
trol of wind induced instabilities in long span bridges (Pasyw-
ne sterowanie flatterem i dywergencj¹ mostów du¿ej rozpiêto-
œci), która obok wielu publikacji by³a istotnym elementem prze-
wodu habilitacyjnego. Mój trud zosta³ nagrodzony wyró¿nie-
niem Rady Wydzia³u, a tak¿e nagrod¹ Prezesa Rady Ministrów
RP, któr¹ osobiœcie odebra³em z r¹k prof. Marka Belki.



1818181818

Nr 3/2008Nr 3/2008Nr 3/2008Nr 3/2008Nr 3/2008

Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012Programy wyborcze kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2008–2012

Czym siê zajmujê

Wczeœniej wymienione kierunki kszta³cenia i rozwoju nauko-
wego odnajdujê w moim macierzystym budownictwie. Bêd¹c
w Japonii, zajmowa³em siê automatycznym sterowaniem op³ywu
powietrza i jego interakcj¹ z konstrukcjami mostowymi, gdzie ³¹czy-
³y siê problemy in¿ynierii materia³owej, automatyki, informatyki
i zarz¹dzania systemami. Aktualnie zajmujê siê diagnostyk¹ kon-
strukcji in¿ynierskich na bazie drgañ niskiej i wysokiej czêstotli-
woœci. Jestem wspó³twórc¹ projektu badawczego, znajduj¹cego
siê na liœcie indykatywnej w Programie Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka 2007–2013, na kwotê ponad 60 milionów z³otych.
W projekcie tym pe³niê funkcjê koordynatora pakietu tematyczne-
go, zwi¹zanego z bezpieczeñstwem i trwa³oœci¹ elementów kon-
strukcyjnych z innowacyjnych materia³ów. W partnerstwie z prof.
Henrykiem Krawczykiem zajmujê siê organizowaniem projektu Cen-
trum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych, mamy w planie pozy-
skanie znacznych œrodków unijnych na inwestycje w ramach Poli-
techniki Gdañskiej. Jestem inicjatorem projektu o roboczym tytu-
le Termomodernizacja Parku Akademickiego Trójmiasta, nad któ-
rym pracujemy wraz z w³adzami innych trójmiejskich uczelni.

Najwiêcej czasu poœwiêcam jednak na obowi¹zki dziekañ-
skie. Drzwi do mojego gabinetu w³aœciwie nie zamykaj¹ siê
i spêdzam w nim co najmniej trzy dni w tygodniu. W domu

W latach 2003–2004 prof. Ryszard Krystek, ówczesny dzie-
kan mojego Wydzia³u, powierzy³ mi funkcjê prodziekana ds.
kszta³cenia. Liczne godziny spêdzone na spotkaniach ze stu-
dentami w „pokoju zwierzeñ”, szczególnie po sesji, nauczy³y
mnie, ¿e nie tylko z samej nauki sk³ada siê ¿ycie studenckie.
Czasem czu³em siê bardziej jak przyjaciel, a nie prodziekan, choæ
nie zawsze mog³em jak przyjaciel pomóc.

Zaufanie mojego dziekana przekona³o mnie do podjêcia siê
misji jednoczenia wydzia³ów Budownictwa Wodnego i In¿ynie-
rii Œrodowiska oraz In¿ynierii L¹dowej. Bez wsparcia prof. Kryst-
ka na pewno bym siê tego nie podj¹³. W 2004 roku obj¹³em
funkcjê dziekana, któr¹ sprawujê do dziœ.

Przez ca³y ten czas nie zaniedbywa³em dzia³alnoœci nauko-
wej. Wypromowa³em dwóch doktorów, z których pierwszy zo-
sta³ wyró¿niony przez Radê Wydzia³u, a tak¿e otrzyma³ nagrodê
Prezesa Rady Ministrów. Prace doktorskie dwu kolejnych dok-
torantów s¹ aktualnie recenzowane, obrony planowane s¹
na maj 2008. W styczniu bie¿¹cego roku zosta³ wydany skrypt,
którego jestem wspó³autorem, do mojego przedmiotu wyk³a-
dowego Dynamika budowli. Jako podsumowanie piêciu ostat-
nich lat mojej pracy naukowej, napisa³em ksi¹¿kê pod tytu³em:
Modal Diagnostics of Civil Engineering Structures (Diagnosty-
ka konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem testów dynamicz-
nych i analizy modalnej). Pozwoli³o mi to na z³o¿enie wniosku
o nadanie tytu³u profesora.

11.1995–03.1996 Asystent, adiunkt i professor
(Associate Professor), Uniwersytet
Tokijski, Katedra Mostów
i Konstrukcji Budowlanych

05.1999– Adiunkt/profesor nadzw. PG,
Politechnika Gdañska,
Katedra Mechaniki Budowli

10.2003–09.2004 Prodziekan ds. kszta³cenia, WILiŒ PG
10.2004– Dziekan WILiŒ

Przynale¿noœæ (wybrane organzacje):
1999 – Cz³onek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej

i Stosowanej
2001 – Cz³onek Zwi¹zku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej
2003 – Cz³onek Sekcji Mechaniki Konstrukcji Komitetu In¿ynierii

L¹dowej i Wodnej PAN oraz Sekcji Konstrukcji Hydrotech-
nicznych (od 2007)

2007 – Cz³onek Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN

Stypendia, granty:
1992–1995 Stypendium Monbusho Rz¹du Japoñskiego
1995–1997 Grant Monbusho Rz¹du Japoñskiego, Active and

Semi-active control of wind-induced flutter in long-
span bridges,

1997–1998 Grant Monbusho Rz¹du Japoñskiego, Application of
shape memory alloy to improve the seismic perfor-
mance of bridges, kierownik projektu

2000–2001 Grant KBN nr 7T07A 011 18, Flatter mostów wisz¹-
cych i jego stabilizacja za pomoc¹ metod aerodyna-
micznych, kierownik projektu

2006–2009 Grant MNiSW nr 506 065 31/3149, Wielopoziomo-
wy system detekcji uszkodzeñ w du¿ych obiektach
infrastrukturalnych, kierownik projektu

Nagrody (wybrane):
2004 Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za pracê habi-

litacyjn¹ (odebrana z r¹k prof. M. Belki).

Data, miejsce urodzenia: 11.01.1966, Gdañsk
Stan cywilny:                ¿onaty, troje dzieci

Wykszta³cenie:
09.1978–06.1980 Szko³a Podstawowa nr 35 w Gdañsku
09.1980–05.1984 Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 9

w Gdañsku
10.1984–10.1989 Politechnika Gdañska, Wydzia³ Bu-

downictwa L¹dowego, mgr in¿.
01.1991–06.1991 Mount Aloysius Junior College,

Pennsylvania, USA
10.1992–09.1995 Uniwersytet Tokijski, Japonia, Wydzia³

Budownictwa L¹dowego,
studia  doktoranckie, Ph.D.

06.11.2002 Kolokwium habilitacyjne
18.03.2008 Z³o¿enie wniosku o tytu³ profesora

Przebieg pracy zawodowej:
02.1990-09.1992 Asystent, Politechnika Gdañska,

Katedra Mechaniki Budowli
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na poddaszu te¿ mam swój gabinet, w którym planowa³em po-
œwiêcaæ siê pracy naukowej. Jednak muszê j¹ przesuwaæ na
póŸne godziny nocne, bo nawet w domu jestem te¿ dziekanem,
choæ tylko na telefon. Moja ukochana ¿ona Anita wybacza mi
jednak to wszystko, poniewa¿ jestem szczêœliwym ojcem nie
tylko trójki naszych dzieci, ale tak¿e po³¹czonych Wydzia³ów.
Anita ma nadziejê, ¿e nasze dzieci, podobnie jak mój Wydzia³,
te¿ bêd¹ bardzo bogate i pierwszej kategorii (niekoniecznie w
klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego).

O czym marzê

Moim najwiêkszym pragnieniem nauczyciela akademickie-
go i gdañszczanina jest to, aby Trójmiasto sta³o siê w najbli¿-
szej przysz³oœci najsilniejszym oœrodkiem uniwersyteckim
w Polsce. W rozmowach z prezydentami naszych miast wielo-
krotnie zgadzaliœmy siê, ¿e mamy ogromny potencja³, a ¿ycia
miêdzy morzem i zielonymi wzgórzami morenowymi zazdroœci
nam ca³a Polska. Naturalny jest fakt, ¿e Politechnika Gdañska
powinna odgrywaæ czo³ow¹ rolê w tym przedsiêwziêciu.

Marzy mi siê Politechnika silna i du¿a, z trzydziestoma tysi¹-
cami studentów. Powinniœmy prowadziæ liczne kierunki i spe-
cjalnoœci, tak¿e interdyscyplinarne, na przyk³ad: specjalnoœci
ukierunkowane na szerokie powi¹zanie fizyki i matematyki
z ekonomi¹ i zarz¹dzaniem, a tak¿e programowaniem informa-
tycznym. Widzê wielk¹ przysz³oœæ dla takich kierunków, jak
in¿ynieria mechaniczno-medyczna, biotechnologia, mechatro-
nika, nanotechnologia, a tak¿e bli¿sze mi gospodarka przestrzen-
na i konserwacja zabytków. Bardzo wa¿ne jest tak¿e kszta³cenie
specjalistów w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii czy te¿
¿aglowego wspomagania napêdu statków. Jestem pasjonatem
badañ naukowych, zwi¹zanych z zastosowaniem najnowszych
technologii informatycznych, które s¹ obecnie podstaw¹
nowoczesnej in¿ynierii. Tylko takie podejœcie do kszta³cenia
i nauki pozwali nam, jako pracownikom Politechniki Gdañskiej,
spokojnie patrzeæ w przysz³oœæ.

Studenci s¹ sol¹ Politechniki

Moim zdaniem dydaktyka na uczelni jest wa¿niejsza od pra-
cy naukowej. Choæ ta pierwsza bez drugiej istnieæ nie mo¿e.
Wszyscy jednak wiemy, ¿e oprócz wyk³adów, æwiczeñ i innych
zajêæ, w salach Politechniki konieczne jest maksymalne u³atwie-
nie studentom dostêpu do materia³ów dydaktycznych. Na WILiŒ
stworzyliœmy w tym celu serwis internetowy OKNO (Oœrodek
Kszta³cenia na Odleg³oœæ). Za jego pomoc¹ udostêpniane s¹
materia³y dydaktyczne, a wyk³adowcy komunikuj¹ siê ze swo-
imi studentami. Co ciekawe, redaktorami serwisu s¹ przede
wszystkim studenci WILiŒ. W OKNIE aktualnie znajduje siê 281
kursów przedmiotów. Serwis ma 3307 zarejestrowanych u¿yt-
kowników, a liczba dziennych logowañ dochodzi do 4000. Tak-
¿e nasza wydzia³owa strona internetowa redagowana jest
w znacznej mierze przez studentów. Dbaj¹c o ³atwoœæ dostêpu
studentów do Internetu, zainstalowaliœmy przed dziekanatem
ogólnodostêpne komputery, a w naszym g³ównym budynku
Hydro – sieæ bezprzewodow¹. Za mojej kadencji dziekañskiej
uruchomiliœmy studencki serwer pocztowy. Ka¿dy student ma
swoje konto e-mail w domenie wilis.pg.gda.pl.

Moim zdaniem czas studiów to jeden z najpiêkniejszych okre-
sów ¿ycia. Dumny jestem, kiedy widzê aktywnoœæ m³odych ludzi,

którzy potrafi¹ ³¹czyæ naukê ze swoimi pasjami. Nasi studenci zor-
ganizowali wiele ciekawych imprez, w tym zbiórki i licytacjê na rzecz
dzieci z domów dziecka. Przy okazji dnia sportu zorganizowali dla
nich specjalne zawody. Ucz¹c siê, umiej¹ siê bawiæ, jak na przyk³ad
na ostatnio zorganizowanym na WILiŒ ogólnopolskim konkursie
budowania mostów z papieru. Uwa¿am, ¿e recept¹ na udane i dy-
namiczne ¿ycie studenckie jest zasada: po prostu nie przeszkadzaæ.
Mam zwyczaj konsultowania spraw zwi¹zanych z ¿yciem studenc-
kim z przedstawicielami studentów. Gdybym tylko móg³, to w³a-
œnie studenta uczyni³bym prodziekanem, licz¹c na to, ¿e w przy-
sz³oœci zostanie co najmniej prezydentem Gdañska.

Jak pragnê zrealizowaæ marzenia

Kluczem do realizacji wszelkich planów s¹ zespo³y ludzkie,
które mog¹ je wcieliæ w ¿ycie. W nowych czasach silnej konku-
rencji, globalizacji i Internetu mamy nowe wyzwania. Zbudo-
wanie silnej dydaktycznie uczelni wymaga niebywa³ej energii,
wielkiej pracy i niegasn¹cego zapa³u. Kiedy ostatnio prowadzi-
³em rozmowy z prodziekanem ds. kszta³cenia z Wydzia³u Zarz¹-
dzania i Ekonomii, wspólnie doszliœmy do wniosku, ¿e w naj-
bli¿szej przysz³oœci nale¿y skoncentrowaæ siê na jakoœci kszta³-
cenia i rozbudowie infrastruktury dydaktycznej. Moim zdaniem,
dobrym krokiem w tym kierunku, oprócz masowej moderniza-
cji istniej¹cych sal, jest wybudowanie nowej biblioteki. Cieszê
siê bardzo, ¿e nasi studenci coraz sprawniej pos³uguj¹ siê jêzy-
kami obcymi, nawet moim ulubionym jêzykiem japoñskim. Tak
jak mawia³ mój tata: „na jêzykach nie mo¿na oszczêdzaæ”. Boli
mnie bardzo brak infrastruktury sportowej na naszej uczelni.
Jako cz³onek zarz¹du AZS pracujê nad tym, aby zmieniæ ten
stan rzeczy i jeszcze przed Euro 2012 wybudowaæ obiekty z
prawdziwego zdarzenia.

Moje doœwiadczenie w pozyskiwaniu unijnych œrodków fi-
nansowych (w tym roku WILiŒ wyda ponad 11 mln z³otych z
funduszy ZPORR wy³¹cznie na infrastrukturê dydaktyczn¹) mo¿e
byæ przydatne dla ca³ej uczelni i przyczyniæ siê tak¿e do dyna-
micznego rozwoju naukowego wszystkich wydzia³ów. Na Wy-
dziale mamy tak¿e bardzo dobre kontakty z przemys³em, œwia-
dectwem tego niech bêdzie fakt, ¿e z tego tytu³u z WILiŒ wp³y-
wa do kasy Politechniki najwiêcej pieniêdzy. Uda³o nam siê
wywalczyæ to, i¿ firmy partnerskie masowo oferuj¹ stypendia
dla naszych studentów, a tak¿e wspieraj¹ finansowo ¿ycie stu-
denckie.

Sprawna uczelnia to sprawna administracja. Bez systemu ad-
ministracyjnego nigdy nie powsta³yby egipskie piramidy. Kiedy
na naszym Wydziale zrobiliœmy ankietê oceny pracy administra-
cji, okaza³o siê, ¿e mamy bardzo dobrych fachowców, a niedo-
skona³oœci tkwi³y w s³abej komunikacji miêdzyludzkiej, braku od-
powiedniego systemu motywacyjnego i imprez integracyjnych.
Moim zdaniem, ca³a administracja Politechniki wymaga wspar-
cia finansowego, usprzêtowienia, a tak¿e dofinansowania syste-
mu szkoleñ i podnoszenia kwalifikacji. Sprawdzi³em to ju¿ na swo-
im Wydziale. Wielkim udogodnieniem bêdzie tak¿e wprowadze-
nie elektronicznego systemu zarz¹dzania dokumentami i mieniem,
a tak¿e sprawami zwi¹zanymi z dydaktyk¹.

Siln¹ Politechnikê zbuduj¹ tylko silne wydzia³y. Uwa¿am, ¿e
najsilniejszym nie wolno przeszkadzaæ, a tych, którzy s¹ na œcie¿-
ce rozwoju, nale¿y zdecydowanie wspomóc.

Jestem gotowy oddaæ swój czas oraz umiejêtnoœci i praco-
waæ z poœwiêceniem w s³u¿bie dla dobra naszej Alma Mater.


