KARTA MONITOROWANIA ZADAŃ – STRATEGIA HR4R PG
Self-monitoring card – GUT HR4R Strategy
Numer zadania:
Number of task:

Wynik ankiety 2016

Numer obszaru:

39

Number of area:
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Result of survey in 2016

Treść zadania:
Task content:
Działania promujące kobiety na każdym szczeblu rozwoju kadry.
Actions promoting women at all levels.

Planowana data realizacji:
Planned date of implementation:

05.2017-12.2019

Osoba/ jednostka odpowiedzialna za realizację zadania:
Person/ unit responsible for realisation of task:

Prorektor ds. Nauki
Vice-Rector for Scientific Research
Prorektor ds. Organizacji
Vice-Rector for Organisation
Dziekani Wydziałów
Deans of Faculties

Dodatkowe uwagi:
Additional comments:

Zadanie zrealizowane w zmienionej koncepcji. Szczegóły w poniższych tabelach.
Task completed in a changed form. Details in the tables below.
Politechnika Gdańska poddała również swoje działania na rzecz promocji kobiet ocenie
międzynarodowej biorąc udział w pierwszej edycji rankingu Times Higher Education
University Impact Ranking, który bada uczelnie pod kątem Celów Zrównoważonego Rozwju
opracowanych przez ONZ.
Gdańsk University of Technology also subjected its activities regarding the promotion of
women to international evaluation by taking part in the first edition of the Times Higher
Education University Impact Ranking, which examines universities in terms of the
Sustainable Development Goals developed by the United Nations.

WSKAŹNIK REALIZACJI
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EVIDENCE

DATE OF
REALISATION

Zorganizowanie otwartego
seminarium/dnia „Kobiety
sukcesu”.
Organisation of an open
seminar / day "Women of
success".

Ze względu na fakt, że Politechnika Gdańska była
partnerem akademickim Perspektywy Women in Tech
Summit 2018 zrezygnowano z realizacji oddzielnego
semianrium na terenie kampusu Uczelni.
Kongres stanowił pierwsze tego typu wydarzenie w
Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej
adresowane do studentek kierunków informatycznych,
profesjonalistek z firm technologicznych, badaczek i
innowatorek. Wzięła w nim udział rekordowa liczba
uczestniczek z Polski i Unii Europejskiej, a także z
Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu i
Tadżykistanu.
W spotkaniu uczestniczyły m.in. Mariya Gabriel,
komisarz UE do spraw gospodarki cyfrowej i
społeczeństwa, Georgette Mosbacher, ambasador USA
w Polsce oraz Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji.
Wśród wystawców znaleźli się najważniejsi
przedstawiciele sektora nowoczesnych technologii,
firmy rekrutacyjne oraz uczelnie techniczne.

27-28.11.2018 r.
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Due to the fact that Gdańsk University of Technology
was an academic partner of Perspektywy Women in
Tech Summit 2018, a separate seminar on the campus
of the University was abandoned.
The congress was the first event of this type in Central
and Eastern Europe and Central Asia addressed to IT
students, professionals from technology companies,
researchers and innovators. It was attended by a record
number of participants from Poland and the European
Union, as well as from Ukraine, Belarus, Russia,
Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan.
The meeting was attended by Mariya Gabriel - EU
Commissioner for Digital Economy and Society,
Georgette Mosbacher - US Ambassador to Poland and
Wanda Buk - Deputy Minister of Digitisation.
Among the exhibitors were the most important
representatives of the modern technology sector,
recruitment companies and technical universities.
https://www.womenintechsummit.pl/pl/
https://pg.edu.pl/aktualnosci//asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnikagdanska-partnerem-perspektywy-women-in-techsummit

Podjęte działania pozaplanowe:
Unscheduled actions taken:

OPIS DZIAŁANIA

DOWÓD

DATA REALIZACJI

DESCRIPTION OF ACTION

EVIDENCE

DATE OF
REALISATION
05-28.03.2018 r.

Organizacja warsztatów dla
kobiet – rozwój zawodowy
Organisation of workshops for
women - professional
development

Promowanie rozwiązań
wspierających młode matki w
świecie nauki
Promoting solutions supporting
young mothers in the world of
science

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
był partnerem projektu „ Marzec na obcasach”,
organizowanego przez Centrum Informacji Planowania
Kariery Zawodowej w Gdańsku, który stanowił cykl
bezpłatnych warsztatów i spotkań dla kobiet, o
kobietach i z kobietami.
The Faculty of Management and Economics of Gdańsk
University of Technology was a partner in the ‘March on
heels’ project, organised by the Career Planning Centre
for Career Information in Gdańsk, which was part of a
cycle of free workshops and meetings for women.
https://zie.pg.edu.pl/sg-aktualnosci//asset_publisher/Ll5DOqky64oS/content/zapraszamyna-szkolenia-z-cyklu-%E2%80%9Emarzec-naobcasach%E2%80%9
Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej został powołany
do Rady Młodych Naukowców, zespołu doradczego
ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przedstawicielka
naszej uczelni w RMN chce promować m.in.
rozwiązania wspierające młode matki w świecie nauki.
Do postulatów proponowanych przez Panią doktor
należą m.in. wprowadzenie możliwości wnioskowania o
obniżenie pensum dydaktycznego na okres 12-18
miesięcy dla młodych matek na stanowisku naukowodydaktycznym po powrocie z urlopu macierzyńskiego,
co pozwoliłoby na swobodny powrót do pracy
naukowej, która jest niezbędna do habilitacji, a także
zwiększanie bazy pieniężnej na budowę
przyuczelnianych żłobków i przedszkoli, które ułatwią
młodym rodzicom powrót do pracy naukowej i
dydaktycznej.

03.2018 r.

A representative of Gdańsk University of Technology
was appointed to the Council of Young Scientists, the
advisory team of the Minister of Science and Higher
Education. A representative of our university at the
Council of Young Scientists wants to promote, among
others, supporting young mothers in the world of
science.
The postulates proposed by the GUT representative
include: introducing the possibility to reduce teaching
loads for 12-18 months for young mothers who hold
teaching and research positions after returning from
maternity leave, which would allow for an easy return to
the academic work that is necessary for habilitation, as
well as increasing the funding to build universityaffiliated nurseries and kindergartens, which would
make it easier for young parents to return to research
and didactic work.
https://pg.edu.pl/aktualnosci//asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnikagdanska-ma-przedstawiciela-w-radzie-mlodychnaukowcow

Potwierdzenie wykonania zadań przez osobę odpowiedzialną:
Confirmation of task completion by person responsible:

Realizacja wskaźników: TAK
Completion of indicators:

YES

X

NIE
NO

CZĘŚCIOWO
PARTLY

W TOKU
IN PROGRESS

prof. Janusz Smulko, Vice-Rector for Scientific Research
prof. Janusz Cieśliński, Vice-Rector for Organisation
podpis osoby odpowiedzialnej
signature of person responsible

____________________________________________________________________________________
Ocena Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca
i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG
Evaluation by the Team responsible for the Monitoring of the Implementation of the Principles of the
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at Gdańsk
University of Technology

Działania skuteczne:

TAK

Effective actions:

YES

X

NIE

W TOKU

NO

IN PROGRESS

Dalsze zalecenia:
Further recommendations:

Z uwagi na istotne znaczenie zadania zaleca się modyfikację treści wskaźników i powtórzenie
(kontynuację) zadania w planie działań w ramach Strategii HR4R PG na lata 2019-2022.
Due to the importance of the task, it is recommended that the contents of the indicators should be modified and that
the task be repeated (continued) in the action plan in GUT HR4R Strategy for 2019-2022.

prof. Janusz Smulko, Vice-Rector for Scientific Research
podpis Przewodniczącego Zespołu
signature of Chairperson

