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Sprawozdanie z działalności 

Uczelnianych Zespołów ds. wdrożenia i monitorowania wdrożenia zasad 
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji 
Pracowników Naukowych na PG w okresie 01.2020 – 12.2020 r. 

 

1. Podjęte działania Zespołów i członków Zespołów w zakresie wdrażania zasad Karty i Kodeksu: 

 liczne spotkania zespołów roboczych spośród członków Uczelnianych Zespołów ds. 
Wdrażania i Monitorowania oraz spotkania innych grup roboczych, na które byli zapraszani 
członkowie obu Zespołów, 

 opracowano i wdrożono wiele zmian w regulacjach prawnych Uczelni (wyszczególnione 
w punkcie 3), 

 wprowadzono liczne usprawnienia z zakresu Karty i Kodeksu do systemu IT Uczelni „Moja 
PG” (wyszczególnione w punkcie 2), 

 przyjęto do analizy i optymalizacji niektóre procesy organizacyjno-zarządcze w projekcie 
POWER 3.5 (wyszczególnione w punkcie 2). 

2. Podjęte działania Uczelni w zakresie wdrażania zasad Karty i Kodeksu: 

1) wprowadzono zmiany organizacyjne na PG, 

2) wprowadzono liczne uregulowania prawne dotyczące realizacji zaleceń Karty i Kodeksu 
(wyszczególnione w punkcie 3), 

3) zorganizowano cykl seminariów nowo powstałych centrów badawczych PG, powołanych 
w ramach programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: 

 27.01.2020 r. – seminarium Centrum „EkoTech”  
(https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-01/seminarium-centrum-badawczego-ekotech),  

 31.01.2020 r. – seminarium Centrum Materiałów Przyszłości 

(https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-02/za-nami-pierwsze-seminarium-nowo-powolanego-
centrum-materialow-przyszlosci-pg)  

 19.02.2020 r. – seminarium Centrum Technologii Cyfrowych 

(https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-147) 

4) podjęto różne działania bezpośrednie i pośrednie na rzecz naukowców: 

 szkolenia i inne aktywności do podniesienia kompetencji kadry akademickiej 

Lp. Termin Przykład działania 

1)  02.2020 Przeprowadzenie szkoleń dot. Planu zarządzania danymi na 
podstawie wytycznych NCN w ramach działalności Centrum 
Kompetencji Otwartej Nauki dla pracowników poszczególnych 
wydziałów PG. Szkolenie dla wnioskodawców starających się o 
finansowanie z programów NCN i NCBiR (programy: ETIUDA 8, 
SONATINA 4, LIDER XI, TANGO IV, TECHMATSTRATEG III"). 

2)  01-12.2020 

Realizacja 
w trybie ciągłym 

 

Szkolenia i konsultacje dla naukowców, organizowane przez Centrum 
Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG na tematy: 

 Łączenie kont ORCID i PBN, 

 "Plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN"- 
Wykorzystanie portali OUP, 

 Scientific databases and information skills for doctoral students 
(https://pg.edu.pl/dsn/zim-2019/2020) 

3)  01-12.2020 

Realizacja 
w trybie ciągłym 

 

Szkolenia dla naukowców w ramach projektu “Zintegrowany Program 
Rozwoju Politechniki Gdańskiej” POWER 3.5: 

 Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, 
multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych,  

 Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia 
webinariów i spotkań on-line „ClickMeeting”. 

https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-01/seminarium-centrum-badawczego-ekotech
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-02/za-nami-pierwsze-seminarium-nowo-powolanego-centrum-materialow-przyszlosci-pg
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-02/za-nami-pierwsze-seminarium-nowo-powolanego-centrum-materialow-przyszlosci-pg
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-147
https://pg.edu.pl/dsn/zim-2019/2020
https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia
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Lp. Termin Przykład działania 

4)  05.2020 Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli chcących podnosić swoje 
kompetencje w dziedzinie algorytmiki i programowania. W projekcie 
Centrum Mistrzostwa Informatycznego PG jest jedną z pięciu uczelni 
technicznych w Polsce biorących udział. 

5)  05.2020 Szkolenie on-line dla wnioskodawców organizowane przez Narodowe 
Centrum Nauki. Szkolenie obejmowało ofertę konkursową NCN, 
ograniczenia w składaniu wniosków, opis dokumentacji konkursowej, 
opis procesu oceny, konstrukcje wniosku i rozliczenie projektu. 

Webinar "Szkolenie dla Wnioskodawców - Narodowe Centrum Nauki" 
- Zakończono (clickmeeting.com) 

6)  02-12.2020 Szkolenia online (EBSCO) dotyczące m.in. bazy EBSCO, korzystania 
z bazy Academic Research Source. 

https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-
/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/lutowe-szkolenia-online-od-
firmy-ebsco  

7)  03.2020, 

09.2020 

Szkolenia online organizowane przez firmę Clarivate Analytics. Celem 
szkoleń była prezentacja narzędzi: Web of Science i InCites oraz 
pokazanie ich praktycznego zastosowania w działalności naukowej. 

Marcowe szkolenia online od Clarivate Analytics - Aktualności - 
Biblioteka Politechniki Gdańskiej (pg.edu.pl) 

8)  11-12.2020 Cykl cotygodniowych webinariów metodycznych dla pracowników 
uczelni, prowadzonych przez powstające Centrum Nowoczesnej 
Edukacji Politechniki Gdańskiej.  

Jak utrzymać zaangażowanie studentów online? | Politechnika 
Gdańska (pg.edu.pl) 

 

 publikowanie informacji o wynikach prac naukowych, współpracy, nagrodach, uzyskanym 
dofinansowaniu oraz podjęte działania na rzecz promowania osiągnięć naukowych PG 
i aktywności kobiet 

Lp. Termin Przykład działania 

1)   01-12.2020 56-ciu naukowców z Politechniki Gdańskiej znalazło się w strukturach 
Polskiej Akademii Nauk po wyborach do Komitetów Naukowych na 
czteroletnią kadencję 2020–2023. 

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w strukturach Polskiej Akademii 
Nauk - Aktualności - Politechnika Gdańska (pg.edu.pl) 

2)  04.2020 Profesor Piotr Lorens z Wydziału Architektury PG, został powołany do 
grona ekspertów planowania przestrzennego przy Ministerstwie 
Rozwoju. 

3)  04.2020 Dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG został wybrany do komitetu 
sterującego ARTEMIS Industry Association – jednej z najprężniej 
działających organizacji przemysłu europejskiego. Stowarzyszenie 
ARTEMIS-IA skupia najważniejsze firmy i instytucje z obszaru Unii 
Europejskiej współdziałające w obszarze systemów inteligentnych, 
m.in. systemów wbudowanych, platform cyfrowych i internetu rzeczy. 
Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej w komitecie sterującym 
ARTEMIS Industry Association - Aktualności - Politechnika Gdańska 
(pg.edu.pl) 

4)  05.2020 Naukowcy z PG otrzymali grant w konkursie Narodowego Centrum 
Nauki (NCN) „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania 
COVID-19” na opracowanie elektronicznego systemu do badania 
wirusa SARS. Dofinansowanie projektu naukowców z PG wyniosło 
536 400 zł. 

5)  05.2020 W ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18 i SONATA 15 
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki Piętnaście projektów 
naukowców z PG otrzymało finansowanie. Naukowcy pozyskali na 
realizację projektów badawczych łącznie ponad 6,2 mln zł.  

Ponad 6,2 mln zł na projekty naukowców PG - Aktualności - 
Politechnika Gdańska 

https://ncn.clickmeeting.com/392439295/ended
https://ncn.clickmeeting.com/392439295/ended
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/lutowe-szkolenia-online-od-firmy-ebsco
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/lutowe-szkolenia-online-od-firmy-ebsco
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/lutowe-szkolenia-online-od-firmy-ebsco
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/marcowe-szkolenia-online-od-clarivate-analytics
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/marcowe-szkolenia-online-od-clarivate-analytics
https://pg.edu.pl/wydarzenia/jak-utrzymac-zaangazowanie-studentow-online
https://pg.edu.pl/wydarzenia/jak-utrzymac-zaangazowanie-studentow-online
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/naukowcy-z-politechniki-gdanskiej-w-strukturach-polskiej-akademii-nauk?p_p_auth=uOFdWL8x&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DuOFdWL8x%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/naukowcy-z-politechniki-gdanskiej-w-strukturach-polskiej-akademii-nauk?p_p_auth=uOFdWL8x&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DuOFdWL8x%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/przedstawiciel-politechniki-gdanskiej-w-komitecie-sterujacym-artemis-industry-association?p_p_auth=SK8gtRbG&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DSK8gtRbG%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTabPortlet__column-1_1%26p_p_col_count%3D2
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/przedstawiciel-politechniki-gdanskiej-w-komitecie-sterujacym-artemis-industry-association?p_p_auth=SK8gtRbG&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DSK8gtRbG%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTabPortlet__column-1_1%26p_p_col_count%3D2
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/przedstawiciel-politechniki-gdanskiej-w-komitecie-sterujacym-artemis-industry-association?p_p_auth=SK8gtRbG&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DSK8gtRbG%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTabPortlet__column-1_1%26p_p_col_count%3D2
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/ponad-6-2-mln-zl-na-projekty-naukowcow-pg?p_p_auth=oPcNrS4E&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DoPcNrS4E%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/ponad-6-2-mln-zl-na-projekty-naukowcow-pg?p_p_auth=oPcNrS4E&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DoPcNrS4E%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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Lp. Termin Przykład działania 

6)  06.2020 Dwóch naukowców z PG: Robert Bogdanowicz (WETI) i dr inż. 
Aleksander Hejna (WCh) zostało laureatami tegorocznej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju w kategorii „ Naukowiec Przyszłości”. Polska 
Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest wyrazem uznania dla autorów 
innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji 
podnoszących standard życia. 

Forum Inteligentnego Rozwoju - Odkrywamy to, co niewidzialne - 
Uniejów (irforum.pl) 

7)  06.2020 Dr inż. Miłosz Wieczór (WCh) otrzymał stypendium Fundacji Nauki 
Polskiej w programie START. Naukowiec jest współautorem 16 
publikacji w czasopismach Listy Filadelfijskiej (m.in. Nucleic Acids 
Research, Journal of the American Chemical Society), cytowanych 
łącznie 132 razy (wg Google Scholar). 

Naukowiec z PG wśród najzdolniejszych młodych uczonych w kraju - 
Aktualności - Politechnika Gdańska 

8)  06.2020 Kapituła Nagrody im. dr. Pawła Stępki przyznała dr. hab. Janowi 
Kreftowi, prof. PG (WZiE) nagrodę za najlepsze wydawnictwo 
naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych za 
pracę pt.: „Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka” 
opublikowaną w 2019 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - Władza algorytmów 
(wuj.pl) 

9)  07.2020 Politechnika Gdańska wraz z Politechniką Łódzką udzieliły licencji na 
wspólny wynalazek z zakresu biotechnologii. 

Politechnika Gdańska wraz z Politechniką Łódzką udzieliły licencji na 
wspólny wynalazek z zakresu biotechnologii - Aktualności - 
Politechnika Gdańska (pg.edu.pl) 

10)  09.2020 Nadano prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Czyżewskiemu (WETI) tytuł 
Osobowość Politechniki Gdańskiej 2020. 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/prof-andrzej-czyzewski-z-
nagroda-osobowosc-roku-2020-ludziepg  

11)  10.2020 Wręczone zostały wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe: 

 Złoty Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej dla Mieczysława 
Struka, marszałka województwa pomorskiego, 

 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w pracy 
naukowej i działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju szkolnictwa 
technicznego otrzymał prof. Henryk Krawczyk, rektor PG w l. 2008–
2016; 

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi 
w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej otrzymał dr inż. 
Tadeusz Jerzy Szymański. 

12)  10.2020 Naukowcy i studenci z PG opracowali system TITAN (Technology In 
Tumor ANalysis) do rozpoznawania złośliwości guzów nerek. Dzięki 
niemu możliwa będzie dokładniejsza diagnoza, a także zmniejszenie 
liczby niepotrzebnych operacji narażających zdrowie i życie 
pacjentów. 

Skuteczniejsza walka z guzami nerek dzięki naukowcom i studentom 
PG | Politechnika Gdańska 

13)  10.2020 Prof. Lucyna Nyka, dziekan WA, została wybrana do rangi Fellow 
w organizacji the World Institute for Engineering and Technology 
Education (WIETE) z siedzibą w Melbourne, Australia. Status Fellow 
przyznano w uznaniu za „wybitny wkład w edukację inżynieryjno-
techniczną, wybitne osiągnięcia w globalizacji edukacji inżynierskiej 
oraz za szeroką działalność w instytucie”. 

Prof. Lucyna Nyka nagrodzona za osiągnięcia w globalizacji edukacji 
inżynierskiej | Politechnika Gdańska (pg.edu.pl) 

https://irforum.pl/
https://irforum.pl/
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/naukowiec-z-pg-wsrod-najzdolniejszych-mlodych-uczonych-w-kraju?p_p_auth=B60Nb8H0&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DB60Nb8H0%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/naukowiec-z-pg-wsrod-najzdolniejszych-mlodych-uczonych-w-kraju?p_p_auth=B60Nb8H0&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DB60Nb8H0%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://wuj.pl/ksiazka/wladza-algorytmow-u-zrodel-potegi-google-i-facebooka
https://wuj.pl/ksiazka/wladza-algorytmow-u-zrodel-potegi-google-i-facebooka
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnika-gdanska-wraz-z-politechnika-lodzka-udzielily-licencji-na-wspolny-wynalazek-z-zakresu-biotechnologii?redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnika-gdanska-wraz-z-politechnika-lodzka-udzielily-licencji-na-wspolny-wynalazek-z-zakresu-biotechnologii?redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnika-gdanska-wraz-z-politechnika-lodzka-udzielily-licencji-na-wspolny-wynalazek-z-zakresu-biotechnologii?redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/prof-andrzej-czyzewski-z-nagroda-osobowosc-roku-2020-ludziepg
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/prof-andrzej-czyzewski-z-nagroda-osobowosc-roku-2020-ludziepg
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/skuteczniejsza-walka-z-guzami-nerek-dzieki-naukowcom-i-studentom-pg
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/skuteczniejsza-walka-z-guzami-nerek-dzieki-naukowcom-i-studentom-pg
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/prof-lucyna-nyka-nagrodzona-za-osiagniecia-w-globalizacji-edukacji
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/prof-lucyna-nyka-nagrodzona-za-osiagniecia-w-globalizacji-edukacji
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Lp. Termin Przykład działania 

14)  10.2020 Dr inż. Krzysztof Żerdzicki z WILiŚ otrzymał nagrodę Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska, która po raz 
45. została przyznana młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia 
naukowe. 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/naukowiec-nagrodzony-za-
badania-nad-wytrzymaloscia-materialow  

15)  11.2020 PG otrzyma prawie 7 mln zł na 13 projektów badawczych dla polskich 
naukowców w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 

Ponad 487 mln zł na projekty badawcze dla polskich naukowców w 
konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 | Narodowe Centrum Nauki 
(ncn.gov.pl) 

16)  12.2020 Prof. Tomasz Klimczuk i doktorantka mgr inż. Karolina Górnicka 
z WFTiMS oraz Centrum Materiałów Przyszłości PG odkryli dwa nowe 
związki nieorganiczne wykazujące niekonwencjonalne 
nadprzewodnictwo. Każdy nowy nadprzewodnik to krok w kierunku 
znalezienia materiału, który zastosowany w praktyce może przyczynić 
się m.in. do większej ochrony środowiska i niższych rachunków 
za prąd. 

Nowe nadprzewodniki i publikacja w prestiżowym czasopiśmie | 
Politechnika Gdańska (pg.edu.pl) 

17)  12.2020 Sześć projektów z PG zostało zakwalifikowanych do finansowania w 
ramach konkursu Miniatura 4 organizowanego przez NCN. Łączna 
wartość zwycięskich projektów z PG wynosi prawie 290 tys. zł. 

Ostatnia lista rankingowa w konkursie MINIATURA 4 | Narodowe 
Centrum Nauki (ncn.gov.pl) 

18)  12.2020 Mgr inż. Luiza Leszkowska z Katedry Inżynierii Mikrofalowej 
i Antenowej WETI znalazła się w gronie TOP15 ekspertek w Polsce 
zajmujących się technologią 5G. To pierwsze tego typu ogólnopolskie 
zestawienie, przygotowane przez Fundację „Perspektywy”. 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/luiza-leszkowska-z-weti-na-
liscie-top-15-ekspertek-5g  

 

 inne działania na rzecz pracowników PG, w tym naukowców. 

Lp. Termin Przykład działania 

1)  01-12.2020 

Realizacja 
w trybie ciągłym 

 

Publikowanie informacji dotyczących Szkoły Doktorskiej na PG, w tym 
rekrutacji, programów kształcenia, finansowania oraz uregulowań 
prawnych. 

https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/aktualnosci  

2)  01-12.2020 

Realizacja 
w trybie ciągłym 

 

W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 
powstały nowe programy dla naukowców PG, dzięki którym m.in. 
naukowcy mogą starać się o dofinansowanie międzynarodowych 
konferencji naukowych i poprawę rozpoznawalności PG w światowym 
obiegu naukowym, poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia 
mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się choroby SARS CoV2, możliwe jest tworzenie 
nowych grup badawczych, zatrudnianie zagranicznych naukowców, 
wyjazdy w celach badawczych, zakup specjalistycznej aparatury 
badawczej i sprzętu laboratoryjnego (Program Joining Networks, 
Supporting Conferences, Combating Coronavirus, Americium, 
Einsteinium, Nobelium, Platinum, Plutonium i Technetium). 

https://pg.edu.pl/badawcza/programy-idub/lista-programow  

https://pg.edu.pl/en/research-university/eiru-programs/list-programs  

3)  01-12.2020 

Realizacja 
w trybie ciągłym 

 

Aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym instrukcji, przez Dział 
Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.  

https://pg.edu.pl/dzial-bezp-higieny-pracy-i-ochrony-ppoz/  

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/naukowiec-nagrodzony-za-badania-nad-wytrzymaloscia-materialow
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-10/naukowiec-nagrodzony-za-badania-nad-wytrzymaloscia-materialow
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-11/nowe-nadprzewodniki-i-publikacja-w-prestizowym-czasopismie
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-11/nowe-nadprzewodniki-i-publikacja-w-prestizowym-czasopismie
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-27-ostatnia-lista-rankingowa-w-konkursie-miniatura-4
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-27-ostatnia-lista-rankingowa-w-konkursie-miniatura-4
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/luiza-leszkowska-z-weti-na-liscie-top-15-ekspertek-5g
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/luiza-leszkowska-z-weti-na-liscie-top-15-ekspertek-5g
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/aktualnosci
https://pg.edu.pl/badawcza/programy-idub/lista-programow
https://pg.edu.pl/en/research-university/eiru-programs/list-programs
https://pg.edu.pl/dzial-bezp-higieny-pracy-i-ochrony-ppoz/
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Lp. Termin Przykład działania 

4)  01-12.2020 W ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki 
Gdańskiej w celu ochrony danych osobowych studentów na 
Politechnice Gdańskiej został przygotowany przewodnik RODO 
zawierający najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi związane 
z przetwarzaniem danych osobowych w obszarze kształcenia. 
 

https://pg.edu.pl/dzial-zarzadzania-jakoscia/przewodnik-rodo  

5)  01-12.2020 Opracowanie i wydanie „Przewodnika adaptacji pracownika PG” 
w ramach projektu “Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki 
Gdańskiej” POWER 3.5 
Development and publication of ‘Adaptation Guide for GUT 
Employees’. 

6)  01-06.2020 W ramach działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia (UKZJK): opracowanie zmiany sposobu realizacji procesu 
ankietyzacji oceny nauczycieli przez studentów poprzez umożliwienie 
oceniania wybranych nauczycieli, tzw. ankietyzacja ze wskazania, 
która pozwala ograniczyć liczbę wysyłanych ankiet do studentów 
o 50%. Rozwiązanie to zostało wdrożone do Moja PG w semestrze 
letnim 2019/2020. WEiA skorzystał z tej możliwości 

7)  04.2020 W celu lepszej komunikacji elektronicznej i pracy zdalnej na PG 
powstało oprogramowanie: Chat PG – tekstowy komunikator dla 
pracowników. 
chat.pg.edu.pl  

8)  06-10.2020 Opracowanie wytycznych, wdrożenie i doskonalenie elektronicznego 
systemu oceny okresowej nauczycieli akademickich na PG. 
Przeprowadzenie pełnej oceny okresowej w formie zdalnej w 2020 r. 

9)  10.2020 Zmiana w protokołach z konkursów na stanowiska NA – zmiany 
w interfejsie Moja PG i na wydrukach protokołów (PDF) 

10)  05-12.2020 W ramach projektu Zintegrowany Rozwój Politechniki Gdańskiej 
realizowane było zadanie opracowania przewodników dla nowych 
pracowników PG (zarówno dla kadry naukowej, dydaktycznej jak 
i administracyjnej). Treść dokumentów została opracowana, aktualnie 
trwają prace nad wdrożeniem systemu do informowania pracowników 
o nowo powstałych przewodnikach. 
 

https://repos.pg.edu.pl/share/page/folder-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f2cd0483-a355-46d8-
b50d-864a6611dea1  
 

Na podstawie opracowanych materiałów, w ramach wdrażania 
elementów działań Employer Branding, rozpoczęto przygotowanie e-
learningowych szkoleń dla nowych pracowników.  
 

https://repos.pg.edu.pl/d/quh 

11)  01- 30.04.2020 Opracowano koncepcję powstania na PG Welcome office, jednostki 
zajmującej się obsługą pracowników, gości i studentów z zagranicy. 
Link do koncepcji Welcome Office 

12)  01-11.2020 W ramach optymalizacji procesu realizacji badań zleconych wydano 
Zarządzenie Rektora PG nr 73/2020 z 12 listopada 2020 r. w sprawie 
rozliczania kosztów pośrednich w umownej działalności badawczej na 
Politechnice Gdańskiej, które docelowo ma się przyczynić do 
zwiększenia liczby realizowanych przez zespoły badawcze PG umów 
na badania zlecone od firm zewnętrznych. 

13)  01.-12.2020 W ramach optymalizacji procesu zatrudniania cudzoziemców 
dokonano tłumaczenia szeregu dokumentów związanych z procesem 
na j. angielski np. 
 

Karta obiegowa przyjęcia 

Karta obiegowa przyjęcia 
 

Karta obiegowa – zakończenie zatrudnienia 
Karta obiegowa – zakończenie zatrudnienia 
 

Kwestionariusz dla pracownika 
Kwestionariusz dla pracownika 
 

Kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie 
Kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie 

https://pg.edu.pl/dzial-zarzadzania-jakoscia/przewodnik-rodo
https://chat.pg.edu.pl/
https://repos.pg.edu.pl/share/page/folder-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f2cd0483-a355-46d8-b50d-864a6611dea1
https://repos.pg.edu.pl/share/page/folder-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f2cd0483-a355-46d8-b50d-864a6611dea1
https://repos.pg.edu.pl/share/page/folder-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f2cd0483-a355-46d8-b50d-864a6611dea1
https://repos.pg.edu.pl/d/quh
https://vpn.pg.edu.pl/share/page/,DanaInfo=repos.pg.edu.pl,SSL+repository#filter=path%7C%2FPG_Centrala%2FDZJ%2FRepozytorium%2520Wsp%25F3lne%2FWelcome%2520Office%7C&page=1
https://repos.pg.edu.pl/d/plw
https://repos.pg.edu.pl/d/plw
https://repos.pg.edu.pl/d/plw
https://vpn.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/,DanaInfo=repos.pg.edu.pl,SSL+document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a3e866f1-6cf9-4044-ae89-ea3d96e9df51
https://vpn.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/,DanaInfo=repos.pg.edu.pl,SSL+document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0a9f3780-5b9b-48ff-93fd-eea2ddf26f82
https://vpn.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/,DanaInfo=repos.pg.edu.pl,SSL+document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/6642e93f-759a-4909-860e-8f5521daea13
https://vpn.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/,DanaInfo=repos.pg.edu.pl,SSL+document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a49fac7f-13ca-4ab9-8896-2537a050825d
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3. Uregulowania prawne dotyczące wdrażania zasad Karty i Kodeksu Naukowca na PG: 

1) Zarządzenie Rektora PG nr 1/2020 z 7 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia 
Rektora PG nr 41/2019 z 15 października 2019 r. w sprawie powołania członków Rady 
Szkoły w Szkole Doktorskiej na PG. 

2) Zarządzenie Rektora PG nr 4/2020 z 23 stycznia 2020 r. w sprawie: utworzenia Szkoły 
Doktorskiej Wdrożeniowej na PG. 

3) Zarządzenie Rektora PG nr 5/2020 z 23 stycznia 2020 r. w sprawie: rekrutacji specjalnej 
w Szkole Doktorskiej na PG w ramach ścieżki wdrożeniowej na rok akademicki 2019/2020. 

4) Zarządzenie Rektora PG nr 6/2020 z 5 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Gdańskiej. 

5) Zarządzenie Rektora PG nr 8/2020 z 18 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Bratniak (nr 23). 

6) Zarządzenie Rektora PG nr 9/2020 z 24 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji 
specjalnej do Szkoły Doktorskiej na PG na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 
do dyscypliny: nauki chemiczne i określenia składu komisji rekrutacyjnej. 

7) Zarządzenie Rektora PG nr 10/2020 z 9 marca 2020 r. w sprawie: powołania Konwentu 
Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej. 

8) Zarządzenie Rektora PG nr 12/2020 z 16 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej. 

9) Zarządzenie Rektora PG nr 13/2020 z 20 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu Premia za publikacje IDUB. 

10) Zarządzenie Rektora PG nr 14/2020 z 20 marca 2020 r. w sprawie: powołania centrów 
priorytetowych obszarów badawczych. 

11) Zarządzenie Rektora PG nr 17/2020 z 26 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu przyznawania Grantów Rektora Politechniki Gdańskiej. 

12) Zarządzenie Rektora PG nr 18/2020 z 30 marca 2020 r. w sprawie: zasad, kryteriów oceny 
i trybu przyznawania nagród Rektora PGdla nauczycieli akademickich. 

13) Zarządzenie Rektora PG nr 19/2020 z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu premii za publikacje naukowe i patenty na PG w roku 2020. 

14) Zarządzenie Rektora PG nr 20/2020 z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu GRANTS FOR GRANTS. 

15) Zarządzenie Rektora PG nr 21/2020 z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu SUPPORTING OPEN ACCESS. 

16) Zarządzenie Rektora PG nr 27/2020 z 4 maja 2020 r. w sprawie: zmian do Regulaminu 
programu Premia za publikacje IDUB 2020, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora PG 
nr 13/2020 z 20 marca 2020 r. 

17) Zarządzenie Rektora PG nr 28/2020 z 14 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu JOINING NETWORKS. 

18) Zarządzenie Rektora PG nr 31/2020 z 5 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu COMBATING CORONAVIRUS. 

19) Zarządzenie Rektora PG nr 33/2020 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów 
umów dotyczących przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
w trybie eksternistycznym. 

20) Zarządzenie Rektora PG nr 34/2020 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów 
umów dotyczących przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego dla osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej. 

21) Zarządzenie Rektora PG nr 37/2020 z 24 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji 
standardowej do Szkoły Doktorskiej na PG i składów komisji rekrutacyjnych na rok 
akademicki 2020/2021. 

22) Zarządzenie Rektora PG nr 41/2020 z 8 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany nazw programów 
oraz nadanie nazw przyszłym programom w ramach realizacji programu „Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). 
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23) Zarządzenie Rektora PG nr 42/2020 z 13 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia w roku 
akademickim 2020/2021 zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły 
Doktorskiej na PG. 

24) Zarządzenie Rektora PG nr 43/2020 z 13 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia 
Rektora PG nr 41/2019 z 15 października 2019 r. dotyczącego powołania członków Rady 
Szkoły w Szkole Doktorskiej na PG, zmienionego Zarządzeniem Rektora PG nr 1/2020 z 7 
stycznia 2020 r. 

25) Zarządzenie Rektora PG nr 44/2020 z 13 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu EUROPIUM SHORT-TERM OUTGOING. 

26) Zarządzenie Rektora PG nr 45/2020 z 13 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu AMERICIUM INTERNATIONAL CAREER DEVELOPMENT. 

27) Zarządzenie Rektora PG nr 46/2020 z 16 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu pracy 
Politechniki Gdańskiej. 

28) Zarządzenie Rektora PG nr 47/2020 z 20 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian 
w Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej. 

29) Zarządzenie Rektora PG nr 49/2020 z 20 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do 
Regulaminów programów COPERNICIUM INTERNATIONAL GRANT APPLICATION 
SUPPORT (pierwotnie zwanego GRANTS FOR GRANTS), AURUM SUPPORTING 
INTERNATIONAL RESEARCH TEAM BUILDING (pierwotnie zwanego TEAMING), 
ARGENTUM TRIGGERING RESEARCH GRANTS (pierwotnie zwanego TRIGGERING 
GRANTS), HYDROGENIUM SUPPORTING MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL 
NETWORKS (pierwotnie zwanego JOINING NETWORKS), CARBONIUM SUPPORTING 
CONFERENCES (pierwotnie zwanego SUPPORTING CONFERENCES). 

30) Zarządzenie Rektora PG nr 50/2020 z 23 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu 
Rektora PG nr 17/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów 
podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych na PG oraz przyjęcia 
jego wersji anglojęzycznej. 

31) Zarządzenie Rektora PG nr 53/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian 
do Regulaminu premii za publikacje naukowe i patenty na PG w roku 2020. 

32) Zarządzenie Rektora PG nr 54/2020 z 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: uzupełnienia 
Zarządzenia Rektora PG nr 40/2019 z 7 października 2019 r. dotyczącego przyjęcia 
Regulaminu stypendiów zadaniowych przyznawanych na studiach doktoranckich Politechniki 
Gdańskiej ze środków projektu: „Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów 
doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” (Projekt InterPhD2) POWR.03.02.00-00-
I002/16. 

33) Zarządzenie Rektora PG nr 56/2020 z 9 września 2020 r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji 
standardowej do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na PG i składów komisji rekrutacyjnych 
na rok akademicki 2020/2021. 

34) Zarządzenie Rektora PG nr 57/2020 z 9 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu PLATINUM ESTABLISHING TOP-CLASS RESEARCH TEAMS. 

35) Zarządzenie Rektora PG nr 58/2020 z 11 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu NOBELIUM JOINING GUT RESEARCH COMMUNITY. 

36) Zarządzenie Rektora PG nr 59/2020 z 11 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu EINSTEINIUM SHORT-TERM INCOMING VISITS. 

37) Zarządzenie Rektora PG nr 60/2020 z 11 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu programu PLUTONIUM SUPPORTING STUDENT RESEARCH TEAMS. 

38) Uchwała Senatu PG nr 407/2020/XXIV z 15 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia Zasad 
rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 
2020/2021. 

39) Uchwała Senatu PG nr 408/2020/XXIV z 15 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia Programu 
kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, obowiązującego od roku 
akademickiego 2020/2021. 

40) Uchwała Senatu PG nr 418/2020/XXIV z 19 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania 
kandydatury prof. Kazimierza Darowickiego na stanowisko dyrektora Szkoły Doktorskiej 
Wdrożeniowej. 
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41) Uchwała Senatu PG nr 429/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania 
wniosku o nagrodę zespołową ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za znaczące 
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. 

42) Uchwała Senatu PG nr 427/2020/XXIV z 11 marca 2020r.wsprawie: poparcia wniosku 
o nadanie dr. hab. inż. Jarosławowi Andrzejowi Guzińskiemu, prof.PG tytułu naukowego 
profesora 

43) Uchwała Senatu PG nr 428/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. w sprawie: recenzji opracowanej 
przez prof. Edmunda Wittbrodta w postępowaniu o nadanie prof. Michałowi Kleiberowi tytułu 
i godności doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. 

44) Uchwała Senatu PG nr 429/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania 
wniosku o nagrodę zespołową ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za znaczące 
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. 

45) Uchwała Senatu PG nr 430/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania 
wniosku o nagrodę zespołową ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za znaczące 
osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. 

46) Uchwała Senatu PG nr 431/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania 
wniosku o nagrodę ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za całokształt dorobku. 

47) Uchwała Senatu PG nr 433/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu 
określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz 
szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, 
wprowadzonego Uchwałą Senatu PG nr 367/2019/XXIV z dnia 26 września 2019 r. i 
ustalenia tekstu jednolitego regulaminu. 

48) Uchwała Senatu PG nr 438/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. w sprawie: ustalenia Programu 
kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej Politechniki Gdańskiej. 

49) Uchwała Senatu PG nr 439/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. w sprawie: ustalenia Zasad 
rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej na rok 
akademicki 2020/2021. 

50) Uchwała Senatu PG nr 1/2020/XXV z 2 września 2020 r. w sprawie: nadania tytułu 
Osobowość Politechniki Gdańskiej 2020. 

51) Uchwała Senatu PG nr 18/2020/XXV z 30 września 2020 r. w sprawie: wydania opinii na 
temat regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej. 

52) Uchwała Senatu PG nr 23/2020/XXV z 21 października 2020 r. w sprawie: zaopiniowania 
wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza dla prof. dr 
hab. inż. Tomasza Klimczuka. 

53) Uchwała Senatu PG nr 24/2020/XXV z 21 października 2020 r. w sprawie: zaopiniowania 
wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza dla prof. dr. 
hab. inż. Andrzeja Tejchmana-Konarzewskiego. 

54) Uchwała Senatu PG nr 27/2020/XXV z 25 listopada 2020 r. w sprawie: poparcia wniosku 
o nadanie dr hab. inż. arch. Jerzemu Uścinowiczowi tytułu naukowego profesora. 

55) Uchwała Senatu PG nr 28/2020/XXV z 25 listopada 2020 r. w sprawie: nadania stopnia 
doktora w dyscyplinie naukowej inżynieria biomedyczna mgr inż. Alicji Kwaśniewskiej. 

56) Uchwała Senatu PG nr 38/2020/XXV z 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii 
Politechniki Gdańskiej 2020-2030 

57) Uchwała Senatu PG nr 46/2020/XXV z 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany 
w Statucie Politechniki Gdańskiej. 

58) Uchwała Senatu PG nr 60/2020/XXV z 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzecznika 
praw i wartości akademickich na Politechnice Gdańskiej. 

 

4. Publikowanie informacji/informowanie: 

1) Strona internetowa PG: https://pg.edu.pl. 

2) Dedykowana strona internetowa: https://pg.edu.pl/excellence-in-research/. 

3) Anglojęzyczna strona internetowa: https://pg.edu.pl/excellence-in-research/en/. 

https://pg.edu.pl/
https://pg.edu.pl/excellence-in-research/
https://pg.edu.pl/excellence-in-research/en/
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4) Strony internetowe Działów: Naukowego, Projektów, Bezpieczeństwa, Higieny Pracy  
i Ochrony Przeciwpożarowej, Zarządzania Jakością. 

5) Biuletyn PG: https://biuletyn.pg.edu.pl/  

Przewodniczący Zespołu ds. wdrożenia    Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania 
Prorektor ds. organizacji i rozwoju PG    Prorektor ds. nauki PG 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------------- 
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz     prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski 

https://biuletyn.pg.edu.pl/

