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Politechnika Gdańska

Najlepszą techniczną uczelnią
badawczą w Polsce

w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Politechnika Gdańska znalazła się
w ścisłym gronie 10 laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „Inicjatywa Doskonałości
– Uczelnia Badawcza”. Co więcej, w prestiżowym konkursie ministerstwa Politechnikę Gdańską uznano najlepszą
uczelnią techniczną w Polsce!
Uzyskanie statusu uczelni badawczej
pozwoli Politechnice nie tylko na
podniesienie jakości badań i kształcenia, ale przyczyni się też do znacznego
wzrostu konkurencyjności PG w kraju
i za granicą.
– Status uczelni badawczej to ogromny prestiż, ale i wyzwanie - mówi prof.
Krzysztof Wilde, rektor Politechniki
Gdańskiej. – Cieszymy się z tego
sukcesu, ale pamiętamy też o tym, że
przed nami czas wytężonej pracy nad
realizacją przedstawionego w konkursie planu działań.

Nagroda dla Politechniki Gdańskiej to także
dodatkowe środki finansowe, które będą
przeznaczone na rozwój dydaktyki i rozwoju obszarów badawczych w obrębie uczelni.
W przypadku PG będzie to ponad 200 mln
zł w przeciągu siedmiu lat, które uczelnia
zagospodaruje w ramach nowopowstałych
Centrów Badawczych:
• Centrum BioTechMed
• Centrum EkoTech
• Centrum Materiałów Przyszłości
• Centrum Technologii Cyfrowych
Realizacja ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
(IDUB) rozpocznie się w 2020 r. Podczas
trwającej siedem lat pierwszej edycji programu Politechnika Gdańska będzie mogła
w jeszcze większym stopniu postawić
nacisk na rozwój najbardziej obiecujących
kierunków badań naukowych, a także
wdrażać innowacyjne, nowoczesne rozwiązania w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa,
technologii cyfrowych, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności,
żywności oraz racjonalnego wykorzystania
zasobów naturalnych.

O programie IDUB

O Politechnice Gdańskiej

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza” to jeden z najważniejszych
programów przewidzianych w ramach
nowej ustawy o nauce i szkolnictwie
wyższym, tzw. Ustawy 2.0.

Politechnika Gdańska to czołowa uczelnia
techniczna w Polsce. Od wielu lat efektywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym, realizując granty oraz usługi
badawcze. Posiada bogate doświadczenie
w realizacji projektów w ramach programów
krajowych i międzynarodowych.

Celem konkursu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego było wyłonienie i wsparcie 10 najlepszych uczelni,
które po pierwsze staną się ośrodkami
badawczymi, a po drugie będą w stanie
skutecznie konkurować z najlepszymi
uczelniami w Europie i na świecie.
Wszyscy laureaci w latach 2020–2026
będą otrzymywać subwencję z budżetu państwa zwiększoną o 10 proc.
W przypadku Politechniki Gdańskiej
oznacza to dodatkowe środki w wysokości ponad 200 mln zł, które zgodnie
z założeniami programu będą przeznaczone na dalszy, dynamiczny rozwój
uczelni.

– Wyłonienie laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to przełomowy moment
dla całego systemu szkolnictwa wyższego i polskiej nauki. Jego Magnificencji
Rektorowi prof. Krzysztofowi Wilde
oraz wszystkim pracownikom Politech-

Uczelnia konsekwentnie poprawia swoją
pozycję w kluczowych rankingach akademickich. Co roku znajduje się w ścisłej, krajowej
czołówce rankingu szkół wyższych Fundacji
Edukacyjnej „Perspektywy”.
Politechnika jest doceniana także za granicą. Jako jeden z zaledwie czterech polskich
ośrodków akademickich i jako jedyna uczelnia techniczna w Polsce znalazła się wśród
1000 najlepszych uczelni na świecie w międzynarodowym zestawieniu Times Higher
Education World University Rankings.
Od 2017 r., decyzją Komisji Europejskiej,
PG ma też prawo do posługiwania się
prestiżowym logo HR Excellence in
Research, co oznacza, że uznano ją za
instytucję stwarzającą jedne z najlepszych
warunków do pracy i rozwoju dla badaczy
w Europie.

niki Gdańskiej składam serdeczne gratulacje. Ten sukces to Wasza zasługa, a jednocześnie wielki prestiż i zobowiązanie. Nie
oznacza on jednak spoczęcia na laurach,
to dopiero początek nowego etapu. Przed
wszystkimi dziesięcioma uczelniami, które
uzyskały status uczelni badawczej i zwiększone finansowanie, lata wzmożonej pracy.
Jestem jednak przekonany, że wszystkie
uczelnie będące laureatami konkursu
udowodnią w przeciągu najbliższych lat, że
statusu uczelni badawczej nie otrzymały
na wyrost, a ich dokonania wyniosą polską
naukę na jeszcze wyższy poziom.
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Krzysztof Wilde,
rektor POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ:

Będziemy stawiać
na Jakość!
Zdaniem prof. Krzysztofa Wildego,
rektora Politechniki Gdańskiej, otrzymanie statusu uczelni badawczej to nie tylko
zaszczyt i wyróżnienie, ale też szansa na
rozpoczęcie nowej epoki w historii uczelni
W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Politechnikę Gdańską uznano
najlepszą uczelnią techniczną w Polsce. Jakie
będą dalsze kroki Politechniki po uzyskaniu tego
statusu?
– Będziemy dążyć do tego, żeby Politechnika Gdańska stała się elitarnym ośrodkiem naukowym nie
tylko w Polsce, ale też za granicą. Będziemy stawiać
na jakość, także w kwestii modeli zatrudnienia.
Funkcjonowanie uczelni badawczej nie musi się
bowiem opierać wyłącznie o tradycyjne wydziały,
mogą na niej działać także interdyscyplinarne zespoły, dążące do osiągania jak najlepszych wyników
badawczych.
Tak będzie też w naszym przypadku, powołaliśmy już cztery nowe Centra Badawcze:
Centrum BioTechMed, Centrum EkoTech,
Centrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum
Materiałów Przyszłości. Łączą one umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych
wydziałów.
Na czym będzie polegała praca nowych Centrów
Badawczych?
– Chcemy sprawić, żeby swoje miejsce na
Politechnice Gdańskiej znalazły osoby o ukierunkowanych umiejętnościach i wysokich
kompetencjach. Wspomniane Centra Badawcze
i znajdujące się w ich obrębie zespoły naukowców będziemy znacząco dofinansowywać,
w czym pomogą nam dodatkowe środki od Ministerstwa, otrzymane z tytułu uzyskania statusu
uczelni badawczej. Osoby wchodzące w skład
Centrów Badawczych będą miały szerokie moż-

liwości dokształcania się i zdobywania nowych
umiejętności, zarówno w kraju jak i za granicą.
Co jeszcze zmieni się na uczelni?
– W modelu funkcjonowania uczelni badawczych na całym świecie najwyżej oceniane
są przede wszystkim efekty pracy i prestiż
realizowanych projektów. To model znany m.in.
z uczelni w Stanach Zjednoczonych, do którego będziemy stopniowo dążyć. Na tę chwilę
planujemy wzmocnienie istniejących zespołów
badawczych, a także budowanie nowych struktur naukowych w obrębie nowych Centrów.
W konkursie MNiSW Politechnika Gdańska
zajęła bardzo wysokie, 2. miejsce, za Uniwersytetem Warszawskim. To oznacza, że uznano
ją jednocześnie najlepszą uczelnią techniczną
w Polsce.
– Tak wysokie miejsce w konkursie Ministerstwa
zawdzięczamy przede wszystkim precyzyjnemu
projektowi, który odzwierciedlał nasz potencjał

i możliwości. Wiele uczelni, które brały udział
w konkursie, proponowało na przykład po 5–6
obszarów badawczych, w których chcą się specjalizować. Tymczasem my wytypowaliśmy cztery najlepsze, w których już teraz mamy mocnych
pracowników i duże osiągnięcia.
Status uczelni badawczej oznacza też zwiększone środki z budżetu państwa, mowa tu nawet
o ponad 200 mln zł, które Politechnika Gdańska
otrzyma w latach 2020–2027. Na co zamierzacie
przeznaczyć te pieniądze?
– W przeważającej części na podwyższanie kwalifikacji i warunków pracy naszych pracowników,
ale też przyciąganie nowych naukowców. Będziemy szukać ludzi o jak najlepszych umiejętnościach i jak najwyższych kompetencjach, które
wprowadzą do Gdańska nową jakość naukową.
Będą to wybitni specjaliści nie tylko z Polski,
ale też z zagranicy.

Co jeszcze?
– Chcemy zaoferować możliwie najlepsze warunki
pracy uzdolnionym magistrom i doktorantom,
którzy do tej pory często wybierali pracę w biznesie, zamiast kontynuowania kariery na polskich
uczelniach. W nauce wygrywają bowiem ci, którzy
przyciągną do siebie najlepszych młodych pracowników i właśnie o takich ludzi będziemy się mocno
starać, a co więcej, będziemy mieli argumenty by
przekonać ich do pracy na uczelni.
Skorzysta na tym zatem nie tylko Politechnika
Gdańska, ale też miasto i region Pomorza.
– Zdecydowanie tak. Chcemy ukierunkować naszą
pracę na potrzeby i rozwój zarówno Gdańska, jak
i całego Pomorza. Już teraz Politechnika Gdańska
ma jeden z najwyższych współczynników pozyskiwania środków finansowych ze współpracy
z biznesem i przemysłem. Chcemy pójść za ciosem
i rozwijać się w tym aspekcie jeszcze intensywniej.

Centrum BioTechMed
Działania

Efekty

Centrum zajmuje się m.in. badaniem
i wdrażaniem nowoczesnych technologii
z zakresu inżynierii biomedycznej, biotechnologii molekularnej i farmaceutycznej oraz metodami poszukiwania nowych
leków.

Naukowcy planują opracowanie nowych,
innowacyjnych instrumentów i przyrządów medycznych. Przygotują m.in. nową
metodę badania słuchu i automatycznego
wykrywania stanów chorobowych. Stworzą
tzw. CyberŁóżko, które pomoże przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu pacjentów
z porażeniami. Opracowują też pierwsze na
świecie tzw. biomarkery ludzkiej pamięci,
które umożliwią lepsze zrozumienie i optymalizację metod polepszania pamięci.

Naukowcy pracują nad nowymi metodami
pomiarów biomedycznych (także z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji),
diagnozowania i terapii pacjentów oraz
dedykowanymi systemami sterowania
urządzeń o szerokim zastosowaniu w medycynie, m.in. w rehabilitacji i egzoszkieletach.
Celem prac będzie też rozwój strategii
prewencji żywieniowej w przewlekłych
chorobach niezakaźnych.

Naukowcy Politechniki Gdańskiej zdefiniują
dodatkowo nowe strategie walki z lekoopornością drobnoustrojów chorobotwórczych, jak również opracują nowe metody
diagnostyki i terapii pacjentów.

uczestnicy
W skład nowego Centrum weszli specjaliści z zakresu inżynierii biomedycznej oraz
genetycznej, biotechnologii molekularnej,
chemii i analizy leków oraz biotechnologii żywności. Od lat współpracują oni ze
środowiskiem medycznym wypracowując
nowe rozwiązania dla służby zdrowia.
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej stworzyli m.in. CyberOko – system umożliwiający komunikowanie się z osobami w stanie
wegetatywnym lub wybudzonymi ze
śpiączki. Opracowali i wdrożyli nowoczesne metody przesiewowych badań słuchu,
wzroku i mowy, stosowane obecnie na
całym świecie.
Grupy badawcze Politechniki Gdańskiej
przygotowały nowe związki mogące
znaleźć zastosowanie w chemoterapii
przeciwnowotworowej oraz w leczeniu
infekcji wywoływanych drobnoustrojami
grzybowymi.
Członkowie Centrum mają też znaczące
sukcesy w badaniach nad przeciwdziałaniem
lekooporności drobnoustrojów i komórek
nowotworowych, co jest jednym z największych wyzwań dzisiejszej medycyny.

Zespoły będą pracować również nad nowymi rozwiązaniami w obszarze fizykochemii
oraz chemo- i radioterapii, a także opracują
technologie, które przyczynią się do rozwoju rynku zdrowej żywności.

W skład nowego Centrum weszli
specjaliści z zakresu inżynierii
biomedycznej oraz genetycznej,
biotechnologii molekularnej, chemii
oraz biotechnologii żywności

Centrum EKOTech
Działania

Efekty

Centrum zajmuje się kształtowaniem
harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka wobec obecnych
wyzwań środowiskowych, zmian klimatycznych oraz przemian społecznych
i demograficznych.

Wynikiem działań naukowców Politechniki Gdańskiej w obrębie nowego Centrum
będzie opracowanie szeregu rozwiązań
służących monitoringowi środowiska i infrastruktury oraz przeciwdziałających tzw.
antropopresji, czyli wpływowi człowieka
na środowisko naturalne.

Naukowcy pracują nad rozwiązaniami,
które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka.
Poszukują również innowacyjnych
rozwiązań proekologicznych służących
inteligentnym obszarom miejskim i pozamiejskim.
Dodatkowo, opracowują nowe metody
monitoringu środowiska i infrastruktury
oraz nowoczesne technologie produkcji
energii elektrycznej i ciepła, powodujące
redukcję śladu węglowego i przyczyniające
się do spełnienia wymogów emisyjnych.

uczestnicy
W Centrum pracują zespoły badawcze
złożone z przedstawicieli wszystkich
dyscyplin naukowych Politechniki Gdańskiej, a znaczącą rolę odgrywają specjaliści pracujący nad zrównoważonym
kształtowaniem środowiska człowieka.
Zespoły naukowe opracowują i wdrażają
nowe metody monitoringu środowiska
i infrastruktury, a także technologie
oczyszczania wody i ścieków (w tym
zagospodarowania i ponownego wykorzystywania wód opadowych) oraz
ograniczenia zjawiska tzw. „smogu
świetlnego”.
Eksperci zajmują się przy tym innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie
ekoenergetyki, zielonych technologii,
niskoemisyjnego transportu, gospodarki
odpadami, czystej produkcji przemysłowej, neutralnego energetycznie budownictwa i odnawialnych źródeł energii
(oraz ich integracji z systemem elektroenergetycznym).

Analizy naukowe oraz opracowane na
ich podstawie technologie i rozwiązania
inżynierskie będą spełniały założenia
zrównoważonego rozwoju oraz wpiszą
się w wymagania gospodarki o obiegu
zamkniętym.
Ważnym elementem będzie też wspomaganie planowania przestrzennego
„ekomiast przyszłości 2050”, czyli miast
odpornych na zmiany klimatu oraz zapewniających wysoką jakość życia. Uzupełnieniem tych badań będą analizy akceptacji społecznej nowych technologii oraz
budowanie nowych modeli biznesowych
dla opracowywanych rozwiązań.

Naukowcy pracują w nim nad
rozwiązaniami, które pozwolą
przeciwdziałać negatywnym skutkom
działalności człowieka

Centrum Technologii Cyfrowych
Działania

Efekty

W Centrum opracowywane są zaawansowane technologicznie rozwiązania
z zakresu elektroniki, informatyki,
automatyki, robotyki i mechatroniki oraz
telekomunikacji.

Naukowcy Politechniki Gdańskiej przyczynią
się do stworzenia środowisk inteligentnych
w otoczeniu życia człowieka: w domu i na
ulicy, ale też w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (m.in. w centrach logistycznych).
Opracują także technologie zwiększające
produktywność obszarów portowo-logistycznych, co jest szczególnie ważne dla uczelni
zlokalizowanej w obrębie działalności
dużych portów.

Naukowcy pracują tu nad poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa i komfortu życia społeczeństwa. Umożliwią
wzrost efektywności przedsiębiorstw
i instytucji poprzez przygotowanie systemów do sprawniejszego zarządzania ich
strukturą.
Zespoły naukowe w nowym Centrum
pracują również nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji. Stworzą
innowacyjne techniki projektowania
i technologii produkcji, które pozwolą
na opracowywanie zupełnie nowych sensorów, urządzeń i systemów mających
innowacyjne zastosowania praktyczne.

uczestnicy
W skład Centrum weszli specjaliści w zakresie opracowywania nowych technik
projektowania układów i urządzeń stosowanych w branży ICT oraz innowacyjnych
algorytmów przetwarzania danych,
w tym przy wykorzystaniu algorytmów
sztucznej inteligencji.
Naukowcy mają za sobą znaczące sukcesy i są autorami innowacyjnych rozwiązań w zakresie technik projektowania
miniaturowych sensorów na podłożach
elastycznych, komunikacji człowiek-maszyna, bezpiecznych i wiarygodnych
radiowych łączy bezprzewodowych
(m.in. dla pojazdów autonomicznych i
systemów infrastruktury), a także metod
pozwalających na tworzenie wysokiej
jakości oprogramowania.

Efektem ich prac będą m.in. miniaturowe
układy elektroniczne (umieszczane wewnątrz przedmiotów i urządzeń otaczających ludzi na co dzień), które umożliwią
automatyczne dostosowywanie się konkretnej przestrzeni do ich potrzeb. Znajdą one
zastosowanie także w pojazdach i systemach autonomicznych.
Nowe metody komunikacji bezprzewodowej,
które powstaną dzięki pracy naukowców Politechniki Gdańskiej, pozwolą na stworzenie
harmonijnie działających sieci urządzeń i systemów w ramach środowisk inteligentnych –
także z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Naukowcy pracują tu nad
poprawą szeroko rozumianego
bezpieczeństwa i komfortu życia
społeczeństwa

Centrum Materiałów Przyszłości
Działania
Zespoły badawcze w obrębie Centrum
Materiałów Przyszłości koncentrują się
wokół wytwarzania i charakteryzacji
innowacyjnych materiałów (m.in. polimerowych i węglowych, nanomateriałów,
nadprzewodników oraz wysokotemperaturowych materiałów przewodzących)
o szerokim zastosowaniu w przemyśle
i medycynie, ale też aeronautyce i oceanotechnice.
Ponadto naukowcy nowego Centrum
zajmują się zagadnieniami dotyczącymi
technologii wytwarzania i otrzymywania
innowacyjnych struktur i przyrządów,
recyklingu materiałów oraz metrologii.

uczestnicy
W obrębie Centrum pracują naukowcy
z zakresu inżynierii materiałowej specjalizujący się w tematyce chemii, fizyki
i elektroniki ciała stałego, elektrochemii,
chemii polimerów, inżynierii biomateriałów, inżynierii powierzchni oraz fizykochemii tworzyw metalowych.
Zespoły badawcze mają już w tym zakresie szereg sukcesów, np. badania dotyczące struktur atomowych i elektronowych oraz składu chemicznego pozwoliły
na odkrycie nowych nadprzewodników.
Naukowcy opracowali też foto-katalizatory, które umożliwiają utlenianie
farmaceutyków niepodatnych na rozkład
biologiczny.
Z kolei modyfikacja asfaltów drogowych
polimerami pozwoliła na opracowanie
szerokiej grupy tzw. lepiszczy (spoiw
łączących materiały sypkie w jednolitą
masę) polimerowo-asfaltowych, charakteryzujących się lepszą odpornością na
czynniki środowiskowe i zmienne warunki temperaturowe.

Efekty
Efektem działania Centrum będzie opracowanie materiałów służących systemom
magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
(m.in. z farm wiatrowych, paneli słonecznych, etc.), co będzie wyjściem naprzeciw
aktualnym trendom na rynku energetycznym oraz wyzwaniom dzisiejszego świata.
Dzięki pracy naukowców Politechniki
Gdańskiej możliwe będzie stworzenie
nowych sposobów magazynowania i konwersji nadwyżek energii w innowacyjnych
bateriach i superkondensatorach, ale też
sposoby wykorzystywania ich w późniejszym czasie za pomocą urządzeń fotowoltaicznych i elektrolizerów.
Prowadzone będą tu też badania nad
materiałami węglowymi (w tym diamentopodobnymi), które będzie można stosować w układach biosensorycznych lub do
utylizacji zanieczyszczeń. Kolejne zespoły
badawcze będą pracować m.in. nad
materiałami dla medycyny regeneracyjnej, a także nad materiałami do generacji
silnych pól magnetycznych.

Praca naukowców w obrębie Centrum
Materiałów Przyszłości koncentruje
się wokół wytwarzania
innowacyjnych materiałów

Najlepsza techniczna
uczelnia badawcza
w Polsce

w konkursie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
www.pg.edu.pl/badawcza

