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WYBORY
Dnia 31 marca 2005 r. prof. zw. Janusz Ra-
choń  wybrany  został  przez  Uczelniane
Kolegium Elektorów PG Rektorem Politech-
niki  Gdańskiej  na  kadencję  2005-2008.  Na
początku kwietnia odbyło się głosowanie na
prorektorów,  którymi  zostali:  prof.  PG Ry-
szard  Kotulski  (Prorektor  ds.  Nauki  i
Wdrożeń), prof. zw. Romuald Szymkiewicz
(Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju), prof.
PG Władysław Koc (Prorektor ds. Kształce-
nia) oraz prof. Wojciech Sadowski – Prorek-
tor ds. Współpracy z Zagranicą. Pod koniec
kwietnia  br.  miały  miejsce  wybory
dziekanów.  Wydziałowe  Kolegium
Elektorów  WZiE  wybrało  Dziekana  Wy-
działu, którym od 1 września br. będzie prof.
PG  Piotr Dominiak.  Prof. Dominiak pełnił
już  funkcję  Dziekana  w  latach  1993-1999.
Prodziekanami  zostali:  prof.  Stanisław
Maciej Kot (Prodziekan ds.  Nauki),  dr inż.
Andrzej  Szuwarzyński  (Prodziekan  ds.
Kształcenia)  oraz  dr  inż.  Krzysztof  Leja  –
Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego. 

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
J.M.  Rektor  PG  przyznał,  zaopiniowane
przez  Rektorską  Komisję  ds.  Nagród  za
Działalność  Naukowo-Badawczą,  nagrody
za  osiągnięcia  uzyskane  w  roku  2004.
Spośród  pracowników  Wydziału  indywi-
dualne nagrody otrzymali: I stopnia - prof.
PG Edward Szczerbicki oraz prof. PG An-
drzej Tubielewicz, II stopnia – prof. Fran-

ciszek  Bławat  oraz  dr  Wojciech  Wyrzy-
kowski,  a  III  stopnia  –  prof.  PG  Ewa
Grzegorzewska-Mischka,  dr  hab.  Nelly
Daszkiewicz  oraz  dr  Jacek  Jakubowski.
Gratulujemy nagodzonym.
Mgr  inż.  Maria  Sipowicz  otrzymała  nie-
dawno  tytuł  Microsoft  Certified  System
Administrator (MCSA) dla systemów Win-
dows 2000. Jest to kolejny egzamin zdany
przez naszą koleżankę z Katedry Zarządza-
nia i Technik Informatycznych w drodze do
tytułu Inżyniera Microsoftu. Aby go otrzy-
mać należy pozytywnie zdać siedem egza-
minów certyfikujących. Przeprowadzane są
w  j.  angielskim  w  autoryzowanych  cen-
trach  egzaminacyjnych  Microsoftu.  Egza-
min, trwający 60 minut, składa się z 60 py-
tań. Aby zaliczyć należy mieć co najmniej
70%  pozytywnych  odpowiedzi.  Tytuł
MCSA  oznacza,  że  mgr  inż.  Maria
Sipowicz  ma  za  sobą  już  4  egzaminy.
Gratulujemy i  czekamy na  kolejne  dobre
wieści po następnych testach. 

ROK JUBILEUSZOWY
Program  obchodów  jubileuszowego  roku
akademickiego 2004/2005 rozpoczął się w
czerwcu ub.r., a zakończy we wrześniu b.r.
Weekend 3-4 czerwca poświęcony zostanie
obchodom  60–lecia  Politechniki  Gda-
ńskiej. Kalendarium obejmuje także wyda-
rzenia  odbywające  się  na  naszym  Wy-
dziale. Wydziałowe obchody rozpoczną się
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o  godz.  13.00  nadaniem  Audytorium  I
imienia  profesora  Adama Synowieckiego.
Dwie  godziny  później,  w  holu  budynku
WZiE,  odbędzie  się  wernisaż  rysunków
Zbigniewa  Jujki.  Wszyscy  zmęczeni  co-
dzienną  krzątaniną  będą  mogli  odpocząć
nieopodal  budynku  Wydziału  na  pikniku
pod  Szubieniczną  Górą.  Początek  spo-
tkania o godz. 16.00.

TARGI PRACY
Dnia 28 kwietnia 2005 r.  na Politechnice
Gdańskiej  odbyły  się  Targi  Politechnika
Gdańska  dla  Gospodarki  Innowacyjnej.
Patronat  nad imprezą sprawował Minister
Nauki i Informatyzacji Michał Kleiber, JM
Rektor P.G. prof. zw. Janusz Rachoń, Mar-
szałek  Województwa  Pomorskiego  Jan
Kozłowski oraz Prezydent Miasta Gdańska
Paweł  Adamowicz.  Celem  targów  była
prezentacja  działalności  naukowo-badaw-
czej  i  technicznej  zespołów  naukowych
P.G.  oraz  ofert  współpracy  dla  przed-
siębiorstw  i  partnerów  zewnętrznych.  W
targach  uczestniczyły wszystkie  wydziały
PG oraz liczne jednostki międzywydziało-
we. Nasz Wydział przedstawił bogatą ofer-
tę studiów podyplomowych oraz ewentual-
nych  szkoleń  dla  przedsiębiorstw.  Od-
powiedzialna za prezentację WZiE na tar-
gach była dr Magdalena Popowska.  W ra-
mach targów odbyło się szereg wykładów
na temat gospodarki innowacyjnej. Wyda-
ny  również  został  katalog  wystawców  i
płyta CD ze szczegółowa ofertą wszystkich
uczestników.

RANKINGI
Okres  wiosenny to  tradycyjnie  czas  ogła-
szania  przez  periodyki  rankingów  szkół
wyższych. Miło nam donieść, że w ogólno-
polskim  rankingu  wyższych  uczelni  zor-
ganizowanym przez „Newsweek” Politech-

nika Gdańska znalazła się na 7. miejscu w
klasyfikacji  ogólnej,  jako  pierwsza  z  po-
litechnik.  Jedynym kryterium  klasyfikacji
była  ocena  skuteczności  przygotowania
studenta przez uczelnię do sprostania wy-
mogom rynku pracy, a więc odpowiedź na
pytanie stawiane najczęściej  przez  kandy-
datów na studia: czy po tej szkole znajdę
pracę? Jak podkreśla „Newsweek”, szkoły
wyższe z czołówki rankingu, a więc i naszą
Alma Mater, łączy jedno – „wprowadzają
nowe kierunki, zatrudniają najlepszych wy-
kładowców,  organizują  targi  pracy,  nawi-
ązują ścisłą współpracę z firmami i wysyła-
ją studentów na zagraniczne praktyki”.

STUDENCI
Marcowa „Polityka”  (nr  10)  przedstawiła
losy młodych Polaków, którzy spróbowali
sił w krajach Europy Zachodniej i odnieśli
tam  zawodowy  sukces.  W  gronie  opisa-
nych osób jest również absolwentka WZiE
– Roksana. Ciurysek. Roksana będąc na IV
roku studiów dostała się na staż w jednym
z  londyńskich  banków.  Jako  pierwsza  na
roku obroniła pracę magisterską. Następnie
ukończyła  kurs  CFA (chartered  financial
analyst)  dający  międzynarodowe  kwali-
fikacje doradcom inwestycyjnym. Obecnie
pracuje  w  banku  inwestycyjnym   Merill
Lynch i odpowiada za milionowe transak-
cje.  W  zeszłym  roku  wraz  z  kolegami
założyła Polish City Club, skupiający Pola-
ków  z  Londynu.  PCC  działa  pod
patronatem  honorowym  Stanisława
Komorowskiego, byłego ambasadora RP w
Wielkiej  Brytanii.  Jego  celem  jest
promocja Polski wśród wpływowych Bry-
tyjczyków. 
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