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Dostojni goście, wysoki senacie, droga społeczności naszej uczelni,  

 

Stając u progu kolejnego roku akademickiego warto przypomnieć słowa Karla Jaspersa, dla 

którego aktualny pozostawał sens universitas jako wspólnoty nauczycieli i uczniów. Mimo że 

ten średniowieczny model uniwersytetu ewoluował w ciągu wieków, w naszej uczelni 

współpraca, dialog, wzajemny szacunek i wolność badań naukowych to wartości, które 

pielęgnujemy każdego dnia. Rozpoczynając nowy rok akademicki czerpiemy z minionych 

doświadczeń, często bardzo trudnych. Doświadczenia pandemiczne i wynikające z tego 

wyzwania organizacyjne, z którymi przyszło nam się zmierzyć pokazały, że potrafiliśmy 

dokonać zmian i uwierzyć, że uniwersytet nie jest korporacją, ale koncepcją - jak pisał Jaspers 

- zalążkiem idei, którą przekuć można i trzeba dla dobra naszej społeczności, ale też dla dobra 

społeczeństwa, któremu uniwersytet służy. Zmagając się z trudnościami nie ustawaliśmy w 

staraniach o uzyskanie spektakularnych wyników badań naukowych, solidnie wykształconych 

absolwentów, nowych projektów naukowych i innych działań, z których znany jest nasz 

uniwersytet. Musimy zdawać sobie sprawę również z tego, że nasze działania są mierzone: 

wynikami akredytacji jakości kształcenia, wynikami parametrycznej oceny dyscyplin 

naukowych, w końcu pozycją uczelni w rankingach.  

 

W nowy rok akademicki wchodzimy z nadzieją, że mimo wciąż grożącej nam kolejnej fali 

pandemii, możliwy będzie stopniowy powrót do normalności. Wszyscy chcemy, by w ciągu 

roku puste korytarze uczelni zapełniły się studentami. Jednak dzisiaj część zająć nadal 

odbywać się będzie zdalnie, gdyż bezpieczeństwo wszystkich członków naszej społeczności 

jest teraz najważniejsze. Wciąż jeszcze nie jest to jednak normalność. Możemy na nią czekać 

i robić wszystko by ją choć trochę przybliżyć. Dlatego nieustannie zachęcamy studentów i 

doktorantów do udziału w programie szczepień przeciwko Covid 19. Wychodząc naprzeciw 

niezdecydowanym zorganizowaliśmy też własne punkty szczepień w kampusie oliwskim, 

organizujemy szczepienia przeciwko grypie dla naszych nauczycieli akademickich.  

 

Jednocześnie musimy wypełniać misję jaka jest uniwersytetowi przypisana – kształcić, 

prowadzić badania naukowe, oddziaływać najlepiej jak potrafimy na otoczenie społeczne i 

gospodarcze.  

 

Uniwersytet Gdański jest nieustannie miejscem pierwszego wyboru wśród większości 

naszych kandydatów na studia wyższe. W tym roku przyjęliśmy niecałe 9000 studentów na 

studia stacjonarne, natomiast na studia niestacjonarne, gdzie rekrutacja jeszcze trwa, 

przygotowaliśmy blisko 3000 miejsc. W ofercie mamy również studia w ramach trzech szkół 

doktorskich, do których w tym roku przyjęliśmy 112 doktorantów.  

 

Wciąż dostosowujemy naszą ofertę dydaktyczną do bieżących wyzwań społecznych, 

technologicznych i zmieniającego się rynku pracy. W ostatnim czasie zmodyfikowaliśmy 66 

kierunków studiów. W sumie na blisko 90 kierunkach wybrać można ponad 260 różnych 

specjalności. Wzbogacamy też naszą ofertę kształcenia na studiach podyplomowych, w tym 

roku przekraczając już liczbę stu kierunków.        

 

W tym roku uruchomiliśmy wiele nowych kierunków i specjalności w języku angielskim, na 

przykład nowy kierunek studiów Quantum Information Technology na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i Informatyki, który jest swoistą emanacją prowadzonych w naszej uczelni światowej 

klasy badań naukowych w tym zakresie. Podobnie Criminology and Criminal Justice, Health 

care technology, Finance and accounting czy Produkcja form audiowizualnych, to nieustanna 

odpowiedź uniwersytetu na zmieniające się uwarunkowania rynku pracy, ale i zwiększenia 

stopnia umiędzynarodowienia naszej uczelni. Powstają także nowe, atrakcyjne specjalności w 
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ramach już istniejących kierunków np. właśnie uruchomione na Wydziale Zarządzania 

Management czy Informatics and Econometrics. Utworzyliśmy też Międzydziedzinowe 

Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, które stanowią zindywidualizowaną ścieżkę 

kształcenia, łączącą możliwość studiowania wybranego kierunku studiów wraz łączeniem 

własnych zainteresowań i pasji naukowych. W zakresie nowej atrakcyjnej oferty 

dydaktycznej współpracujemy też z innymi szkołami wyższymi, nie tylko w ramach Związku 

Fahrenheita, o którym nieco później, ale np. z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, z 

którą Wydział Oceanografii i Geografii rozpoczyna nabór na już drugi w uniwersytecie 

kierunek  o profilu inżynierskim Hydrografia morska. 

 

Jednak sama oferta kształcenia, bez odpowiednio przygotowanej, nie tylko naukowo, kadry to 

za mało, dlatego realizujemy trzy edycje projektu „Mistrzowie dydaktyki”, w którym łącznie 

bierze udział ponad 70 nauczycieli akademickich podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie 

nowoczesnych metod kształcenia.  

 

W tym miejscu chciałbym także podziękować naszym ekspertom skupionym wokół 

powołanego na początku tego roku Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu, 

którzy podjęli się utworzenia nowoczesnego ośrodka wsparcia procesu dydaktycznego na 

naszej uczelni w zakresie zapewnienia wysokich standardów dla dydaktycznej ścieżki kariery 

akademickiej, koordynacji działań związanych z aktywnością tutorów, w końcu wsparcia 

mentorskiego wszystkich nauczycieli akademickich w zakresie dydaktyki oraz samorozwoju 

zawodowego. Staramy się również podnosić kompetencje studentów i doktorantów 

przygotowując ich do pracy naukowej np. w ramach Centrum Aktywności Studenckiej i 

Doktoranckiej UG. Miesiące pandemii pokazały również, że dobrą decyzją było powołanie w 

marcu Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego. Z oferowanych tam konsultacji 

skorzystało już ponad 100 osób, zarówno studentów jak i pracowników. Opieką 

psychologiczną otoczono nie tylko polskich studentów, ale również tych, którym rozłąka z 

rodzinami ciążyła najbardziej – studentów z Białorusi, Ukrainy –  dzięki wprowadzeniu 

konsultacji w językach rosyjskim i ukraińskim. 

 

Nasze działania są mierzone nie tylko wynikami rekrutacji, akredytacji jakości kształcenia, 

pozycją uczelni w rankingach, ale przede wszystkim oceną parametryczną działalności 

naukowej. To właśnie w obszarze badań naukowych kompleksowe przygotowanie uczelni do 

ewaluacji działalności naukowej za kończący się właśnie pięcioletni okres oceny było i jest 

najważniejszym zadaniem w ostatnim czasie. Od jej wyniku zależy nie tylko wymiar 

prestiżowy, ale i finansowy oraz to, co dla nas najważniejsze - możliwość utrzymania 

uprawnień do nadawania stopni naukowych, autonomia w procesie kształcenia czy możliwość 

kształcenia w szkołach doktorskich. W dobiegającym końca okresie parametryzacji 

opublikowaliśmy ponad 6 tys. publikacji naukowych w dobrych i bardzo dobrych 

periodykach naukowych i wydawnictwach. Nasi naukowcy coraz częściej upowszechniają 

wyniki swoich badań w najwyżej ocenionych czasopismach – miniony okres trzech lat 

kończymy ze 142 dwustupunktowymi publikacjami na koncie. W przypadku roku 2021 na 

prezentacji widzimy dane z nieco ponad połowy roku, a zatem możemy się tu spodziewać 

kolejnego istotnego wzrostu na koniec tego roku. Patrząc na udział naszych publikacji w tzw. 

pierwszym kwartylu, czyli 25% światowych czasopism o najwyższym współczynniku 

wpływu, ten wzrost również jest widoczny. Można zatem śmiało powiedzieć, że w coraz 

większym stopniu upowszechniamy wyniki naszych badań w znakomitym towarzystwie, co 

umożliwia także stałe ugruntowanie naszej pozycji naukowej w wielu specjalnościach. Warto 

przy tym dodać że wśród tych prac wykazujemy blisko 30 artykułów z najbardziej 

prestiżowej grupy wydawnictw Nature i Science.  
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Tylko w minionym roku realizowaliśmy też ponad 300 krajowych projektów naukowych, 

głównie finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W tym roku przed nami jeszcze 

kilka konkursów a zatem biorąc pod uwagę dotychczasowe wskaźniki skuteczności naszych 

badaczy możemy się spodziewać, że suma podpisanych umów zbliży się do ćwierci miliona 

złotych. Co na tle polskich uczelni jest wynikiem znakomitym. Rokrocznie podpisujemy też 

ok. 30-40 umów z różnych programów międzynarodowych, w ostatnich 5 latach na ponad 

260 mln zł. Za te wszystkie osiągnięcia, coraz to nowe inicjatywy badawcze i spektakularne 

sukcesy naukowe, które uzyskują tak istotne wsparcie chciałbym całej naszej społeczności 

akademickiej z całego serca podziękować, pogratulować i wyrazić swoje nieśmiałe 

oczekiwanie, że dopiero się rozpędzamy. 

 

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki ewaluacji działalności naukowej koncentrujemy znaczące 

środki finansowe na programy mogące zachęcić naukowców do podejmowania nowych 

kierunków badawczych, współpracy międzynarodowej oraz efektywnego publikowania 

wyników badań. Kolejne programy doskonałościowe projektujemy w taki sposób, aby 

wspomóc to, co w obrębie danej dziedziny nauki wymaga największej uwagi. I tak w ramach 

Programu Publikacyjnego dofinansowaliśmy wydanie 140 artykułów i monografii oraz 

wypłaciliśmy tzw. „premię publikacyjną” ponad pięciuset autorom na łączną kwotę 1,6 mln 

zł. Ponad 130 projektów na łączną kwotę bliską 4 mln zł, trafiło do naszych naukowców w 

ramach programu małych grantów, niezależnie od środków na działalność naukową, którymi 

dysponują poszczególne wydziały. Projekty te są o tyle istotne, że przygotowują planowanie 

„dużego” projektu badawczego także w ramach programów europejskich. Bardzo ważne 

zmiany pojawiły się też w obszarach naukowych, które do tej pory miały zdecydowanie 

mniejsze szanse w pozyskiwaniu grantów – w ramach Programu Rozwoju Humanistyki 

Gdańskiej – tylko w tym roku wsparliśmy realizację 9 przedsięwzięć naukowych na łączną 

kwotę 2 mln zł. Wspieramy też najbardziej obiecujące czasopisma naukowe oraz czekamy na 

pierwsze aplikacje w nowym Programie liderów grup badawczych.   

 

Wiemy jak ważne jest wspieranie projektów, badań, bo dzięki nim nie tylko zwiększa się 

nasza szansa w uzyskaniu statusu uczelni badawczej, ale też zachęcamy naukowców do 

poszerzania zakresów badań, szukania rozwiązań, współpracy. Dlatego już niebawem  

zapoczątkujemy program „Bilet do doskonałości” – program krótkich staży w najlepszych 

uniwersytetach na świecie oraz nowy program budowy zaplecza tzw. core facility czyli parku 

aparaturowego dużej infrastruktury badawczej. W nowym roku akademickim ruszy też nowy 

program wsparcia dla naszych profesorów wizytujących, który umożliwi dodatkowe 

pozyskanie wybitnych naukowców z całego świata. 

 

Tym bardziej cieszy fakt że w Uniwersytecie uruchomiliśmy po raz pierwszy w historii tzw. 

katedry imienne, na których chcemy aby zasiadali nie tylko wybitni pracownicy naszej 

uczelni, ale także największe autorytety naukowe z całego świata. Wybitność patronów, 

naszych doktorów honoris causa, właściwa alokacja budżetowa na ten cel, a także 

wspomaganie tej inicjatywy przez sponsorów, mamy nadzieję, przyczyni się do przyciągania 

na naszą uczelnię znakomitych uczonych.  

 

W minionym roku, mimo pandemicznych przeszkód, rozwijaliśmy współpracę 

międzynarodową i podejmowaliśmy kolejne działania na rzecz intensyfikacji wymiany 

akademickiej. Okrętem flagowym w tym zakresie jest nasze strategiczne partnerstwo 

uniwersytetów europejskich pod nazwą European University of the Seas – SEA-EU, które 

wspólnie z naszymi siostrzanymi uczelniami w Kilonii, Breście, Kadyksie, Splicie i Malcie 

nieustannie rozwijamy budując coraz to nowe sieci powiązań naukowych, dydaktycznych i 

organizacyjnych. Dzięki temu partnerstwu nasi studenci i pracownicy mogli organizować 
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konferencje, realizować projekty czy po prostu uczestniczyć w bezpłatnych kursach języków 

w ramach zrzeszonych uczelni. Planujemy też z uczelniami partnerskimi uruchomienie 

nowych, wspólnych kierunków studiów takich jak Blue Economy na poziomie licencjackim 

Sustainable Development na poziomie magisterskim oraz wspólnej, europejskiej szkoły 

doktorskiej pod nazwą European Doctoral School on Marine Science and Technology. 

Współpracę ułatwi zapewne wprowadzenie wspólnej karty Europass (SEA-EU European 

University Card), stworzenie platformy MOOCs (Masowy otwarty kurs online) do 

uwspólniania oferty on-line ze wszystkich uczelni, czy powstanie bazy danych i 

udostępniania aparatury naukowej.  

 

Niezależnie od działań w tym strategicznym partnerstwie w Uniwersytecie Gdańskim 

podpisaliśmy 13 nowych ogólnouczelnianych porozumień o współpracy z naukowymi 

ośrodkami zagranicznymi, m.in. z Japonii, Tajwanu, Azerbejdżanu czy Uzbekistanu. Pozwolą 

one na dalsze podnoszenie poziomu umiędzynarodowiania naszej uczelni, zarówno w 

zakresie wymiany studenckiej, jak i prowadzenia wspólnych badań naukowych. W mijającym 

roku akademickim na naszej uczelni studiowało i przebywało na wymianie ponad 750 

studentów zagranicznych z 67 krajów oraz gościliśmy wielu profesorów wizytujących z 

krajów europejskich. Mimo pandemii ponad stu naszych studentów odbyło część studiów na 

zagranicznych uczelniach partnerskich, a 30 studentów miało praktyki w różnych instytucjach 

europejskich. Z kolei w ramach międzynarodowych programów współpracy takich jak 

programy Ulama czy Wyhowskiego gościliśmy światowej klasy naukowców z tak odległych 

zakątków świata jak Iran czy Kostaryka. Duża dynamika programu Erasmus-KA107 

skierowanego na partnerstwo pozaeuropejskie otworzyła drzwi na współpracę 

międzynarodową z takimi krajami jak m.in. Brazylia, RPA, Kenia, Indie, Nowa Zelandia czy 

Jordania. 

 

Te wszystkie działania nie byłyby możliwe gdyby nie zupełnie nowe otwarcie przez 

Wydziały oferty wykładów anglojęzycznych. Uruchomione zostały cztery nowe kierunki 

studiów magisterskich, prowadzone w całości w języku angielskim, a liczba anglojęzycznych 

wykładów, zarówno fakultatywnych jak i obowiązkowych, wciąż rośnie. Podkreślić należy, 

że uczelnia nasza znajduje się w czołówce uczelni polskich pod względem budżetu 

przyznanego na realizację programu międzynarodowej mobilności akademickiej w ramach 

Programu Erasmus (KA103, jak i KA107). Mamy nadzieję, że rok akademicki, który właśnie 

inaugurujemy, przyniesie możliwość realizacji wszystkich zaplanowanych przyjazdów i 

wyjazdów 

 

W tym miejscu chciałbym bezpośrednio zwrócić się do wszystkich zagranicznych studentów, 

naukowców i wykładowców na naszej uczelni.  

 

I would like to address a particularly warm welcome to all the visiting professors, researchers 

and most of all new foreign students enrolled at the largest university in Pomerania region. 

We offer you three modern campuses in Gdańsk, Sopot and Gdynia, with often unique 

research infrastructure, teaching halls, social facilities and an attractive leisure time offer. 

University of Gdansk is a modern, open university, realizing the goals of the sustainable 

development agenda of the United Nations, leading in matters of gender equality policy, 

counteracting social exclusion and actions against climate change. We aspire to be a Green 

University. The University of Gdańsk is moreover a partner in a consortium of five coastal 

universities from Spain, France, Germany, Croatia, and Malta building together the University 

of the Future. Our vision of the European University of the Seas  is to establish a distinctly 

international, pluri-ethnic, multilingual and interdisciplinary European University. SEA-EU 

aims to strengthen the links between teaching, research, innovation and knowledge transfer. 
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This consortium implements intensive exchange of scientists, students, good practices, 

develops the concept of common courses, diplomas and one common doctoral school.  It is a 

university focusing, among other things, on research and education in marine and maritime 

issues - in accordance with the UG motto "in mari via tua - In the sea is your way". We have 

at our disposal the most modern scientific research vessel in our Baltic region – r/v 

“Oceanograf”. There are two International Research Agendas at the University of Gdansk - 

centers of excellence that bring together international, interdisciplinary teams of scientists 

specializing in quantum physics and in cancer vaccine research. At our University we offer 

education in three doctoral schools, including an interuniversity one, jointly with the Medical 

University of Gdańsk. Dear international students, enjoy your stay in Gdańsk, the city of 

Freedom and Solidarity, which is a leader in the rankings for the best place to live in Poland. 

 

Ważnym elementem naszej działalności jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. 

Przebudowanie i odświeżenie struktur jednostek zajmujących się umowami, komercjalizacją 

badań itp. zaowocowało w samym tylko Centrum Analiz i Ekspertyz 64 zrealizowanymi, 

będącymi w trakcie realizacji lub podpisanymi umowami na łączną kwotę ponad 10,5 mln 

złotych. Z kolei współpraca Centrum Transferu Technologii z naszymi naukowcami 

przyniosła w minionym roku 30 umów licencyjnych na zastosowanie patentów UG lub 

umowy dotyczące praw własności intelektualnej, 18 zgłoszeń patentowych (w tym 4 

międzynarodowe), 29 zgłoszeń wewnętrznych do CTT UG, 28 otrzymanych patentów (w tym 

4 międzynarodowe).  

 

Rok akademicki 2020/21 był okresem intensywnych zmian o charakterze formalnym i 

wizerunkowym również dla spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego. Została zmieniona 

nazwa spółki na Univentum Labs sp. z o.o., przyjęto nowy akt założycielski, jak również 

powołano nowy zarząd i radę nadzorczą. Univentum jest obecnie w trakcie realizacji projektu 

„μGranty B+R dla przedsiębiorstw”. To przedsięwzięcie prowadzone wspólnie ze spółkami 

celowymi PG i GUMed oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Bezpośrednimi 

beneficjentami wsparcia mają być zespołu badawcze, także z Uniwersytetu Gdańskiego, które 

będą realizować zaplanowane prace B+R. Z kolei powołane na początku kadencji Centrum 

Zrównoważonego Rozwoju znalazło się niedawno wśród 180 sygnatariuszy niezwykle 

ważnego dla gospodarki i środowiska Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej 

energetyki wiatrowej w Polsce. Dzięki pracy Centrum utworzone zostały również studia 

podyplomowe pod nazwą „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka 

wiatrowa”.   

 

Ale współpraca z otoczeniem to nie tylko biznes. Cieszymy się że nasza uczelnia podejmuje 

różne prospołeczne inicjatywy: uniwersytet trzeciego wieku, liceum uniwersyteckie, 

przedszkole, ale też dbałość o nasze regionalne dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza język i 

kulturę kaszubską. Dlatego podjąłem także decyzję o zainicjowaniu, a w końcu podjęciu 

przez wysoki Senat naszej uczelni uchwały w sprawie działań Uniwersytetu Gdańskiego w 

zakresie ochrony i rozwijania języka oraz kultury kaszubskiej, dzięki której jasno 

zadeklarowaliśmy, że środowisko akademickie Uniwersytetu Gdańskiego będzie nadal 

wspierało społeczność kaszubską w działaniach zmierzających do zachowania i rozwoju 

języka, spuścizny historycznej, kultury – elementów dziedzictwa i tożsamości Kaszubów.  

 

Ważnym celem są też nasze coraz intensywniejsze działania w ramach uwspólniania 

niektórych obszarów działalności razem z naszymi przyjaciółmi z Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej, pod egidą Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela 

Fahrenheita. Mówię te słowa z nieukrywaną dumą i satysfakcją, jako jeszcze do niedawna, 

pierwszy jego Dyrektor. Wspólnie z Rektorami GUMed i PG głęboko wierzymy w to, iż 
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wspólnie możemy zdziałać naprawdę więcej, zachowując jednocześnie, co niezwykle ważne, 

pełną autonomię każdej z uczelni, a może w przyszłości fahrenheitowskiej federacji 

uniwersytetów w Gdańsku. Już dziś wiemy, że jeżelibyśmy zsumowali wszystkie nasze 

wskaźniki scientometryczne, bibliograficzne, w zakresie rozpoznawalności uczonych poprzez 

liczbę cytowań i tak dalej, okazałoby się że federacja naszych trzech uczelni staje się trzecim, 

po Uniwersytecie Jagielloński i Warszawskim, ośrodkiem akademickim w Polsce. Nasze 

zamierzenia sięgają jednak znacznie dalej. Konsolidacja naszego potencjału to także nadzieja 

na zdecydowanie lepszą rozpoznawalność ośrodka gdańskiego na mapie Europy i Świata, a to 

wprost przekłada się na przyciąganie dobrych i bardzo dobrych studentów i pracowników z 

zagranicy, który część może pozostawać z nami na dłużej.        

 

Wszystkie te działania znajdują odzwierciedlenie w polepszeniu pozycji rankingowej UG. W 

najważniejszym, krajowym rankingu uczelni awansowaliśmy skokowo o 5 miejsc i jestem 

przekonany, że to dopiero początek naszej drogi ku lepszej rozpoznawalności i pozycji 

Uniwersytetu Gdańskiego w Polsce. Poprawiamy konsekwentnie również pozycje w innych 

rankingach, w tym międzynarodowych: w rankingu Times Higher Education zajmujemy 7 

miejsce w ogólnym zestawieniu polskich uczelni wyższych. UG jest też jedną z zaledwie 5 

polskich uczelni notowanych w rankingu globalnym uwzględniającym 17 celów 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a w opublikowanych niedawno zestawieniach 

dziedzinowych w zakresie Life Science, Physical Science oraz Psychology Uniwersytet 

Gdański znalazł się wśród najlepiej notowanych polskich uczelni.  

 

Gdy wydawało się, że na Kampusach UG zamarło w pandemii życie, intensywnie i szerokim 

frontem wspieraliśmy działalność Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu 

Gdańskiego, który w tegorocznej edycji Akademickich Mistrzostw Polski zajął 4. miejsce w 

klasyfikacji generalnej i 2. miejsce w klasyfikacji uniwersytetów. Jest to najlepszy rezultat w 

historii występów w rywalizacji akademickiej. W tym roku na UG powstała też Sekcja 

Sportowa Osób z Niepełnosprawnościami, która swój debiut miała na Mistrzostwach w 

Strzelectwie Sportowym. Uniwersytet Gdański stara się być uczelnią opiekującą się swoimi 

studentami. Także tymi z niepełnosprawnościami. I tak: przeszkoliliśmy 294 pracowników 

naukowych i administracyjnych w zakresie pracy z studentami i doktorantami z 

niepełnosprawnością, zaadaptowaliśmy niespełna 300 pozycji książek i artykułów z myślą o 

potrzebach osób niedowidzących. 

 

Niestety, nie wszędzie mogliśmy normalnie kontynuować naszą aktywność. Obostrzenia 

wynikające z pandemii uniemożliwiły realizację większości koncertów i występów, do 

których przyzwyczaił nas zarówno Akademicki Chór UG jak i Zespół Pieśni i Tańca Jantar. 

Mimo tego te oba „flagowe okręty” naszej kultury akademickiej tradycyjnie nie zawiodły w 

zdobywaniu najwyższych laurów festiwali krajowych i międzynarodowych. Podczas 

trzeciego światowego wirtualnego festiwalu chórów w Indonezji nasz chór zdobył złoty 

medal w kategorii "Mixed choir" pod dyrekcją Marcina Tomczaka oraz złoty medal w 

kategorii "Non-virtual" pod dyrekcją Anety Majdy. Z kolei Zespół Pieśni i Tańca Jantar 

zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski podczas Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich 

Mazur 2021. W tym roku ruszamy także z nową inicjatywą studia wokalnego oraz 

uniwersyteckiej orkiestry. W przestrzeni wirtualnej odbył się też organizowany przez naszą 

uczelnię festiwal kultury nordyckiej czy liczne premiery teatrów studenckich. Wszystkie te 

działania spaja i inicjuje Akademickie Centrum Kultury Alternator. Mam nadzieję, że w tym 

roku akademickim kultura studencka i życie studenckie wróci na właściwe tory, a wydatnie 

pomogą w tym masowo szczepiący się studenci.  
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Rok akademicki, który za nami, był bardzo trudny również dlatego, że pożegnaliśmy wiele 

osób, o których należy powiedzieć, że odeszli za wcześnie. Ich śmierć przekreśliła wiele 

planów i zostawiła smutek w naszych sercach. Pożegnaliśmy Rektora Seniora prof. Andrzeja 

Ceynowę. Doktorów Honoris Causa UG: prof. Marię Bogucką, prof. Wolfganga Elisabeth 

Krumbeina i prof. Henryka Samsonowicza. Profesorów: Małgorzatę Czerską, Lucynę 

Falkowską, Grażynę Łopuszańską-Kryszczuk, Reginę Pawłowską, Alinę Taylor, Zbigniewa 

Ciesielskiego, Bogusława Cyglera, Józefa Grabarka, Zenona Kamińskiego, Jerzego Limona, 

Lecha Mokrzeckiego, Andrzeja Mostowskiego, Andrzeja Piskozuba, Jarosława 

Warylewskiego. Adiunktów i wykładowców: Annę Bobłowską, Katarzynę Żółkoś, Lubomirę 

Wengler, Jacka Kriegseisena, Ryszarda Pałgana, Piotra Świąca. Kanclerza Stowarzyszenia 

Absolwentów UG dr Henryka J. Lewandowskiego. Pracowników administracyjnych i 

technicznych: Danutę Nowosielską, Janinę Tyczyńską, Żanetę Kryńską-Szymańską i 

Damiana Zelewskiego. Studentów: Kamilę Bronk, Przemysława Gawina. 

 

Proszę Państwa o powstanie i uczczenie ich pamięci chwilą ciszy!  

 

Każdy rok przynosi zmiany nie tylko w otoczeniu społecznym, ale i wirtualnym. Nasz świat 

podczas pandemii przeniósł się w dużej mierze do Internetu. Uczelnia musiała więc nie tylko 

sprostać wymogom nauczania w nowej rzeczywistości, ale też przebudować część 

informacyjną – czyli stronę Uniwersytetu Gdańskiego, której premiera ma miejsce w dniu 

dzisiejszym. Zostaliśmy również członkiem europejskiej federacji eduGAIN, która ułatwia 

dostęp do zawartości, serwisów i zasobów edukacyjnych oraz naukowych na całym świecie 

pozwalając logować się do nich jak do zasobów macierzystej uczelni. Wdrażamy system 

klasy ERP, który zastąpi kilka rozproszonych i nie zintegrowanych systemów 

administrowania uczelnią. W ramach porozumienia zawartego z PG trwają prace przy analizie 

przedwdrożeniowej systemu eUczelnia, dzięki któremu korzystać będziemy z systemu 

stworzonego w nowszej technologii, wyższej wydajności, z możliwościami skalowania w 

zależności od obciążenia. Jednym z priorytetów jest dla nas, jako uczelni nowoczesnej, 

modernizacja i ciągła rozbudowa wysokoprzepustowej sieci bezprzewodowej w każdym 

zakątku kampusu i sal wykładowych.  

 

Te i wiele innych przedsięwzięć, których nie sposób wymienić w narzuconym samemu sobie 

reżimie czasowym, chociażby w obszarze naszych działań na rzecz ochrony środowiska, 

oszczędności energii, małej retencji na terenach kampusu, budowy sfer aktywności 

rekreacyjnej i sportowej, robimy z myślą o naszej społeczności akademickiej. Jej 

najważniejszą częścią w dniu dzisiejszym są studenci, zwłaszcza studenci pierwszego roku, 

którzy od dziś przez cały kolejny tydzień wygłaszać będą słowa immatrykulacyjnego 

ślubowania na swoich macierzystych wydziałach.    

 

Nasz dalszy rozwój to również nowe inwestycje. Kontynuujemy remont i przebudowę 

budynku Matematyki, Fizyki i Informatyki - bardzo kosztownego przedsięwzięcia, które bez 

dodatkowego, tegorocznego wsparcia Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości blisko 10 

mln złotych znacznie by spowolniło. Ministerstwo wsparło nas także dodatkowymi środkami 

na rozbudowę nowoczesnego laboratorium BSL3+ które, umożliwi pełen zakres prac z 

patogenami wirusowymi przenoszonymi drogą powietrzną w tym koronawirusami.  

 

Ale najważniejszą, wciąż nierozpoczętą inwestycją, jest budowa naszego centrum 

sportowego. Po udanym montażu finansowym, podpisaniu dodatkowych umów z 

Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, rozstrzygnęliśmy pierwszy 

przetarg na to przedsięwzięcie. Z przykrością informuję Państwa, że zwycięzcy przetargu 

wycofali się jednak z realizacji, ze względu na galopująco rosnące ceny w sektorze 
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budowlanym. Cóż, ogłaszamy przetarg na nowo, licząc że uda nam się zdobyć dodatkowe 

środki, bo wiemy, że inwestycja będzie z pewnością droższa niż to zakładano. W tym miejscu 

gorąco apeluję do wszystkich przyjaciół Uniwersytetu Gdańskiego, niezależnie od 

przynależności partyjnej, szczebla władz od samorządu po władze centralne – doprowadźmy 

ten projekt do pomyślnego końca! Wydaje się, że to, co Państwo dziś usłyszeli o UG, 3 

miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski wśród uniwersytetów i to zdobyte bez 

własnej bazy sportowej, to wystarczające potwierdzenie tego, że nasza uczelnia po prostu 

zasługuje na swój własny kampus sportowy!        

 

Chciałbym w tym miejscu gorąco podziękować za dotychczasowe wsparcie jakim nas 

Państwo obdarzacie we wszystkich niemal przejawach działalności naszej uczelni: resortom 

Edukacji i Nauki, Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Panu Wojewodzie Dariuszowi 

Drelichowi, Panu Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, Pani 

Prezydent Aleksandrze Dulkiewicz, Panom Prezydentom Jackowi Karnowskiemu i 

Wojciechowi Szczurkowi, oraz burmistrzom i starostom naszego województwa, gdzie 

uniwersytet prowadzi swoje działania naukowe i edukacyjne. Wielkie Dziękuję!     

 

Drodzy Studenci, którzy rozpoczynacie naukę w naszej uczelni!  

 

Mając świadomość, że rozwój naszego kraju i wspólnoty europejskiej, której jesteśmy 

częścią, zależy od tego, jak będziecie przygotowani do realizacji swoich planów zawodowych 

staramy się, by kształcenie w naszej uczelni było ze wszech miar nowoczesne. To ważne, 

abyście swobodnie studiowali na uczelniach zagranicznych w ramach przytoczonych dziś 

umów, aktywnie uczestniczyli w działalności kół naukowych, realizowali swoje sportowe czy 

artystyczne pasje i oczywiście czerpali z tego nieustającą satysfakcję rozwoju i zdobywania 

nowych umiejętności. Niech studia dadzą wam nowe życie - cieszcie się nim ! A to wszystko 

na naszym wspaniałym Uniwersytecie Gdańskim, o którym od dziś możecie już mówić moja 

Alma Mater ! 

 

QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT! 

 

 


