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Spotkajmy się w Kortowie 20 maja!
Radek Kotarski, Czesław Mozil i autor kanału Astrofaza Piotr Kosek będą 20 maja gośćmi Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Uczelnia na plaży w Kortowie zaprezentuje także swoją ofertę kształcenia. Na tegorocznych
maturzystów i uczniów szkół średnich czekać będzie także mnóstwo innych atrakcji.
W piątek 20 maja od 9:00
do 14:00 w Kortowie pojawić
powinni się przede wszystkim
wszyscy ci, którzy nie podjęli
jeszcze decyzji dotyczącej wyboru kierunku studiów. Zarówno tegoroczni maturzyści, jak i
uczniowie szkół średnich, którzy
egzamin dojrzałości mają jeszcze przed sobą.
„W centrum miasteczka akademickiego - tuż przy plaży - w
kilku strefach czekać będą ciekawe atrakcje. Chcemy pokazać, jak pięknym miejscem jest
Kortowo. Ale także zaprezentować społeczność akademicką i
zaprosić do poszczególnych wydziałów” - tłumaczy Michał Orłowski, kierownik Działu Marketingu UWM w Olsztynie organizującego wydarzenie. „W Strefie
Wiedzy i Nauki spotkamy się z
przedstawicielami wydziałów,
którzy pokażą to, co mają najlepszego. M.in Wydział SztuREKLAMA

ki będzie nas zachęcał do artystycznych przygód, Collegium
Medicum zaprezentuje to, co
kryje się na Wydziale Lekarskim
i w Szkole Zdrowia Publicznego.
Za sprawą Katedry Chemii będzie też... wybuchowo! Ale będzie także okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat
Kortosfery” - dodaje Daria Bruszewska-Przytuła.
Na plaży pojawią się również
sportowcy z UWM. Z siatkarzami Indykpolu AZS Olsztyn będziecie mogli pograć w plażową odmianę ich ukochanej dyscypliny. Natomiast zawodnicy
klubu AZS UWM Olsztyn Lakers spróbują zarazić Was miłością do futbolu amerykańskiego.
W Stefie Spotkań pojawią się
goście. M.in. dziennikarz i popularyzator nauki Radek Kotarski, znany ze swojej działalności w Internecie (kanał Polimaty, który śledzi pół miliona subskrybentów), w telewizji

(pięć serii programu Podróże z
historią w TVP2 oraz seria Tajemnice historii w Fokus TV),
na papierze (dwie bestsellerowe książki - „Włam się do mózgu” o metodach skutecznej nauki” oraz „Nic bardziej mylnego”
obalająca 50 popularnych mitów w popkulturze) lub w kampaniach reklamowych (ambasador Banku Millennium, producent materiałów promocyjnych
dla m.in.: Mercedes-Benz, Samsunga, BP, Orange, Nescafé, Żywiec, PZU, Polpharma czy Boehringer Ingelheim). To także innowacyjny przedsiębiorca.
Ze swojej działalności w przestrzeni internetowej znany jest
także Piotr Kosek. Współtwórca kanału Astrofaza zaprosił do
naukowej rozmowy dra hab.
Leszka Błaszkiewicza z Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Na plaży w Kortowie 20
maja pojawi się także Czesław
Mozil. Trochę pośpiewa, ale

przede wszystkim będzie opowiadał o swojej drodze zawodowej, edukacji w Danii czy pracy
z młodzieżą.
Oczywiście organizowany
w nowej formule dzień otwarty uczelni to także doskonała
okazja, by zapoznać się z ofertą kształcenia na rok akademicki 2022/2023. „Będziemy starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące rekrutacji. Zdradzimy, czego oczekujemy od
kandydatów.
Rekrutacja na większości
kierunków oferowanych przez
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpocznie
się 7 czerwca i potrwa do 8 lipca. „Mamy 75 kierunków kształcenia (w tym 4 w naszej filii w
Ełku). To bardzo bogata oferta. Zasady rekrutacji są różne
dla poszczególnych kierunków.
Dlatego zawsze służymy pomocą i odpowiadamy na pytania
kandydatów”.

Politechnika Koszalińska
w gronie uczelni kreujących
Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W
Politechnika Koszalińska znalazła się w gronie uczelni,
których przedstawiciele złożyli w środę (11 maja
br.) symboliczny podpis pod preambułą powołania
Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. 3W to: woda,
wodór i węgiel. Uczelnię reprezentował i pod zapisami
dokumentu podpis złożył prof. dr hab. inż. Waldemar
Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego.
Interdyscyplinarne Centrum
Innowacji 3W posłuży przede
wszystkim do upowszechniania idei budowania przyjaznego ekosystemu wspierającego wymianę wiedzy i uzyskiwania wsparcia dla projektów uwzględniających synergię
wody, wodoru i nowoczesnych
technologii węglowych. Podpisanie preambuły odbyło się
podczas trwającego w Pozna-

niu kongresu Impact’22 (11-12
maja br.).
Dokument w istocie jest publiczną umową pomiędzy 12 partnerami, w tym również: Politechniką Krakowską, Politechniką
Rzeszowską, Politechniką Opolską, Politechniką Warszawską,
ZUT, UMCS, UAM i Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Akademią Górniczo-Hutniczą, a także Siecią Badawczą Łukasiewicz.
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Trwają konkursy
Najlepsze wśród
Narodowego Centrum Nauki uniwersytetów!
Od połowy marca można składać wnioski w konkursach
Narodowego Centrum Nauki: Polonez bis 2, Opus 23 oraz
Preludium 21. Swoje projekty będą mogli zrealizować
zarówno doświadczeni badacze, jak i naukowcy, którzy
dopiero rozpoczynają swoją karierę. Nabór wniosków trwa
do 15 czerwca br.
Polonez bis 2 jest skierowany dla osób zainteresowanych
rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych.
W trzech naborach zostanie zrekrutowanych 120 osób, które posiadają określone doświadczenie i w ciągu trzech ostatnich lat
przynajmniej dwa lata mieszkały i pracowały poza Polską. Budżet programu wynosi 55 mln zł.
Opus to konkurs przeznaczony dla naukowców na każdym
etapie kariery, w tym osób przed
doktoratem. Kierownikami projektu mogą być badacze, którzy
mają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku
pracę albo jedno dokonanie arREKLAMA

tystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności
naukowej w zakresie twórczości
i sztuki. W badania prowadzone
w ramach projektów mogą być
zaangażowani m.in. badacze na
stanowiskach senior researcher,
doktoranci i studenci oraz osoby
na stanowiskach typu post-doc.
Preludium to inicjatywa przeznaczona dla osób rozpoczynających karierę naukową. Jej celem jest umożliwienie zakupu
lub wytworzenia aparatury specjalistycznej.
Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz szczegółowe terminy nadsyłania zgłoszeń można znaleźć na stronie
Narodowego Centrum Nauki.

Sukcesy podczas Akademickich Mistrzostw Polski w
Karate WKF osiągnęły studentki Uniwersytetu Gdańskiego
zajmując 1. miejsce w klasyfikacji uniwersytetów i 4.
miejsce w klasyfikacji generalnej spośród 34 startujących
uczelni! A to dopiero początek.
W miniony weekend w Warszawie odbyła się tegoroczna edycja
AMP Karate WKF organizowana
przez KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem Uniwersytet Gdański reprezentowały wyjątkowo same Panie i to z dużym powodzeniem.
Pierwszego dnia zawodów odbyła się kategoria drużynowa kumite, w której to zawodniczki
uplasowały się na 2. miejscu zdobywając srebrne medale w składzie: Julia Sabiecka, Daniela Holk,
Małgorzata Kirszling, Alicja Jaśkowiak.
Alicja Jaśkowiak jako jedyna
występująca w dwóch kategoriach
(kata i kumite) zdobyła złoty medal w kategorii kata wśród uniwersytetów zajmując 7. lokatę w klasyfikacji generalnej. W kategorii

kumite -55 kg zajęła 9. miejsce.
Drugiego dnia odbywały się indywidualne starcia we wszystkich
kategoriach kumite.
Tytuł mistrzyni -50 kg obroniła Julia Sabiecka zajmując 1. miejsce, pokonując w finale Julię Komorowską z Politechniki Łódzkiej.
Na podium klasyfikacji generalnej stanęły również kolejne
nasze zawodniczki. Daniela Holk
w kumite -68 kg zdobyła srebrny medal.
Z roku na rok poziom zawodów
jest coraz wyższy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z postawy naszych
zawodniczek i wielkiego sukcesu podczas zawodów zarówno indywidualnych medali jak i wysokiego miejsca Uczelni w końcowej
klasyfikacji.
Zawodniczkom gratulujemy!
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XII polsko-niemieckie I Studencka Konferencja Naukowa
Zapraszamy do udziału w I Studenckiej Konferencji
„Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań
seminarium studenckie Naukowej
współczesnego świata” organizowanej przez Koło Naukowe
We wtorek 10 maja 2022 roku rozpoczęło się XVII PolskoNiemieckie Seminarium Studenckie „MANAGING CULTURAL
DIVERSITY IN EUROPE” organizowane przez Uniwersytet
Morski w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven pod
patronatem Rektorów obu Uczelni.
Seminarium otworzył i przywitał uczestników JM Rektor
UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w.
Adam Weintrit.
Seminarium trwa łącznie 2
tygodnie: w pierwszym tygodniu
(10-17.05.2022 r.) gościmy studentów z Hochschule Bremerhaven w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, a następnie studenci UMG udają się do Hochschule Bremerhaven (28.05.
– 05.06.2022 r.), gdzie kontynuują zajęcia wspólnie ze studentami niemieckimi.
Program seminarium obejmuje wykłady w języku angielskim realizowane przez wykładowców obu uczelni, spotkania
z władzami uczelni i przedstawicielami organizacji studenckich,
a także wizyty w polskich i nieREKLAMA

mieckich przedsiębiorstwach.
Poza celami naukowo-dydaktycznymi, seminarium ma za
zadanie przybliżyć studentom
polskim i niemieckim warunki funkcjonowania obu uczelni
i zachęcić do podjęcia studiów
w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+, jak
również umożliwić im poznanie historii i kultury obu regionów – Pomorza i landu Bremy.
W seminarium bierze udział
dwóch profesorów z Hochschule
Bremerhaven: prof. Gerhard M.
Feldmeier i prof. Hans Rummel,
którzy przybyli do naszej Uczelni
wraz z dziesięcioma studentami
oraz dziesięciu studentów UMG.
Koordynatorami seminarium
z ramienia UMG są dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG oraz
dr Romuald Zabrocki.

Prawa Administracyjnego WSAiB. Wydarzenie odbędzie się
19-20 maja 2022 r. w formule hybrydowej.
Zaproszenie kierowane jest
do kół naukowych oraz studentów uczelni wyższych zainteresowanych naukami prawnymi,
naukami gospodarczymi i naukami o bezpieczeństwie, którzy chcieliby podzielić się swoją
wiedzą i przemyśleniami związanymi ze współczesnymi wyzwaniami i problemami prawodawstwa. Przedstawione na
konferencji wystąpienia powinny odzwierciedlać obecny
stan wiedzy, będący podstawą
do stawiania hipotez dotyczących bliższej lub dalszej przyszłości w zakresie omawianej
tematyki.
Udział czynny oraz bierny w
konferencji jest bezpłatny.
W związku z trwającą pandemią Covid-19 wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.
Organizatorzy konferencji nie

zapewniają miejsc noclegowych
dla uczestników. Prelegentom,
którzy nie będą mogli pojawić
się na konferencji osobiście, zostanie udostępniona możliwość
wygłoszenia referatu w formie
wideokonferencji.
Zgłoszenie pracy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca ta nie była
wcześniej publikowana lub złożona w Redakcji innego czasopisma.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru Prelegentów, którzy wystąpią podczas konferencji, a także odrzucenia poprawnie przesłanego zgłoszenia, bez podawania przyczyny.
Przewiduje się publikację
pokonferencyjną.
Zgłoszenia e-mail: konferencja@student.wsaib.pl
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Nowy dom toruńskiej psychologii
10 sal dydaktycznych, 16 laboratoriów, pracownie komputerowe, czytelnia oraz umieszczona na dachu woliera do
kognitywnych badań ptaków – tak prezentuje się siedziba Instytutu Psychologii UMK, uroczyście otwarta 7 maja.
Na potrzeby Instytutu Psychologii zaadaptowano budynek byłej Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul. Gagarina 39, zaprojektowany przez
Zenona Buczkowskiego i wybudowany w 1973 r. Modernizacja
wraz z dostosowaniem obiektu
do celów naukowych i dydaktycznych trwała od 2019 do 2021
r., a zrealizowano ją według projektu Macieja Kurasa. Całkowity koszt inwestycji – dokumentacji, przebudowy i wyposażenia – wyniósł blisko 16 mln 470
tys. zł i w pełni pokryty został ze
środków Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Od medycyny
do psychologii
W miejscu, gdzie w dawnej
przychodni mieściło się półsanatorium, zaprojektowano pokoje dla pracowników naukowo-dydaktycznych, sekretariat
instytutu, pokój konferencyjny
REKLAMA

wraz z pokojem socjalnym. Na
parterze w dawnej części szpitalnej znalazła się kafeteria, czytelnia wraz z czytelnią testów psychologicznych oraz pokój samorządu studenckiego. W centralnej części w miejscu gabinetów
lekarskich wybudowano 10 sal
dydaktycznych różnej wielkości (w tym dwie aule) oraz ośrodek psychoterapii z niezależnym
nowym wejściem od strony zachodniej. Na kondygnacji przyziemia w dawnej kuchni znajdują się pracownie komputerowe,
a na dachu kuchni wybudowano
laboratorium typu sky-lab, czyli wolierę do kognitywnych badań ptaków. Od strony zachodniej przyziemia w miejscu dawnych magazynów wybudowano 14 laboratoriów różnego zastosowania (łącznie jest ich 16).
Od strony zaplecza (elewacja zachodnia) dobudowano oszkloną
windę zewnętrzną, a cały budynek został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami. Ze względów ekologicznych klimatyzację zamontowano
wyłącznie w części laboratoryjnej oraz w największych salach
wykładowych. Na dachu najwyższej kondygnacji zainstalowano 88 paneli fotowoltaicznych o
łącznej mocy 40 kW. Zdemontowano chodniki w części zachodniej parku, przywracając mu naturalny charakter ze względu na
bliskość korytarza migracyjnego zwierząt leśnych. W części
południowej wybudowano taras przy kafeterii oraz zaprojektowano nowy układ chodników i
oświetlenia parkowego. Od strony wschodniej w pobliżu wejścia
wybudowano zadaszony parking
na 50 rowerów.
Tradycja i nowoczesność
Modernizacja budynku została zrealizowana w systemie
partycypacyjnym – na każdym
etapie uwzględniano uwagi i
potrzeby przyszłych użytkowników. – To miejsce jest niezwy-

kłe, ponieważ mogliśmy je sobie
zaplanować – mówi prof. dr hab.
Maria Lewicka, dyrektor Instytutu Psychologii UMK. – To jest
zupełnie nietypowa sytuacja na
polskich uczelniach, kiedy pracownicy od samego początku
uczestniczą w procesie projektowania miejsca, w którym będą
później pracować.
W obiekcie - oprócz Instytutu
Psychologii mieści się Katedra
Kognitywistyki (obie jednostki należą do Wydziału Filozofii
i Nauk Społecznych). Swój uniwersytecki „dom” znalazło tu ok.
40 pracowników i 600 studentów trzech kierunków studiów.
Warto dodać, że modernizacja budynku została zgłoszona do konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI Wieku, gdzie o zwycięstwo rywalizuje w kategorii „Obiekty szkolnictwa i edukacji”. Do 20 maja
trwa głosowanie internautów, w
którym można wesprzeć kandydaturę z UMK.
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Juwenalia Gdańskie 2022
Gdańskie uczelnie publiczne i Fundacja Gdańska po raz trzeci, po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19,
zorganizuje Juwenalia Gdańskie. Tegoroczne święto studentów odbędzie się 21 maja na Placu Zebrań Ludowych.
– Cieszymy się, że po tych 3
latach, kiedy przeszkodziła nam
pandemia, będziemy mogli znowu spotkać się na koncercie. To
szczególnie dobra informacja
dla studentów I i II roku, którzy przez pandemię nie mieli
okazji uczestniczyć w Juwenaliach – mówi Dobrawa Morzyńska, wiceprezes zarządu Fundacji Gdańskiej.
Kto wystąpi?
Podczas nadchodzącego wydarzenia wystąpią: Vito Bambino, Wilki, Margaret, Tymek,
Malik Montana oraz Young Igi.
Lista artystów powstała dzięki
współpracy przedstawicieli samorządów wszystkich uczelni
organizujących koncerty, których głównym celem było usatysfakcjonowanie różnych gustów muzycznych uczestników.
– Przy doborze artystów staraliśmy się, by każde gusta były
zaspokojone – wyjaśnia Jakub
REKLAMA

Hinca, zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Studentów AWFiS w Gdańsku. – Artyści są nie tylko rapowi, jak kojarzą się właśnie juwenalia, ale
są też kultowe Wilki, jest popowa Margaret, która jest naszą
taką estradową polską gwiazdą.
Edycja Juwenaliów Gdańskich z 2019 r. została nagrodzona w ogólnopolskim, prestiżowym plebiscycie Pro Juvenes w kategorii na najlepsze juwenalia w Polsce. W 2020 r. zaplanowano podobną skalę wydarzenia, jednak pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany. Tegoroczna edycja z wielu względów musiała zostać ograniczona, mimo to organizatorzy liczą
na dużą frekwencję.
– Line-up, który mieliśmy
gotowy dwa lata temu zupełnie się zdezaktualizował, ale nie
ukrywamy, że zdezaktualizował
się też nasz budżet. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach
powrócimy do takich edycji, któ-

re miały miejsce poprzednio, że
będzie mogli robić juwenalia na
szerszą skalę, na większa ilość
scen. Na razie jest to popandemiczna, jednodniowa wersja, ale
mamy nadzieję, że wrócimy do
formy sprzed lat – mówi Dobrawa Morzyńska.
Strefa Studencka
Oprócz koncertów i strefy gastronomicznej na terenie Placu Zebrań Ludowych pojawi
się też Strefa Studencka, gdzie
wszystkie 6 uczelni przygotowuje atrakcje oraz informacje o
swojej ofercie.
– Każdy student z gdańskiej
uczelni znajdzie tam coś dla siebie. To będzie taka odskocznia
w przerwie między koncertami albo w momencie, kiedy będziemy chcieli odpocząć od tłumu pod sceną – mówi Iga Adamek, koordynatorka Juwenaliów Gdańskich z ramienia studentów.

Bilety
Obecnie trwa sprzedaż biletów online na Juwenalia Gdańskie 2022 w I puli, w której ceny
prezentują się następująco:
Bilet studencki – 10 zł
Bilet normalny – 70 zł
Po wyczerpaniu zostanie uruchomiona II pula:
Bilet studencki – 15 zł
Bilet normalny – 80 zł
Z kolei w dniu koncertu obowiązywać będzie III pula:
Bilet studencki – 20 zł
Bilet normalny – 90 zł
Bilety studenckie obowiązują
na podstawie ważnej legitymacji
studenckiej dla studentów i doktorantów wszystkich uczelni publicznych lub prywatnych w Polsce oraz legitymacji międzynarodowej ISIC. Co ważne, osoby
niepełnoletnie w wieku od 8 do
16 r. ż. są uprawnione do wstępu na Juwenalia Gdańskie wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego
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