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Sprawozdanie z siódmego spotkania Rady Konsultacyjnej  
w dniu 16.11.2016 

budynek Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk 

 
Uczestnicy 

 
Przedstawiciele firm i instytucji:  
 
Imię i nazwisko:     Nazwa firmy: 
 
Władysław Fediuk                                          P.I.W. Impuls 
Przemysław Ganczarek                   Hydrolab Polska 
Anna Miękczyńska-Szulc    Olivia Business Centre 
Katarzyna Grużewska                                     Oceanic 
Agnieszka Hinz     Pomorski Państwowy Wojewódzki 
       Inspektorat Sanitarny 
Magdalena Kawińska                                      Saint-Gobain Construction Products 
Tomasz Kiedrowski     Dr Oetker Polska Sp z. o.o.  
Teresa Pastewska                Centrum Kształcenia   
                                                                        Zawodowego i Ustawicznego 
Piotr Niedziółka     Teknos-Oliva  
Adam Pilecki                                                  Grupa Lotos 
Agata Wilczyńska-Piliszek    Firma Doradcza ISOTOP 
Małgorzata Samotyha     Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków 
Maciej Stopa      BioAnalytic 
Arkadiusz Trzeciak     Transprojekt Gdański 
Katarzyna Tyborowska                 Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków 
 
 
Osoby reprezentujące Wydział Chemii UG: 
 
Imię i nazwisko:     Stanowisko: 
 
Dr hab. Mariusz Makowski, prof. nadzw. UG Dziekan Wydziału Chemii UG 
Dr hab. Beata Grobelna, prof. nadzw. UG  Prodziekan Wydziału Chemii UG ds. 

Kształcenia i Rozwoju 
Dr hab. Jolanta Kumirska, prof. nadzw. UG  Prodziekan Wydziału Chemii UG ds. 

Studiów 
Dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. nadzw. UG  Prodziekan Wydziału Chemii UG ds. 

Nauki                                               
Dr inż. Krzysztof Żamojć    Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktu z   
                                                                        Pracodawcami   



Szczegółowy opis spotkania: 
 
W dniu 16 listopada 2016 r. w godz. 12.30 - 14.30 na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Gdańskiego (s. C115) odbyło się siódme spotkanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii 
UG. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób: zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw i 
instytucji zatrudniających absolwentów Wydziału Chemii UG oraz przedstawiciele kadry 
naukowej Wydziału Chemii UG.  

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich zebranych gości przez Dziekana 
Wydziału Chemii UG, dr hab. Mariusza Makowskiego, prof. nadzw. UG. Dziekan po 
przywitaniu przybyłych gości przedstawił nowe Władze Wydziału Chemii UG, po czym 
zwrócił się do zgromadzonych osób z prośbą, by krótko zaprezentowały profil działalności 
firm i instytucji, które reprezentują. Po prezentacji poszczególnych osób Dziekan Wydziału 
Chemii UG krótko przedstawił cel spotkania oraz jego program.  

W dalszej części spotkania Dziekan Makowski poinformował o uruchomieniu na 
Wydziale Chemii UG od roku akademickiego 2016/2017 nowego kierunku studiów - Biznesu 
chemicznego. Dziekan Makowski poinformował, iż są to 3,5-letnie, inżynierskie studia 
stacjonarne I stopnia, oparte na współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UG (30% zajęć 
prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny UG, 70% zajęć prowadzonych przez Wydział 
Chemii UG). Dziekan Makowski dodał, iż rekrutacja na kierunek Biznes Chemiczny cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, czego dowodem może być wypełnienie limitu przyjęć 
(podobnie na kierunek Chemia, studia stacjonarne I stopnia), a także wymienił najważniejsze 
przedmioty, które będą realizowane na tym kierunku studiów. Ponadto, Dziekan Makowski 
zwrócił się do członków Rady Konsultacyjnej z prośbą o przeprowadzenie w przyszłym roku 
akademickim przez przedstawicieli otoczenia gospodarczego przedmiotu fakultatywnego (w 
sumie ok. 30 godzin) oraz ewentualne propozycje tematów realizowanych w czasie tego 
przedmiotu. Dziekan Makowski dodał, że Pani Katarzyna Grużewska z firmy Oceanic 
zgodziła się już przeprowadzić 15-godzinny przedmiot pt. „Przemysł kosmetyczny w 
praktyce”.   

Otwarcie dyskusji: 

• Jako pierwszy zabrał głos Pan Władysław Fediuk, który zasugerował, iż 
bardzo istotne jest, by taki przedmiot odpowiednio przygotował młodego 
człowieka do dorosłego życia. Zwrócił jednocześnie uwagę na problem, który 
może zaistnieć, gdy młody absolwent, który nie jest przyzwyczajony do 
twardych reguł panujących w biznesie, będzie chciał założyć własną 
działalność. 

• Pani Magdalena Kawińska zaproponowała, by w tematyce takiego przedmiotu 
pojawiły się informacje na temat podstaw i uregulowań prawnych w różnych 
gałęziach przemysłu chemicznego.  

• Pan Tomasz Kiedrowski zapytał, dla studentów którego roku miałby to być 
przedmiot. Dziekan Wydziału Chemii odpowiedział, że byłby to przedmiot dla 
studentów drugiego roku studiów I stopnia. 



• Pan Adam Pilecki zaproponował, by w tematyce takiego przedmiotu pojawiły 
się zagadnienia dotyczące REACH, marketingu, a także zarządzania 
projektami i zasobami ludzkimi. 

• Dziekan Wydziału Chemii UG podziękował za wszystkie opinie i pomysły, po 
czym dr hab. Beata Grobelna, prof. nadzw. UG poinformowała, że dr inż. 
Krzysztof Żamojć, Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktu z Pracodawcami 
skontaktuje się z obecnymi gośćmi w sprawie zgłaszania konkretnych 
propozycji (temat zajęć, liczba godzin) drogą e-mailową. 

• W dalszej części spotkania Dziekan Makowski zwrócił się do zgromadzonych 
osób z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na realizowanie przez studentów 
praktyk i staży w ich firmach/instytucjach. Zgromadzeni członkowie Rady 
Konsultacyjnej jednogłośnie przytaknęli. 

• Dziekan Wydziału Chemii UG ponownie zabrał głos i poinformował o 
pomyśle przeprowadzenia na Wydziale Chemii UG cyklu spotkań studentów z 
potencjalnymi pracodawcami. Dodał, że spotkania takie byłyby swego rodzaju 
reklamą dla firm reprezentowanych przez członków Rady Konsultacyjnej, zaś 
informacja na temat takich spotkań zostałaby umieszczona z odpowiednim 
wyprzedzeniem na stronie internetowej Wydziału Chemii UG. Dziekan 
wstępnie zaproponował, by liczba takich spotkań wynosiła około 8 rocznie.  

• Jako pierwsza chęć wzięcia udziału w takim spotkaniu wyraziła Pani 
Katarzyna Grużewska z firmy Oceanic. Termin spotkania ustalono wstępnie 
na marzec 2017 roku.  

• Dziekan Wydziału Chemii UG podziękował za inicjatywę, po czym 
poinformował, że dr inż. Krzysztof Żamojć, Pełnomocnik Dziekana ds. 
Kontaktu z Pracodawcami skontaktuje się z obecnymi gośćmi w sprawie 
zgłaszania konkretnych propozycji terminów kolejnych spotkań drogą e-
mailową. Wstępnie zaproponował, by w roku akademickim 2016/2017 odbyły 
się 4 takie spotkania (w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2017 roku) 

• W dalszej części spotkania Pan Maciej Stopa zaproponował zwiększenie 
limitów osób przyjmowanych na studia na Wydziale Chemii UG. Odpowiedzi 
udzielił Dziekan Wydziału Chemii UG, który poinformował, że obecna liczba 
osób przyjmowanych na studia na Wydziale Chemii UG jest wystarczająca i w 
przypadku zwiększenia limitu miejsc i tak miejsca te nie zostaną obsadzone.     

• Pani Anna Miękczyńska-Szulc zapytała, czy Wydział Chemii UG organizuje 
Targi Pracy. Dziekan Makowski odpowiedział, że raz do roku odbywają się 
Targi Pracy, administrowane centralnie przez Uniwersytet Gdański, nie zaś 
konkretnie przez Wydział Chemii UG.  

• W dalszej części spotkania Dziekan Wydziału Chemii UG wspomniał o 
pomyśle uruchomienia studiów w języku angielskim. Poinformował także o 
utworzeniu konsorcjum z Politechniką Gdańską.   

• W nawiązaniu do omawianego wcześniej tematu realizowania przez 
studentów praktyk i staży w firmach/instytucjach reprezentowanych przez 



członków Rady Konsultacyjnej Pan Władysław Fediuk poinformował, że 
P.I.W. Impuls może umożliwi ć realizację 4 projektów dyplomowych 
związanych tematycznie z szeroko pojętymi procesami produkcyjnymi.  

• Pan Tomasz Kiedrowski zwrócił uwagę na konieczność przygotowania 
studentów do aplikowania o staże/praktyki już pod koniec 2016 roku, gdy w 
firmach są jeszcze przewidziane dla takich osób miejsca. Dziekan Wydziału 
Chemii UG odpowiedział, że przekaże tą informację Pełnomocnikowi 
Dziekana ds. Praktyk, celem jej rozpropagowania wśród studentów Wydziału 
Chemii UG. 

W podsumowaniu Dziekan Wydziału Chemii UG podziękował członkom Rady 
Konsultacyjnej za cenne uwagi i dyskusję oraz zaprosił zebranych na kolejne posiedzenie 
Rady Konsultacyjnej. Dodał, że dzięki dobrej współpracy Wydziału Chemii z przemysłem 
można przygotować przyszłych absolwentów do pracy tak, aby stali się oni konkurencyjni w 
stosunku do absolwentów innych uczelni. 

 

Protokołował 

dr inż. Krzysztof Żamojć 


