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Ponad 30 specjalistów, reprezentujących różne branże i urzędy, skupionych
w Konwencie Politechniki Gdańskiej doradzać będzie jak najlepiej kształtować
rozwój naszej uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Nominowanych do konwentu poznaliśmy 12 grudnia podczas uroczystego otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej
Przewodniczącym konwentu został poseł
Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski, wiceprzewodniczącą prezes Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska, zaś sekretarzem minister spraw wewnętrznych (w rządzie Jana Bieleckiego) Henryk Majewski. Władze konwentu przyjęto poprzez aklamację.
– Dotychczas w historii Politechniki Gdańskiej
nie funkcjonował konwent. Tworząc go liczę że
uda się nam połączyć dwa światy – nauki oraz
biznesu. Wszak gremium to tworzą wielkie osobowości – powiedział rektor Politechniki Gdańskiej
wręczając dyplomy potwierdzające przynależność do Konwentu Politechniki Gdańskiej.
Posiedzenie konwentu
Zanim JM Rektor wręczył nominacje, reprezentanci konwentu spotkali się w politechnicznej
Sali Senatu, by dyskutować o taktyce rozwoju naszej uczelni w kontekście regionu pomorskiego.
Prof. Henryk Krawczyk przedstawił „Elementy rozwoju strategii Politechniki Gdańskiej”
wskazując na misję uczelni, która w przyszłości
ma stać się tzw. SMART University.
– SMART University oznacza, że chcemy by
Politechnika była Strategicznie uwarunkowana,
a więc spójna ze strategią rozwoju kraju, Maksymalnie innowacyjna, Atrakcyjna dla wszystkich,
Rozwijająca osobowości oraz Tworzona z pasją –
wskazywał rektor podczas prezentacji.

Rektor dokładnie omówił 7 obszarów strategicznych PG, jakimi są: kształcenie, badanie, innowacje, organizacja i zarządzanie, jakość, rozwój i współpraca.
– Spodziewamy się, że w efekcie wdrożenia
nowej strategii Politechnika zdobędzie cenionych
absolwentów, naukowców pracujących z pasją
i wyobraźnią, gdyż tylko tacy ludzie osiągają międzynarodowe sukcesy. Liczymy w szczególności
na innowatorów dążących do zmian. Dla uczelni
cenny jest bowiem dobry menadżer, który potrafi
zaszczepiać motywację w pracownikach – zasygnalizował prof. Henryk Krawczyk.
Członkowie konwentu podkreślili, iż uczelniana strategia na najbliższe lata opracowana jest
profesjonalnie. Zauważyli także, że dla rozwoju
uczelni ważni są studenci zagraniczni.
– Mamy nawet kłopot, by przyciągnąć studentów z innych regionów. Nasz region nie wydaje im
się na tyle atrakcyjny, aby szukali tu swojego miejsca na ziemi – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
– Mobilność międzyuczelniana studentów jest
niewielka. Moim zdaniem wynika to z sytuacji
majątkowej – zauważył rektor. – Krokiem naprzód
jest kierunek chemia budowlana, w ramach którego studenci są zobowiązani do odbycia części studiów na uczelni współprowadzącej ten kierunek.
Prezes Gdańskiego Klubu Biznesu Jan Zarębski podkreślił, iż z badań wynika, że nasze społe1/2013
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czeństwo w ogóle niechętnie się przemieszcza –
trzeba więc położyć nacisk na promocję regionu.
Student zagraniczny musi wiedzieć, że może w
naszym regionie atrakcyjnie spędzić czas.
– Pomorskie uczelnie powinny otworzyć się na
Wschód, na Ukrainę i Rosję. Warto zainicjować
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program, który ułatwiałby młodym ludziom studiowanie w Polsce – mówił Jan Zarębski.
W kontekście strategii PG poruszano także
kwestię przystosowania absolwentów do warunków rynku pracy. Dyskutanci zgodnie podkreślali, iż trzeba położyć nacisk na aktywizację
współpracy z pracodawcami jeszcze na etapie
studiów.
– Dziś od inżynierów wymaga się więcej, przede
wszystkim zdolności zarządzania projektami oraz
umiejętności miękkich – podkreślił Zbigniew
Paszkowicz, prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic.
Uczelnie, samorządy, biznes
Następnie wystąpił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Zdaniem
marszałka, pomorskie uczelnie dysponują bardzo dobrym potencjałem oraz zapleczem infrastrukturalnym, są coraz lepiej wyposażone. Jednakże, by nasze uczelnie stały się mocną marką
regionu należy rozwinąć współpracę w trójkącie:
uczelnie, samorządy, biznes.
W odczycie pt. „Pomorskie uczelnie jako motory rozwoju regionu?” Mieczysław Struk zaznaczył także, iż jeśli chcemy być liczącym się w Europie i w świecie regionem, to musimy oprzeć się
na silnej metropolii, a tym samym wykreować
zauważalny ośrodek akademicki.
W trakcie wystąpienia marszałek omówił
m.in. rolę i obszary wsparcia uczelni w realizacji
celów Strategii Pomorskie 2020.
– Motywem przewodnim nowej strategii jest
słowo „współpraca”. Z tego wynika nasza oferta,
ale i nasze oczekiwania wobec środowiska akademickiego – mówił.
Rolę uczelni marszałek widzi w trzech wymiarach. Po pierwsze, uczelnie mają być partnerami w inicjatywach poprawiających konkurencyjność i innowacyjność pomorskich
przedsiębiorstw. Po drugie, uczelnie mają stać się
markowym produktem edukacyjnym, a po trzecie, mają one być uczestnikami przedsięwzięć
budujących kapitał społeczny regionu.
Pełne wystąpienie Mieczysława Struka,
marszałka województwa pomorskiego znajduje się na stronie 4.
Uchwałę o utworzeniu konwentu Senat PG zatwierdził 21 listopada 2012. Spotkania konwentu
odbywać się będą co najmniej dwa razy w roku.
W zależności od okoliczności przewodniczący
konwentu może wyznaczyć zjazd w trybie nadzwyczajnym, zaś rektor w trybie uroczystym. Q

