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 Wystąpienia doktoratów koncentrowały się m.in. 
na: determinantach decyzji konsumentów na rynku 
marek detalistów, kształtowaniu wartości rynkowej 
przemysłowych spółek giełdowych, ocenie pracownika 
działu IT dużej instytucji publicznej, zarządzaniu mar-
ketingiem w mediach społecznościowych oraz znacze-
niu zarządzania wierzytelnościami we współczesnych 
organizacjach. Interesująco zaprezentowano zagad-
nienia zarządzania zasobami ludzkimi: motywacji ja-
ko amoralnej funkcji w procesie zarządzania oraz spra-
wiedliwości organizacyjnej jako determinanty lojalno-
ści pracowników. Konferencję zwieńczyło wystąpienie 
ukazujące koncepcje przywództwa we współczesnych 
organizacjach z perspektywy metafory Mistrza i Rze-
mieślnika.

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego
KRAKÓW 12 maja, podczas Święta Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, wręczono tytuł doktora honoris causa 
tej uczelni otrzymał prof. Anthony Giddens. Senat UJ 
uhonorował go za wniesienie istotnego wkładu w zde-
"niowanie kluczowych wyzwań i  problemów rozwo-
jowych współczesnego świata, związanych z  funkcjo-
nowaniem demokratycznych instytucji politycznych, 
z  przemianami gospodarczymi i  społecznymi, z  kon-
sekwencjami zmian klimatycznych oraz formułowanie 
propozycji ich rozwiązania. Prof. Giddens jest uważany 
za jednego z najwybitniejszych współczesnych socjolo-
gów i teoretyków nauk społecznych. Jego dorobek obej-
muje 40 książek i ponad 200 artykułów. Jest najczęściej 
cytowanym współczesnym autorem w  naukach spo-
łecznych, twórcą teorii strukturacji. Wykładał m.in. 
na uniwersytetach w  Cambridge, Londynie oraz Le-
icester. W  latach 1996–2003 był dyrektorem London 
School of Economics. Laudację na cześć brytyjskiego 
socjologa wygłosił prof. Piotr Sztompka. Przemawiając, 
prof. Giddens zastanawiał się nad pozycją uniwersyte-
tu we współczesnym, zdecentralizowanym i płynnym 
świecie. Podkreślał, że fundamentalna rola uczelni mu-
si być utrzymana, ale jej charakter zmienia się, głow-
nie dzięki nowoczesnym technologiom. Obecnie niko-
go nie dziwi możliwość uczestnictwa w darmowych se-
minariach prowadzonych przez czołowych naukow-
ców i ekspertów online czy fakt, że przełomowe odkry-
cia są owocem globalnych interakcji naukowców z róż-
nych ośrodków rozsianych po całym świecie.
 Drugim z  bohaterów uroczystości był prof. Je-
rzy Wyrozumski, którego odznaczono złotym meda-
lem „Plus ratio quam vis”. Postać wybitnego historyka 
mediewisty, znawcy dziejów Krakowa i sekretarza ge-
neralnego PAU, przybliżył w  laudacji dr hab. Krzysz-
tof Stopka, prof. UJ. Na dorobek naukowy prof. Wyro-
zumskiego składają się dzieła poświęcone historii spo-
łecznej i gospodarczej Polski, a także książki dotyczą-
ce historii politycznej. Uczony był dziekanem Wydzia-
łu Filozo"czno-Historycznego (1981-87) i  prorekto-
rem UJ (1987-90). Z roku 1988 pochodzi sławne zdjęcie, 
którego historię przypomniał prof. Stopka. Zrobiono 
je w trakcie strajku studenckiego. Widać na nim prof. 
Wyrozumskiego, prorektora UJ, pertraktującego z mi-
licjantami szykującymi się do rozbicia protestu. Foto-
gra"a, podpisana przez nieznaną osobę „Plus ratio qu-
am vis”, była kolportowana wśród mieszkańców mia-
sta i zyskała wielką popularność. Znaczenie słów dewi-
zy UJ rozwinął w swoim przemówieniu uhonorowany 
medalem prof. Wyrozumski.

Doktoraty h.c. – T. Kapitaniak, J. Kowal
LUBLIN 13 maja, w święto Politechniki Lubelskiej ty-
tuły doktorów honoris causa tej uczelni otrzymali pro-
fesorowie Tomasz Kapitaniak z  Politechniki Łódzkiej 
i Janusz Kowal z Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie.
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Podczas Dni NCN w  Szczecinie badacze 
z  Pomorza Zachodniego mogli dowie-
dzieć się, jaka jest oferta konkursowa Cen-
trum i jak prawidłowo przygotować wnio-
sek o grant oraz zobaczyć, jakie osiągnię-
cia mają na swoim koncie laureaci roz-
strzygniętych konkursów NCN.

W  posiedzeniu Rady NCN uczest-
niczyli przedstawiciele władz lokalnych 
i  władz szczecińskich uczelni. Prof. Mi-
chał Karoński wręczył, w  imieniu mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego, nomi-
nację na członka Rady Centrum prof. Ewie 
Łokas z  Centrum Astronomicznego im. 
Mikołaja Kopernika PAN. Prof. n.med. 
Jerzy Samochowiec, prorektor ds. nauki 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w  Szczecinie, przedstawił potencjał na-
ukowy Pomorza Zachodniego. Uczestnicy 
posiedzenia uznali, że środki na "nan-
sowanie badań podstawowych w  mniej-
szych ośrodkach naukowych są niewystar-
czające. Wynika to m.in. ze zbyt niskiego 
budżetu NCN na "nansowanie gran-
tów. Przedstawiono założenia konkursu 
POLONEZ, dedykowanego naukowcom 
przyjeżdżającym z zagranicy, który będzie 
ogłoszony we wrześniu 2015 r.

W  Akademii Morskiej w  Szczecinie 
siedmioro laureatów konkursów NCN 
zaprezentowało swoje badania, prowa-
dzone dzięki grantom z konkursów Cen-
trum. Niektóre z  zaprezentowanych pro-
jektów są dopiero na początku realizacji, 
jak projekt dr Olgi Sztatelman z Instytutu 
Biochemii i Bio"zyki PAN o integracji sy-
gnałów stresowych w roślinach czy też ks. 
prof. Piotra Roszaka z Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu o Camino de 
Santiago i grobie św. Jakuba. Prof. Cezary 
Cybulski z  Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie prowadzący ba-
dania nad rakiem piersi opowiedział o od-
krytych przez swój zespół mutacjach ge-
nów RECQL oraz PALB 2, które odpo-

wiadają za zwiększone ryzyko wystąpie-
nia raka piersi u ich posiadaczek, czyli ok. 
60 tys. kobiet w Polsce. Prof. Mirosława El 
Fray z Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego w Szczecinie opo-
wiedziała o  badaniach nad materiałami 
polimerowymi posiadającymi właściwo-
ści antybakteryjne, które będą ulegać bio-
degradacji i  mogą być wykorzystane do 
zwalczania infekcji lub produkcji leków.

Na Uniwersytecie Szczecińskim 
i w Akademii Sztuki odbyły się warsztaty 
dla pracowników jednostek naukowych, 
którzy wspierają badaczy w  składaniu 
wniosków do NCN. W warsztatach wzięło 
udział ponad 120 osób.

Dni NCN to również spotkania dla na-
ukowców, którzy chcieliby złożyć wnioski 
w  konkursach przeprowadzanych przez 
Centrum. Członków Rady NCN pytano 
o nowe regulacje w konkursach – przede 
wszystkim o  to, jakie koszty można po-
nosić w projektach i w jaki sposób można 
zaplanować wynagrodzenia w  projekcie 
(więcej na ten temat na str. 67). Ze względu 
na zmiany wprowadzone w marcu, intere-
sowano się ograniczeniami w  aplikowa-
niu o granty. W ramach Dni NCN odbyły 
się trzy odrębne spotkania dla przedsta-
wicieli nauk humanistycznych, społecz-
nych i o sztuce, nauk ścisłych i  technicz-
nych oraz nauk o życiu, odpowiednio na 
Wydziale Humanistycznym USz, Wy-
dziale Elektrycznym ZUT oraz w  rekto-
racie PUM.

Współorganizatorami Dni NCN były 
zachodniopomorskie uczelnie publiczne: 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szcze-
cinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachod-
niopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie, Akademia Morska w Szcze-
cinie, Akademia Sztuki w Szczecinie oraz 
Politechnika Koszalińska.
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