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Fot. M. Misiakiewicz

Wyci¹gniêta z okruchem chleba d³oñ, daleko siêga poza rzeczy-
wistoœæ.

Za nowy, lepszy rok ... Za nowy, lepszy rok ... 

W takiej chwili relacje studentów z nauczycielami s¹ ³atwiejsze.

W spotkaniu udzia³ wziê³o liczne grono pracowników Uczelni. JM Rektor prof. Tadeusz Markowski (z lewej) z ¿yczeniami dla ca³ej 
spo³ecznoœci akademickiej.

Nie mog³o zabrakn¹æ kolêd w wykonaniu "Po³onin". 

W uroczystej i œwi¹tecznej 
atmosferze 

dnia 19 grudnia 2002 r. 
odby³o siê w sto³ówce 

akademickiej PRz 
op³atkowe
 spotkanie 

Senatu PRz, 
uœwietnione 

koncertem kolêd 
w wykonaniu

SZPiT 
"Po³oniny".

 Prezentujemy 
kilka 

œwi¹tecznych 
sekwencji 

z tego 
spotkania.
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Od dnia 27 wrzeœnia 1999 r. Wy-
dzia³ Elektrotechniki i Informatyki Po-
litechniki Rzeszowskiej stoi otworem
dla wszystkich pragn¹cych uzyskaæ
pierwszy stopieñ naukowy.

Dzieñ 11 grudnia 2002 r. jest dla na-
szego Wydzia³u kolejn¹ historyczn¹
dat¹, gdy¿ w tym dniu odby³a siê pier-
wsza obrona doktorska. Bohaterem
tego wydarzenia by³ mgr in¿. Wies³aw
Sabat, asystent w Zak³adzie Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyj-
nych Politechniki Rzeszowskiej. Prze-
wód doktorski zosta³ otwarty w dniu
13 grudnia 2000 r.

Promotorem rozprawy doktorskiej
pt. Uwarunkowania propagacji za-
k³óceñ przewodzonych w hybrydowych
strukturach mikroelektronicznych by³
dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof.
PRz, a recenzentami: dr hab. in¿. Jerzy

Bajorek, prof. PRz, prof. dr hab. in¿.
Jerzy F. Ko³odziejski z Instytutu Tech-
nologii Elektronowej w Warszawie
oraz prof. dr hab. in¿. Ludwik Spiralski
z Politechniki Gdañskiej.

Praca doktorska jest przyk³adem
bardzo dobrej wspó³pracy Politechniki
Rzeszowskiej z prywatnym przedsiê-
biorstwem. Dziêki sfinansowaniu ko-
sztów uk³adów hybrydowych przez
firmê HYBRES w Rzeszowie by³o mo-
¿liwe wykonanie badañ eksperymenta-
lnych w szerokim zakresie.

Otwarcia czêœci jawnej dokona³ dr
hab. in¿. Andrzej Kolek, prof. PRz,
przewodnicz¹cy Komisji, prowadz¹cy
obronê wg nastêpuj¹cego porz¹dku:
� przedstawienie przebiegu przewodu

doktorskiego mgr. in¿. Wies³awa
Sabata,

� przedstawienie sylwetki doktoranta,

Pierwsza obrona
PRACY DOKTORSKIEJ

Pierwsza obrona
PRACY DOKTORSKIEJ

na Wydziale Elektrotechniki i Informatykina Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Mgr in¿. Wies³aw Sabat podczas referowania celu i tez rozprawy doktorskiej.
Fot. w³asna

Od prawej: promotor W³odzimierz Kalita oraz recenzenci: Ludwik Spiralski, Je-
rzy Bajorek, Jerzy F. Ko³odziejski.

Fot. w³asna
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� prezentacja celu, tez i wyników roz-
prawy doktorskiej,

� odczytanie recenzji,
� odpowiedzi doktoranta na uwagi re-

cenzentów,
� publiczna dyskusja.

Efektem dyskusji w czêœci niejaw-
nej by³o podjêcie decyzji przez Radê
Wydzia³u Elektrotechniki i Informaty-
ki Politechniki Rzeszowskiej, w wyni-
ku której mgr in¿. Wies³aw Sabat
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk

technicznych z zakresu dyscypliny ele-
ktrotechnika.

Rada Wydzia³u wyró¿ni³a pracê.
Mamy pierwszego wypromowane-

go doktora! Czekamy na nastêpnych.

Jolanta Plewako

Zaproszenie do zg³aszania kandydatur ekspertów
oceniaj¹cych projekty realizowane w programie Leonardo da Vinci

Zaproszenie do zg³aszania kandydatur ekspertów
oceniaj¹cych projekty realizowane w programie Leonardo da Vinci

Komisja Europejska og³osi³a zaproszenie do sk³adania
wniosków, na podstawie których zostanie sporz¹dzona lista
ekspertów oceniaj¹cych i monitoruj¹cych wnioski realizo-
wane w ramach programu Leonardo da Vinci. Eksperci bêd¹
oceniali zg³oszone wnioski, jak równie¿ monitorowali reali-
zowane projekty i oceniali ich rezultaty, zgodnie z celami,
priorytetami i kryteriami programu Leonardo da Vinci. Cele
tego programu s¹ nastêpuj¹ce:
� zwiêkszenie umiejêtnoœci i kompetencji, szczególnie

m³odzie¿y poprzez praktyki zawodowe ³¹cznie z zapew-
nieniem zawodowej integracji,

� polepszenie jakoœci ustawicznego dokonania zawodowe-
go i ci¹g³ego zdobywania umiejêtnoœci oraz kompetencji,

� promowanie i wzmacnianie wk³adu doskonalenia zawo-
dowego do procesu innowacyjnoœci, w celu zwiêkszenia
konkurencyjnoœci i przedsiêbiorczoœci, a tak¿e tworzenia
nowych miejsc pracy.
Tekst zaproszenia do sk³adania kandydatur oraz formula-

rze podania, curriculum vitae i potwierdzenie przyjêcia
wniosku znajduj¹ siê pod adresem: http://europa.eu.int/
/comm/education/leonardo/leonardo2/experts_en.html

Mo¿na je tak¿e otrzymaæ w Dziale Wspó³pracy z Zagra-
nic¹. Pierwszy termin sk³adania wniosków up³ywa 24 stycz-
nia br.

Andrzej Sobkowiak

Dr in¿. Adam Brañski, adiunkt w Katedrze Mechaniki
Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska, uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk

technicznych z zakres dyscy-
pliny naukowej mechanika,
specjalnoœæ wibroakustyka,
nadany przez Radê Wydzia³u
In¿ynierii Mechanicznej
i Robotyki Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie
w dniu 19 czerwca 2002 r.
Centralna Komisja do spraw
Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych w dniu 25 listo-
pada 2002 r. zatwierdzi³a
uchwa³ê Rady Wydzia³u
o nadaniu stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego.

Temat rozprawy habilitacyjnej: Analiza akustycznych zagad-
nieñ brzegowych.

Dr in¿. Przemys³aw Sa-
necki, adiunkt w Katedrze
Chemii Ogólnej i Elektroche-
mii na Wydziale Chemicz-
nym, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora habilitowane-
go nauk chemicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej
chemia, specjalnoœæ chemia
fizyczna, elektrochemia, na-
dany przez Radê Wydzia³u
Fizyki i Chemii Uniwersytetu
£ódzkiego w dniu 6 czerwca
2002 r. Centralna Komisja do

PERSONALIA

HABILITACJE
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spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych w dniu 25 li-
stopada 2002 r. zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o nada-
niu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat

rozprawy habilitacyjnej: Zmiennoœæ elektrochemicznego
wspó³czynnika przejœcia ³adunku w obrêbie serii reakcyjnych
i modelowanie z³o¿onych procesów elektrodowych.

Mgr in¿. Dorota Ki-
jowska, asystentka w Za-
k³adzie Chemii Organicznej
na Wydziale Chemicznym,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk chemicznych
z zakresu dyscypliny nauko-
wej technologia chemiczna,
nadany przez Radê Wydzia³u
Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 27
listopada 2002 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Poli-
eterole z melaminy i wêgla-

nów alkilenowych - otrzymywanie, budowa i w³aœciwoœci.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿.
Mieczys³aw Kucharski, profesor Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. in¿. Bo¿ena
M. Kolarz z Politechniki Wroc³awskiej, dr hab. Wawrzyniec
Podkoœcielny, profesor Uniwersytetu Marii Curie-
-Sk³odowskiej w Lublinie, i dr hab. in¿. Jacek Lubczak,
profesor Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Joanna Marnik, asystentka w Katedrze Infor-
matyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informa-
tyki, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk technicznych

z zakresu dyscypliny nauko-
wej informatyka, nadany
przez Radê Wydzia³u Ele-
ktrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki
Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie w dniu 28
listopada 2002 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Rozpo-
znawanie znaków Polskiego
Alfabetu Palcowego z wyko-
rzystaniem morfologii mate-
matycznej i sieci neuro-
nowych. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ dr
hab. in¿. Marian Wysocki,

profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali prof. dr hab. in¿. Józef Korbicz z Uniwersytetu
Zielonogórskiego i prof. dr hab. in¿. Ryszard Tadeusiewicz,
dr h.c., cz³. koresp. PAN z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Rada Wydzia³u wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.

Mgr in¿. Wies³awa Malska, asystentka w Zak³adzie
Energoelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki, uzy-
ska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny nauko-
wej elektrotechnika, nadany
przez Radê Naukow¹ Insty-
tutu Elektrotechniki w War-
szawie w dniu 28 listopada
2002 r. Temat rozprawy do-
ktorskiej: Przekszta³tnik
AC/DC z modulacj¹ trzeci¹
harmoniczn¹ pr¹du. Promo-
torem w przewodzie doktor-
skim by³ prof. dr hab. in¿.
Henryk Supronowicz z Poli-
techniki Warszawskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali
prof. dr in¿. Henryk Tunia z Instytutu Elektrotechniki w War-
szawie i dr hab. in¿. Jerzy Lewicki, profesor Politechniki
Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Wies³aw Sabat, asystent w Zak³adzie Sy-
stemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wy-
dziale Elektrotechniki i Info-
rmatyki, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej elektrotech-
nika, nadany przez Radê
Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 11 gru-
dnia 2002 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Uwarunkowania
propagacji zak³óceñ prze-
wodzonych w hybrydowych
strukturach mikroelek-
tronicznych. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. W³odzimierz
Kalita, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. Jerzy F. Ko³odziejski
z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, prof. dr
hab. in¿. Ludwik Spiralski z Politechniki Gdañskiej i dr hab.
in¿. Jerzy Bajorek, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rada
Wydzia³u wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.

DOKTORATY
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Pani dr Krystyna £ybacka - Minister Edukacji Narodowej i Sportu - mianowa³a z dniem
1 grudnia 2002 r. na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej prof.
dr. hab. in¿. Jana Adamczyka, kierownika Katedry Marketingu na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszo-
wskiej prof. dr. hab. in¿. Romana Kadaja z dniem 1 grudnia 2002 r. na sta³e i powierzy³
z dniem 1 stycznia 2003 r. funkcjê kierownika Zak³adu Geodezji na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Ostatnie w 2002 r. posiedzenie Senatu PRz odby³o siê
21 listopada. Ze wzglêdu na s³u¿bowy wyjazd JM Rektora
prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Markowskiego obradom Senatu
przewodniczy³ dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz -
prorektor ds. nauki.

Nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego
otrzymali: dr hab. in¿. Les³aw Go³êbiowski (WEiI) na czas
nieokreœlony oraz prof. dr hab. Andrzej Skrêt (WCh), dr hab.
in¿. Jan Bucior (WBMiL), dr hab. in¿. Miros³aw Œmieszek
(WBMiL), dr hab. in¿. Mychaj³o Doro¿owec (WEiI) na
okres 5 lat.

W czasie posiedzenia Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� zasad kwalifikacji na studia w roku akademickim

2003/2004,
� zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad

stopnia centralnego w latach 2003-2006.
Ponadto Senat powo³a³:

� komisjê oceniaj¹c¹ nauczycieli akademickich w SPNJO
w sk³adzie:
� dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz - przewod-

nicz¹cy,
� mgr Ilona Bobko,
� mgr Ma³gorzata Ko³odziej,
� mgr Joanna Stocka,

� komisjê oceniaj¹c¹ nauczycieli akademickich w SWFiS
w sk³adzie:
� dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz - przewod-

nicz¹cy,
� mgr Jacek Lutak,
� mgr Henryk Meder.

Senat wys³ucha³ tak¿e informacji zastêpcy dyrektora ad-
ministracyjnego ds. technicznych mgr. in¿. Jacka Hessa na
temat dzia³alnoœci remontowej w Politechnice Rzeszowskiej
w 2002 r.

Iwona Œlêzak-G³adzik

Z OBRAD SENATU

Nowe w³adze samorz¹dowe

Dr hab. in¿. Jan Burek, prof. PRz z Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji naszej Uczelni, wybra-
ny zosta³ na Cz³onka Zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego na okres najbli¿szych
czterech lat. Zakres powierzonych Mu obowi¹zków i kompetencji obejmuje realizacjê zadañ Urzêdu Marsza³ko-
wskiego w obszarze edukacji (w tym szkolnictwa wy¿szego), kultury, rozwoju i wspó³pracy miêdzy sfer¹ nauki
i postêpu technologicznego oraz innowacji.

Z tej okazji Redakcja "Gazety Politechniki" sk³ada Panu prof. PRz Janowi Burkowi serdeczne gratulacje, wy-
razy zas³u¿onego uznania wraz z ¿yczeniami wielu sukcesów w trudnym dziele wspó³rz¹dzenia rozwojem na-
szego województwa i satysfakcji z pracy dla dobra jego mieszkañców. Wyra¿amy jednoczeœnie przekonanie, ¿e
Politechnika Rzeszowska bêdzie ¿yczliwie dostrzegana przez nowe w³adze samorz¹dowe województwa,
zw³aszcza w zakresie jej rozwoju inwestycyjnego.

Jan Adamczyk
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Mi³o mi poinformowaæ Pañstwa, ¿e
JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej
profesor Tadeusz Markowski zosta³
wybrany na Prezesa Rzeszowskiego
Oddzia³u Stowarzyszenia "Wspólnota
Polska". Wybór nowego Prezesa odby³
siê podczas walnego zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego wymienionego
Oddzia³u w dniu 23 listopada 2002 r.
w Domu Polonii w Rzeszowie.

Dotychczas, przez ostatnich szeœæ
lat, czyli przez dwie kadencje, funkcjê
tê piastowa³ profesor Kazimierz Z.
Sowa z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
rektor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Rzeszowie w latach 1990-1996.

Stowarzyszenie "Wspólnota Pol-
ska" z racji swych statutowych zadañ
jest organizacj¹ integruj¹c¹ polonusów
z ca³ego œwiata. G³ównymi kierunkami

jego dzia³alnoœci jest promocja jêzyka
polskiego, wszechstronna pomoc Pola-
kom na Wschodzie, rozwijanie konta-
któw m³odego pokolenia Polonii
i Polaków z zagranicy, popularyzacja
wiedzy o kulturze polskiej i promowa-
nie wizerunku Polski oraz pog³êbianie
wiedzy o Polsce i emigracji.

Od pocz¹tku swego istnienia Stowa-
rzyszenie to podejmuje tak¿e szereg
dzia³añ na rzecz studiuj¹cych w Polsce
osób pochodzenia polskiego, bêd¹cych
obywatelami innych pañstw, szczegól-
nie ze Wschodu.

Wœród wielu form pomocy socjal-
nej, rzeczowej b¹dŸ organizacyjnej
znajduj¹ siê miêdzy innymi: zapomogi
losowe, pomoc socjalno-stypendialna
Polakom ze Wschodu, stypendia dla
studentów z Ukrainy, op³acanie bursy

itp. Stowarzyszenie "Wspólnota
Polska" organizuje tak¿e kolonie polo-
nijne, wypoczynek, turystykê i sport
(szczególnie dla dzieci), z du¿ym po-
wodzeniem popularyzuje rodzim¹ kul-
turê i sztukê.

Od wielu ju¿ lat zwi¹zki Stowarzy-
szenia z Politechnik¹ s¹ szczególnie
bliskie. W naszych to bowiem akade-
mikach goszcz¹ polonusi z ca³ego œwia-
ta w czasie odbywaj¹cego siê w Rze-
szowie œwiatowego festiwalu zespo³ów
polonijnych. St¹d te¿ wywo¿¹ do kra-
jów swego zamieszkania obraz rodzi-
mej ziemi swych przodków, miasta
i uczelni, w której murach goszcz¹
przez wiele dni odbywaj¹cego siê co
trzy lata festiwalu.

Marta Olejnik

Nasz Rektor
Prezesem "Wspólnoty Polskiej" w Rzeszowie

Nasz Rektor
Prezesem "Wspólnoty Polskiej" w Rzeszowie

Podobnie jak w poprzednich progra-
mach, równie¿ w 6. PR zg³oszone pro-
jekty bêd¹ oceniane i kwalifikowane do
finansowania przez niezale¿nych eks-
pertów. Procedura taka w zamierzeniu
Komisji Europejskiej ma byæ efektyw-
na i przejrzysta. W 6. PR planuje siê fi-
nansowanie mniejszej liczby pro-
jektów, które jednak bêd¹ skoncentro-
wane na rozwi¹zaniu konkretnych pro-
blemów, m.in. przez zapewnienie
posiadania "masy krytycznej". Ocena
takich projektów wymagaæ bêdzie za-
anga¿owania wysoko kwalifikowa-

nych ekspertów, których 1/4 bêdzie co-
rocznie zmieniana w celu zapewnienia
obiektywnoœci w ocenie projektów.

Komisja Europejska og³osi³a dwa
zaproszenia do sk³adania wniosków.
Pierwsze dotyczy indywidualnych
osób. Zg³oszenia mo¿na dokonaæ
"on-line" pod adresem

http://emmfp6.cordis.lu.
Drugie odnosi siê do instytucji

badawczych, które mog¹ zg³osiæ listê
kandydatów. Politechnika Rzeszowska
zamierza skorzystaæ z tej mo¿liwoœci.
Dlatego prosimy wszystkich chêtnych

o kontakt z Dzia³em Wspó³pracy
z Zagranic¹. Praca przy ocenie i ewen-
tualnie monitorowaniu projektów
badawczych na pewno jest bardzo
po¿ytecznym doœwiadczeniem w karie-
rze zawodowej. Dlatego bardzo
zachêcam pracowników naukowych do
rozwa¿enia swojej kandydatury do tego
programu. Wnioski mo¿na sk³adaæ
w czasie trwania 6. PR, czyli do 31
grudnia 2006 r.

Andrzej Sobkowiak

Zaproszenie do zg³aszania kandydatur ekspertów

oceniaj¹cych wnioski w 6. Programie Ramowym

Zaproszenie do zg³aszania kandydatur ekspertów

oceniaj¹cych wnioski w 6. Programie Ramowym
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"Zamów ksi¹¿kê przez Internet" ...
czyli o ostatnim osi¹gniêciu biblioteki
"Zamów ksi¹¿kê przez Internet" ...
czyli o ostatnim osi¹gniêciu biblioteki

Wielomiesiêczne zmagania mgr
Wies³awy Bober - administratora kom-
puterowego systemu bibliotecznego -
z poznañsk¹ firm¹ "Sokrates-Software"
zakoñczy³y siê dla Biblioteki G³ównej
Politechniki Rzeszowskiej pomyœlnie:
18 listopada 2002 r. internetowy pro-
gram zamawiania i rezerwacji SOWA-
-WWW zosta³ uruchomiony. Jest to
ostatni modu³ zintegrowanego systemu
bibliotecznego SOWA, umo¿liwiaj¹-
cego automatyzacjê wszystkich proce-
sów bibliotecznych od zamówienia
ksi¹¿ki w wydawnictwie, poprzez jej
opracowanie i przekazanie do udostêp-
nienia czytelnikowi. Komputeryzacja
biblioteki jest procesem d³ugotrwa³ym
i skomplikowanym. Prace nad ni¹ zo-
sta³y rozpoczête przez bibliotekarzy
10 lat temu utworzeniem katalogu kom-
puterowego, czyli wprowadzeniem da-
nych bibliograficznych i rzeczowych
dotycz¹cych ksiêgozbioru do systemu,
oraz oklejeniem ksi¹¿ek nalepkami
z kodem paskowym. W 1994 roku, po

dokonaniu niezbêdnych zmian lokalo-
wych, polegaj¹cych na przeniesieniu
sali katalogowej do wiêkszego pomie-
szczenia, zosta³ wystawiony do dyspo-
zycji czytelników pierwszy komputer.
Dzisiaj mog¹ oni korzystaæ w sieci lo-
kalnej w budynkach F, H i L z oko³o 30
jednostek. Mog¹ pracowaæ na w³asnym
koncie: rezerwowaæ dostêpne w danym
momencie ksi¹¿ki oraz zamawiaæ,
staj¹c w wirtualnej kolejce po te, które
s¹ aktualnie wypo¿yczone. Program sa-
moistnie informuje o miejscu w kolejce
oczekuj¹cych, a po zwróceniu ksi¹¿ki
przez poprzedniego czytelnika o mo¿li-
woœci jej wypo¿yczenia. Wypo¿yczal-
nia jest ca³kowicie zautomatyzowana.
Czytelnik nie wype³nia ¿adnych rewer-
sów i nie szuka niezrealizowanych
zwrotów w ¿adnych skrzyneczkach -
kompleksow¹ informacjê o dostêpnoœci
interesuj¹cej pozycji ksi¹¿kowej prze-
kazuje mu natychmiast system. Wpro-
wadzenie do bazy komputerowej kont
czytelniczych (jest ich aktualnie ponad

12 000) umo¿liwia dodatkowo uzyska-
nie przez czytelnika informacji o stanie
w³asnego konta, datach zwrotu, a tak¿e
pozwala na zmianê has³a.

Uruchomiony ostatnio modu³ SO-
WA-WWW pozwala na wykonanie
wszystkich tych operacji bez koniecz-
noœci wizyty w sali katalogowej. Mo¿-
na je wykonaæ na ka¿dym komputerze
pracuj¹cym w Internecie. Tym sposo-
bem Biblioteka G³ówna Politechniki
Rzeszowskiej zosta³a pierwsz¹ i jak
dot¹d jedyn¹, ca³kowicie zautomatyzo-
wan¹ bibliotek¹ w regionie. St¹d zape-
wne du¿e, jak na nasze warunki,
zainteresowanie mediów. Napisa³y
o nas: Super Nowoœci (20.11.2002 r.),
Dziennik Polski (22.11.2002 r.).
Ponadto mgr Wies³awa Bober udzieli³a
wywiadów: Radiu Rzeszów (19.11.
2002 r.), Telewizji DAMI (20.11.
2002 r.), Telewizji Rzeszów (21.11.
2002 r.), Radiu FAN (25.11.2002 r.),
Radiu Via (27.11.2002 r.). Filmowe
wzmianki ukaza³y siê te¿ w dwóch
dziennikach telewizyjnych: na antenie
ogólnopolskiej 25.11.2002 r. o godz.
14.30 w Kurierze Regionalnej Trójki,
na antenie lokalnej 26.11.2002 r.
o godz. 18.00 w Aktualnoœciach TV
Rzeszów.

El¿bieta Ka³u¿aMgr Wies³awa Bober testuje modu³ SOWA-WWW.
Fot. w³asna

Program jest dostêpny
pod adresem:

https://katalog.prz.rzeszow.pl

oraz ze strony domowej
Biblioteki G³ównej

Politechniki Rzeszowskiej

katalog SOWA-WWW
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Business English Certificate
Dnia 19 lipca 2002 r. w obiektach

naszej Uczelni 20 studentów Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu PRz zdawa³o
egzamin Business English Certificate
(BEC) Preliminary.

Pierwszy raz - w 1999 r. - w ca³ej
Polsce BEC 1 zdawa³o 70 osób, w tym
64 osoby na Politechnice Rzeszo-
wskiej. Drugi raz, w 2001 r. przyst¹pi³o
do BEC kilkunastu naszych studentów.
Dnia 19 lipca 2002 r. egzamin ten prze-
prowadzono wy³¹cznie dla 20 studen-
tów PRz. Wszyscy egzamin zdali,
w tym 7 osób z wyró¿nieniem! Cieszy
fakt, ¿e studenci, czêsto w ramach tylko
lektoratu jêzyka angielskiego, osi¹gaj¹
poziom pozwalaj¹cy na zdawanie egza-
minów miêdzynarodowych.

Uroczyste wrêczenie certyfikatów
odby³o siê w Klubie Studenckim PLUS
w dniu 18 listopada 2002 r., w obecno-
œci prorektora ds. nauczania dr. hab.
in¿. Jerzego Potenckiego, prof. PRz,
dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu dr. hab. Kazimierza Rajchela,

prof. PRz, prodziekana ds. nauczania
dr. Grzegorza Ostasza oraz pracowni-
ków SPNJO.

Egzamin Business English Certifi-
cate jest miêdzynarodowo uznanym
egzaminem z jêzyka angielskiego,

opracowanym dla osób ucz¹cych siê
tego jêzyka na potrzeby biznesu miê-
dzynarodowego. Jest to egzamin z czy-
tania, pisania, s³uchania i mówienia
w sytuacjach zwi¹zanych z prac¹. BEC
oferowany jest na trzech poziomach za-
awansowania w zmienionej od marca
2002 r. formie oraz nazwie: od BEC
Preliminary (dawniej BEC 1) poprzez
BEC Vantage (dawniej BEC 2) do BEC
Higher (dawniej BEC 3).

Wszystkie egzaminy, podobnie jak
œwiadectwo ukoñczenia szko³y, wa¿ne
s¹ bezterminowo.

BEC Vantage i BEC Higher nale¿¹
do certyfikatów potwierdzaj¹cych zna-
jomoœæ jêzyka angielskiego wymaga-
nych przy rekrutacji pracowników
S³u¿by Cywilnej w Polsce.

Barbara Cebulak

Do you speak English?

Prorektor prof. PRz J. Potencki wrêcza certyfikat R. Myœliwcowi w obecnoœci
dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu prof. PRz K. Rajchela i kierownik
SPNJO mgr I. Bobko.

Fot. M. Misiakiewicz

Stoj¹ od lewej dr G. Ostasz, prof. PRz K. Rajchel, prof. PRz J. Potencki, mgr I. Bo-
bko, mgr B. Cebulak, mgr J. Stocka, mgr E. Ptaszek i mgr M. Ludwin.

Fot. M. Misiakiewicz
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W dniach 18-21 wrzeœnia 2002 r.
odby³a siê XIII Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowa SAKON'02,
któr¹ pocz¹wszy od 1990 r., organizuje
Zak³ad Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (ZPSiSS) Poli-
techniki Rzeszowskiej. Konferencje s¹
organizowane corocznie o specjalisty-
cznej tematyce: "Metody obliczeniowe
i badawcze w rozwoju pojazdów samo-
chodowych i maszyn roboczych samo-
jezdnych. Zarz¹dzanie i marketing
w motoryzacji". Zak³ad Pojazdów Sa-
mochodowych i Silników Spalinowych
ma podpisane wieloletnie umowy
o wspó³pracy naukowo-badawczej i dy-
daktycznej z Uniwersytetem Transpor-
tu Ukrainy w Kijowie oraz Akademi¹
Transportu Ukrainy - Zachodnim Cen-
trum we Lwowie. W zwi¹zku z tymi po-
rozumieniami ka¿dorazowo w konfe-
rencjach uczestnicz¹ przedstawiciele
obu tych instytucji. Na zasadzie wzaje-
mnej wymiany w konferencjach i sym-
pozjach organizowanych przez nie na
Ukrainie bior¹ udzia³ pracownicy
ZPSiSS.

Obrady konferencji odby³y siê
w Przec³awiu k. Mielca, a uczestniczyli
w niej naukowcy i praktycy z kraju
i z zagranicy o motoryzacyjnym profilu
zainteresowañ. Szczególnie liczna by³a
grupa goœci z Ukrainy, reprezentuj¹ca

zarówno œrodowiska naukowe, jak
i mened¿erów przemys³u oraz biznesu.
Wœród zaproszonych goœci by³a rów-
nie¿ liczna grupa prezesów z polskich
spó³ek przemys³u samochodowego
i silnikowego.

W czasie dwudniowych obrad
wyg³oszono ogó³em 41 referatów w se-
sjach plenarnych i tematycznych.
Oprócz prac teoretycznych i ekspery-
mentalnych z oœrodków akademickich
zaprezentowano równie¿ ciekawe pra-
ce wdro¿eniowe z przemys³u, obej-
muj¹ce zarówno sferê produkcji, jak
i eksploatacji. Zarówno w referatach,
jak i w dyskusji po ich wyg³oszeniu
zwrócono wiele uwagi na zagadnienia
ekologii motoryzacyjnej. Podkreœlono
koniecznoœæ prowadzenia prac badaw-
czych i rozwojowych z zakresu zasto-
sowania odnawialnych Ÿróde³ energii,
szczególnie paliw roœlinnych i ogniw
elektrycznych. Tematyka ta jest ostat-
nio preferowana w krêgach gospodar-
czych i przez niektórych producentów
samochodów.

Przebieg konferencji SAKON'02
potwierdzi³ jej ustawiczny rozwój
i wzrost poziomu naukowego. Specjal-
ne ¿yczenia uczestnikom konferencji,
z podkreœleniem jej tematycznej rangi
w rozwoju motoryzacji, przes³ali prze-
wodnicz¹cy Komisji Naukowo-Proble-

mowej Motoryzacj i Oddzia³u
Krakowskiego PAN prof. zw. dr hab.
in¿. Boles³aw Stolarski oraz prezes Pol-
skiego Towarzystwa Naukowego Mo-
toryzacji prof. zw. dr hab. in¿. Cezary
Szczepaniak.

Przedstawiciele strony ukraiñskiej
apelowali w swoich wypowiedziach
o nawi¹zanie œciœlejszych kontaktów
naukowych i gospodarczych odnoœnie
do bran¿y motoryzacyjnej (dot. to
g³ównie silników wysokoprê¿nych
i autobusów) w ramach Euroregionu
Karpackiego. Podkreœlono, ¿e organi-
zowanie konferencji o takiej formule
znakomicie tê formê kontaktów
u³atwia. Wspólnie uœciœlono równie¿
wybrane zagadnienia ze sfery transpor-
tu na konferencjê SAKON'03, które
bêd¹ prezentowane jako referaty zamó-
wione w sesjach plenarnych o œciœle
skonkretyzowanej tematyce.

Organizatorzy konferencji pragn¹
podziêkowaæ za jej dofinansowanie
Komitetowi Badañ Naukowych i pozo-
sta³ym sponsorom, w tym szczególnie
Wytwórni Silników "PZL-Mielec"
Sp. z o.o. oraz firmie Delta Tech ELEC-
TRONICS z Jas³a. Udzielona pomoc fi-
nansowa pozwoli³a w znacznym
zakresie pokryæ koszty organizacyjne
i wydanie materia³ów konferencyj-
nych.

Kazimierz Lejda

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Konferencja

SAKON'2002

W dniach 25-27 wrzeœnia 2002 r.
odby³a siê w Myczkowcach w Oœrodku
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym
II Miêdzynarodowa Konferencja Na-
ukowa nt. "Reasons and results of
soil environment degradation" (Przy-

czyny i skutki degradacji œrodowiska
glebowego). Konferencja zosta³a zor-
ganizowana przez Uniwersytet Rzeszo-
wski (Katedra Agroekologii), Polskie
Towarzystwo Gleboznawcze O/Rze-
szów, przy wspó³udziale Komitetu Ba-

dañ Naukowych, Komitetu Glebozna-
wstwa i Chemii Rolnej PAN, Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa
Gleboznawczego oraz Politechniki
Rzeszowskiej (Katedra Chemii Nieor-
ganicznej i Analitycznej). Komitet Or-

Konferencja

Przyczyny i skutki degradacji œrodowiska glebowego
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ganizacyjny konferencji tworzyli
miêdzy innymi dr hab. in¿. Janina Ka-
niuczak, prof. URz - przewodnicz¹ca,
dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof.
PRz - zastêpca przewodnicz¹cego, oraz
dr in¿. Jan G¹sior (URz) - sekretarz.

Obrady konferencji w formie refera-
tów, komunikatów i sesji posterowych
z udzia³em ok. 100 osób prowadzono
w 4 sesjach naukowych. G³ównymi

problemami konferencji by³y: (I)
Chemiczna degradacja gleb, (II) Agro-
ekologiczne w³aœciwoœci gleb w zale¿-
noœci od ró¿nych czynników, (III)
Degradacyjne oddzia³ywanie zabiegów
agrotechnicznych na œrodowisko gle-
bowe, (IV) Ró¿ne aspekty stosowania
odpadów oraz ochrony i rekultywacji
gleb zdegradowanych. Program konfe-
rencji uwzglêdnia³ tak¿e sesjê wyjaz-

dow¹ po³¹czon¹ z poznaniem profilu
glebowego w Cisnej oraz profilu glebo-
wego i z³o¿a wapna ³¹kowego w Miejs-
cu Piastowym k. Krosna. Wysoki
poziom merytoryczny konferencji, wi-
doczny od pierwszego dnia jej przebie-
gu, zosta³ oceniony i podkreœlony
w dyskusji plenarnej przez jej uczestni-
ków.

Jan Kalembkiewicz

Politechnika Rzeszowska i Polite-
chnika Lwowska zorganizowa³y
w dniach 19-20 wrzeœnia 2002 r. w Rze-
szowie ogólnopolsk¹ konferencjê na-

ukow¹ z udzia³em goœci zagranicznych
na temat: Reforma szkolnictwa wy¿sze-
go i œredniego w krajach Europy Œrod-
kowo-Wschodniej w warunkach

gospodarki rynkowej (stan i potrzeby).
Na konferencjê zg³oszono 36 refera-
tów, w tym 26 ze strony polskiej i 10
z ukraiñskiej.

Organizatorem by³ zespó³ pracow-
ników Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu PRz pod przewodnictwem prof.
dr. hab. Andrzeja Gerasymczuka i dr.
Stanis³awa Kmiecia. Uczestnikami by-
li przedstawiciele Uniwersytetów:
w Bia³ymstoku, Jagielloñskiego i Rze-
szowskiego, Politechnik: Czêsto-
chowskiej, Koszaliñskiej, Lubelskiej,
Wroc³awskiej i Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, kilku pañ-
stowych wy¿szych szkó³ zawodowych
oraz wy¿szych szkó³ niepublicznych,
Instytutu Badañ Pedagogicznych
w Warszawie, szkó³ œrednich oraz
uczelni z Ukrainy w Kijowie, Lwowie
i Zaporo¿u.

Sesja specjalistyczna przebiega³a
w dwóch sekcjach: szkolnictwa œred-
niego i wy¿szego.

Stanis³aw Kmieæ

O reformie szko³y wy¿szej i œredniej

dyskutowano w Rzeszowie...

O reformie szko³y wy¿szej i œredniej

dyskutowano w Rzeszowie...

Konferencja

Obrady konferencji otworzy³ JM Rektor prof. T. Markowski. Pierwszy z lewej
dr hab. J. Górnicki, prof. PRz, w œrodku dr S. Kmieæ.

Fot. M. Misiakiewicz

Odczyty naukowe w Katedrze Matematyki

Konferencja

Na zaproszenie Oddzia³u Rzeszo-
wskiego Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego i Katedry Matematyki
Politechniki Rzeszowskiej w dniu

7 paŸdziernika 2002 r. goœci³ w naszej
Uczelni œwiatowej s³awy matematyk
prof. dr hab. Andrzej Schinzel, cz³onek
rzeczywisty PAN. Dla matematyków

z tego œrodowiska pracuj¹cych w uczel-
niach rzeszowskich profesor Andrzej
Schinzel wyg³osi³ - w sali posiedzeñ
Rady Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
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nictwa Politechniki Rzeszowskiej - od-
czyt naukowy na temat: Zera wielo-
mianu wewn¹trz, zewn¹trz i na kole
jednostkowym. Przedstawi³ w nim naj-
nowsze (jeszcze niepublikowane) wy-
niki swoich badañ. Drugi odczyt
Profesora na temat: Rozk³ady liczb na-
turalnych na sumy kwadratów mia³
charakter popularnonaukowy i by³ ad-
resowany do zainteresowanych studen-
tów informatyki oraz innych kie-
runków studiów Politechniki Rzeszo-
wskiej i uczelni Rzeszowa oraz uzdol-
nionej matematycznie m³odzie¿y szkó³
œrednich - laureatów kolejnych etapów
olimpiady matematycznej i konkursów
matematycznych oraz nauczycieli ma-
tematyki szkó³ œrednich - opiekunów
kó³ matematycznych. Wyst¹pienia
profesora Andrzeja Schinzla wzbu-
dzi³y bardzo du¿e zainteresowanie œro-
dowiska matematycznego uczelni
Rzeszowa, nauczycieli akademickich
i studentów oraz nauczycieli matema-
tyki, uczniów gimnazjów i szkó³ po-
nadgimnazjalnych.

Odczyt popularnonaukowy przy-
ci¹gn¹³ do auli S-2 liczne grono (oko³o
200 osób) studentów, nauczycieli ma-
tematyki szkó³ œrednich oraz uczniów -
laureatów kolejnych etapów olimpiady
matematycznej i konkursów matema-
tycznych. Byli wœród nich uczniowie
i nauczyciele matematyki z Rzeszowa,
£añcuta, Brzozowa, Jas³a, Kolbuszo-

wej, Krosna i innych miast. Intere-
suj¹cym dope³nieniem tych odczytów
by³a ¿ywa dyskusja uczestników oraz
urzekaj¹ce bezpoœrednie rozmowy
z Profesorem, w których ods³ania³
w¹tki z ¿ycia i twórczoœci wybitnych
matematyków polskich oraz zagranicz-
nych. Tak¿e z zainteresowaniem profe-
sor Andrzej Schinzel wys³ucha³ infor-
macji o dorobku naukowym pracowni-
ków Katedry Matematyki Politechniki
Rzeszowskiej, o dynamice rozwoju na-
ukowego jej kadry i prowadzonych
w niej kierunkach badañ naukowych.

Warto tak¿e dodaæ, i¿ prof. dr hab.
Andrzej Schinzel, cz³onek rzeczywisty
PAN, urodzi³ siê w 1937 r. w Sando-
mierzu. Bêd¹c uczniem drugiej klasy
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego Colle-
gium Gostomianum w Sandomierzu,
zdoby³ I miejsce w finale II Olimpiady
Matematycznej w 1951 r. Autor wielu
wybitnych wyników matematycznych,
œwiatowej klasy matematyk wspó³pra-
cuje z wieloma renomowanymi oœrod-
kami naukowymi i wy¿szymi uczel-
niami na œwiecie, prowadz¹c wyk³ady
i seminaria naukowe. Prof. dr hab. An-
drzej Schinzel specjalizuje siê w teorii
liczb i teorii wielomianów. W 1979
roku, a wiêc w wieku 42 lat zosta³
cz³onkiem PAN, co jest rzadkoœci¹,
a w 1990 r. zosta³ wybrany do Prezy-
dium PAN.

Zainteresowanie odczytami Profe-
sora Andrzeja Schinzla pokaza³o, jak
du¿a jest potrzeba organizowania tego
typu spotkañ dla naszego œrodowiska
akademickiego i tak¿e dla œrodowiska
m³odzie¿y oraz nauczycieli matematy-
ki szkó³ œrednich. St¹d mam nadziejê,
¿e inicjatywa i dzia³ania podjête
przez pracowników Katedry Mate-
matyki Politechniki Rzeszowskiej
i Zarz¹d Oddzia³u Rzeszowskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycz-
nego zaowocuj¹ kolejnymi takimi spot-
kaniami.

Antoni Parda³a

Prof. dr hab. Andrzej Schinzel wyg³asza odczyt naukowy.
Fot. M. Misiakiewicz

S³uchacze odczytu naukowego profesora A. Schinzla.
Fot. M. Misiakiewicz
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Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

Ko³o Naukowe Mechaników
Sekcja Samochodowa

Opiekun - mgr in¿. Artur Jaworski

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Poznawanie nowych technologii stosowanych w samo-

chodach poprzez organizowanie spotkañ, prowadzenie
badañ pojazdów i ich zespo³ów, prowadzenie gazetki
œciennej.

� Czynny udzia³ w VI Miêdzynarodowym Sympozjum Stu-
denckich Kó³ Naukowych In¿ynierowie nowej ery zorga-
nizowanym pod patronatem Dziekana Wydzia³u Mecha-
nicznego Politechniki Lubelskiej - maj 2002.

� Wyjazd na Poznañskie Targi Motoryzacyjne Poznañ Mo-
tor Show 2002 - maj 2002.

� Wykonanie stanowiska badawczego uk³adu kierownicze-
go ze wspomaganiem hydraulicznym.

� Opracowanie artyku³ów do wydawanego co roku zeszytu
"Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej".

Zamierzenia na 2003 r.
� Kontynuacja prac nad pojazdem o napêdzie hybrydo-

wym.

Mam przyjemnoœæ zaprezentowaæ osi¹gniêcia kó³ naukowych Politechniki Rzeszowskiej w 2002 roku.

Przez ró¿norodnoœæ tematyki realizowanych prac ruch naukowy stanowi ciekaw¹ ofertê dzia³alnoœci dla studentów.

Gratulujê osi¹gniêæ i ¿yczê sukcesów w 2003 roku.
Prorektor ds. Nauczania

Dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz

STUDENCKI RUCH NAUKOWY
na Politechnice Rzeszowskiej

STUDENCKI RUCH NAUKOWY
na Politechnice Rzeszowskiej

Ko³o Naukowe In¿ynierii Zarz¹dzania
Opiekun - dr in¿. Andrzej Pacana

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Praca z literatur¹ przedmiotow¹.
� Zorganizowanie wycieczki dydaktycznej do PBOiP RES-

BUD S.A. w Rzeszowie.
� Zorganizowanie spotkañ:

� z pe³nomocnikiem ds. systemu jakoœci Firmy Produk-
cyjno-Handlowej DARCO z Dêbicy - kwiecieñ 2002,

� z pe³nomocnikiem ds. systemu jakoœci ZNCh IGLOO-
CAR S.A. w Dêbicy - czerwiec 2002.

� Czynny udzia³ w IV Miêdzynarodowym Seminarium Na-
ukowym Studentów i M³odych Pracowników Nauki - Ja-
ros³aw, listopad 2002.

� Opracowanie i opublikowanie artyku³ów w materia³ach
konferencyjnych:
� Konferencja Naukowa nt. Kontrola i kontroling

w zarz¹dzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty -
Warszawa 2002,

� IV Miêdzynarodowe Seminarium Naukowe Studen-
tów i M³odych Pracowników Nauki - Jaros³aw, listo-
pad 2002.

� Opracowanie artyku³ów do zeszytu "Prace Kó³ Nauko-
wych Politechniki Rzeszowskiej".

Zamierzenia na 2003 r.
� Prowadzenie badañ naukowych.
� Organizowanie wyjazdów do zak³adów przemys³owych

posiadaj¹cych systemy jakoœci oparte na normach PN-EN
ISO serii 9000 i 14000 lub systemy logistyczne.

� Aktualizacja strony WWW Ko³a.
� Nawi¹zywanie kontaktów z wydzia³ami/katedrami in-

nych uczelni prowadz¹cymi dzia³alnoœæ z zakresu proble-
matyki zarz¹dzania.



II GAZETA POLITECHNIKI

Ko³o Naukowe Lotników
Opiekun - dr in¿. Tomasz Kopecki

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Prowadzenie badañ eksperymentalnych i analiz numery-

cznych dotycz¹cych problemów wytrzyma³oœci struktur
lotniczych.

� Publikacja wyników badañ i analiz.
� Prezentacja osi¹gniêæ sekcji modelarskiej na Targach

Edukacyjnych - Politechnika Rzeszowska, luty 2002.

Zamierzenia na 2003 r.
� Stworzenie strony WWW.

� Realizacja wybranej tematyki:
� Szybowce bezogonowe - analiza za³o¿eñ konstrukcyj-

nych i ich skutków w postaci osi¹gów i cech pilota¿o-
wych na podstawie istniej¹cych konstrukcji - realizacja
modelu zdalnie sterowanego,

� Studium projektowe ultralekkiego szybowca zboczo-
wego, realizacja modelu RC i próby w locie,

� Analiza profili aerodynamicznych za pomoc¹ progra-
mu X Foil.

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Ko³o Naukowe Elektroenergetyków
Opiekun - dr in¿. Barbara Kopeæ

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Udzia³ w badaniach dotycz¹cych komputerowego mode-

lowania projektorów o obrotowo-symetrycznej bryle fo-
tometrycznej w ró¿nych programach graficznych oraz
zastosowanie technik CAD w projektowaniu uk³adów
œwietlno-optycznych.

� Prezentacja wizualizacji oœwietlenia Wilanowa i Jasnej
Góry na XI Krajowej Konferencji Oœwietleniowej Tech-
nika Œwietlna 2002 w Warszawie.

� Udzia³ w badaniach dot. jakoœci oœwietlenia w wybranych
obiektach szkolnych, przeprowadzanie pomiarów natê¿e-
nia oœwietlenia.

Zamierzenia na 2003 r.
� Udzia³ w badaniach dotycz¹cych modelowania naœwiet-

laczy z wykorzystaniem programów graficznych i two-
rzenia modeli matematycznych obiektów.

� Udzia³ w Warsztatach Projektowych obejmuj¹cych pro-
gramy wspomagaj¹ce projektowanie oœwietlenia i insta-
lacji elektrycznej.

� Udzia³ w badaniach oœwietlenia szkó³ podstawowych
w regionie po³udniowo-wschodnim.

Ko³o Naukowe Informatyków
- Programowanie komputerów

Opiekun - dr in¿. Andrzej Kubaszek

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Przygotowania do Akademickich Mistrzostw w Progra-

mowaniu Zespo³owym poprzez seminaria oraz pracê
z wykorzystaniem komputera i bazy zadañ ACM
dostêpnej w Internecie.

� Udzia³ w Akademickich Mistrzostwach w Programowa-
niu Zespo³owym - paŸdziernik 2002.

� Zorganizowanie dla studentów I roku informatyki
konkursu na najkrótszy program rozwi¹zuj¹cy dane
zagadnienie.

Zamierzenia na 2003 r.
� Przygotowania oraz udzia³ w akademickich zawodach

programistycznych.
� Obs³uga w³asnego serwera WWW.
� Nawi¹zanie wspó³pracy z Ko³ami Informatyków z innych

uczelni.
� Pomoc w przygotowaniu stron WWW zak³adów i katedr

Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki oraz innych kó³
naukowych.
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Ko³o Naukowe Informatyków - Sieci komputerowe
Opiekun - dr hab. in¿. Franciszek Grabowski, prof. PRz

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Prowadzenie badañ zwi¹zanych z pomiarem ruchu w sie-

ci komputerowej.
� Analiza problemów zwi¹zanych z jakoœci¹ œwiadczonych

us³ug w sieci Internet.
� Prezentacja nowych osi¹gniêæ technologicznych w dzie-

dzinie sprzêtu wykorzystywanego w sieciach kompu-
terowych.

� Czynny udzia³ w VI Miêdzynarodowej Konferencji
Soft Computing and Distributed Processing organizo-

wanej przez WSIiZ w Rzeszowie - Rzeszów,
czerwiec 2002.

Zamierzenia na 2003 r.
� Kontynuacja prowadzonych badañ.
� Prezentacja nowych referatów i artyku³ów na seminariach

oraz konferencjach naukowych.
� Organizowanie seminariów z udzia³em polskich i miê-

dzynarodowych firm zwi¹zanych z prowadzonymi
badaniami i projektami.

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Ko³o Naukowe In¿ynierii Œrodowiska
Opiekun - mgr in¿. Piotr Koszelnik

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Czynny udzia³ w Kongresie Liderów Ekologii orga-

nizowanym przez Zwi¹zek Komunalny "Wis³ok"-
grudzieñ 2002.

� Publikacja artyku³ów w zeszycie "Prace Kó³ Nauko-
wych Politechniki Rzeszowskiej".

Zamierzenia na 2003 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci.

Ko³o Naukowe Budowlanych
Sekcja konstrukcyjna

Opiekun - dr in¿. Lucjan Œlêczka
(do wrzeœnia 2002 r. opiekê nad sekcj¹ sprawowa³

dr in¿. Bogdan Stankiewicz)

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Organizowanie zebrañ cz³onków Ko³a poœwiêconych za-

gadnieniom:
� Biblioteka wspomagaj¹ca komputerowe rysowanie

konstrukcji stalowych,
� Zastosowanie AutoCAD-a do rysunków przestrzen-

nych konstrukcji budowlanych,
� Komputerowe wspomaganie projektowania (program

metody elementów skoñczonych i program Auto-
CAD),

� Dzia³alnoœæ przemys³owego laboratorium budowlane-
go na przyk³adzie Centrum Technologicznego Budow-
nictwa przy PRz Sp. z o.o.

� Zorganizowania spotkañ:

� z przewodnicz¹cym Zespo³u Organizacyjnego Podkar-
packiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa nt.
aktualnego stanu tworzenia samorz¹du zawodowego
pracowników budownictwa,

� z doœwiadczonym dyrektorem budowli w Polsce
i w Niemczech nt. „Modele kariery zawodowej - karie-
ra zwi¹zana z wykonawstwem budowlanym”.

� Udzia³ w pracach badawczych realizowanych w Uczelni.

Zamierzenia na 2003 r.
� Organizacja wycieczki dydaktycznej do wytwórni

konstrukcji stalowych lub huty.
� Praca samokszta³ceniowa. Uczestnictwo w pracach na-

ukowych i badaniach realizowanych na Wydziale Budo-
wnictwa i In¿ynierii Œrodowiska.
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Sekcja informatyczna
Opiekun - mgr in¿. Wies³aw Bielak

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Organizowanie spotkañ cz³onków ko³a poœwiêconych za-

gadnieniom:
� Konfigurowanie serwerów Windows 2000,
� Udostêpnianie aplikacji sieciowych poszczególnym

klientom,

� Nadawanie uprawnieñ u¿ytkownikom lolalnym.
� Zorganizowanie fina³ów XI Olimpiady Wiedzy Infor-

matycznej - listopad 2002.

Zamierzenia na 2003 r.
� Kontynuacja prowadzonej dzia³alnoœci.

Ko³o Naukowe Metod Fizyki Stosowanej
Opiekun - dr Jan Domin

Sekcja spektroskopii mechanicznej

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Analiza statystyczna procesu wymuszenia drgañ

swobodnych w³ókna œwiat³owodowego w spektrometrze
mechanicznym.

� Optymalizacja procesu wymuszenia drgañ swobodnych
w³ókna œwiat³owodowego w spektrometrze mecha-
nicznym.

� Analiza warunków pracy uk³adu detekcyjnego drgañ
swobodnych.

� Pomiary optyczne ruchu trzpienia w ³o¿ysku po-
wietrznym.

Zamierzenia na 2003 r.
� Kontynuacja rozpoczêtych zagadnieñ:

� Analiza statystyczna procesu wymuszeñ drgañ
w³ókien œwiat³owodowych,

� Usprawnienie procedury ustawienia szczeliny pomia-
rowej w spektrometrze.

Sekcja spektroskopii optycznej

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Analiza widmowa uk³adów atomowych i molekularnych.

Zamierzenia na 2003 r.
� Uruchomienie stanowiska pomiarowego z komparatorem

Abbego do celów analizy rotacyjnej widm mole-
kularnych.

Zakres prac obu sekcji w 2002 r.
� Wspó³praca z miêdzynarodow¹ organizacj¹ IEEE.
� Prezentacja wyników prac badawczych podczas

konferencji naukowej w Wildze k.Warszawy - maj 2002.

Zamierzenia obu sekcji na 2003 r.
� Udzia³ w Konferencji IEEE - maj 2003.
� Utworzenie trzeciej sekcji ko³a.

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce na Wydziale Chemicznym

Ko³o Naukowe Studentów Chemii ESPRIT
Opiekun - dr in¿. Wiktor Bukowski

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Czynny udzia³ w:

� XVI Ogólnopolskiej Szkole Chemii Wiosna 2002
zorganizowanej przez Ko³o Naukowe Studentów Che-

mii ALLIN Politechniki Wroc³awskiej - Jod³ów, kwie-
cieñ/maj 2002,

� 29th Conference SSCHE - Tatranske Matliare (SK),
maj 2002,
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� 33rd Course From Genes to Drugs via Crystalography -
Sicily, maj/czerwiec 2002,

� Forum M³odych w ramach Zjazdu Naukowego
PTChem i SITPChem - Kraków, wrzesieñ 2002.

� Organizacja oraz czynny udzia³ w XVII Ogólnopolskiej
Szkole Chemii Jesieñ 2002 - Straszêcin k. Dêbicy, listo-
pad 2002.

� Publikacje w zeszycie "Prace Kó³ Naukowych Politechni-
ki Rzeszowskiej".

� Wspó³autorstwo publikacji w jêzyku angielskim w czaso-
pismach miêdzynarodowych.

Zamierzenia na 2003 r.
� Udzia³ w studenckich konferencjach naukowych, m.in.:

� Szko³y Chemii,
� Forum M³odych w ramach Zjazdu PTChem i SIT-

PChem w Lublinie,
� Euregionale 2003 w DreŸnie,
� 39th IUPAC Congress w Ottawie.

� Wyjazd na doroczne zebranie Sekcji Studenckiej Polskie-
go Towarzystwa Chemicznego - Warszawa, grudzieñ
2003.

� Przygotowanie publikacji do zeszytu "Prace Kó³ Nauko-
wych Politechniki Rzeszowskiej".

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu

Ko³o Naukowe In¿ynierii Finansowej
Opiekun - mgr Pawe³ Hydzik

(do marca 2002 r. opiekê nad ko³em sprawowa³
dr hab. Mieczys³aw Król, prof. PRz)

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Prowadzenie odczytów na forum Ko³a nt. statystycznych

analiz rynku kapita³owego i rynku energii.
� Samodzielne analizy w zakresie wykorzystania pakietów

komputerowych Metastock, Asher, Statistica.
� Prowadzenie prac badawczych nad struktur¹ polskiego

rynku kapita³owego.
� Udzia³ w seminariach naukowych Zak³adu Metod

Iloœciowych w Ekonomii.
� Wyodrêbnienie w strukturze Ko³a jednostek reali-

zuj¹cych konkretne projekty badawcze:
� analiza neuronowa,
� struktura polskiego rynku kapita³owego,
� statystyczno-ekonometryczna analiza kursów instru-

mentów finansowych,
� badania w zakresie analizy rozwoju demograficznego

oraz gospodarczego Podkarpacia.
� Udzia³ w pracach redakcyjnych publikacji pokon-

ferencyjnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ana-
liza i Perspektywy Rozwoju Polskiego Rynku Kapita-
³owego.

� Udzia³ w pracach organizacyjnych Oddzia³u Centrum
Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politech-
niki Rzeszowskiej.

� Zawi¹zanie Komitetu Organizacyjnego II Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej In¿ynieria ekonomiczna
w badaniach spo³eczno-gospodarczych.

Zamierzenia na 2003 r.
� Udzia³ w pracach Zak³adu Metod Iloœciowych w Ekono-

mii PRz.
� Kontynuowanie prac badawczych nad statystyczn¹

analiz¹ i struktur¹ polskiego rynku kapita³owego.
� Prowadzenie wspó³pracy:

� z Ko³em Naukowym In¿ynierii Finansowej dzia³a-
j¹cym na Politechnice Wroc³awskiej,

� z Centrum Metod Stochastycznych im. H. Steinhausa
Politechniki Wroc³awskiej,

� z Oddzia³em Centrum Metod Stochastycznych im. H.
Steinhausa utworzonym przy Zak³adzie Metod Iloœcio-
wych w Ekonomii PRz,

� z Wy¿sz¹ Szko³¹ Handlu i Prawa w Warszawie,
� z Komisj¹ Papierów Wartoœciowych i Gie³d oraz

Gie³d¹ Papierów Wartoœciowych w Warszawie.
� Pog³êbianie kontaktów naukowych nawi¹zanych w tra-

kcie realizacji konferencji w Czarnej z Akademi¹
Ekonomiczn¹ w Katowicach, Uniwersytetem w Bia³ym-
stoku, Akademi¹ Rolnicz¹ w Szczecinie.

� Organizacja konferencji naukowej dot. zastosowañ
metod iloœciowych w analizie rynków finansowych -
In¿ynieria ekonomiczna w problemach spo³eczno-
-gospodarczych - Rzeszów - Czarna, maj 2003.

� Wyodrêbnienie w strukturze ko³a jednostek realizuj¹cych
w³aœciwe projekty badawcze.

� Publikacja wyników pracy Ko³a w wydawnictwach
Politechniki Rzeszowskiej oraz w czasopismach
ogólnopolskich.
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Ko³o Naukowe eM@rketingu
Opiekun - mgr Marcin Gêbarowski

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Czynny udzia³:

� w III Miêdzynarodowej Konferencji Multimedia w biz-
nesie organizowanej przez Katedrê Informatycznych
Systemów Zarz¹dzania Politechniki Czêstochowskiej
- marzec 2002,

� w konkursie g³ównym II Ogólnopolskiego Semina-
rium Studenckiego Szkie³kiem i okiem studenta organi-
zowanym na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL -
kwiecieñ 2002,

� w I Seminarium M³odych Pracowników Nauki i Stu-
dentów Europa bez granic - Polska a Unia Europejska,
zorganizowanym przez Interdyscyplinarne Ko³o Na-
ukowe Studentów PWSZ w Gorzowie Wlkp. - maj
2002,

� w XXIII Miêdzynarodowym Sympozjum Naukowym
Studentów i M³odych Pracowników Nauki - Uniwer-
sytet Zielonogórski, maj 2002,

� w Miêdzynarodowej Konferencji Studentów i Pracow-
ników Nauki - Uniwersytet Europejski w Kijowie, maj
2002,

� w obozie naukowym zorganizowanym przez Interdys-
cyplinarne Ko³o Naukowe Studentów PWSZ w Gorzo-
wie Wlkp. - Zdroisko, sierpieñ/wrzesieñ 2002,

� w seminarium studenckim nt. Komunikacja, propa-
ganda, reklama - PWSZ w Gorzowie Wlkp., paŸdzier-
nik 2002,

� w Konferencji Naukowej Regiony pogranicza w per-
spektywie socjologicznej - Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna w Bielsku-Bia³ej, paŸdziernik 2002,

� IV Miêdzynarodowym Seminarium Naukowym Stu-
dentów i M³odych Pracowników Nauki zorganizowa-
nym przez PWSZ w Jaros³awiu - listopad 2002.

� Udzia³ w forum dyskusyjnym Konkurencyjnoœæ polskich
firm na rynkach Unii Europejskiej - mo¿liwoœci wspó³-
pracy z partnerami na rynkach wschodnich zorgani-
zowanym przez redakcjê czasopisma Businessman
Magazine - Hotel Rzeszów, luty 2002.

� Zorganizowanie w Klubie Studenckim PLUS PRz:
� II Integracyjnego Spotkania Studenckich Kó³ Nauko-

wych - kwiecieñ 2002,
� dwóch Nocnych Spotkañ z Reklam¹ - maj i listopad

2002,
� Zorganizowanie Multimedialnego Spotkania z Reklam¹

dla studentów PWSZ w Gorzowie Wlkp. - paŸdziernik
2002.

� Zorganizowanie w PRz seminarium studenckiego nt.
Komunikacja, propaganda, reklama z udzia³em
pracowników i studentów PWSZ w Gorzowie Wlkp.
i ASP w Krakowie - listopad 2002.

� Wyjazd do Krakowa po³¹czony ze zwiedzaniem
"Muzeum Marketingu Dziwnego" oraz udzia³em w spo-
tkaniu biznesowym zorganizowanym przez miêdzy-
narodow¹ instytucjê pomagaj¹c¹ firmom "nowej
ekonomii" First Tuesday nt. eRozrywki - wrzesieñ 2002.

� Implementacja nowej witryny internetowej WZiM PRz.
� Publikacje referatów w materia³ach konferencyjnych i na

³amach akademickich czasopism.

Zamierzenia na 2003 r.
� Przygotowanie seminarium studenckiego Studenci

studentom nt. komunikacji marketingowej - styczeñ
2003.

� Obs³uga stoiska Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
podczas Targów Edukacyjnych - luty 2003.

� Organizacja:
� III Integracyjnego Spotkania Studenckich Kó³ Nauko-

wych PRz w Klubie Studenckim PLUS - kwiecieñ
2003,

� III Nocnego Spotkania z Reklam¹ - maj 2003,
� sesji biznesowej nt. wykorzystania nowoczesnych na-

rzêdzi komunikacji w dzia³alnoœci polskich przedsiê-
biorstw - maj/czerwiec 2003.

� Realizacja procesu badawczego dot. oceny stron
internetowych przedsiêbiorstw z obszaru Podkarpacia.

� Publikacja artyku³ów w zeszycie "Prace Kó³ Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej".

Ko³o Naukowe Finansów i Zarz¹dzania
Opiekun - dr in¿. Miros³aw So³tysiak

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Zorganizowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Na-

ukowej Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku - Olszanica,
listopad 2002.

� Opracowanie i publikacja zeszytu COMPANY AT THE
TURN OF THE 21ST CENTURY stanowi¹cego II tom
materia³ów konferencyjnych II Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku
organizowanej w Zakopanem w maju 2001 r.
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� Publikacja artyku³ów w zeszycie "Prace Kó³ Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej".

� Pe³nienie funkcji centrum informacyjnego oraz
uczelnianego koordynatora Ogólnopolskiego Konkursu
Przedsiêbiorczoœci.

Zamierzenia na 2003 r.
� Zorganizowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Na-

ukowej Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku - wrzesieñ
2003.

� Zorganizowanie konkursu dla studentów Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu na opracowanie reklamy
Wydzia³u.

� Przygotowanie artyku³ów do zeszytu "Prace Kó³ Nau-
kowych Politechniki Rzeszowskiej".

� Wspó³organizowanie wyjazdów dydaktycznych i prele-
kcji.

� Zbieranie informacji i prowadzenie badañ dot. zmian
zachodz¹cych na rynku podmiotów gospodarczych
w po³udniowo-wschodniej Polsce.

Ko³o Naukowe M³odych Ekonomistów
Opiekun - prof. dr hab. Krzes³aw Stok³osa

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Prowadzenie prac naukowo-badawczych.
� Zajêcie II miejsca podczas organizowanego na Uniwersy-

tecie Zielonogórskim Miêdzynarodowego Sympozjum
M³odych Pracowników Nauki i Studentów - Zielona Gó-
ra 2002.

� Udzia³ w konferencji naukowej w Politechnice Rze-
szowskiej, Rzeszów 2002.

� Publikacja artyku³ów w zeszycie "Prace Kó³ Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej" oraz w materia³ach konfe-
rencyjnych - m.in. w materia³ach Miêdzynarodowego
Sympozjum M³odych Pracowników Nauki i Studentów
na Uniwersytecie w Zielonej Górze.

� Prowadzenie starañ o powo³anie do ¿ycia Bieszczadz-
kiego Liceum Ekonomiki i Organizacji Turystyki w Le-
sku.

� Nawi¹zanie wspó³pracy z Babiogórskim Liceum Eko-
nomiki i Organizacji Turystyki.

� Udzia³ w rozmowach dot. wspó³pracy Katedry Ekonomii
PRz z Uniwersytetem w Orléans oraz francusko-polskiej
wspó³pracy w dziedzinie tartacznictwa pomiêdzy
tartakami w Henichenont i w Olszanicy.

Zamierzenia na 2003 r.
� Kontynuacja prac.
� Nabór nowych cz³onków.
� Przygotowywanie opracowañ w obcych jêzykach.
� Rozwijanie wspó³pracy z Bieszczadzkim i Babiogórskim

Liceum Ekonomiki i Organizacji Turystyki.

Ko³o Naukowe Rachunkowoœci
Opiekun - mgr Helena Sibiga-Wójcik

(do paŸdziernika 2002 r. opiekê nad ko³em sprawowa³
mgr Alfred Szyde³ko)

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Zorganizowanie cyklu spotkañ dyskusyjnych nt. zno-

welizowanych zasad rachunkowoœci w Polsce na tle
uregulowañ Miêdzynarodowych Standardów Ra-
chunkowoœci, styczeñ/kwiecieñ 2002.

� Pog³êbianie wiedzy z zakresu rachunkowoœci, rachunku
kosztów i controllingu.

� Przygotowywanie referatów.

Zamierzenia na 2003 r.
� Organizowanie:

� spotkañ z bieg³ymi rewidentami,
� seminarium z zakresu controllingu.

� Pog³êbianie wiedzy o systemach informacyjnych ra-
chunkowoœci dzia³aj¹cych w zintegrowanych sy-
stemach zarz¹dzania.
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Ko³o Naukowe Reklamy
Opiekun - dr Jakub Daszkiewicz

Zakres prac zrealizowanych w 2002 r.
� Udzia³ po³¹czony z prezentacj¹ prac w II Ogólnopolskim

Seminarium Studenckim Szkie³kiem i okiem studenta -
KUL w Lublinie, kwiecieñ 2002.

� Uczestnictwo:
� w konferencji naukowej zorganizowanej przez Uni-

wersytet Europejski w Kijowie, maj 2002,
� w konferencji zorganizowanej w UM w Rzeszowie,

luty 2002.
� Wspó³praca z Bieszczadzkim Centrum Informacji Tu-

rystycznej w Lesku dot. opracowania i wdro¿enia
strategii promocyjnej regionu Bieszczad.

� Udzia³ w naradzie grupy partnerskiej "Zielone Biesz-
czady" w Urzêdzie Miasta w Lesku, marzec 2002.

� Zorganizowanie prelekcji z przedstawicielami regional-
nego oddzia³u Unijnego Programu M³odzie¿ w Mielcu -
maj 2002.

� Przygotowanie materia³ów promocyjnych i obs³uga
stoiska WZiM na Targach Edukacyjnych - luty 2002.

� Zorganizowanie Ogólnopolskich Warsztatów Reklamy
Skuteczna kampania promocyjna dla ma³ej i œredniej
firmy - Solina, paŸdziernik 2002.

� Przygotowanie artyku³ów do zeszytu "Prace Kó³ Nauko-
wych Politechniki Rzeszowskiej".

Zamierzenia na 2003 r.
� Publikacja artyku³ów w zeszycie "Prace Kó³ Naukowych

Politechniki Rzeszowskiej".
� Zorganizowanie:

� IV edycji spotkañ z praktykami reklamy - styczeñ i maj
2003,

� I Ogólnopolskiego Integracyjnego Spotkania Kó³ Na-
ukowych - kwiecieñ 2003,

� Seminarium Naukowego Techniki autoprezentacji.
Jak zareklamowaæ siebie na rynku pracy (przy
wspó³pracy Miêdzynarodowej Organizacji Studenc-
kiej, Europejskiego Forum Studentów, Samorz¹du
Studenckiego PRz oraz Biura Karier dzia³aj¹cego przy
WSIiZ) - marzec 2003.

� Prelekcji naukowej Abient media, czyli reklama na jê-
zykach z przedstawicielami agencji reklamowych
� -Media i Certus, maj 2003.

� Nawi¹zanie wspó³pracy z telewizj¹ akademick¹ dzia-
³aj¹c¹ na Politechnice Rzeszowskiej dot. opracowania dla
ww. telewizji spotów reklamowych.

� Wspó³praca z Wy¿sz¹ Szko³¹ Hotelarstwa i Turystyki
w Lesku w ramach opracowania trzyletniej strategii
promocyjnej dla ww. uczelni.

� Opracowanie strategii promocyjnej dla przedsiêbiorstwa
turystyczno-us³ugowego "Bieszczady".

Uczestnicy Ko³a Naukowego Mechaników Sekcji Samochodowej w trakcie

przygotowania do badañ drogowych. Fot. w³asna



Nr 1(109)–STYCZEN 2003 13
,

Konferencja

W dniach 15-18 paŸdziernika
2002 r. w Olszanicy odby³a siê III Miê-
dzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Techniczna na temat "Modu³owe Kon-
strukcje i Technologie w Budowie Ma-
szyn - MTK'02".

Organizatorami konferencji by³y:
Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej, Oœrodek
Badawczo-Rozwojowy Podstaw Kon-
strukcji i Technologii Maszyn TEKO-
MA Warszawa, Akademia In¿ynierska
w Polsce, Instytut Technologii Mecha-
nicznej Politechniki Poznañskiej, Se-
wastopolski Uniwersytet Techniczny -
Ukraina, Ukraiñski Instytut Technolo-
gii Lotniczych - Kijów, Moskiewski
Uniwersytet Technologiczny STAN-
KIN - Rosja, Uniwersytet Techniczny -
Koszyce, S³owacja.

Tegoroczna konferencja by³a konty-
nuacj¹ konferencji odbywaj¹cych siê
w cyklu 3-letnim (I odby³a siê w 1996 r.
w Boguchwale k. Rzeszowa, II w Sme-
reku k. Cisnej w 1999 r.) i mia³a na celu
dokonanie przegl¹du rozwoju badañ
zakresu modularyzacji w konstrukcjach
wyrobów i technologiach ich wytwa-
rzania.

Przewodnicz¹cym Komitetu Orga-
nizacyjnego by³ prof. dr hab. in¿. Jerzy
£unarski, zastêpc¹ przewodnicz¹cego
prof. dr hab. in¿. Wiktor Szabajkowicz,
cz³onkowie to: mgr in¿. Ryszard Œwier-
kowski, mgr in¿. W³odzimierz Rubiñ-
ski, mgr. in¿. Ma³gorzata Barañska
z OBR TEKOMA oraz mgr in¿. Dorota
Stadnicka (sekretarz) i mgr in¿. Kata-
rzyna Ciepiela, a przewodnicz¹cym
Komitetu Naukowo-Programowego
by³ prof. dr hab. in¿. Jan ¯urek z Polite-
chniki Poznañskiej.

Komitet Organizacyjny w porozu-
mieniu z Komitetem Naukowo-Progra-
mowym sformu³owa³ nastêpuj¹c¹
problematykê konferencji:

� problemy teoretyczne zwi¹zane
z modularyzacj¹ technologii, oprzy-
rz¹dowania i wyposa¿enia techno-
logicznego,

� problemy projektowania i oceny
efektywnoœci techniczno-ekonomi-
cznej zmodularyzowanych techno-
logii i konstrukcji,

� problemy praktycznych zastosowañ
zmodularyzowanych uk³adów i sy-
stemów w procesach wytwarzania,
a zw³aszcza w monta¿u maszyn,

� problemy jakoœci, funkcjonalnoœci
i ekonomicznoœci zmodularyzowa-
nych konstrukcji i technologii oraz
ich optymalizacja i perspektywy
rozwoju.
Na konferencjê zg³oszono 74 refera-

ty, z czego Komitet Naukowo-Progra-
mowy zakwalifikowa³ 65 do wyg³o-
szenia na konferencji, a opublikowano
58 (pozosta³e odrzucono jako nie-

zwi¹zane z problematyk¹ konferencji).
Referaty zosta³y opublikowane w mate-
ria³ach konferencyjnych, na które
sk³adaj¹ siê dwa numery kwartalnika
naukowo-technicznego "Technologia
i Automatyzacja Monta¿u" nr 3/2002
i 4/2002 oraz Zeszyt Naukowy Polite-
chniki Rzeszowskiej nr 196, Mechani-
ka z. 59.

W konferencji wziê³o udzia³ 13
uczestników maj¹cych tytu³ profesora
lub zatrudnionych na stanowisku profe-

sora, 15 uczestników posiada³o stopieñ
doktora nauk technicznych, a 9 tytu³
zawodowy magistra in¿yniera. £¹cznie
w obradach wziê³o udzia³ 37 osób.

Przys³ane na konferencjê referaty
podzielono na zbli¿one tematycznie
grupy i prezentowano na poszczegól-
nych sesjach plenarnych.

Pierwsza sesja rozpoczê³a siê wy-
st¹pieniem prof. dr. hab. in¿. Jerzego

MODU£OWE TECHNOLOGIE

I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN

MODU£OWE TECHNOLOGIE

I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN

Doc. W. Kiri³owicz, dziekan Wydzia³u Informacyjnych Technologii Komputero-
wych ¯ytomierskiego Instytutu In¿ynieryjno-Technologicznego (Ukraina), pod-
czas prezentacji referatu.

Fot. w³asna
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£unarskiego oraz wyst¹pieniami goœci
i dotyczy³a zagadnieñ modularyzacji
w procesach monta¿u, na której omó-
wiono m.in. analizê i syntezê struktur
automatycznego monta¿u, aspekty mo-
delowania zrobotyzowanego stanowi-
ska roboczego, technologiczne i trans-
portowe modu³y w postaci elastycz-
nych przenoœników œrubowych i in.

Kolejna sesja plenarna dotyczy³a za-
gadnieñ modularyzacji w technikach
wytwarzania. Sesjê poprowadzi³ prof.
dr hab. in¿. Jan Godzimirski (WAT
Warszawa). W przedstawionych refe-
ratach zaprezentowano m.in. problemy
modularyzacji hybrydowych stanowisk
monta¿owych, optymalizacji procesów
obróbkowych w modu³owych techno-
logiach wytwarzania wyrobów, modu-
laryzacji obrabiarek i in. Trzecia sesja,
której przewodniczy³ prof. dr hab. in¿.
Wiktor Taranienko (Politechnika Opol-
ska), dotyczy³a zagadnieñ jakoœci i bez-
pieczeñstwa zmodularyzowanych
systemów wytwórczych. Na sesji tej
omówiono m.in. problemy dotycz¹ce
zagadnieñ bezpieczeñstwa, ergonomii
i ekologii w zmodularyzowanych syste-
mach wytwórczych, jak równie¿ pro-
blemy z zakresu oceny i prognozowa-
nia jakoœci maszyn. Ostatnia sesja pro-
wadzona przez prof. dr. hab. in¿. Wi-
ktora Szabajkowicza dotyczy³a za-

gadnieñ modularyzacji w procesach
kontroli i produkcji, na której prezento-
wano ró¿ne zagadnienia z zakresu opty-
malizacji struktur technologii pro-
dukcyjnych i urz¹dzeñ technologicz-
nych.

Pracownicy Politechniki Rzeszo-
wskiej przedstawili nastêpuj¹ce refera-
ty:
� J. £unarski: Problemy modularyzacji

w technologiach wytwarzania.
� J. £unarski, M. Grabiñski: Przeciw-

dzia³ania zagro¿eniom udarowym
w konstrukcjach nitownic radial-
nych.

� J. £unarski, J. Lenczewski: Przenoœ-
na nitownica obwiedniowa.

� W. Szabajkowicz: Analiza i synteza
struktur automatycznego monta¿u.

� W. Szabajkowicz: Projektowanie
wirtualnej technologii monta¿u pom-
py z wykorzystaniem zrobotyzowane-
go zespo³u monta¿owego.

� W. Szabajkowicz: Opracowanie op-
tymalnej struktury monta¿u p³ytko-
wych magnetowodów.

� W. Szewiela: Technologiczne meto-
dy zwiêkszania odpornoœci na koro-
zjê fret t ingow¹ modu³owych
po³¹czeñ monta¿owych.

� D. Stadnicka: Zarz¹dzanie bezpie-
czeñstwem pracy na zautomatyzowa-
nym stanowisku monta¿owym.

� K. Ciepiela: Wymagania ergonomi-
czne jako modu³ systemu odbioru ma-
szyn i urz¹dzeñ technologicznych.

� K. Ciepiela: W³aœciwoœci ekologicz-
ne maszyn i urz¹dzeñ technologicz-
nych jako modu³ kszta³towania cech
parku maszynowego.

� R. Per³owski: Urz¹dzenia do progra-
mowego skrêcania i badañ wytrzy-
ma³oœciowych pierœcieniowych
po³¹czeñ klejowych.

� W. Zielecki: Stanowisko do badañ
zmêczeniowych po³¹czeñ klejowych
i klejowo-nitowych.
Konferencjê zakoñczy³o spotkanie

dyskusyjne, w którym udzia³ wziêli
wszyscy uczestnicy konferencji. W tra-
kcie spotkania poruszono m.in. takie
zagadnienia, jak:
� koniecznoœæ prowadzenia badañ,

które pozwol¹ w miarê dok³adnie
prognozowaæ potrzeby z zakresu au-
tomatyzacji prac i systemów monta-
¿owych oraz mo¿liwe do zastoso-
wania metodologie badañ,

� koniecznoœæ prowadzenia badañ
teoretycznych z zakresu struktury-
zacji technologii i techniki monta¿o-
wej, które pozwoli³yby wskazaæ
kierunki mo¿liwej modularyzacji,

� koniecznoœæ rozwijania i konkrety-
zacji wspó³pracy oœrodków nauko-
wych i uczelnianych w regionie œro-
dkowo-wschodnim Europy i mo¿li-
we formy tej wspó³pracy, m.in.:
� mo¿liwoœæ realizacji i obrony

prac habilitacyjnych oraz doktor-
skich w silnych oœrodkach Ukrai-
ny i Rosji,

� mo¿liwoœæ wakacyjnej wymiany
grup studenckich na praktykach
przemys³owych (wraz z opieku-
nami - nauczycielami akademic-
kimi),

� mo¿liwoœæ wykonywania wspól-
nych prac naukowo-badawczych
i ich finalizacji w postaci grantów
krajowych, europejskich oraz
wspólnych wydawnictw,

� celowoœæ kontynuowania i organi-
zowania cyklicznych konferencji na
ten temat.
Uczestnicy poinformowali o pla-

nach organizacyjnych imprez nauko-
wych w swoich oœrodkach i rozdali

Spotkanie dyskusyjne dotycz¹ce wspó³pracy miêdzy uczelniami. Od lewej: dr
I. Góral ("Prigma Press" Chmielnicki - Ukraina), prof. A. Wolczenko (Iwanofran-
kowsk - Ukraina), prof. A. Pogonin (Bia³ogard), doc. W. Kiri³owicz (¯ytomierz -
Ukraina).

Fot. w³asna
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zainteresowanym odpowiednie zapro-
szenia.

Ró¿norodnoœæ tematyczna wyni-
kaj¹ca z szerokich mo¿liwoœci stoso-
wania zasad modularyzacji w pracach

konstrukcyjnych, technologicznych
i organizacyjnych sprawi³a, ¿e obrady
sta³y siê niezmiernie interesuj¹ce, in-
spirowa³y uczestników konferencji do
wnikliwej dyskusji zarówno w trakcie

obrad, jak i w kuluarach oraz podczas
spotkañ towarzyskich w ma³ych gru-
pach w trakcie przerw w obradach.

Katarzyna Antosz

< Prof. Gad-el-Hak z Notre Dame University USA wyg³osi³
w dniu 4 lipca 2002 r. referat nt. Flows Physics in Microde-
vices na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa.

< Mgr in¿. Lucjan Dobrowolski z BBT Sp. z o.o. w Rzeszo-
wie wyg³osi³ w dniu 20 listopada 2002 r. referat nt. Nowa
metoda oceny klasy czystoœci cieczy roboczych na semina-
rium Wydzia³u Chemicznego.

< Mgr in¿. Maciej Motyka, asystent w Katedrze Materia³oz-
nawstwa, wyg³osi³ w dniu 4 grudnia 2002 r. referat nt.
Ocena wp³ywu mikrostruktury kszta³towanej w procesach
cieplno-plastycznych na nadplastycznoœæ strukturaln¹
dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V na seminarium Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

< Mgr in¿. El¿bieta WoŸnicka, asystentka w Katedrze Che-
mii Nieorganicznej i Analitycznej, wyg³osi³a w dniu
4 grudnia 2002 r. referat nt. Synteza i badania kompleksów
jonów lantanowców(III) z moryn¹ na seminarium Wy-
dzia³u Chemicznego.

< W dniu 10 grudnia 2002 r. Katedra Mostów na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska wspólnie z Od-
dzia³em Rzeszowsko-Lubelskim Zwi¹zku Mostowców
Rzeczypospolitej oraz firm¹ Titan Polska Sp. z o.o. -
Partner Friedr. Ischebeck GmbH zorganizowa³a semi-
narium nt. System TITAN do iniekcyjnych mikropali, ko-
tew i gwoŸdzi gruntowych.

Bronis³aw Œwider

SEMINARIA WYDZIA£OWE

W dniach 24-26 paŸdziernika
odby³y siê "I Ogólnopolskie Warsztaty
Reklamy" zorganizowane przez Stu-
denckie Ko³o Naukowe Reklamy
dzia³aj¹ce na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu Politechniki Rzeszo-
wskiej. Celem warsztatów by³o zapo-
znanie ich uczestników z praktyk¹
tworzenia kampanii reklamowej.

Pierwszego dnia uczestnicy wy-
s³uchali wyk³adów przeprowadzonych
przez dr. Jakuba Daszkiewicza oraz

I OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY REKLAMY

Organizatorzy warsztatów na przystanku w Solinie.
Fot. w³asna

SOLINA 2002SOLINA 2002

I OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY REKLAMY
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prof. dr. hab. Andrzeja Gerasymczuka
na temat psychologicznych oraz socjo-
logicznych aspektów reklamy. O pra-
ktycznej stronie tworzenia kampanii

reklamowych opowiadali £ukasz O¿óg
i Jakub Grygiel - pracownicy agencji re-
klamowej PROM-EX. Drugiego dnia
warsztatów odby³ siê konkurs na opra-

cowanie skutecznej strategii promocyj-
nej dla ma³ych i œrednich firm na
przyk³adzie Wy¿szej Szko³y Hotelar-
stwa i Turystyki w Lesku oraz przedsiê-
biorstwa Turystyczno-Us³ugowego
"Bieszczady". Zadaniem uczestników
podzielonych na kilkuosobowe grupy
by³o przeprowadzenie analizy SWOT
oraz stworzenie kampanii reklamowej
(obejmuj¹cej wszystkie media rekla-
mowe) dla jednego z wybranych przez
siebie podmiotów. Konkurs wygra³a
grupa pod przewodnictwem Marzeny
Hajduk. Najwiêksz¹ nagrod¹ dla ucze-
stników warsztatów jest fakt, ¿e zapro-
ponowane przez nich pomys³y bêd¹
wprowadzone w ¿ycie.

Ko³o dziêkuje swojemu opiekunowi
dr. Jakubowi Daszkiewiczowi za po-
moc w zorganizowaniu "I Ogólnopol-
skich Warsztatów Reklamy". Serdeczne
podziêkowania kierujemy równie¿ do
prof. dr. hab. Andrzeja Gerasymczuka,
£ukasza O¿oga oraz Jakuba Grygla za
wsparcie oraz poœwiêcony nam czas.

Agnieszka Wójcik

Uczestnicy podczas pracy.
Fot. w³asna

Dziêki uczestnictwu Politechniki
Rzeszowskiej w Programie Socra-
tes/Erasmus nasi studenci maj¹ niepo-
wtarzaln¹ okazjê spróbowaæ swoich si³,
studiuj¹c przez semestr w jednej z 15
europejskich uczelni, z którymi podpi-
saliœmy umowy. A co z uczelniami
amerykañskimi?

Amerykañskie Centrum Informacji
- AIRC (American Information Resour-
ce Center) przy Konsulacie General-
nym USA w Krakowie zorganizowa³o
konferencjê: "System edukacji w Sta-
nach Zjednoczonych", na której zapoz-
na³o uczestników z mo¿liwoœciami
odbycia studiów za oceanem.

Amerykañskie uczelnie wy¿sze
ciesz¹ siê du¿¹ autonomi¹. Decentrali-
zacja systemu edukacji powoduje, ¿e
szko³y publiczne s¹ finansowane przez
rz¹dy stanowe i lokalne samorz¹dy, na-
tomiast szko³y prywatne same pozy-
skuj¹ œrodki na sw¹ dzia³alnoœæ. Dziêki

swej ró¿norodnoœci kandydaci mog¹
wybieraæ szko³ê wy¿sz¹, bior¹c pod
uwagê zarówno typ (colleges, universi-
ties, institutes), jak i poziom edukacji.
Nie pozostaje to bez zwi¹zku z wysoko-
œci¹ czesnego. Szko³y o najwy¿szym
poziomie, ciesz¹ce siê najwiêkszym uz-
naniem, s¹, oczywiœcie, najdro¿sze.
Aby myœleæ o rozpoczêciu studiów
w USA, nale¿y siê liczyæ z rocznym
wydatkiem rzêdu 15.000 - 45.000 $ (ko-
szty czesnego i utrzymania) oraz dodat-
kowo op³aciæ podró¿, wpisowe, testy

kwalif ikacyjne, ubezpieczenie
zdrowotne.

Uczelnie oferuj¹ studentom, podob-
nie jak u nas, dwa rodzaje stypendiów:
socjalne i naukowe. Niestety, s¹ one
przeznaczone przede wszystkim dla
studentów amerykañskich. Istnieje mo-
¿liwoœæ podejmowania pracy.

Wed³ug najnowszych danych 81%
studentów zagranicznych utrzymuje siê
z w³asnych œrodków.

W ostatnim roku akademickim na
uczelniach amerykañskich studiowa³o

A mo¿e studia w USA?

� Gdzie znaleŸæ szko³ê:
Peterson's College Search
http://www.petersons.com/

America's Best Colleges 2003
http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/rankindex_brief.php

Global Computing University List
Http://wwwglobalcomputing.com/university.htm
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ok. 500 tys. studentów zagranicznych,
w tym ok. 2.500 studentów z Polski.

Podczas rekrutacji wymagane s¹:

� dyplom ukoñczenia szko³y œredniej
lub tytu³ "bachelor degree",

� zaliczenie standardowych testów,

� dobra znajomoœæ jêzyka angielskie-
go poparta egzaminem TOEFL.
Studia w Stanach Zjednoczonych s¹

dwustopniowe. I stopieñ zapewnia: po
2 pierwszych latach - associate degree,
po 2 nastêpnych - bachelor degree. Stu-
dia II stopnia to: 3-4 lata master degree,
i dalsze 3 lata studiów doktoranckich
zakoñczonych tytu³em PhD.

Wybieraj¹c uczelniê, dobrze jest
sprawdziæ, czy posiada ona akredyta-
cjê. Mo¿na to zrobiæ pod adresem
www.chea.org. Poni¿ej podajemy u¿y-
teczne adresy www.

Amerykañskie Centrum Informacji
udziela wszystkim zainteresowanym
wyczerpuj¹cych odpowiedzi na temat
mo¿liwoœci podjêcia studiów w Sta-
nach Zjednoczonych. Mo¿na je rów-
nie¿ znaleŸæ na stronie

www.usinfo.pl/krakow/.

Urszula Kluska

� Informacje o testach i egzaminie uzyskamy:
Educational Testing Service

http://www.ets.org/
College Entrance Examinations

http://iiswinprd03.petersons.com/testprepchannel/college_entrance.asp
SAT - Scholastic Achievement Test

http://iiswinprd03.petersons.com/testprepchannel/sat_index.asp
SAT Program Information

http://www.collegeboard.com/sat/html/students/indx001.html
TOEFL

http://wwwtoefl.org/
GMAT - Graduate Management Admission Test

http:///www.mba.com/
GRE - Graduate Record Examination

http://www.gre.org/
MCAT - Medical College Admission Test
http://www.aamc.org/students/mcat/start.htm

REKLAMO¯ERCY £¥CZCIE SIÊ!
"Przyrzekam ci, ¿e moja reklama nie bêdzie k³amaæ, nie bêdzie próbowa³a ciê zwodziæ, nie bêdzie ciê

molestowaæ, traktowaæ jako niezbyt m¹drego lub te¿ wprawiaæ w zak³opotanie zarówno ciebie jak i twoj¹

rodzinê. Ale pamiêtaj - to jest sprzedawca. Jego celem jest sk³oniæ ciebie, ¿ebyœ przeznaczy³ swoje ciê¿ko za-

pracowane pieni¹dze na produkt lub us³ugê".

O. Tool (cz³onek Amerykañskiego Stowarzyszenia Reklamy)

Ju¿ po raz drugi w naszej Uczelni
odby³ siê nocny pokaz najciekawszych
reklam telewizyjnych z ca³ego œwiata.
Impreza zorganizowana przez Studenc-
kie Ko³o Naukowe eM@rketingu
odby³a siê 13 listopada 2002 r. w Klubie
Studenckim PLUS. W porównaniu
z majowym I Nocnym Spotkaniem
z Reklam¹ studenci oraz zaproszeni go-
œcie (w tym m.in. z zaprzyjaŸnionego
Interdyscyplinarnego Ko³a Naukowego
Studentów PWSZ w Gorzowie Wlkp.)
mogli zobaczyæ wiêcej filmów rekla-
mowych pogrupowanych w nastê-
puj¹ce bloki tematyczne:

� humor w reklamie,
� strach w reklamie,
� dziecko w reklamie,

� reklama spo³ecznie zaanga¿o-
wana,

� znane osoby w reklamie,
� reklama komparatywna,
� zwierzêta w reklamie,
� reklama piwa,
� kobieta w reklamie,
� seks w reklamie.
Na zakoñczenie kilkugodzinnego

pokazu zaprezentowano najlepsze fil-
my, które zosta³y nagrodzone na festi-
walach - m.in. na presti¿owym festi-
walu reklamy w Cannes oraz na "Gol-
den Drum" w s³oweñskim Portoro¿.

Organizatorzy przyjêli zasadê - jak
najmniej mówienia, jak najwiêcej
ogl¹dania. Jednak ze wzglêdu na ró¿ny
poziom znajomoœci zagadnieñ

reklamowych przez osoby bior¹ce
udzia³ w spotkaniu, ka¿da z czêœci
zosta³a poprzedzona krótkim ko-
mentarzem s³ownym. Zwiêz³¹ chara-
kterystykê prezentowanych bloków
przedstawia tabela.

Podczas projekcji pokazano trzysta
dwadzieœcia reklam, wczeœniej
wyselekcjonowanych z blisko tysi¹ca
fi lmów reklamowych. Wybrano
przekazy najlepsze pod wzglêdem
poziomu kreacji oraz te, które zdaniem
organizatorów wywar³y najwiêkszy
wp³yw na rozwój bran¿y reklamowej.
Wœród przedstawionych propozycji
znalaz³y siê m.in.:
� kontrowersyjna reklama spo³eczna

dotycz¹ca tolerancji, która nie zosta³a
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wyemitowana w polskiej telewizji;
obraz przedstawia³ grupê orto-
doksyjnych ¯ydów stoj¹cych
w szczerym polu i œpiewaj¹cych
Mazurka D¹browskiego,

� sugestywna reklama spo³eczna za-
tytu³owana "Z³ota rybka", zrealizo-
wana na rzecz Funduszu dla
UchodŸców, przedstawiaj¹ca mio-
taj¹c¹ siê przed kamer¹ ma³¹ rybê
próbuj¹c¹ rozpaczliwie z³apaæ od-
dech; z dala dobiega³ marszowy
krok, a film koñczy³ siê has³em
"22 miliony ludzi zna to uczucie",

� reklama "The Independent" nagro-
dzona na festiwalu w Cannes; ca³y
60-sekundowy przekaz sk³ada³ siê
z litanii zakazów ("Nie rozmawiaj,
nie dotykaj, nie chodŸ, nie chodŸ
noc¹, nie chodŸ praw¹ stron¹, nie
pij, nie pal...") ilustrowanej szybki-
mi, czarno-bia³ymi migawkami,
przedstawiaj¹cymi adresatów za-
kazu,

� film z kampanii piwa Carlsberg,
w którym jedna z osób znaj-
duj¹cych siê w pubie zaczê³a wy-
gwizdywaæ na butelce pierwsz¹
nutê melodii "I Love You, Baby"
Franka Sinatry, wkrótce przy³¹czy-
li siê kolejni goœcie, a¿ w rezultacie
grali wszyscy obecni w barze,

� liczne przekazy reklamowe pro-
muj¹ce napój Pepsi-Cola, w któ-
rych wykorzystano wizerunek zna-
nych osób (m.in.: Britney Spears,
Michaela Jacksona, a nawet boha-
tera kreskówki - Strusia Pêdziwia-
tra),

� najnowsze reklamy z jednej
z najs³ynniejszej akcji promocyjnej
koñca XX wieku - kampanii Bud-
weisera, w której na znane na
ca³ym œwiecie pytanie "What's
up?" zawsze pada³a ta sama odpo-
wiedŸ "Ogl¹dam telewizjê, pijê
piwo",

� reklamy porównawcze ze s³ynnej
"wojny reklamowej", która toczy³a
siê w Stanach Zjednoczonych po-
miêdzy producentami Pepsi-Coli
oraz Coca-Coli,

� trwaj¹ca ponad trzy minuty rekla-
ma "Nike Cross Training", budz¹ca
momentami u odbiorców strach

Element przekazu
reklamowego

Charakterystyka

Humor w reklamie

Jeden z najczêœciej stosowanych œrodków wyrazu. Pozwala przy-
ci¹gn¹æ uwagê oraz wzmacnia zapamiêtywanie reklam. Podstawo-
wa wada: ka¿dy cz³owiek ma odmienne poczucie humoru i nie
wszyscy œmiejemy siê z tych samych dowcipów. Wyniki licznych
badañ nad mo¿liwoœciami wykorzystywania humoru w reklamie
nie s¹ jednoznaczne.

Strach w reklamie

Zamierzeniem niektórych reklamodawców jest zwrócenie uwagi
odbiorców przekazu na potencjalne zagro¿enia, które mog¹ siê po-
jawiæ w ich ¿yciu. D¹¿y siê do tego, aby motywowani strachem,
dokonali zakupu dóbr lub us³ug mog¹cych ochroniæ ich przed tra-
gicznymi skutkami niebezpieczeñstwa.

Dziecko w reklamie

Wykorzystywanie dzieci w reklamie w du¿ej mierze opiera siê na
tzw. schemacie dzieciêcoœci. U wiêkszoœci doros³ych (szczególnie
u kobiet) widok niemowlaka wywo³uje uczucie tkliwoœci i rozczu-
lenia oraz nieodpart¹ chêæ, aby go przytuliæ. W zamierzeniu rekla-
modawców pojawiaj¹ce siê automatycznie pozytywne emocje
maj¹ zostaæ skojarzone z prezentowanym produktem.

Reklama spo³eczna

Dotyczy w wiêkszoœci przypadków zagadnieñ powa¿nych i funda-
mentalnych, ludzkiej intymnoœci, na³ogów, cierpienia i wyborów
moralnych. Od "klasycznej" reklamy odró¿nia j¹ cel oraz podej-
mowana tematyka. Czêsto jako œrodek wyrazu wykorzystywany
jest strach oraz drastyczne obrazy maj¹ce zwróciæ uwagê odbior-
ców na dany problem spo³eczny.

Znane osoby
w reklamie

Osoby publiczne wykorzystywane w reklamach przykuwaj¹ uwa-
gê odbiorców. Sympatia odczuwana do znanego aktora, piosenka-
rza, prezentera itp. mo¿e "przepromieniowaæ" na produkt (tzw.
zjawisko aureoli). Nale¿y jednak pamiêtaæ, aby jego postaæ nie
zdominowa³a naszej marki, wywo³uj¹c niepo¿¹dany tzw. efekt
wampira.

Reklama
porównawcza

Reklama, w której porównuje siê markê (produkt) bezpoœrednio
lub poœrednio do jednego lub kilku innych marek (produktów).
W Polsce dozwolona od 2000 r., jednak rzadko wykorzystywana.
Najbardziej znane tego typu przekazy pochodz¹ "zza oceanu",
gdzie toczy³y siê s³ynne wojny reklamowe, np. pomiêdzy Coca-
Col¹ oraz Pepsi-Col¹.

Zwierzêta w reklamie

Podobnie jak w przypadku dzieci, równie¿ zwierzêta wywo³uj¹
u cz³owieka utrwalony wzorzec reakcji w postaci instynktownych,
¿yczliwych zachowañ. Obraz ma³ych zwierz¹tek tworzy pozy-
tywn¹ aurê, odpowiedni¹ do eksponowania walorów marki.

Reklama piwa

Kiedyœ piwo w Polsce by³o reklamowane jako produkt bezalkoho-
lowy. Od wrzeœnia 2001 r. mo¿e byæ promowane jako "normalny"
napój alkoholowy, jednak reklama nie mo¿e byæ adresowana do
ma³oletnich oraz kojarzyæ siê z: atrakcyjnoœci¹ seksualn¹, rela-
ksem, wypoczynkiem, sportem, nauk¹, prac¹, osi¹gniêciami za-
wodowymi, zdrowiem oraz sukcesem ¿yciowym. Ponadto
promocja nie mo¿e byæ prowadzona w telewizji, radiu, kinie i tea-
trze miedzy godzin¹ 6.00 a 23.00.

Kobieta w reklamie

Wizerunek kobiety kreowany w przekazach komercyjnych ulega
przeobra¿eniom. Coraz czêœciej obraz stereotypowej "kury domo-
wej" (mog¹cy powodowaæ nawet spadek motywacji osi¹gniêæ) za-
stêpowany jest scenami, w których kobieta pe³ni rolê troskliwej
¿ony i matki, a nawet uwodzicielskiego wampa.

Seks w reklamie

Czêsto zbyt przesadnie wykorzystywany œrodek pozyskania uwagi
odbiorców (zw³aszcza mê¿czyzn). Odpowiednio wykorzystane
motywy erotyczne tworz¹ intymny, zmys³owy nastrój pozytywnie
wp³ywaj¹cy na wizerunek marki. Prymitywne stosowanie tego
œrodka wyrazu mo¿e natomiast zaszkodziæ produktowi, gdy¿ kon-
sumenci odczytaj¹ go jako tani "chwyt" s³u¿¹cy tylko osi¹gniêciu
merkantylnych korzyœci reklamodawcy.
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i przera¿enie, w której na bohatera
filmu spada pi³a elektryczna,

� feministyczny przekaz, w którym pe-
wna siebie, m³oda gospodyni domo-
wa porównywa³a efekty czyszczenia
kuchenki reklamowan¹ g¹bk¹ oraz
twarz¹ mê¿czyzny (swojego mê¿a),

� humorystyczna reklama Compaqa,
w której kilka bia³ych myszy œpiewa
piskliwym g³osem piosenkê urodzi-
now¹ "zwyk³ej" myszce do kom-
putera.
Ró¿norodne aspekty komunikacji

marketingowej, oprócz zagadnieñ do-
tycz¹cych prowadzenia dzia³añ promo-
cyjnych w sieci Internet, stanowi¹
podstawowy obszar zainteresowañ
cz³onków Studenckiego Ko³a Nauko-
wego eM@rketingu. W ubieg³ym roku
kalendarzowym studenci nale¿¹cy do
tej organizacji opublikowali ponad

dwadzieœcia artyku³ów w materia³ach
konferencyjnych, a kolejnych kilka zo-
sta³o z³o¿onych do druku w kraju i za
granic¹. Wiêkszoœæ tych opracowañ zo-
sta³a poœwiêcona interdyscyplinarnym
oraz wielowymiarowym aspektom pro-
wadzenia akcji reklamowych.

Dzia³ania promocyjne polskich
przedsiêbiorstw s¹ ju¿ widoczne niemal
we wszystkich przejawach naszego ¿y-
cia. Jest to efekt szybkiego rozwoju ro-
dzimej bran¿y reklamowej w ostatniej
dekadzie ubieg³ego wieku. Mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e obecnie nast¹pi³ okres "sta-
bilizacji", jednak i u nas zachodz¹
zjawiska, które obserwuje siê w Euro-
pie Zachodniej oraz z Stanach Zjedno-

czonych. Przede wszystkim nastêpuje
konwergencja (wzajemne przenikanie
siê) kana³ów komunikacyjnych oraz

zwiêksza siê chaos informacyjny (tzw.
clut ter) powodowany rosn¹cym
nat³okiem przekazów komercyjnych
docieraj¹cych do nas koncentrycznie ze
wszystkich mediów. Jak pokazuj¹ ba-
dania, przeciêtny Polak w 2002 r.
w ci¹gu tygodnia mia³ kontakt z blisko
750 reklamami (piêæ lat temu liczba ta
nie przekracza³a 600) . Wszystko wska-
zuje na to, ¿e liczba kontaktów z prze-
kazami komercyjnymi w dalszym ci¹gu
z roku na rok bêdzie siê zwiêkszaæ. Dla-
tego dobrze, ¿e coraz wiêcej m³odych
ludzi (w tym równie¿ studentów naszej
Uczelni) zaczyna siê interesowaæ
z³o¿onymi zagadnieniami wspó³czes-
nej reklamy. Œwiadczy o tym chocia¿by
rosn¹ca liczba osób chc¹cych wzi¹æ
udzia³ w kolejnym, ju¿ III Nocnym
Spotkaniu z Reklam¹...

Marcin Gêbarowski

IBERIA (Dziecko w reklamie)

LOI (Humor w reklamie)

Z³y dotyk (Reklama spo³ecznie
zaanga¿owana)

Studenckie Ko³o Naukowe Rekla-
my razem z AISEC-iem i AEGEE ma
przyjemnoœæ zaprosiæ studentów oraz
absolwentów z Rzeszowa i okolic na
"Rzeszowskie Dni Aktywnoœci Studen-
ckiej. Aktywnoœæ na studiach a przysz³a
kariera", które odbêd¹ siê 19-20 marca
2003 w godz. 10.00-18.00 w Zespole
Sal Wyk³adowych, bud. S. W czasie ich
trwania bêdziecie siê mogli dowie-
dzieæ, jak poprawnie siê zareklamowaæ
na rynku pracy oraz jak przez okres stu-
diów zaplanowaæ swoj¹ przysz³¹ karie-

rê zawodow¹. Wyk³ady dotycz¹ce te-
matyki zatrudnienia bêd¹ po³¹czone
z warsztatami, w których pod okiem
ekspertów z firm doradztwa personal-
nego bêdziecie mogli stworzyæ w³asne
dokumenty aplikacyjne (CV, list moty-
wacyjny), poznaæ tajniki komunikacji
niewerbalnej, wzi¹æ udzia³ w symulacji
rozmowy kwalifikacyjnej oraz, co naj-

wa¿niejsze, dowiedzieæ siê czegoœ no-
wego na temat sytuacji na rynku pracy,
poznaæ zawody z przysz³oœci¹ i dowie-
dzieæ siê, jakie kursy ukoñczyæ, aby
zwiêkszyæ swoje szanse na zatrudnie-
nie. Z myœl¹ o studentach m³odszych
roczników przygotujemy targi organi-
zacji studenckich, podczas których bê-
dziecie siê mogli dowiedzieæ, jak
poszerzaæ swoje zainteresowania
w wolnym czasie.

Zapraszamy
Agnieszka Wójcik

Zareklamuj siebie na rynku pracy
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Na wniosek Federacji Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego Szkó³ Wy¿-
szych i Nauki nauczyciele akademiccy,
cz³onkowie ZNP Politechniki Rzeszo-
wskiej w osobach: dr in¿. Micha³
Ch³êdowski (Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa), dr in¿. Julian Kozio³
(Wydzia³ Chemiczny) i dr in¿. arch.
Stanis³aw Majka (emerytowany na-
uczyciel akademicki Wydzia³u Budow-

nictwa i In¿ynierii Œrodowiska) po-
stanowieniem z dnia 16 lipca 2002 r.
odznaczeni zostali przez Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu Medalem
Komisji Edukacji Narodowej za szcze-
gólne zas³ugi dla oœwiaty i wycho-
wania.

W³adys³aw Proszak
Przewodnicz¹cy Zarz¹du ZNP

w Politechnice Rzeszowskiej

Organizowany od kilku lat przez
Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich w Rzeszowie oraz
Ko³o SEP Politechniki Rzeszowskiej
konkurs na najlepsz¹ pracê dyplo-
mow¹ wykonan¹ przez studentów Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki
naszej Uczelni sta³ siê ju¿ tradycj¹ Wy-
dzia³u. Konkurs cieszy siê dobr¹ opini¹
wœród absolwentów, a jego fina³ prze-
prowadzany w siedzibie ZO SEP
w Rzeszowie stanowi sympatyczne
spotkanie m³odych in¿ynierów elek-
tryków z cz³onkami Jury, którymi s¹
przedstawiciele Uczelni i zak³adów
przemys³owych naszego regionu.
W ubieg³ym roku fina³ Konkursu odby³
siê w dniu 5 grudnia.

Jury konkursu, któremu przewodni-
czy³ prezes ZO SEP w Rzeszowie
mgr in¿. Jan Rusin, nagrodzi³o nagro-
dami pieniê¿nymi i dyplomami nastê-
puj¹ce prace:
� I nagroda

mgr in¿. Ryszard ¯uraw
i mgr in¿ Pawe³ Jacek
Monitor-tester magistrali GPIB
Konsultantem pracy by³ dr in¿.
Adam Stadler

� II nagroda
mgr in¿. Piotr Kozyra
i mgr in¿. Marcin Pilch
Du¿e obiekty binarne w bazie da-
nych. Przechwytywanie i przetwa-
rzanie obiektów z interfejsu GPS
Konsultantem pracy by³ dr in¿.
Krzysztof Bobran

� III nagroda
mgr in¿. Piotr Depa
Projekt sterowania przenoœnikami
posypki papowej z ci¹g³ym odczy-
tem poziomu w Zak³adzie Izolacja-
Matizol S.A. Gorlice
Konsultantem pracy by³ prof. dr
hab. in¿. Leszek Trybus

Wyró¿nienia otrzyma³o osiem prac.

Ryszard Schab

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

na najlepsz¹ pracê dyplomow¹
Konkurs SEP

UZUPE£NIENIE
informacji zamieszczonej w nr. 11-12/2002 GP o przyzna-
nych NAGRODACH REKTORA dla nauczycieli akademic-
kich za osi¹gniêcia uzyskane w 2001 r.

Nagrodê zespo³ow¹ II stopnia otrzymali tak¿e dr in¿.
W³adys³aw Proszak i mgr in¿. Mariusz Trybus z Katedry Fi-

zyki na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska za
cykl publikacji z badañ monokrystalicznych dielektryków
nieliniowych.

Za pominiêcie przepraszam PT Laureatów i Czytelników.

Bronis³aw Œwider

Medale dla ZNP
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PONIEDZIA£EK

07.00 - RADIORANEK - audycja inform.-rozr.
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny
14.00 - STREFA RADIOAKTYWNA - audycja muz.-inform.
18.00 - TWOJE RADIO - magazyn studencki
20.00 - W CENTRUM SPORTU
21.00 - DEJA VU - magazyn filmowy
22.00 - RADIO NIEBIESKIE OCZY HELENY

- scena niezale¿na
01.00 - NOCNA ZMIANA

WTOREK

07.00 - RADIORANEK - audycja inform.-rozr.
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny
14.00 - STREFA RADIOAKTYWNA

- audycja muz.-inform.
18.00 - POZYCJA 89 - magazyn m³odzie¿owy
19.00 - CIA (Centrum Informacji Akademickiej)
20.00 - DEFIBRYLATOR - mag. muz.
22.00 - MINISTERSTWO £OMOTU - mag. muz.
23.00 - ALTOSTRATUS - mag. muz.
24.00 - NOCNA ZMIANA

ŒRODA

07.00 - RADIORANEK - audycja inform.-rozr.
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny
14.00 - STREFA RADIOAKTYWNA - audycja muz.-inform.
18.00 - FONOTEKA - hity lat 80.
20.00 - KURIER AKADEMICKI
21.00 - STEREOTRIPY - mag. muz.
22.00 - CZAD LISTA - rockowa lista przebojów
24.00 - NOCNA ZMIANA

CZWARTEK

07.00 - RADIORANEK - audycja inform.-rozr.
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny
14.00 - STREFA RADIOAKTYWNA - audycja muz.-inform.
18.00 - STACJA KOSMICZNA SOLARIS - mag. kulturalny
20.00 - FBI (Filmowy Biuletyn Informacyjny)
21.00 - METAL HAMMER SHOW
22.00 - EPICENTRUM - mag. hard & heavy
24.00 - NOCNA ZMIANA

PI¥TEK

07.00 - RADIORANEK - audycja inform.-rozr.
10.00 - STUDIO 89 - miejski blok informacyjny
14.00 - STREFA RADIOAKTYWNA - audycja muz.-inform.
18.00 - MIÊDZY NAMI MÓWI¥C - audycja publicyst.
19.00 - BRUNET WIECZOROW¥ POR¥ - mag. muz.
21.00 - MUZYKOTERAPIA - mag. muz.
23.00 - NOC POETÓW - audycja poetycka
24.00 - NOCNA ZMIANA

SOBOTA

07.00 - DZIEÑ DOBRY, DZIŒ SOBOTA - audycja
rozr.-inform.

11.00 - AUTO-MOTO JARMARK
12.00 - PRZYSTANEK CENTRUM - mag. muz.-inform.
15.00 - SALON GIGANT - mag. muz.
18.00 - POLSKA LISTA PRZEBOJÓW
21.00 - PRYWATKA Z RC - mag. rozr.
02.00 - NOCNA ZMIANA

NIEDZIELA

08.00 - BAZA LUDZI Z MG£Y - audycja turyst.
11.00 - COŒ DLA CIEBIE - mag. inform.-rozr.
14.00 - SKAUT - mag. harcerski
15.00 - NEWSLANDIA - mag. muz.
17.00 - HIT LISTA - radiowa lista przebojów
20.00 - BIURO NUMERÓW ZNALEZIONYCH - mag. muz.
23.00 - Z GITARK¥ NA TY - mag. muz.
01.00 - NOCNA ZMIANA

Akademickie Radio Centrum
program ramowy

Andrzej Blahaczek
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Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

PUSTOTA
Pustych s³ów i miejsc
ta cecha,
¿e nie wywo³uj¹
echa.

ZGODNIE

Z ZASADAMI
Gdy format zwiêkszamy,
powiêkszmy i ramy.

NA PRZYJECIACH
Najpierw jeden mówi,
wszyscy go s³uchaj¹.
Potem nikt nie s³ucha,
wszyscy rozmawiaj¹.

WARTOSCIOWA GEBA
To wartoœciowa gêba,
bo ma z³otego zêba.

CHCIA£BY...
Chcia³by poœwieciæ
przyk³adem,
ale w nim œwiat³o za s³abe.

ZALEZNOSCI
Jak ciê widz¹,
tak ciê znaj¹.
Jak kto mówi,
tak s³uchaj¹.

,
/

,

,.

,
,

Recepta na zdrowie
Przepis wystarczaj¹cy na ca³y rok

Nale¿y wzi¹æ 12 miesiêcy, oczyœciæ je

bardzo dok³adnie z goryczy, sk¹pstwa, pedanterii i lê-

ku, potem podzieliæ ka¿dy mie- si¹c na 30 lub 31 czêœci tak,

aby zapas wystarczy³ dok³adnie na ca³y rok. Ka¿dego dnia podaje

siê porcjê z jednej czêœci pracy i dwóch czêœci radoœci i humoru.

Nale¿y dodaæ do tego trzy pe³ne ³y¿ki optymizmu, jedn¹ ³y¿e-

czkê do herbaty tolerancji i ma³¹ kruszynkê ironii oraz

szczyptê taktu. Na koniec ca³¹ tê masê nale¿y oblaæ

wielk¹ iloœci¹ mi³oœci. Na zakoñczenie ca³¹

potrawê nieco udekorowaæ bukiecikiem

serdecznej uwagi i podawaæ

raz dziennie z uœmiechem

i fili¿ank¹ dobrej, o¿y-

wczej i œwie¿o pa-

rzonej

herbaty.

Elisabeth Goethe
(matka Wolfganga Goethego)

Turniej tenisa sto³owego

Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych naszej Uczelni, przy wspó³pracy Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubu Uczelnianego Akademickiego
Zwi¹zku Sportowego, w dniu 8 grudnia 2002 r. zorganizowa³a ju¿ XXVI Turniej
Tenisa Sto³owego o Mistrzostwo Pracowników Politechniki Rzeszowskiej za
2002 r. Zawody, w których bra³o udzia³ 16 pracowników, odby³y siê w ma³ej hali
sportowej przy ul. Akademickiej na naszym osiedlu studenckim.

Po emocjonuj¹cych pojedynkach, rozegranych systemem "ka¿dy z ka¿dym",
tytu³ mistrzowski za 2002 rok wywalczy³ pan Andrzej Sowa, pracownik Admini-
stracji, broni¹c tytu³u z roku poprzedniego.

Pierwsza szóstka
1. Andrzej Sowa - Administracja
2. Zbigniew Kie³basa - WBiIŒ
3. Janusz £akomy - WBiIŒ
4. Andrzej Lis - Obs³uga
5. Waldemar Szumny - WZiM
6. Franciszek Gorczyca - SWFiS
Po zakoñczeniu turnieju zwyciêzcom wrêczono nagrody i dyplomy.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszystkich pracowników Politechniki

Rzeszowskiej do liczniejszego udzia³u w tegorocznych zawodach - sport to nie tyl-
ko rywalizacja, ale przede wszystkim zdrowie, zabawa i mile spêdzony czas.

W³odzimierz Ptak

Recepta na zdrowie
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Hala Sportowa jak co roku w dniu 
4 grudnia 2002 r. by³a miejscem 
sportowo rekreacyjnej imprezy 
organizowanej przez Klub Uczel-
niany AZS. Siatkarki AZS tym razem 
zdecydowanie pokona³y zespó³ kadry 
naukowej naszej Uczelni. Panowie 
zapowiedzieli ju¿ srogi rewan¿ na 
8 marca. 

Rywalizacja Domów Studenckich 
by³a bardzo zaciêta i przebieg³a pod 
dyktando DS "Nestor". Jego reprezen- 
tanci wygrali szeœæ z dziewiêciu 
rozegranych konkurencji (prze- 
ci¹ganie liny, strza³ miot³¹, wyœcig 
w workach, slalom z pi³k¹, rzuty do 
kosza i rzuty lotk¹ do tarczy). Oprócz 
tych konkurencji rozegrane zosta³y 
jeszcze: picie piwa przez smoczek 
(DS "Nestor"), pomiar g³oœnoœci (DS 
"Arcus"), strza³ do bramki (DS "Me-
chanik"). 

Drugie miejsce wywalczy³ DS 
"Mechanik", a trzecie DS "Akapit". 
Puchary i dyplomy dla wszystkich 
siedmiu akademików ufundowa³ Klub 
Uczelniany AZS, a wrêczy³ prorektor 
dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz, 
i prezes KU AZS kolega Grzegorz 
Sowa.

Trzecie miejsce wywalczyli nasi pi³karze w bardzo silnej konkurencji 14 wy¿szych 
uczelni w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego, które odby³y siê 
8 grudnia 2002 r. w Rzeszowie.

Tekt i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Klub Uczelniany AZS serdecznie zaprasza na osiemnasty ju¿ Bal Sportowca
 organizowany w dniu 15 lutego (sobota) 2003 r. w sto³ówce studenckiej PRz.

Zapewniamy liczne atrakcje i niespodzianki oraz dobr¹ orkiestrê, a kierowniczka 
sto³ówki pani Beata Staroñ zapewnia, ¿e kuchnia równie¿ nie pozostanie w tyle.

Bilety dos³ownie za grosze do nabycia w KU AZS DS "Akapit", pokój nr 7.
Bli¿sze informacje tel. (0-17) 865-1644, 865-1595, 0604177022.

Butelki i smoczki autentyczne 
ale mleko jakieœ dziwne.

Komu tu podaæ?

Dziewczêta gór¹.

Autorzy tekstów:

mgr in¿. Katarzyna Antosz
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

mgr Andrzej Blahaczek
Redaktor Naczelny Akademickiego Radia "Centrum"

mgr Barbara Cebulak
Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu

dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

mgr El¿bieta Ka³u¿a
Dyrektor Biblioteki G³ównej

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹

dr Stanis³aw Kmieæ
Kierownik Studium Pedagogicznego

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Pojazdów

Samochodowych i Silników Spalinowych

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji, Sekretarz Rektora

dr hab. Antoni Parda³a, prof. PRz
Katedra Matematyki

dr in¿. Jolanta Plewako
Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki

dr in¿. W³adys³aw Proszak
Katedra Fizyki

W³odzimierz Ptak
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

mgr in¿. Ryszard Schab
Katedra Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
Prorektor ds. Ogólnych i Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej

Agnieszka Wójcik
Studentka IV ZD
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