
latlat5500
 Wy¿szego  Szkolnictwa 

Technicznego w Rzeszowie
1951-20011951-2001

Gazeta Gazeta 
PolitechnikiPolitechniki

Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza

1212
grudzieñ 2003grudzieñ 2003

(120)(120)

Prorektorzy w Sieniawie  -  s. 3

Promocje, nagrody ...  -  s. 5

40 lat Klubu Uczelnianego AZS  -  s. 20

Dochodzimy do stanu normalnoœci  -  s. 6

Konferencje, sympozja, seminaria  - s. 9

Nagrody Rektora  -  s. 12

Tylko w Klubie Plus  - s. 19

W pa³acu Czartoryskich 
w Sieniawie odby³a siê 
Konferencja Prorektorów ds. Kszta³cenia.

W pa³acu Czartoryskich 
w Sieniawie odby³a siê 
Konferencja Prorektorów ds. Kszta³cenia.



2 GAZETA POLITECHNIKI

Fot. M. Misiakiewicz Fot. J. Potencki

Fot. M. Misiakiewicz

Konferencja Prorektorów ds. Kszta³ceniaKonferencja Prorektorów ds. Kszta³cenia
Rzeszów - Sieniawa - JasionkaRzeszów - Sieniawa - Jasionka

Spotkanie w Sali Senatu.

Goœci powita³ JM Rektor prof. Tadeusz Markowski. Prorektorzy zwiedzili Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz 
w Jasionce. 



Nr 12(120)–GRUDZIEN 2003 3
,

Prorektorzy w Sieniawie
W dniach 16-18 paŸdziernika

2003 r. Politechnika Rzeszowska by³a
organizatorem kolejnej Konferencji
Prorektorów ds. Kszta³cenia Polskich
Uczelni Technicznych, w której uczest-
nicz¹ prorektorzy wszystkich polskich
uczelni technicznych stowarzyszonych
w KRPUT. W Konferencji wziê³a rów-
nie¿ udzia³ Pani dr hab. in¿. Alicja Kon-
czakowska, prof. nzw. Politechniki
Gdañskiej - przewodnicz¹ca Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Konferencja rozpoczê³a siê
16.10.2003 r. w Rzeszowie spotkaniem
w sali Senatu PRz z rektorem - prof. dr.
hab. in¿. Tadeuszem Markowskim. Po
spotkaniu jej uczestnicy mieli okazjê
zwiedziæ Oœrodek Kszta³cenia Lotni-
czego PRz w Jasionce.

G³ównym przedmiotem obrad, któ-
rych zasadnicza czêœæ odby³a siê w Ze-
spole Pa³acowo-Parkowym w Sienia-
wie, by³a tematyka elastycznego syste-
mu punktowego ECTS. Materia³ wpro-
wadzaj¹cy do dyskusji przedstawi³
prorektor ds. kszta³cenia Politechniki
£ódzkiej - dr hab. in¿. Edward Jezier-
ski, prof. nzw. P£.

System ECTS to zespó³ procedur
u³atwiaj¹cych uczelni macierzystej uz-
nawanie zaliczeñ przedmiotów lub
okresów studiów odbytych na innych
uczelniach. System punktowy polega
na przyporz¹dkowaniu ka¿demu przed-
miotowi okreœlonej liczby punktów,
która odzwierciedla nak³ad pracy, jaki
jest niezbêdny do zaliczenia tego przed-
miotu, w stosunku do ca³kowitego
nak³adu pracy wymaganego do zalicze-
nia roku. Ten nak³ad pracy obejmuje
zarówno pracê studenta w czasie zajêæ
z udzia³em nauczyciela akademickie-
go, jak te¿ jego pracê w³asn¹ na uczelni
i w domu. Zatem punkty odnosz¹ siê do
wk³adu pracy przeciêtnego studenta.
Ich zdobywanie stanowi mechanizm
dokumentowania postêpów studenta,
natomiast nie ma nic wspólnego z syste-
mem oceniania w ujêciu tradycyjnym -

istnieje on obok wyceny punktowej
i jest miar¹, w jakim stopniu student
opanowa³ okreœlon¹ wiedzê. Punkty s¹
przypisywane ca³ym przedmiotom,
a nie ich czêœciom.

Wprowadzanie sytemu ECTS w u-
czelniach technicznych zosta³o za-
pocz¹tkowane podpisaniem przez ich
rektorów w Gdyni, w 1999 r., porozu-
mienia - w konsekwencji którego opra-
cowano i przyjêto ramowe zasady okre-
œlaj¹ce sposób przypisywania punktów
i rozliczania postêpów studenta.

Przedstawiona przez prof. Jezier-
skiego analiza funkcjonowania syste-
mu zosta³a zilustrowana wynikami
ankiet studenckich, w których sami za-
interesowani dokonywali oszacowania
nak³adu pracy niezbêdnej do zaliczenia
poszczególnych przedmiotów. Wyniki
te w zasadzie potwierdzi³y poprawnoœæ
przypisania punktów i wymaga³y doko-
nania jedynie drobnych korekt. Poka-
za³a ona równie¿, jak praktyczne
rozwi¹zania wdro¿one w poszczegól-
nych uczelniach odbiegaj¹ od przyjête-
go standardu. Z satysfakcj¹ mo¿emy
stwierdziæ, ¿e system ECTS - wprowa-
dzany oficjalnie od tego roku akade-
mickiego w Politechnice Rzeszowskiej
(poprzedzony dwuletni¹ obserwacj¹
i rejestracj¹ punktów) - jest z tym stan-
dardem ca³kowicie zgodny.

W efekcie dyskusji zaproponowano
szereg modyfikacji w obowi¹zuj¹cym
standardzie, a dodatkowo okreœlono ze-
staw problemów nierozwi¹zanych do
chwili obecnej lub rozwi¹zywanych
odmiennie w poszczególnych uczel-
niach. Nale¿¹ do nich m.in. wzór in-
deksu, który mimo wielokrotnych inter-
wencji w MENiS nie zosta³ dostosowa-
ny do systemu ECTS, forma ujed-
noliconych kart zaliczeñ w systemie
punktowym, sposób traktowania ocen
niedostatecznych w indeksie i przy ob-
liczaniu œredniej studiów oraz zasady
okreœlania wysokoœci odp³atnoœci za
powtarzanie przedmiotów (wg liczby

godzin lub punktów), zasady wpro-
wadzenia systemu ECTS na studiach
niestacjonarnych czy te¿ zasady uwz-
glêdniania praktyk kursowych w syste-
mie punktowym.

Podsumowaniem dyskusji nad sy-
stemem ECTS by³o wprowadzenie sze-
regu modyfikacji do obecnie obowi¹-
zuj¹cego standardu i przyjêcie stanowi-
ska w sprawie zintegrowania standar-
dów nauczania dla kierunków technicz-
nych z systemem ECTS (w za³¹czeniu).

Wiele dyskusji wywo³a³ kolejny te-
mat poœwiêcony prawu autorskiemu
w kontekœcie prac dyplomowych i pro-
jektowych studentów. Wprowadzenie
do dyskusji przygotowa³ prorektor ds.
kszta³cenia Politechniki Wroc³awskiej
- dr hab. in¿. Jerzy Œwi¹tek, prof. nzw.
PWr. W swoim wyst¹pieniu zwróci³
uwagê na swoisty - podwójny - charak-
ter prawny tych utworów. Z jednej stro-
ny s¹ one bowiem dokumentem prze-
biegu studiów, sprawdzianem
umiejêtnoœci i nabytej wiedzy, doku-
mentem dorobku dydaktycznego -
i w tym sensie, jako dokumentacja, s¹
w³asnoœci¹ uczelni i podlegaj¹ re¿imo-
wi prawnemu wynikaj¹cemu z przepi-
sów ustawy o szkolnictwie wy¿szym,
statutu szko³y, regulaminu studiów etc.,
z drugiej zaœ s¹ jednoczeœnie w³as-
noœci¹ autorsk¹ twórców - czyli studen-
tów - i w tym znaczeniu podlegaj¹ re¿i-
mowi prawnemu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

St¹d te¿ autorskie prawa maj¹tkowe
i osobiste do tych prac przys³uguj¹ stu-
dentom. I dotyczy to zarówno sytuacji,
gdy szko³a wnosi wk³ad materialny do
tych utworów, jak i takich, gdy
w ca³oœci zosta³y wykonane z mate-
ria³ów studentów. Szko³a nie mo¿e i nie
powinna byæ ani wspó³autorem, ani
w³aœcicielem tych dzie³. Wyj¹tek od tej
zasady stanowi sytuacja, gdy wartoœæ
materia³ów dostarczonych przez uczel-
nie jest wiêksza od wartoœci jego pracy
twórczej. W œwietle przedstawionych
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rozwa¿añ nasuwa siê pytanie, na ile
i w jaki sposób wyniki takich prac mog¹
byæ wykorzystywane przez nauczycieli
akademickich, czêsto bardzo mocno za-
anga¿owanych w powstanie efektu fi-
nalnego i bêd¹cych de facto rze-
czywistymi wspó³autorami dzie³a.
Kwintesencja prawna jest oczywista -
nie nale¿y przyjmowaæ konstrukcji pra-
wnej wspó³autorstwa - praca nauczy-
cieli szko³y nie ma charakteru wspó³-
twórczoœci i o tym nale¿y pamiêtaæ.

Kolejna grupa poruszanych zagad-
nieñ dotyczy³a "Informatyzacji uczelni
i systemu obs³ugi dydaktyki". Jest to
problem, który napotykaj¹ wszystkie
uczelnie. Wdra¿any system ECTS
i przygotowywany do wprowadzenia
Suplement do Dyplomu - wymagaj¹ce
operowania na du¿ych bazach danych,
wymuszaj¹ daleko id¹c¹ modernizacjê
posiadanych przez poszczególne uczel-
nie systemów informatycznych.
Przyk³adowe rozwi¹zanie - system do
obs³ugi dydaktyki na wy¿szej uczelni
o wdziêcznej nazwie "SOKRATES" -
opracowane w Instytucie Informatyki
Politechniki Poznañskiej, przedstawi³
prorektor ds. kszta³cenia tej¿e uczelni -

dr hab. in¿. Tomasz £odygowski, prof.
nzw. PP.

Prace nad tym oprogramowaniem,
które spotka³o siê z bardzo ¿yczliwym
zainteresowaniem, rozpoczête zosta³y
jeszcze w 1995 r. W trakcie dyskusji
pojawi³ siê problem wyboru strategii
dzia³ania - czy program w³asny, czy te¿
komercyjny. Ka¿da z powy¿szych opcji
znajdowa³a zbli¿on¹ liczbê zwolenni-
ków i jej poprawnoœæ by³a równie prze-
konywaj¹co uzasadniana.

Kolejna grupa zagadnieñ to "Zasady
rozliczania pensum", szczególnie istot-
na w œwietle ostatnich wizyt Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy w wielu uczel-
niach i przy znanych perypetiach z in-
terpretacj¹ pojêcia pensum oraz godzin
ponadwymiarowych. Analizê aktualne-
go stanu przeprowadzi³ prorektor ds.
nauczania Politechniki Koszaliñskiej -
prof. dr hab. in¿. Tomasz Hesse. Wiele
omawianych problemów zostanie pra-
wdopodobnie uregulowanych zapisami
w przygotowywanym projekcie ustawy
o szkolnictwie wy¿szym. Uczestnicy
Konferencji wyrazili nadziejê, ¿e jej
uchwalenie nast¹pi stosunkowo szyb-
ko.

Matura w 2005 r. i zasady rekrutacji
kandydatów na rok akademicki
2005/2006 by³y kolejnym tematem.
I mimo ¿e uczelnie powinny dokony-
waæ naboru na podstawie wyników eg-
zaminu maturalnego, to szybko w toku
dyskusji okaza³o siê , ¿e mo¿na tego do-
konaæ na wiele sposobów, a ich po-
prawnoœæ zweryfikuje doœæ odleg³a jed-
nak przysz³oœæ.

Konferencja by³a tak¿e okazj¹ do
przedstawienia przez Pani¹ prof. Kon-
czakowsk¹ - przewodnicz¹c¹ KAUT -
sprawozdania z bie¿¹cej dzia³alnoœci
Komisji oraz podania informacji o u-
dzielonych w ostatnim okresie akredy-
tacjach.

W trakcie pobytu na ziemi rzeszow-
skiej uczestnicy Konferencji mieli oka-
zjê zwiedziæ bazylikê oo. bernardynów
w Le¿ajsku i wys³uchaæ koncertu orga-
nowego oraz obejrzeæ wystêp Zespo³u
Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny", które-
mu dodatkowego blasku nada³a scene-
ria sali balowej pa³acu w Sieniawie.
W zgodnej opinii uczestników spotka-
nie zosta³o uznane za owocne, a ziemia
rzeszowska pozostawi³a bardzo mi³e
wspomnienia.

Jerzy Potencki

PROJEKT STANOWISKA
w sprawie standardów nauczania dla kierunków technicznych

Jednym z wa¿nych elementów
wdra¿ania postanowieñ Karty Boloñ-
skiej jest propozycja dwu (trzy)stopnio-
wego systemu nauczania. Analizuj¹c
standardy dla poszczególnych kierun-
ków studiów, w wiêkszoœci propono-
wane programy nauczania maj¹
charakter autorski i dotycz¹ jednolitych
studiów magisterskich (mgr in¿.). Daje
siê zauwa¿yæ brak zasad tworzenia pro-
gramów nauczania, a konkretnie zasad
wydzielania stopnia zawodowego oraz
uzupe³niaj¹cych studiów magister-
skich. Uwa¿amy za konieczne wszczê-
cie prac nad stworzeniem takich zasad
z wyodrêbnieniem poziomu studiów,
tj. jednolite studia magisterskie, in¿y-
nierskie oraz uzupe³niaj¹ce studia ma-
gisterskie. Zasady te winny zawieraæ
strukturê programów nauczania, a kon-

kretnie udzia³ przedmiotów kszta³cenia
ogólnego, podstawowego i kierunko-
wego dla poszczególnych poziomów
kszta³cenia.

Kolejn¹ spraw¹ jest skoordynowa-
nie systemu ECTS. W chwili obecnej
ka¿da uczelnia opracowa³a indywidu-
alny system punktowy. Systemy te
w zasadzie punktuj¹ indywidualne
przedmioty w programie nauczania
i nie odzwierciedlaj¹ struktury progra-
mu nauczania z uwzglêdnieniem typo-
wego podzia³u standardów na przed-
mioty kszta³cenia ogólnego, podstawo-
we i kierunkowe. Uwa¿amy, ¿e nale¿y
zaproponowaæ system punktowy skore-
lowany ze struktur¹ programu naucza-
nia.

Nastêpn¹ kwesti¹ jest wype³nienie
odpowiednimi treœciami programów

nauczania. Zgodnie z aktualnymi tren-
dami w edukacji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
wa¿nym elementem wykszta³cenia jest
wiedza podstawowa. Nie ma to od-
zwierciedlenia w strukturze progra-
mów nauczania. Proponowane "autor-
skie" standardy dla poszczególnych
kierunków powoduj¹ zastêpowanie
kszta³cenia podstawowego w¹skim wy-
kszta³ceniem specjalnoœciowym. Zape-
wnienie odpowiedniej struktury pro-
gramów u³atwi wype³nienie ich od-
powiednimi treœciami dla poszczegól-
nych kierunków studiów. U³atwi te¿
koordynacjê systemu punktowego.

Konferencja Prorektorów
ds. Kszta³cenia Polskich

Uczelni Technicznych
Rzeszów-Sieniawa 16-18.10.2003
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W dniu 6 listopada 2003 r. odby³o
siê uroczyste posiedzenie Senatu PRz,
w czasie którego odby³a siê równie uro-
czysta promocja doktorska (w³¹czona
dotychczas w program inauguracji roku
akademickiego). Ze wzglêdu na znacz-
nie wiêksz¹ ni¿ dot¹d liczebnoœæ dokto-
ratów w minionym roku akademickim,
poœwiêcono jej oddzielne, uroczyste
posiedzenie Senatu Politechniki Rze-
szowskiej. £¹cznie do uroczystej pro-
mocji doktorskiej przyst¹pi³o 19 osób,
którym rady wydzia³ów naszej uczelni
w roku akademickim 2002/2003 nada³y
stopieñ naukowy doktora:
� Z Wydzia³u Budownictwa i In¿y-

nierii Œrodowiska stopieñ nauko-
wy doktora nauk technicznych
w dyscyplinie "budownictwo"
otrzymali: dr in¿. Piotr G¹ska, dr
in¿. Zbigniew Kie³basa, dr in¿.
Grzegorz Pi¹tkowski i dr in¿.
Zdzis³aw Pisarek.

� Z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lo-
tnictwa stopieñ naukowy dokto-
ra nauk technicznych otrzymali:
w dyscyplinie "budowa i eksploata-
cja maszyn" dr Waldemar Koszela,

dr in¿. Bogdan Kozik i dr in¿.
Ma³gorzata Wierzbiñska, a w dys-
cyplinie "mechanika" dr in¿. Robert
Smusz i dr in¿. Mariusz Szewczyk.

� Z Wydzia³u Chemicznego stopieñ
naukowy doktora nauk chemicz-

nych w dyscyplinie "technologia
chemiczna" otrzymali: dr in¿. Irmi-
na Cisek-Cicirko, dr in¿. Dorota Ki-
jowska, dr in¿. Beata Mossety-Lesz-
czak, dr Barbara Pilch-Pitera, dr in¿.
Iwona Zarzyka-Niemiec i dr in¿.
Yahya Ali Al.-Badwi (obywatel Re-
publiki Jemenu).

� Z Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki stopieñ naukowy dokto-
ra nauk technicznych z zakresu dys-
cypliny "elektrotechnika" otrzyma-
li: dr in¿. Pawe³ Górka, dr in¿.
Ma³gorzata £atka, dr in¿. Wies³aw
Sabat i dr in¿. Mariusz Trybus.
Po z³o¿eniu uroczystego œlubowa-

nia doktorskiego promowani doktorzy
odebrali z r¹k dziekanów swoich wy-
dzia³ów dyplomy doktorskie
i wys³uchali "Gaude Mater Polonia"
w wykonaniu Studenckiego Zespo³u
Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny". Uroczy-
stoœæ ta po³¹czona zosta³a z wrêcze-
niem nauczycielom akademickim
indywidualnych i zespo³owych nagród
za 2002 r. £¹cznie, za osi¹gniêcia na-
ukowe i dydaktyczne, przyznano 51 na-
gród dla 84 osób (vide str 12).

Promocje, nagrody, zaszczytyPromocje, nagrody, zaszczyty

Œlubowanie doktorskie z³o¿y³o 19 nowo wypromowanych doktorów. Z lewej: pro-
rektor ds. nauki - prof. PRz Leonard Ziemiañski.

Fot. M. Misiakiewicz

Najwiêcej doktorów przyby³o na Wydziale Chemicznym i w dodatku dominowa³y
tam panie.

Fot. M. Misiakiewicz
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Równie¿ niektórzy studenci mieli
swój dobry dzieñ, gdy¿ Rada Fundacji
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej
przyzna³a siedmiu studentom nagrody
indywidualne za wyró¿niaj¹ce siê wy-
niki w nauce oraz za wybitne osi¹gniê-
cia sportowe w roku akademickim
2002/2003. Za wyró¿niaj¹ce siê wyniki
w nauce nagrody te otrzymali: Marcin
Kêpa - student V roku WBiIŒ, Dorota
Stasicka - studentka III roku WBMiL
(za wybitne osi¹gniêcia w nauce i w

sporcie), Tomasz Ruman - student V
roku WCh, Piotr Lasota - student V
roku WEiI, El¿bieta Nosal - studentka
V roku WZiM.

W dziedzinie sportu nagrody otrzy-
mali studenci-sportowcy dzia³aj¹cy
w KU AZS: S³awomir Uchwat - student
III roku Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu (jeŸdziectwo) oraz Magdalena
Balana - studentka II roku Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki (kolar-
stwo).

Uroczyste posiedzenie Senatu zo-
sta³o zakoñczone podjêciem przez Se-
nat uchwa³y o nadaniu tytu³u i godnoœci
doktora honoris causa Politechniki
Rzeszowskiej profesorowi Klausowi
Jürgenowi Bathe z Massachusetts In-
stitute of Technology w Cambridge
(USA). Uroczystoœæ ta odbêdzie siê je-
szcze w pierwszej po³owie grudnia br.

Marta Olejnik

Minister Nauki, Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Na-
ukowych powo³a³ nastêpuj¹cych profesorów Politechniki
Rzeszowskiej do sekcji specjalistycznych na okres trwania
XXVI konkursu projektów badawczych:
� prof. zw. dr. in¿. dr. h.c. Kazimierza E. Oczosia - kierow-

nika Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa - do sk³adu Sekcji
Technologii i Automatyzacji Maszyn i Produkcji (T07D)
z jednoczesnym powierzeniem funkcji Przewod-
nicz¹cego Sekcji w Zespole Mechaniki, Budownictwa
i Architektury (T-7),

� prof. dr. hab. in¿. Jana Sieniawskiego, prof. zw. PRz -
Kierownika Katedry Materia³oznawstwa na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa - do sk³adu Sekcji Nauki
o Materia³ach (T08A) z jednoczesnym powierzeniem
funkcji Przewodnicz¹cego Sekcji w Zespole In¿ynierii
Materia³owej i Technologii Materia³owych (T-8),

� dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka, prof. nadzw. PRz -
kierownika Zak³adu Chemii Fizycznej na Wydziale Che-
micznym - do sk³adu Sekcji Nauki Chemiczne (T09A)
w Zespole Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej
oraz In¿ynierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska (T-9),

� prof. dr. hab. in¿. Leszka Trybusa, prof. zw. PRz - kierow-
nika Katedry Informatyki i Automatyki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki - do sk³adu Sekcji Automa-
tyki i Robotyki (T11A) w Zespole Elektroniki, Automaty-
ki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11),

� dr. hab. in¿. dr. h.c. W³odzimierza Kalitê, prof. nadzw.
PRz - kierownika Zak³adu Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki - do sk³adu Sekcji Elektroniki (T11B) w Zespo-
le Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Te-
lekomunikacji (T-11),

� prof. dr. hab. in¿. Marka Orkisza, prof. zw. PRz - kierow-
nika Katedry Samolotów i Silników Lotniczych na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa - do sk³adu Sekcji Sy-
stemy i Œrodki Transportu (T12C) w Zespole Górnictwa,
Geodezji i Transportu (T-12),

� dr. hab. in¿. Kazimierza Lejdê, prof. nadzw. PRz - kiero-
wnika Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa -
do sk³adu Sekcji Spalinowe Zespo³y Napêdowe - Silniki
(T12D) w Zespole Górnictwa, Geodezji i Transportu
(T-12).

Bronis³aw Œwider

PROFESOROWIE PRz W PRACACH KBN

Rozmowa z prof. Tadeuszem SZULCEM,
wiceministrem edukacji narodowej i sportu (Forum, 9, 2003)

0 Od kilku tygodni pe³ni Pan funkcjê wiceministra edu-
kacji odpowiedzialnego za szkolnictwo wy¿sze. Pana bez-
poœredni poprzednicy sprawowali ten urz¹d w randze
sekretarza stanu, pierwszego zastêpcy ministra. Pan jest
podsekretarzem stanu. Z moich obserwacji wynika, ¿e
dla szkolnictwa wy¿szego to nawet lepiej, poniewa¿ wice-
minister ma wiêcej czasu dla uczelni.

Nie przywi¹zujê wagi do funkcji, a czas sprawowania obo-
wi¹zków wiceministra - ograniczony przecie¿ - chcê spo¿yt-
kowaæ jak najlepiej dla dobra szkolnictwa wy¿szego. Swoje
obowi¹zki obj¹³em 21 lipca. Pierwsze tygodnie pracy wyko-
rzysta³em na zapoznanie siê z problemami szkolnictwa wy¿-
szego widzianymi z perspektywy ministerstwa. W moim prze-
konaniu, dzia³alnoœæ MENiS musi polegaæ na nadzorze i ko-

Dochodzimy do stanu normalnoœci

Nie wystarczy po prostu kszta³ciæ - ¿eby wygrywaæ konkurencjê, trzeba kszta³ciæ dobrze. O naszym miejscu

w œwiecie bêdzie decydowa³a nie iloœæ, a jakoœæ.
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ordynacji dzia³añ uczelni publicznych i niepublicznych, ale
najwa¿niejsza jest wspó³praca z rektorami, konferencjami
rektorów, Rad¹ G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, Pañstwow¹
Komisj¹ Akredytacyjn¹, Parlamentem Studentów i organiza-
cjami studenckimi, zmierzaj¹ca do poszukiwania rozwi¹zañ,
które maj¹ u³atwiæ funkcjonowanie uczelniom i s³u¿yæ ich
rozwojowi.
0 Gdybyœmy u progu nowego roku akademickiego mieli
zrobiæ bilans, to jak by on wygl¹da³?
Mamy obecnie 119 uczelni pañstwowych, w tym 26 pañstwo-
wych szkó³ zawodowych, i 263 szko³y niepañstwowe, z któ-
rych 80 ma uprawnienia do prowadzenia studiów
magisterskich. Studia rozpocznie w nich oko³o 1 mln 800 tys.
studentów, z tego blisko 30 proc. w szko³ach prywatnych. S¹
to wielkie osi¹gniêcia w procesie transormacji - w ci¹gu 15
lat liczba studentów wzros³a ponad czterokrotnie. WskaŸnik
scholaryzacji, jaki osi¹gnêliœmy - 47,2 proc. - jest jednym
z wy¿szych w Europie. Iloœæ studentów to oczywiœcie nie
wszystko. Mamy w obszarze szkolnictwa wy¿szego wiele pro-
blemów do rozwi¹zania, a przede wszystkim wiele do zrobie-
nia pod wzglêdem jakoœci.
Wiek XXI zosta³ og³oszony stuleciem wiedzy. Eksperci sza-
cuj¹, ¿e blisko 65 proc. produktu krajowego brutto pañstw
wysoko rozwiniêtych pochodzi z przyrostu intelektualnego
spo³eczeñstw, a nie z eksploatacji z³ó¿ naturalnych czy posia-
danego kapita³u. Jeœli chcemy doganiaæ najlepszych, musimy
edukowaæ spo³eczeñstwo. Zasadnicze znaczenie ma tu jakoœæ
kszta³cenia na wszystkich poziomach, od przedszkola do uni-
wersytetu, a nastêpnie przez ca³e ¿ycie. Nie wystarczy jednak
po prostu kszta³ciæ - ¿eby wygrywaæ konkurencjê, musimy
kszta³ciæ dobrze. O naszym miejscu w globalizuj¹cym siê
œwiecie bêdzie przecie¿ decydowa³a nie iloœæ, a jakoœæ.
0 Jakie najwa¿niejsze zadania stoj¹ dziœ przed minister-
stwem?
Najwa¿niejsze jest uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie
wy¿szym, która bêdzie stabilizowa³a funkcjonowanie uczelni.
0 Dyskusje i próby uzgodnienia kolejnych projektów
trwaj¹ ju¿ kilka lat. Czy tym razem uda siê uchwaliæ
nowe prawo o szkolnictwie wy¿szym?
G³êboko wierzê, ¿e uda nam siê uzgodniæ dobry projekt, a na-
stêpnie przeprowadziæ ca³y proces legislacyjny i w konsek-
wencji doprowadziæ do uchwalenia ustawy. Wiele
problemów szkolnictwa wy¿szego wymaga zmian w prawie.
Trwaj¹ obecnie ostateczne konsultacje projektu ustawy, któ-
ry tworzy zespó³ powo³any przez prezydenta Aleksandra
Kwaœniewskiego, pod kierownictwem prof. Jerzego WoŸnic-
kiego. Wszystko wskazuje na to, ¿e dalsze prace nad pro-
jektem odbêd¹ siê w ramach tego samego zespo³u, byæ mo¿e
nieco poszerzonego, i bêd¹ kontynuowane w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Sportu. Bêdziemy przygotowywali
ostateczn¹ wersjê i czêœæ rozporz¹dzeñ wykonawczych do
ustawy.
0 Kiedy mo¿na siê spodziewaæ ostatecznej wersji pro-
jektu, a nastêpnie uchwalenia nowego prawa o szkolnic-
twie wy¿szym?
Myœlê, ¿e do koñca bie¿¹cego roku zakoñczymy prace redak-
cyjne i przeka¿emy ostateczny projekt Radzie Ministrów.

Po jego zatwierdzeniu trafi on do uzgodnieñ miêdzy-
resortowych, które potrwaj¹ zapewne kilka tygodni. Dalej
ju¿ wszystko zale¿y od parlamentu. S¹dzê, ¿e jest realne, aby
kolejny rok akademicki rozpocz¹³ siê pod rz¹dami nowego
prawa.
0 Czy identyfikuje siê Pan ze wszystkimi rozstrzygniê-
ciami, jakie przyj¹³ zespó³ prof. WoŸnickiego, w którym
pracowa³ Pana poprzednik prof. Tomasz Goban-Klas?
Przez dwie kadencje rektorskie by³em cz³onkiem Komisji Le-
gislacyjnej KRASP, w której na dyskusjach nad kszta³tem
ustawy spêdziliœmy wiele godzin. Wypracowaliœmy wówczas
wiele za³o¿eñ, co do których jest zgoda wiêkszoœci œrodowi-
ska. Wa¿n¹, choæ trudn¹ kwesti¹ jest sprawa powszechnej
dostêpnoœci do studiów. Ustawa powinna te¿ rozwi¹zywaæ
problemy spójnoœci kszta³cenia z Uni¹ Europejsk¹, w tym re-
alizowaæ za³o¿enia Deklaracji Boloñskiej. Nowy projekt
wzmacnia pozycjê rektora i dyrektora administracyjnego,
którzy ponosz¹ du¿¹ odpowiedzialnoœæ i w zwi¹zku z tym po-
winni mieæ szerokie kompetencje. Dla d³ugookresowego pla-
nowania i bezpieczeñstwa wa¿na jest te¿ kwestia in-
tegralnoœci maj¹tku uczelni. Oczywiœcie, gospodarowanie
maj¹tkiem musi siê odbywaæ w ramach realizacji celów sta-
tutowych. Wa¿na jest tak¿e kwestia prawnego uregulowania
mo¿liwoœci kszta³cenia na odleg³oœæ. Kolejna istotna kwestia
to wiêksze kompetencje dla ministra edukacji. Musi on mieæ
w rêku narzêdzia do egzekwowania prawa wobec wszystkich
uczelni: publicznych i niepublicznych, du¿ych i ma³ych, auto-
nomicznych i nieautonomicznych. Dziœ takich narzêdzi czê-
sto nie ma, a - przykro mi to mówiæ - zdarza siê, ¿e niektóre
uczelnie prawo ³ami¹ b¹dŸ naginaj¹. W ustawie powinien
znaleŸæ siê tak¿e zapis przewiduj¹cy prawne zasady zamkniê-
cia lub upad³oœci s³abej uczelni publicznej, je¿eli nie bêdzie
ona prezentowaæ nale¿ytego poziomu i dawaæ nadziei na po-
prawê w przysz³oœci.
0 To daleko id¹cy postulat.
Ale konieczny, aby mobilizowaæ uczelnie do zmian i dostoso-
wywania siê do wymagañ wspó³czesnoœci. Za chwilê bêd¹
one konkurowa³y nie tylko z uczelniami krajowymi, ale te¿
europejskimi. Ustawa musi stworzyæ warunki do zrzeszania
siê uczelni, w celu tworzenia wspólnych przedsiêwziêæ dy-
daktycznych i naukowych, np. wspólnych studiów nauki jêzy-
ka, wychowania fizycznego, powo³ywania wspólnych jedno-
stek badawczych oraz zarz¹dzania domami studenckimi,
baz¹ transportow¹ itp. W œrodowisku wroc³awskim próbo-
waliœmy wprowadziæ takie wspólne przedsiêwziêcia zmniej-
szaj¹ce koszty funkcjonowania uczelni, ale powstrzymywa³
nas brak uregulowañ prawnych.
0 Jednym z podstawowych problemów szkolnictwa
wy¿szego w kraju jest kwestia kadry. Projekt wprowadza
tu zasadnicz¹ zmianê - koniecznoœæ uzyskania przez pra-
cownika uczelni zgody rektora na dodatkowe zatrudnie-
nie lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Wieloetatowoœæ to rzeczywiœcie du¿y problem. Rektor nie
mo¿e nie mieæ ¿adnego wp³ywu na to, gdzie poza uczelni¹
pracuj¹ jego podw³adni. To przecie¿ jego czynimy odpowie-

Dalszy ci¹g na str. 15
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Spoœród licznych zanieczyszczeñ
chemicznych, stanowi¹cych zagro¿e-
nie dla jakoœci ujmowanych na cele ko-
munalne i gospodarcze wód, szcze-
gólnie niebezpieczne ze wzglêdu na
bioakumulacjê oraz dzia³anie mutagen-
ne s¹ metale ciê¿kie. Opracowanie i op-
tymalizacja technologii ich usuwania
stanowi zainteresowanie wielu specja-
listów in¿ynierii œrodowiska. Prace ba-
dawcze ogniskuj¹ siê na dwóch
najistotniejszych problemach: pierw-
szy ma charakter technologiczny i jest
to poszukiwanie najbardziej efektyw-
nego sorbentu, drugi to problem proce-
sowy, zwi¹zany ze zrozumieniem
z³o¿onych procesów, zachodz¹cych
pomiêdzy adsorbentem a adsorbatem.
Matematyczny opis tych zjawisk, który
jak dot¹d nie doczeka³ siê ostatecznego
rozwi¹zania, jest wa¿nym etapem umo-
¿liwiaj¹cym przenoszenie skali i opty-
malizacjê procesu w warunkach
technicznych.

Wysokoefektywnymi sorbentami,
maj¹cymi wyj¹tkowe w³aœciwoœci jo-
nowymienne, s¹ zeolity naturalne. Te
szeroko rozpowszechnione w przyro-
dzie glinokrzemiany wystêpuj¹ m.in.
na Pogórzu Dynowskim oraz w okoli-
cach Sokirniskoe na Ukrainie i Ni¿ny
Hrabovec na S³owacji. W Katedrze
Oczyszczania i Ochrony Wód na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska od kilku lat prowadzi siê badania
nad mo¿liwoœci¹ zastosowania natural-
nych minera³ów w procesach oczysz-
czania wody. Z kolei Zak³ad In¿ynierii

i Sterowania Procesami Chemicznymi
(ZIiSPCh) na Wydziale Chemicznym
specjalizuje siê w modelowaniu reakto-
rów chemicznych oraz chromatografii
adsorpcyjnej. Po³¹czenie doœwiadczeñ
obu zak³adów by³o inspiracj¹ do podjê-
cia tematyki mojej pracy doktorskiej pt.
"Badania procesów zachodz¹cych pod-
czas usuwania jonów metali ciê¿kich na
klinoptylolitach karpackich", której
promotorem by³ dr hab. in¿. Roman Pe-
trus, prof. PRz.

Badania rozpoczêto dziêki finanso-
wemu wsparciu prodziekana Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
dr. hab. in¿. Janusza Raka, prof. PRz.
Czêœæ badawcza pracy by³a realizowa-
na w Katedrze Oczyszczania i Ochrony
Wód i dotyczy³a okreœlenia w³aœciwo-
œci zeolitów oraz wyznaczenia opty-
malnych warunków prowadzenia pro-
cesu. G³ówny nacisk k³adziono na
dok³adnoœæ oznaczeñ i powtarzalnoœæ
wyników eksperymentalnych. Ozna-
czenie metali ciê¿kich wykonano w Za-
k³adzie In¿ynierii i Chemii Œrodowiska
z wykorzystaniem spektroskopu ad-
sorpcji atomowej firmy Perkin Elmer
3100. Urz¹dzenie to jest najnowszym
aparatem w swojej klasie i pozwala na
oszacowanie stê¿enia jonów metali
w roztworach wodnych na poziomie
ppb. Niezale¿nie czêœæ oznaczeñ po-
wtórzono w Katedrze Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej.

Druga czêœæ pracy by³a zwi¹zana
z modelowaniem równowagi i dynami-
ki procesów sorpcji, ze szczególnym

uwzglêdnieniem sorpcji jonowymien-
nej. Przy opracowywaniu równañ opi-
suj¹cych równowagê procesu skorzy-
stano z doœwiadczeñ dr hab. in¿. Doroty
Antos (ZIiSPCh), która zajmowa³a siê
podobn¹ problematyk¹ w chromatogra-
fii adsorpcyjnej. Do obliczeñ dynamiki
zastosowano program komputerowy
autorstwa dr. hab. in¿. Krzysztofa Ka-
czmarskiego, prof. PRz (ZIiSPCh).
Program ten umo¿liwia przewidywanie
rozk³adu profili stê¿eñ w kolumnie ad-
sorpcyjnej czy jonowymiennej z wyko-
rzystaniem kilku modeli matema-
tycznych, których równania ró¿nicz-
kowe s¹ rozwi¹zywane algorytmami
opartymi na metodach ró¿nic skoñczo-
nych lub elementów skoñczonych. We-
ryfikacjê modeli przeprowadzono
z wykorzystaniem w³asnych danych
eksperymentalnych.

Na podstawie badañ wykonanych
w zwi¹zku z prac¹ doktorsk¹ powsta³o
20 publikacji, z czego 6 zamieszczono
w recenzowanych czasopismach na-
ukowych. Przewód doktorski przepro-
wadzono w Instytucie In¿ynierii
Ochrony Œrodowiska Politechniki
Wroc³awskiej, za co na rêce dyrektora
Instytutu pana prof. dr. hab. in¿. Woj-
ciecha Adamskiego sk³adam podziêko-
wania. Ponadto za pomoc w realizacji
pracy oraz ¿yczliwe wsparcie dziêkujê
wszystkim, którzy przyczynili siê do
pomyœlnego przeprowadzenia pracy
doktorskiej.

Jolanta Warcho³

Praca doktorska realizowana
w ramach wspó³pracy miêdzywydzia³owej

Praca doktorska realizowana
w ramach wspó³pracy miêdzywydzia³owej

W dniach 16-18 paŸdziernika
2003 r. Katedra Mostów Politechniki
Rzeszowskiej zorganizowa³a w Krasi-
czynie k. Przemyœla Drugie Podkarpac-
kie Spotkanie Dyskusyjne Budowa
i utrzymanie mostów. By³o ono konty-
nuacj¹ ogólnopolskich spotkañ za-

pocz¹tkowanych w 2002 r. w Ar³amo-
wie (informacja w Gazecie Politechniki
nr 6-8/2002). Przewodnicz¹cym Komi-
tetu Organizacyjnego by³ prof. Andrzej
Jarominiak.

Aby zapewniæ dobre warunki do
aktywnego udzia³u w spotkaniu, orga-

nizatorzy ograniczyli liczbê jego
uczestników do 80 osób.

Problematyka spotkania dotyczy³a:
� projektowania i budowy podpór

mostowych (sesja I),
� budowy mostów ³ukowych (ses-

ja II),

Drugie Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

Budowa i utrzymanie mostówBudowa i utrzymanie mostów
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� interesuj¹cych realizacji mostów
o niedu¿ej rozpiêtoœci przêse³ (ses-
ja III),

� utrzymania obiektów mostowych
(sesja IV).
Spotkanie by³o przeznaczone dla in-

¿ynierów mostowych: projektantów,
wykonawców i zatrudnionych w admi-
nistracji oraz aktywnych w tych dzie-
dzinach pracowników wy¿szych
uczelni i instytutów badawczych. Refe-
raty wprowadzaj¹ce do poszczegól-
nych sesji wyg³oszone przez za-
proszonych specjalistów inspirowa³y
dyskusje. W programie spotkania prze-
znaczono znacznie wiêcej czasu na dys-
kusje ni¿ jest to tradycyjnie prakty-
kowane na konferencjach organizowa-

nych w Polsce. Umo¿liwi³o to uczestni-
kom spotkania swobodn¹ i w zasadzie
nieograniczon¹ czasem wymianê
pogl¹dów na temat problemów nur-
tuj¹cych œrodowisko mostowe oraz
dzielenie siê swoimi doœwiadczeniami
zawodowymi. Jak wynika z anonimo-
wej ankiety przeprowadzonej wœród
uczestników na zakoñczenie spotkania,
jego formu³a jest w pe³ni akceptowana
i wype³nia lukê profesjonalnych konfe-
rencji krajowych.

Przebieg spotkania zosta³ nagrany
na taœmy magnetofonowe, z których
zostan¹ opracowane materia³y pokon-
ferencyjne. Przygotowanie ich pu-
blikacji bêdzie wymaga³o bardzo du-
¿ego wysi³ku, jednak doœwiadczenie

z pierwszego spotkania w Ar³amowie
potwierdza, ¿e takie materia³y pokonfe-
rencyjne staj¹ siê "bestsellerem" w œro-
dowisku mostowym i dlatego jest
to trud daj¹cy w perspektywie du¿e
efekty.

Nadto historyczne wnêtrza i profe-
sjonalna obs³uga personelu Zespo³u
Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie
sprzyja³y kameralnej atmosferze spot-
kania. Dodatkow¹ zaœ atrakcjê stanowi³
wieczór z kamerdynerem, który w noc-
nej scenerii i w asyœcie bia³ej damy
przybli¿y³ uczestnikom spotkania hi-
storiê krasiczyñskiego zamku.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Leszek Folta

Konferencje-Sympozja-Seminaria

W dniach 25-27 wrzeœnia 2003 r
w Polañczyku nad Solin¹ po raz kolejny
odby³o siê spotkanie naukowców oraz
praktyków zajmuj¹cych siê ochron¹
œrodowiska w ramach III Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowo-Technicz-
nej "Postêp w In¿ynierii Œrodowiska".
Obrady odbywa³y siê w oœrodku wypo-
czynkowym "Ela" firmy Amer-Pol. Or-
ganizatorem konferencji by³ Zak³ad
In¿ynierii i Chemii Œrodowiska na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska Politechniki Rzeszowskiej, przy
wspó³udziale Gminy Solina. Patronat
honorowy objêli Minister Nauki - Prze-
wodnicz¹cy KBN, Minister Edukacji
Narodowej i Sportu, Minister Œrodowi-
ska, Wojewoda Podkarpacki oraz Mar-
sza³ek Województwa Podkarpackiego.

Uroczystego otwarcia konferencji
dokona³ dr hab. in¿. Janusz Tomaszek,
prof. PRz - przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego. Spoœród zaproszo-
nych goœci g³os zabra³ dziekan WBiIŒ
dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof.
PRz, oraz przedstawiciel Urzêdu Gmi-
ny Solina. Wyk³ad inauguracyjny pt.
"Cz³owiek a œrodowisko" wyg³osi³

prof . PRz Janusz Tomaszek.
W konferencji wziê³o udzia³ 55 uczest-
ników reprezentuj¹cych 10 wy¿szych
uczelni - Politechnikê Czêstochowsk¹,
Politechnikê Krakowsk¹ i Politechnikê
Wroc³awsk¹, Uniwersytet Miko³aja

Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwer-
sytet Rzeszowski, Akademiê Rolnicz¹
w Szczecinie, Akademiê Ekonomiczn¹
we Wroc³awiu, a tak¿e gospodarzy oraz

POSTÊP W IN¯YNIERII ŒRODOWISKAPOSTÊP W IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

Otwarcie obrad. Od lewej profesorowie PRz: Janusz Tomaszek, Szczepan Woliñ-
ski i Witold Niemiec.

Fot. w³asna

Konferencja
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placówki badawcze - Instytut Podstaw
In¿ynierii Œrodowiska PAN w Zabrzu
oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Pozostali ucze-
stnicy to przedstawiciele firm oraz in-
stytucji - Oczyszczalni Œcieków
w £añcucie, Miejskiego Zak³adu Wo-
doci¹gów i Kanalizacji w £añcucie,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska Rzeszów, delegatury w Ja-
œle, Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wo-
doci¹gów i Kanalizacji w Bochni,
Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji w Brzesku, Wodo-
ci¹gów Dêbickich, Rafinerii Nafty
Jedlicze, Ma³opolskiej Grupy Geode-
zyjno-Projektowej w Tarnowie, BIO-
PAX-WBWW Warszawa, Oddzia³u
w Sanoku, RG Projekt w Warszawie.

Dyskusje prowadzono w czterech
sesjach tematycznych, w kolejnoœci ob-
rad: gospodarka osadami œciekowymi,

oczyszczanie œcieków, ochrona wód
oraz gospodarowanie zasobami œrodo-
wiska. Ogó³em wyg³oszono 33 refera-
ty. Zaprezentowano prace o tematyce
obejmuj¹cej szeroko rozumian¹ in¿y-
nieriê oraz ochronê œrodowiska. Miê-
dzy innymi przedstawiono nowoczesne
technologie oczyszczania œcieków, uty-
lizacji osadów, jak równie¿ ekonomicz-
ne aspekty ochrony œrodowiska. Nie
zabrak³o te¿ tematów zwi¹zanych z o-
chron¹ wód powierzchniowych, g³ów-
nie zbiorników zaporowych. Wszystkie
prace zg³oszone na konferencjê po
akceptacji Komitetu Naukowego zo-
sta³y wydane przez Oficynê Wydaw-
nicz¹ Politechniki Rzeszowskiej jako
materia³y konferencyjne.

Podobnie jak w poprzedniej konfe-
rencji artyku³y wyró¿niaj¹ce siê treœci¹
poznawcz¹ zostan¹ po pozytywnej re-
cenzji opublikowane w jêzyku angiel-

skim w czasopiœmie Environment Pro-
tection Engineering wydawanym przez
Politechnikê Wroc³awsk¹.

Organizatorzy konferencji dziêkuj¹
za jej dofinansowanie Ministerstwu
Edukacji Narodowej i Sportu, Woje-
wódzkiemu Funduszowi Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie oraz firmom: Igloobud Sp. z o.o.
w Dêbicy, Hydrobudowa Rzeszów SA,
Brau Union Polska Sp. z o.o., Browar
"VanPur" w Rakszawie, Zak³ady Piwo-
warskie w Le¿ajsku SA, "Hortino"
ZPOW w Le¿ajsku Sp. z o.o., Tymbark
Sp. z o.o., Centrum Dystrybucyjne
w Kroœnie, FA "Jafar" S.A. w Jaœle, FP
"Herb" w Sanoku, Poszukiwania Nafty
i Gazu Sp. z o.o. w Jaœle, Trans Wiert
Sp. z o.o. w Jaœle.

Ewa Czerwieniec

W dniach 16-18 paŸdziernika
2003 r. odby³a siê XV Konferencja
Ciep³owników nt. "Problemy ciep³ow-
nictwa z uwzglêdnieniem uregulowañ
prawnych". Organizatorami konferen-
cji by³y: Zak³ad Ciep³ownictwa i Kli-

matyzacji Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska PRz, Oddzia³
Polskiego Zrzeszenia In¿ynierów i Te-
chników Sanitarnych w Rzeszowie
i Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej Rzeszów. Komitetowi organi-

zacyjnemu przewodniczy³ dr in¿.
W³adys³aw Szymañski. Patronat me-
dialny sprawowa³y czasopisma Instal
i Rynek Instalacyjny.

Miejscem konferencji, zgodnie
z dotychczasow¹ tradycj¹, by³ Wojsko-
wy Zespó³ Wypoczynkowy "Jawor"
nad Zalewem Soliñskim.

W tegorocznej konferencji wziê³o
udzia³ 115 osób, w tym goœcie z kraju
i zagranicy. Uczestnicy w ró¿nym stop-
niu s¹ zwi¹zani z problematyk¹
ciep³ownictwa, a s¹ to pracownicy na-
ukowi z Politechnik: Warszawskiej,
Œl¹skiej, Wroc³awskiej, Lubelskiej,
Szczeciñskiej, Uniwersytetu Technicz-
nego w Koszycach oraz przedstawicie-
le przedsiêbiorstw komunalnych, m.in.
Przedsiêbiorstw Energetyki Cieplnej
w Rzeszowie, Mielcu, Ropczycach,
Gdañsku, Toruniu i Lublinie, MZK Le-
¿ajsk, firm projektowych i wykonaw-
czych, np. WATEX-u Rzeszów,
Kujawskiej Wytwórni Termometrów.

W czasie otwarcia konferencji dzie-
kan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynie-
rii Œrodowiska dr hab. in¿. Szczepan
Woliñski, prof. PRz, wyrazi³ uznanie

Konferencja

XV Konferencja Ciep³ownikówXV Konferencja Ciep³owników

Uroczyste rozpoczêcie konferencji, od lewej: dyr. MPEC Rzeszów mgr in¿. Józef
Wicher; prof. dr hab. in¿. Witold Wasilewski, PW; przewodnicz¹cy komitetu orga-
nizacyjnego dr W³adys³aw Szymañski; prezes PZITS mgr in¿. Marian Bielenda.

Fot. w³asna
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dla jej organizacji, ¿ycz¹c uczestnikom
owocnych obrad. Wyst¹pienie wpro-
wadzaj¹ce na temat perspektyw cie-
p³ownictwa w Polsce i wystêpuj¹cych
problemów wyg³osi³ wiceprezes Izby
Gospodarczej - Ciep³ownictwo Polskie
mgr in¿. Bogus³aw Regulski. Przewod-
nicz¹cym Komitetu Naukowego by³
prof. dr hab. in¿. Witold Wasilewski
z Politechniki Warszawskiej, ponadto
w komitecie zasiedli: prof. dr hab. in¿.
Gerard Besler, PWr; prof. dr hab. in¿.
Ryszard Cieœlukowski, PSz; prof. dr
hab. in¿. Stanis³aw Majerski, PŒl; prof.
dr hab. in¿. Stanis³aw Mañkowski, PW;
prof. dr hab. in¿. Marian Nantka, PŒl;
prof. dr hab. in¿. Piotr Okoñ, PW; dr
hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz; dr hab.
in¿. Vyacheslav Pisarev, prof. PRz; dr
in¿. W³adys³aw Szymañski, PRz; doc.
ing. Jurii Kalas, Uniwersytet Technicz-
ny w Koszycach.

W ramach konferencji odby³o siê
V sesji naukowych, w trakcie których
przedstawiono 30 referatów. Problema-
tyka wyg³oszonych referatów obejmo-
wa³a m.in. tematy:

� rozwój ciep³ownictwa polskiego
w œwietle przepisów Unii Europej-
skiej,

� nowe rozwi¹zania instalacji c.o.,
� wybrane zagadnie dotycz¹ce klima-

tyzacji i wentylacji,
� termomodernizacja.

W ramach sesji swoj¹ dzia³alnoœæ
zaprezentowa³y te¿ firmy: Grundfos,
Fabryka Wodomierzy PoWoGaz SA,
Flamco i Reflex z Poznania, Apator SA
z Torunia oraz Zak³ad Osprzêtu Termo-
kurczliwego RADPOL z Czuchowa.

Danuta Proszak

Komitet organizacyjny konferencji.
Fot. w³asna

W dniach 23-25 paŸdziernika
2003 r. w Iwoniczu Zdroju odby³a siê II
Ogólnopolska Konferencja "Systemy
Informacyjne w Chemii" (SIC’ 03), po-
œwiêcona promocji najnowszych osi¹g-
niêæ naukowych w dziedzinie zastoso-
wania systemów informatycznych
w chemii i technologii chemicznej.

Organizatorem konferencji by³
Zak³ad Informatyki Chemicznej i Cen-
trum Doskona³oœci COMODEC Wy-
dzia³u Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej. Konferencja by³a rów-
nie¿ dofinansowana przez Komitet Ba-
dañ Naukowych.

Problematyka konferencji skupia³a
siê wokó³ ró¿nych kierunków badañ
wspó³czesnej chemii wspieranych

przez inteligentne systemy komputero-
we, a w szczególnoœci takich dzia³ów,
jak: komputerowo wspomagane okre-
œlanie struktury zwi¹zków chemicz-
nych oraz modelowanie reakcji i syntez
organicznych, prognozowanie w³aœci-
woœci zwi¹zków, bazy danych i metody
dr¹¿enia danych w chemii, chemome-
tria, komputerowa symulacja i modelo-
wanie w chemii oraz chemia w Inter-
necie.

Podczas konferencji przedstawiono
referaty naukowców reprezentuj¹cych
zarówno uczelnie zagraniczne, jak
i krajowe: ChemoAC VUB Laarbeekla-
an Brussels, Kansas University, Tech-
nical University Vienna, Katedra
Chemii Analitycznej Akademii Medy-

cznej w Gdañsku, Instytut Chemii Uni-
wersytetu Œl¹skiego w Katowicach,
Wydzia³ Farmaceutyczny Uniwersyte-
tu Jagielloñskiego w Krakowie, Wy-
dzia³ Farmaceutyczny Akademii
Medycznej w Lublinie, Katedra Tech-
nologii i Materia³oznawstwa Politech-
niki Radomskiej, Instytut Farma-
ceutyczny w Warszawie, Wydzia³ Che-
mii Uniwersytetu Warszawskiego. Na-
sze miasto reprezentowali naukowcy
z dwóch uczelni rzeszowskich: Polite-
chniki Rzeszowskiej (Wydzia³ Chemi-
czny) i Wy¿szej Szko³y Informatyki
i Zarz¹dzania (Wydzia³ Informatyki).

Szczególnym goœciem konferencji
SIC’ 03, a jednoczeœnie goœciem Wy-
dzia³u Chemicznego PRz i Centrum

INFORMATION SYSTEMS IN CHEMISTRY

SIC' 03

Konferencja
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Doskona³oœci COMODEC by³ profesor
Kurt Varmuza, kierownik Laboratory
of Chemometrics, Institute of Chemical
Engineering, Vienna University of Te-
chnology. Profesor Kurt Varmuza
przedstawi³ wyniki swoich badañ na se-
minarium wydzia³owym (WCh PRz)
w referacie zatytu³owanym "Selected
methods and applications in chemome-
trics" oraz podczas konferencji
w wyk³adzie pt. "Chemometrics evalu-
ation of similarities between spectra
and chemical structures".

Czas wolny od obrad uczestnicy
konferencji spêdzili na wycieczce
krajoznawczej, podczas której zwiedzi-
li wpisany na listê dziedzictwa kulturo-
wego UNESCO Bardejów i uzdro-
wisko w tym mieœcie (S³owacja).

Barbara Dêbska
Uczestnicy konferencji na rynku w Bardejowie.

Fot. w³asna

� W dniu 29 paŸdziernika 2003 r. na seminarium Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa przedstawione zosta³y refe-
raty:

� mgr. in¿. Norberta Grzesika, pracownika Wy¿szej Ofi-
cerskiej Szko³y Si³ Powietrznych w Dêblinie, pt. "Ba-
danie efektywnoœci eksploatacyjnej samolotu wyposa-
¿onego w uk³ad wspomagaj¹co-decyzyjny systemu
sterowania uzbrojeniem lotniczym"

oraz
� mgr. in¿. Jaros³awa Sachajki, pracownika Wy¿szej

Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu, pt.
"Koordynacja sekwencyjnego procesu przep³ywu pro-
dukcji opisanego modelami przybli¿onymi z wielokry-
terialnym nadrzêdnym wskaŸnikiem jakoœci".

� Dr hab. in¿. Jacek Lubczak, profesor Politechniki Rzeszo-
wskiej - kierownik Zak³adu Chemii Organicznej, wyg³osi³

w dniu 29 paŸdziernika 2003 r. referat pt. "Hydroksyalki-
lowanie niektórych zwi¹zków azacyklicznych" na semi-
narium Wydzia³u Chemicznego.

� Mgr in¿. Izabela Skrzypczak, asystentka w Katedrze Geo-
dezji, wyg³osi³a w dniu 26 listopada 2003 r. referat pt.
"Statyczna i rozmyta kontrola wytrzyma³oœci betonu" na
seminarium Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska.

� Mgr in¿. Antoni Szczepañski, asystent w Zak³adzie Pod-
staw Elektrotechniki i Informatyki, wyg³osi³ w dniu 26 li-
stopada 2003 r. referat nt. "Analiza symboliczna obwodów
liniowych metod¹ redukcji wielomianowej" na semina-
rium Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki oraz Od-
dzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrote-
chniki Teoretycznej i Stosowanej.

Bronis³aw Œwider

SEMINARIA WYDZIA£OWE

NAGRODY REKTORANAGRODY REKTORA
W dniu 6 listopada 2003 roku w auli w budynku A, podczas uroczystego nadzwyczajnego posiedzenia Senatu

Politechniki Rzeszowskiej, JM Rektor wrêczy³ nauczycielom akademickim Politechniki Rzeszowskiej nagrody
przyznane za osi¹gniêcia naukowe lub dydaktyczne uzyskane w 2002 roku oraz po raz pierwszy nagrody
za ca³okszta³t osi¹gniêæ naukowych b¹dŸ dydaktycznych. JM Rektor przyzna³ 39 nagród indywidualnych
i 12 nagród zespo³owych ³¹cznie dla 84 osób.
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Nagrody indywidualne I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA:

� dr hab. in¿. Adam Brañski, prof. nadzw. PRz w Katedrze Mecha-
niki Konstrukcji, za monografiê habilitacyjn¹ i uzyskanie stop-
nia naukowego doktora habilitowanego,

� dr hab. in¿. arch. Aleksandra Prokopska, prof. nadzw. PRz
w Zak³adzie Urbanistyki i Architektury, za uzyskanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego i monografiê pt. "Morfolo-
gia dzie³a architektonicznego" opublikowan¹ przez Oficynê
Wydawnicz¹ PRz oraz jej anglojêzyczn¹ wersjê opublikowan¹
w czasopiœmie SYSTEMS Journal of Transdisciplinary Systems
Science,

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:
� prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki, prof. zw. PRz, kierownik Ka-

tedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki, za cz³okszta³t osi¹gniêæ
naukowych i dydaktycznych,

� dr hab. in¿. Jan Bucior, prof. nadzw. PRz w Katedrze Technik
Wytwarzania i Automatyzacji, za monografiê habilitacyjn¹
i uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,

� dr hab. in¿. Miros³aw Œmieszek, prof. nadzw. PRz w Zak³adzie
Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, za mono-
grafiê habilitacyjn¹ i uzyskanie stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego,

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO:
� dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski, prof. nadzw. PRz w Zak³a-

dzie In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi, za cykl
publikacji z badañ podstawowych nad termodynamik¹ proce-
sów adsorpcyjnych oraz kinetyk¹ transportu masy w kolumnach
chromatograficznych i cienkowarstewkowej chromatografii
planarnej,

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI:
� dr hab. in¿. Mychaj³o Doro¿owec, prof. nadzw. PRz z Zak³adu

Metrologii i Systemów Pomiarowych, za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego i publikacje dotycz¹ce metro-
logii przemys³owej,

� mgr in¿. Tomasz Rak, asystent w Katedrze Informatyki i Auto-
matyki, za autorstwo podrêcznika pt. "SuSE Linux 7.2. Czarna
ksiêga administratora" wydanego przez Helion oraz wspó³autor-
stwo podrêczników pt. "Po prostu. W³asny serwer internetowy"
i "Domowe sieci komputerowe. Æwiczenia praktyczne" opubli-
kowanych przez Helion,

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU:
� dr hab. Jaros³aw Górnicki, prof. nadzw. PRz w Katedrze Mate-

matyki, za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowane-
go,

ze STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU:
� mgr Jacek Lutak, kierownik Studium WFiS za ca³okszta³t

osi¹gniêæ dydaktycznych.

Nagrody zespo³owe I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:
� prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki, prof. zw. PRz, kierownik Kate-

dry Awioniki i Sterowania, oraz dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk,
prof. nadzw. PRz, dr in¿. Bogus³aw Do³êga, dr in¿. Jacek Pie-

ni¹¿ek, dr in¿. Józef Grzybowski, dr in¿. Micha³ Ch³êdowski
i mgr in¿. Tomasz Rogalski z tej¿e Katedry za wspó³autorstwo
monografii pt. "Bezpilotowe aparaty lataj¹ce - systemy sterowa-
nia i nawigacji" opublikowanej przez Oficynê Wydawnicz¹
PRz,

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO:
� dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. nadzw. PRz, kierownik

Zak³adu Chemii Organicznej, oraz dr in¿. Irmina Cisek-Cicirko,
dr in¿. Renata Lubczak i dr in¿. Iwona Zarzyka-Niemiec z tego¿
Zak³adu za cykl publikacji dotycz¹cych badañ nad hydroksyal-
kilowaniem wybranych zwi¹zków azacyklicznych i zastosowa-
niem otrzymanych produktów w chemii polimerów.

Nagrody indywidualne II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA:

� dr hab. in¿. Adam Reichhart, prof. nadzw. PRz w Katedrze Kon-
strukcji Budowlanych, za monografiê habilitacyjn¹,

� dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak, adiunkt w Zak³adzie Za-
opatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków, za uzyskanie sto-
pnia naukowego doktora i opublikowanie czêœci rozprawy,

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:
� prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, prof. nadzw. PRz, kierow-

nik Katedry Przeróbki Plastycznej, za cykl publikacji prezen-
tuj¹cych wyniki badañ procesów przeróbki plastycznej,

� dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Awioniki i Sterowania, za cykl publikacji z zakresu nowoczes-
nych systemów sterowania samolotów,

� dr in¿. Józef Grzybowski, adiunkt w Katedrze Awioniki i Stero-
wania, za uzyskanie stopnia naukowego doktora z wyró¿nie-
niem,

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO:
� dr hab. in¿. Przemys³aw Sanecki, prof. nadzw. PRz w Katedrze

Chemii Ogólnej i Elektrochemii, za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego,

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI:
� dr in¿. Wies³aw Sabat, adiunkt w Zak³adzie Systemów Elektro-

nicznych i Telekomunikacyjnych, za uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora z wyró¿nieniem.

Nagrody zespo³owe II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA:

� dr hab. in¿. Jan Górski, prof. nadzw. PRz, kierownik Zak³adu
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji, w zespole kierowanym przez
prof. Marka Orkisza z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa za
wspó³autorstwo monografii pt. "Podstawy doboru turbinowych
silników odrzutowych do p³atowca" opublikowanej przez Wy-
dawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa w Warszawie,

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:
� prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz, prof. zw. PRz, kierownik Kate-

dry Samolotów i Silników Lotniczych, dr in¿. Zbigniew Klepa-
cki, dr in¿. Piotr Wygonik, mgr in¿. Robert Jakubowski z tej¿e
Katedry oraz dr in¿. Micha³ Burek i dr in¿. Andrzej Rypulak
z Wy¿szej Oficerskiej Szko³y Si³ Powietrznych w Dêblinie oraz
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mgr in¿. S³awomir Stawarz, dr in¿. Ireneusz Smykla i dr hab. in¿.
Tadeusz Opara z Instytutu Lotnictwa w Warszawie za wspó³au-
torstwo monografii pt. "Podstawy doboru turbinowych silników
odrzutowych do p³atowca" opublikowanej przez Wydawnictwo
Naukowe Instytutu Lotnictwa w Warszawie,

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO:
� prof. dr hab. in¿. Henryk Galina, prof. zw. PRz, kierownik Kate-

dry Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego, oraz dr in¿.
Jaromir Lechowicz i mgr in¿. Ma³gorzata Walczak z tej¿e Kate-
dry za znacz¹cy dorobek naukowy z zakresu fizykochemii poli-
merów,

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI:
� dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof. nadzw. PRz, p.o. kierownik Ka-

tedry Podstaw Elektroniki, oraz dr in¿. Adam Stadler, dr in¿.
Grzegorz Ha³daœ i mgr in¿. Piotr Ptak z tej¿e Katedry za cykl pu-
blikacji pt. "Badania teoretyczne i doœwiadczalne transportu
³adunku elektrycznego i szumów w systemach i materia³ach
o strukturze nieuporz¹dkowanej",

ze STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU:
� mgr Stanis³aw Ko³odziej, mgr Franciszek Gorczyca, mgr Ry-

szard Konieczny i mgr Maciej Lutak za przyczynienie siê do roz-
woju sportu na rzecz œrodowiska studenckiego Politechniki Rze-
szowskiej oraz do wielu sukcesów na imprezach ogólnopolskich
i miêdzynarodowych.

Nagrody indywidualne III stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA:

� dr hab. in¿. Józef Dziopak, prof. nadzw. PRz w Zak³adzie Zaopa-
trzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków, za cykl publikacji
zwi¹zanych z opracowan¹ metodologi¹ wymiarowania zbiorni-
ków w ró¿nych systemach kanalizacji,

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:
� dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. nadzw. PRz, kierownik

Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych,
za cykl publikacji z zagadnieñ dotycz¹cych spalinowych silni-
ków wysokoprê¿nych,

� dr hab. in¿. Zbigniew Oniszczuk, adiunkt w Katedrze Mechaniki
Stosowanej i Robotyki, za cykl publikacji dotycz¹cy analizy
drgañ z³o¿onych uk³adów ci¹g³ych,

� dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Przeróbki Plastycznej, za oryginalne osi¹gniêcia naukowe w ob-
szarze badañ teoretyczno-doœwiadczalnych dotycz¹cych mode-
lowania oraz plastycznego kszta³towania okreœlonych typów
materia³ów kompozytowych oraz w biomechanice,

� dr in¿. Edward Rejman, adiunkt w Katedrze Konstrukcji Ma-
szyn za cykl publikacji dotycz¹cych napêdów i wykorzystania
stereolitografii,

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO:
� dr in¿. Dorota Antos, adiunkt w Zak³adzie In¿ynierii i Sterowa-

nia Procesami Chemicznymi za cykl publikacji z badañ nad za-
stosowaniem elucji gradientowej w procesie chromatograficz-
nego rozdzia³u na skalê preparatywn¹ i przemys³ow¹ oraz z o-
chrony œrodowiska,

� dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. nadzw. PRz, kierownik
Zak³adu Informatyki Chemicznej za oryginalne i twórcze prace
naukowe pt. "Wykorzystanie systemów informatycznych do
rozwi¹zywania wybranych problemów optymalizacji i progno-
zowania w chemii",

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU:
� dr Ryszard Klamut, adiunkt w Zak³adzie Nauk Humanistycz-

nych, za monografiê pt. "Cel-czas-sens ¿ycia" opublikowan¹
przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lube-
lskiego,

� dr Adam Lecko, adiunkt w Katedrze Matematyki, za cykl publi-
kacji z analizy zespolonej,

� dr Tomasz Szarek, adiunkt w Katedrze Matematyki, za cykl pub-
likacji z teorii operatorów,

� mgr Marcin Gêbarowski, asystent w Katedrze Marketingu, za
inspiruj¹c¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ na rzecz aktywnoœci na-
ukowej i poznawczej cz³onków studenckiego Ko³a Naukowego
eMarketingu.

za uzyskanie stopnia naukowego doktora:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA:

� dr in¿. Bo¿ena Babiarz, adiunkt w Zak³adzie Ciep³ownictwa
i Kanalizacji,

� Mariusz Franczyk, adiunkt w Zak³adzie In¿ynierii Materia³owej
i Technologii Budownictwa,

� dr in¿. Alicja Puszkarewicz, adiunkt w Katedrze Oczyszczania
i Ochrony Wód,

� dr in¿. Andrzej Wasilewski, adiunkt w Katedrze Fizyki,

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:
� dr in¿. Lucjan Witek, adiunkt w Katedrze Mechaniki Stosowa-

nej i Robotyki,

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI:

� dr in¿. Wies³awa Malska, adiunkt w Zak³adzie Energoelektroni-
ki i Elektroenergetyki,

� dr in¿. Danuta Pliœ, adiunkt w Katedrze Elektrodynamiki
i Uk³adów Elektromaszynowych,

Nagrodê za uzyskanie doktoratu odbiera z r¹k JM Rektora
pani Barbara Tchórzewska-Cieœlak.

Fot. M. Misiakiewicz
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z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU:
� dr Lucyna Garbacz, adiunkt w Katedrze Marketingu,
� dr Hanna Hall, adiunkt w Katedrze Marketingu,
� dr Millenia Lecko, adiunkt w Katedrze Matematyki,
� dr Beata Zatwarnicka-Madura, adiunkt w Katedrze Marketingu,

Nagrody zespo³owe III stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA:

� dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. nadzw. PRz, kierownik
Zak³adu In¿ynierii i Chemii Œrodowiska, oraz dr Ewa Czerwie-
niec, dr in¿. Maria Grabas i dr in¿. Piotr Koszelnik z tego¿
Zak³adu i dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. nadzw. PRz, kiero-
wnik Zak³adu Oczyszczania i Ochrony Wód, za cykl publikacji
nt. "Zrównowa¿ony rozwój, ochrona i kszta³towanie g³ównych
elementów œrodowiska naturalnego",

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:
� dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz, prof. nadzw. PRz, kierownik

Zak³adu Odlewnictwa i Spawalnictwa, oraz dr in¿. Marek Mróz
i dr in¿. Andrzej Trytek z tego¿ Zak³adu za cykl publikacji do-
tycz¹cych odlewów z wykorzystaniem szybkiej krystalizacji,

� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, prof. zw. PRz, kierownik Kate-
dry Materia³oznawstwa, oraz dr in¿. Ryszard Filip i dr in¿. Krzy-
sztof Kubiak z tej¿e Katedry za cykl publikacji dotycz¹cych sto-
pów tytanu,

� dr in¿. Joanna Wilk, dr in¿. Robert Smusz i dr in¿. Franciszek
Wolañczyk z Zak³adu Termodynamiki za skrypt pt. "Termody-
namika. Repetytorium" opublikowany przez Oficynê Wydaw-
nicz¹ PRz,

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO:
� dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof. nadzw. PRz, i dr in¿. Alina Je-

¿owska z Zak³adu In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicz-
nymi za cykl publikacji dotycz¹cych metod optymalizacji i pro-
jektowania zintegrowanych systemów technologii chemicznej,

� dr hab. in¿. Piotr Król, prof. nadzw. PRz, kierownik Zak³adu
Technologii Tworzyw Sztucznych, oraz dr Bo¿ena Król, dr Bar-
bara Pilch-Pitera i mgr in¿. Joanna Wojturska z tego¿ Zak³adu za
cykl publikacji dotycz¹cych opracowania nowych metod otrzy-
mywania i zasad aplikacji polimerów kondensacyjnych.

Bronis³aw Œwider

Ci¹g dalszy ze str. 7
Dochodzimy do stanu normalnoœci

jach jest nie do pomyœlenia. Musimy zacz¹æ stwarzaæ warun-
ki do wiêkszej mobilnoœci kadry akademickiej. W Polsce, nie-
stety, kariera rozpoczyna siê i koñczy w jednej uczelni czy
instytucie naukowym. Musimy wprowadzaæ model podobny
do obowi¹zuj¹cego za granic¹. Nie da siê zrobiæ tego z dnia
na dzieñ, np. ze wzglêdu na kwestie mieszkaniowe i poziom
wynagrodzeñ - choæ i to siê zmienia - ale nasi nastêpcy po-
winni byæ przygotowani do pokonywania kolejnych szczebli
kariery w ró¿nych uczelniach.
0 Obecny projekt nie wprowadza tu jednak ¿adnych
zmian.
Powinniœmy iœæ w tym kierunku, choæby przez wprowadzenie
obowi¹zuj¹cej w wielu krajach regu³y, ¿e o stanowisko profe-
sora nie mo¿na siê ubiegaæ w uczelni, w której uzyska³o siê
habilitacjê. Nale¿y te¿ sprawiæ, by konkursy na stanowiska
by³y autentycznymi konkursami, a nie pozorami rywalizacji,
jak to ma czêsto miejsce dzisiaj.
0 Skoro mówimy o karierze naukowej, to pojawi³ siê
projekt Krajowej Sekcji Nauki "Solidarnoœci", który nie
przewiduje ani habilitacji, ani uzyskiwania tytu³u profe-
sora - zak³ada koñczenie kariery na stopniu doktora.
Kwestie zwi¹zane z awansem naukowym, stopniami i tytu³em
naukowym s¹ regulowane odrêbn¹, obowi¹zuj¹c¹ obecnie
ustaw¹. Kilka miesiêcy temu by³a ona nowelizowana i nie
s¹dzê, aby nale¿a³o ju¿ teraz wprowadzaæ kolejne zmiany,
zw³aszcza tak daleko id¹ce. W moim odczuciu, wiêkszoœæ œro-
dowiska akademickiego i naukowego zgadza siê co do tego,
¿e na obecnym etapie wymagania dotycz¹ce kolejnych szcze-
bli awansu musz¹ byæ zachowane. Nie oznacza to, ¿e nie wi-
dzê potrzeby modyfikacji systemu w nastêpnej ustawie.

Wi¹¿e siê z tym kwestia adiunktów. Jest to, moim zdaniem,
bardzo wa¿na grupa pracowników, w wiêkszoœci aktywna
i twórcza, ale problemy i opinie generuje jej bierna czêœæ,
z któr¹ uczelnie w dzisiejszych warunkach prawnych nie
umiej¹ sobie poradziæ. Przysz³oœæ i rozwój uczelni musimy
upatrywaæ w odm³adzaniu kadry.
0 Kontrowersje budzi te¿ kwestia mo¿liwoœci prowa-
dzenia studiów podyplomowych wy³¹cznie przez uczelnie
posiadaj¹ce prawo do nadawania stopnia magistra. Wy-
klucza to znaczn¹ czêœæ uczelni niepañstwowych.
Popieram rozwi¹zanie zawarte w projekcie ustawy, dopusz-
czaj¹ce do prowadzenia studiów podyplomowych przez
szko³y kszta³c¹ce na poziomie magisterskim. Kszta³cenie po-
dyplomowe to czêœæ bardzo wa¿nego, odpowiedzialnego
kszta³cenia ustawicznego. Nie mo¿e byæ przecie¿ tak, ¿e
uczelnia, która z ledwoœci¹ spe³nia kryteria kszta³cenia na
poziomie licencjatu, prowadzi studia podyplomowe. Mo¿e
natomiast prowadziæ kursy i szkolenia.
0 Przez wiele lat funkcjonowa³ algorytm podzia³u dota-
cji na poszczególne uczelnie. To on w du¿ej mierze przy-
czyni³ siê do znacz¹cego wzrostu liczby studentów,
poniewa¿ m.in. od ich liczby zale¿na by³a ministerialna
dotacja. Zrezygnowano z niego, a minister finansuje
obecnie p³ace pracowników uczelni. Czy to dobre roz-
wi¹zanie?
Z mojego doœwiadczenia w zarz¹dzaniu uczelni¹ wynika, ¿e
algorytm by³ potrzebny i znacz¹co przyczyni³ siê do rozwoju
uczelni. Tworzy³ pewn¹ stabilnoœæ, d³u¿szy horyzont czaso-
wy. Znane by³y obowi¹zuj¹ce regu³y. Jestem przekonany, ¿e
musimy go przywróciæ i ju¿ podjêliœmy kroki, by to uczyniæ.
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0 Czy bêdzie podobny do tego, który obowi¹zywa³?
W zasadniczych czêœciach powinien byæ zbli¿ony. Z pewno-
œci¹ wymaga pewnych modyfikacji, ale algorytm w takim jak
uprzednio kszta³cie sprawdzi³ siê - zmusza³ do rozwoju kadry
naukowej, do zwiêkszania liczby studentów, doktorantów, in-
tensyfikacji badañ naukowych, po prostu do rozwoju uczelni.
Obecny podzia³ sankcjonuje jedynie stan istniej¹cy. To nie
jest zasada na dzisiejsze czasy. Moje obserwacje podziela
wielu rektorów.
0 Odejœcie od algorytmu spowodowa³o te¿ dramatyczn¹
sytuacjê doktorantów w niektórych uczelniach. Okaza³o
siê, ¿e nie ma pieniêdzy na ich stypendia, bo w nowej sytu-
acji minister finansuje tylko p³ace pracowników wy¿-
szych uczelni. Z ho³ubionych i przenoszonych masowo na
studia doktoranckie asystentów, doktoranci z dnia na
dzieñ stali siê ludŸmi niepotrzebnymi w systemie. Ma³o
tego, niektóre uczelnie wprowadzi³y wy³¹cznie zaoczne,
odp³atne studia doktoranckie. Mam wra¿enie, ¿e to tro-
chê gra ludŸmi o ma³ej sile przebicia. Interesy profesorów
s¹ przewa¿nie w takich przypadkach uwzglêdniane,
m³odszych pracowników - niekoniecznie.
Choæ zmieni³y siê zasady przekazywanej dotacji, to przecie¿
sumy, jakie otrzymuj¹ uczelnie, s¹ podobne, i tak jak poprze-
dnio zawieraj¹ tak¿e kwoty na stypendia doktoranckie. Nie-
stety, w niektórych uczelniach w³adze inaczej to
zinterpretowa³y i to jest wa¿ny, niepokoj¹cy sygna³. Popro-
si³em Departament Szkolnictwa Wy¿szego o analizê skutków
wprowadzanych zmian. Po ich rozpoznaniu bêdziemy próbo-
wali przywróciæ zasady finansowania studiów doktoranc-
kich.
0 Czego jeszcze mog¹ siê spodziewaæ uczelnie w najbli¿-
szej przysz³oœci?
Rozpoczêliœmy dzia³ania zmierzaj¹ce do rozpoznania stanu
ca³ej bazy materialnej uczelni. Dzisiaj tylko w bazie socjalnej
studentów dysproporcje s¹ bardzo du¿e. Wynika z nich np., ¿e
iloœæ miejsc w domach studenckich waha siê od 0,1 do 0,38
na jednego studenta studiów stacjonarnych. Zró¿nicowanie
jest wiêc 3,8-krotne. Ta kwestia nie jest spraw¹ ³atw¹ do roz-
wi¹zania, bo mamy inwestycje centralne, inwestycje finanso-
wane z kontraktów wojewódzkich, inwestycje w³asne.
Musimy jednak zacz¹æ budowaæ mechanizm, który pozwoli
odejœæ od uznaniowoœci i wypracowaæ obiektywne regu³y,
pozwalaj¹ce realizowaæ d³ugofalowy program w tym zakre-
sie. Nawet jeœli nie uda siê go wprowadziæ w najbli¿szym cza-
sie, choæby z powodu licznych ju¿ rozpoczêtych inwestycji, to
mam nadziejê, ¿e bêd¹ z niego korzystali kolejni ministrowie
edukacji. Chcielibyœmy te¿ wspomóc dzia³ania uczelni w za-
kresie zarz¹dzania. Przyspieszymy realizacjê inicjatywy
zmierzaj¹cej do wydania elektronicznej legitymacji studenc-
kiej, a tak¿e jednolitego systemu rejestracji studentów i obie-
gu dokumentacji studenckiej, nad którym pracuj¹ zespo³y
pod kierownictwem prof. Krêglewskiego i prof. Madeya.
Dziœ uczelnie samodzielnie kupuj¹ zagraniczne programy -
czêsto ka¿da inny - niespójne z naszym tokiem studiów.
A przecie¿ staæ nas na w³asny system. Chcemy aktywnie wes-
przeæ inicjatywê rektorów politechnik w zakresie wdra¿ania
kszta³cenia na odleg³oœæ "Wirtualna Politechnika", ustaliæ
zasady prawne dla tych dzia³añ i rozszerzyæ na inne uczelnie.

Osi¹gniêcia zespo³u pod kierunkiem prof. Bogdana Galwasa
s¹ bardzo obiecuj¹ce.
0 To jest zapowiedŸ wa¿nych zmian. Mam nadziejê, ¿e
na zapowiedzi siê nie skoñczy. Wydaje mi siê, ¿e w ostat-
nich latach rola ministerstwa - choæ rozumiem, ¿e w De-
partamencie Szkolnictwa Wy¿szego pracuje tylko 40
osób, a zakres dzia³ania i liczba uczelni jest znaczna - jako
tego, które kreuje politykê edukacyjn¹ na poziomie wy¿-
szym i wspomaga uczelnie w podejmowaniu nowych wy-
zwañ, nie by³a zbyt du¿a.
Uczelnie maj¹ du¿¹ samodzielnoœæ, co zmienia funkcjê mini-
sterstwa. Widzê jednak wiele problemów, w rozwi¹zywaniu
których bêdziemy wspierali dzia³ania uczelni lub sami podej-
mowali inicjatywy.
0 Od blisko dwóch lat dzia³a Pañstwowa Komisja Akre-
dytacyjna. Jej ostatnie decyzje, oceny negatywne, tak dla
uczelni pañstwowych, jak i niepañstwowych, a tak¿e wa-
runkowe, nawet dla renomowanych uniwersytetów czy
politechnik, to zupe³nie nowa jakoœæ w naszym szkolnic-
twie wy¿szym.
Powoli dochodzimy do stanu normalnoœci. Produkt, jaki ofe-
ruj¹ uczelnie, czyli wykszta³cenie, powinien byæ najwy¿szej
próby. Aby nie opieraæ siê jedynie na zapewnieniach, ¿e
szko³a kszta³ci dobrze, powsta³y œrodowiskowe komisje akre-
dytacyjne, a nastêpnie powo³ana zosta³a PKA. Komisja bada
spe³nianie standardów nauczania, niezale¿nie od tego, czy
w najlepszym uniwersytecie, czy w uczelni mniej znanej. Je-
¿eli okazuje siê, ¿e uczelnia ich nie wype³nia, dostaje ostrze-
¿enie b¹dŸ ocenê negatywn¹, oznaczaj¹c¹ wstrzymanie
rekrutacji na dany kierunek. Dotyczy to wszystkich uczelni,
tak niepublicznych, jak i publicznych. To trudny problem, po-
niewa¿ nie chcemy rozwi¹zywaæ kierunków, by nie krzywdziæ
m³odzie¿y, która podjê³a studia. Czynimy to naprawdê
w wyj¹tkowych sytuacjach. Jak powiedzia³ prof. Andrzej Ja-
mio³kowski, przewodnicz¹cy PKA, or³a na dyplomie mo¿e
umieœciæ tylko szko³a kszta³c¹ca zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w Polsce standardami.
0 Pana poprzednik zapytany na jednej z zagranicznych
konferencji, ile jest w Polsce uczelni wy¿szych, odpowie-
dzia³: "Nie ma mnie w kraju ju¿ tydzieñ, wiêc mog³em
straciæ rachubê".
W pewnym momencie proces tworzenia nowych szkó³ wy¿-
szych sta³ siê tak ¿ywio³owy, ¿e zacz¹³ wymykaæ siê spod kon-
troli. Szkolnictwo niepañstwowe jest wielkim, wa¿nym
osi¹gniêciem procesu transformacji i istotnym elementem
ca³ego systemu edukacji, ale niestety, wœród wybitnych
za³o¿ycieli i rektorów uczelni s¹ te¿ tacy, którzy szkodz¹ temu
sektorowi. Kszta³cenie to misja spo³eczna, a nie dzia³alnoœæ
s³u¿¹ca zarabianiu pieniêdzy, choæ tak to w niektórych przy-
padkach wygl¹da. Do dziœ mamy zamiejscowe punkty kon-
sultacyjne utworzone bez zgody ministerstwa, prowadzenie
naboru na studia wbrew decyzji ministra edukacji i wiele in-
nych podobnych praktyk. Niestety, dziœ prawo jest skonstruo-
wane tak, ¿e minister nie ma instrumentów, by skutecznie
interweniowaæ. Mam jednak nadziejê, ¿e nowa ustawa, a tak-
¿e szereg dzia³añ, które zamierzamy podj¹æ w najbli¿szym
czasie, przyniesie zmianê tej sytuacji.
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dzialnym za rozwój uczelni. Taki stan prawny w wielu kra-
jach
0 W ostatnich tygodniach pojawi³ siê w Ministerstwie
Finansów projekt opodatkowania zysku uczelni publicz-
nych. Czy to dobry pomys³?
Ministerstwo Finansów rzeczywiœcie zamieœci³o zapis
budz¹cy niepokój w œrodowisku akademickim. Stanowisko
minister Krystyny £ybackiej i MENiS jest niezmienne - takie
te¿ jest dziœ stanowisko rz¹du - opadatkowaniu nie bêd¹ pod-
lega³y wszelkie dochody uczelni przeznaczane na dzia³alnoœæ
statutow¹, w tym remonty, inwestycje, stypendia, dzia³alnoœæ

dydaktyczn¹, naukow¹ itp. Wa¿n¹, optymistyczn¹ infor-
macj¹ jest bud¿et na rok 2004, który przewiduje dla uczelni
dodatkowe œrodki na realizacjê trzeciego etapu podwy¿ki
w 2004 roku oraz dodatkowo 900 mln z³ z tytu³u likwidowa-
nych ulg podatkowych, które bêd¹ przeznaczone na stypendia
i kredyty dla wszystkich studentów. Dodatkowe œrodki na ba-
dania, inwestycje i kszta³cenie uczelnie bêd¹ mog³y te¿ uzy-
skaæ w ramach programów i funduszy Unii Europejskiej, ale
to w g³ównej mierze zale¿eæ bêdzie od ich aktywnoœci.

Rozmawia³ Andrzej Œwiæ

O przydatnoœci znajomoœci jêzyków
obcych nie trzeba dziœ nikogo przeko-
nywaæ. Uczelnie i pracodawcy ¿¹daj¹
poœwiadczenia kompetencji stosow-
nym certyfikatem. Oœrodek Alliance
Française przy Politechnice Rzeszo-
wskiej wychodzi naprzeciw potrzebom
osób chc¹cych uzyskaæ stosowny dyp-
lom poprzez organizacjê egzaminów
i kursów przygotowawczych.

Dzia³aj¹cy przy uczelni Oœrodek Al-
liance Française jest jedynym w Polsce
po³udniowo-wschodniej centrum egza-
minacyjnym DELF (Diplôme d'Etudes
en Langue Française) I i II stopnia, a
tak¿e testu bezpoœredniego dostêpu do
egzaminu DELF II stopnia (Acces au
DELF II). Dyplomy s¹ wydawane przez
francuskie Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej. DELF pierwszego stopnia
sprawdza znajomoœæ podstawowych
umiejêtnoœci porozumiewania siê we
wszystkich sytuacjach ¿ycia, a DELF II
stopnia znajomoœæ kultury francuskiej
oraz umiejêtnoœæ wypowiedzi w danej
dziedzinie ¿ycia.

Egzaminy odbywaj¹ siê w dwóch
sesjach: wiosennej i letniej; egzamin
Acces au DELF II odbêdzie siê 12 grud-
nia 2003 r.

Z roku na rok zainteresowanie egza-
minami roœnie, w 2003 r. w sesji marco-
wej i czerwcowej uczestniczy³o 80
osób. Kandydaci byli dobrze przygoto-
wani, o czym œwiadczy wysoki procent
zdawalnoœci.

Alliance Française organizuje tak¿e
egzaminy DL (Diplome de Langue

Française de l'Alliance Française de
Paris). Jest to egzamin sprawdzaj¹cy
znajomoœæ jêzyka na poziomie za-
awansowanym, wymaga opanowania
wszystkich kompetencji jêzykowych.
Egzamin uprawnia do podejœcia do eg-
zaminu DELf II stopnia i jest potwier-
dzony przez francuskie Ministerstwo
Edukacji Narodowej.

Dok³adniejsze informacje do-
tycz¹ce egzaminów mo¿na znaleŸæ na
stronie Oœrodka www.prz.edu.pl/Al-
lianceFr lub uzyskaæ przez kontakt tele-
foniczny b¹dŸ osobisty z Oœrodkiem.
Na miejscu udostêpniamy do wgl¹du
tematy egzaminacyjne z odbytych sesji.

Zapraszamy do sprawdzenia w³as-
nych mo¿liwoœci jêzykowych.

Aneta Sondej

Egzaminy
w Oœrodku Alliance Française

Egzaminy
w Oœrodku Alliance Française

O komunikacji, propagandzie i reklamie...O komunikacji, propagandzie i reklamie...
Po raz kolejny na naszej uczelni

odby³o siê dwudniowe spotkanie po-
œwiêcone tematyce komunikacji mar-
ketingowej. Zorganizowali je cz³on-
kowie Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu, zapraszaj¹c do udzia³u
w nim przedstawicieli innych oœrod-
ków akademickich (z Poznania, Szcze-
cina oraz Gorzowa Wlkp.). Obecni byli
równie¿ reprezentanci wszystkich rze-
szowskich uczelni.

W dniu 18 listopada br. w Klubie
Studenckim "Plus" odby³o siê ju¿ "III
Nocne Spotkanie z Reklam¹". Podob-
nie jak w poprzednich dwóch spotka-
niach, studenci oraz zaproszeni goœcie
mogli zobaczyæ kilkaset najciekaw-
szych reklam wybranych z ponad
tysi¹ca, jakie uda³o siê zgromadziæ or-
ganizatorom. Prezentowano je w nastê-
puj¹cych blokach tematycznych:
Humor w reklamie, Dziecko w rekla-

mie, Reklama spo³ecznie zaanga¿owa-
na, Zwierzêta w reklamie, Znane osoby
w reklamie, Reklama piwa, Reklama
alkoholi, Kobieta w reklamie, Erotyka
w reklamie oraz Reklama kontrower-
syjna. Projekcja filmów reklamowych
trwa³a ponad trzy godziny, a póŸniej
odby³a siê dyskoteka dla cz³onków
ko³a naukowego.

Przed rozpoczêciem pokazu miêdzy
akademikami przemaszerowa³a grupa
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kilkunastu m³odych osób g³oœno wyra-
¿aj¹ca swoje niezadowolenie z powodu
zbyt ma³ej (ich zdaniem) emisji reklam.
Przez mikrofon krzyczeli, i¿ chc¹ wiê-
cej reklam w telewizji, radiu, prasie i na
ulicach. Na transparentach, które nieœli
protestuj¹cy, pojawi³y siê m.in. has³a:
"Nawet najmniejszy produkt chce mieæ
swoj¹ reklamê!", "D³uga reklama to
dobra reklama!", "Wiêcej reklam =
wiêcej szczêœcia". Demonstracja za-
koñczy³a siê w holu klubu PLUS, gdzie
zbierano podpisy pod petycj¹ doma-
gaj¹c¹ siê ca³kowitego zniesienia
wszelkich zakazów dotycz¹cych pro-
wadzenia dzia³añ reklamowych.

Akcja protestacyjna by³a przedsiê-
wziêciem happeningowym, mia³a kon-
trolowany charakter, a jej celem by³o
zwrócenie uwagi osób mieszkaj¹cych
w akademikach na dzia³ania realizowa-
ne przez Studenckie Ko³o Naukowe
eM@rketingu. Organizatorzy po raz
pierwszy na naszej uczelni zdecydowa-
li siê zrealizowaæ tzw. wydarzenie mar-
ketingowe (event marketingowy) sta-
nowi¹ce narzêdzie z obszaru public re-
lations. Dziêki temu studenci oraz za-
proszeni goœcie mogli siê przekonaæ, i¿
jest to spektakularna forma prowadze-

nia dzia³añ promocyjnych, coraz czê-
œciej stosowana przez polskie agencje
marketingowe.

Dzieñ póŸniej w Zespole Sal Wy-
k³adowych Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê Seminarium Studenckie pt.
"Komunikacja-Propaganda-Reklama".
Jego uczestnicy mogli zobaczyæ kilka
prezentacji multimedialnych przygoto-
wanych przez pracowników ró¿nych
uczelni oraz przedstawicieli rzeszow-
skich przedsiêbiorstw. Na program se-
minarium z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce
wyst¹pienia:
� "Komunikowanie polityczne na

p³aszczyŸnie wywierania wp³ywu" -
mgr £ukasz Bartkowiak, PAN, In-
stytut Zachodni w Poznaniu,

� "Klient-agencja interaktywna-ser-
wis WWW. Proces tworzenia pro-
fesjonalnych serwisów interneto-
wych" - mgr Marcin Kandefer, Ka-
pita³ Plus Rzeszów,

� "Wp³yw zmian regulacji prawnych
na promocjê piwa" - mgr Marcin
Gêbarowski, Katedra Marketingu,
Politechnika Rzeszowska,

� "Metody reklamy w Internecie" -
Piotr Bojko, Ko³o Naukowe Infor-

matyki "BIT", Akademia Rolnicza
w Szczecinie,

� "Kreowanie marzeñ o czterech
kó³kach" - mgr Bart³omiej Indycki,
Peugeot Euro-Center Sp. z o.o.
Równie¿ podczas tych prezentacji

przedstawiono wiele filmów reklamo-
wych, szczególnie dotycz¹cych piwa
oraz samochodów.

Zaproszeni goœcie z innych oœrod-
ków akademickich podczas pobytu
w Rzeszowie odbyli spotkania z przed-
stawicielami naszych uczelnianych me-
diów (Akademickiego Radia
i Telewizji Centrum). Zostali równie¿
przyjêci przez dr. hab. Kazimierza Raj-
chela, prof. PRz - dziekana Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu, oraz prof.
zw. dr. hab. in¿. Jana Adamczyka - kie-
rownika Katedry Marketingu.

Zorganizowane po raz kolejny spot-
kanie m³odych pracowników nauki
oraz przedstawicieli firm pod has³em
"Komunikacja-Propaganda-Reklama"
spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem
studentów naszej uczelni. Równie¿ go-
œcie z innych oœrodków akademickich
wyrazili chêæ organizowania u siebie
podobnych imprez. Cz³onkowie Stu-
denckiego Ko³a Naukowego eM@rke-
tingu goœcili ju¿ z pokazami reklam
w Gorzowie Wlkp. Wszystko wskazuje
na to, i¿ w nied³ugim czasie w prezenta-
cji filmów reklamowych bêd¹ mogli
uczestniczyæ studenci szczeciñskich
uczelni. Zatem nam, jako organizato-
rom, nie pozostaje nic innego, jak tylko
gromadziæ kolejne reklamy do kolejne-
go ju¿ - "IV Nocnego Spotkania z Re-
klam¹".

Marcin Gêbarowski
Wiêcej reklam! - krzyczeli studenci z Naukowego Ko³a eM@rketingu.

Fot. M. Misiakiewicz

Z³y dotyk. Reklama spo³ecznie
zaanga¿owana.
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Witam po wakacjach�. Jako ¿e rok
szkolny nieub³aganie sta³ siê rzeczywi-
stoœci¹, ekipa POZYTONOWA wziê³a
siê do pracy. Koncert inauguruj¹cy
nowy sezon odby³ siê 5 paŸdziernika
2003 r. Tego¿ wieczoru w klubie stu-
denckim PLUS królowa³ jazz i jego fani
oczywiœcie. Dla POZYTONOWEJ pu-
blicznoœci zagra³ RISTO TOPPOLA,
jeden z najwybitniejszych skandyna-
wskich gitarzystów fusion-jazzowych,
gitarzysta, kompozytor, aran¿er, peda-
gog. Laureat wielu presti¿owych na-
gród (m.in. I nagroda na European Jazz
Contest w Brukseli). Jest wyk³adowc¹
w klasie gitary w Akademii Sibeliusa
oraz w Konserwatorium Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej w Helsinkach. RISTO
goœci³ u nas w ramach trasy koncerto-
wej, która w³aœnie odbywa³a siê w Pol-
sce. Zagra³ w naszym kraju cztery
koncerty! W tym jeden w Plusie na PO-
ZYTONIE!!! Fiñskiemu gitarzyœcie to-
warzyszyli polscy muzycy: £ukasz
Gorczyca - bas i Wies³aw Jamio³ - per-
kusja. Jazz, jazz i jeszcze raz jazz, pub-
l icznoœæ by³a oczarowana gr¹
muzyków, koncert trwa³ prawie 2 go-
dziny, nie obesz³o siê oczywiœcie bez
bisu.

28 paŸdziernika br. mia³ miejsce ko-
lejny POZYTON. Na scenie PLUSA
goœci³a krakowska formacja SKAN-
GUR. Zespó³ pocz¹tkiem paŸdziernika
wyda³ swoj¹ debiutanck¹ p³ytê: "Ze
s³oñcem na twarzy". Ostatnimi czasy
piosenka z ich pierwszego singla radzi
sobie doœæ dobrze, ¿eby nie powiedzieæ
rewelacyjnie�, na listach przebojów
regionalnych rozg³oœni. Sk³ad kapeli
jest nieco nietypowy, liczy sobie oœmiu
cz³onków, to doœæ du¿o jak na rockowy
zespó³... jak sami mówi¹ "nieekonomi-

cznie, nietypowo, problemy z transpor-
tem itd.". Perkusja, gitary i sekcja dêta -
a efekt sceniczny niezwyk³y... Kto by³
w PLUSIE tego¿ wieczoru, móg³ sam
siê o tym przekonaæ. Muzyka oscyluje
w okolicy rocka, s³ychaæ fascynacje
muzyczne ró¿nymi gatunkami, elemen-
tami ska, jak sami mówi¹ - bliskie im s¹
brzmienia kalifornijskie, jednym
s³owem czadowa i mocna, a zarazem
melodyjna i optymistyczna muza. Kon-
cert SKANGURÓW to mnóstwo ener-

gii, dobry kontakt z publicznoœci¹.
Wszystko to sprawi³o, ¿e by³o to bardzo
ciekawe wydarzenie. Wró¿ymy im
du¿¹ karierê i trzymamy za nich kciu-
ki�.

I tak oto dotarliœmy do grudnia...,
a jego pocz¹tkiem, jak wszyscy wiedz¹,

POZYTON, a dok³adniej mówi¹c,
miko³ajki jazzowo-bluesowe. Relacja

i zdjêcia ju¿ w nastêpnym numerze.
Szczególne podziêkowania dla

Tomka Zaj¹ca� oraz dla sponsorów:
Apollo Sp. Z.O.O. - Sigma Computers,
Eksa Auto Kurs, Pekao Bank Polski
oraz Professional English School.

Grzegorz Krasoñ

Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!! www.pozyton.prv.pl

Na scenie zespó³ SKANGUR.
Fot. w³asna
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W sobotê 25 paŸdziernika 2003 r.
odby³y siê w naszej uczelni uroczystoœci
z okazji 40-lecia Klubu Uczelnianego AZS
Politechniki Rzeszowskiej. Miejscem spot-
kania by³a sala S-3 w Zespole Sal Wyk³ado-
wych PRz.

Patronat nad imprez¹ sprawowa³ JM
Rektor prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markow-
ski. Wœród zaproszonych goœci byli obecni:
sekretarz generalny Zarz¹du G³ównego
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego
Bart³omiej Korpak i wiceprezes AZS Da-
riusz Piekut. W³adze lokalne reprezentowa-
li: wicewojewoda podkarpacki Stanis³aw
D³ugosz, przewodnicz¹cy Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego Krzysztof K³ak,
wiceprezydent Rzeszowa Ryszard Winiar-
ski, dyrektor Departamentu Kultury Fizy-
cznej i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego
Mieczys³aw Doskocz. Podczas spotkania
zas³u¿onym dzia³aczom sportu akademic-
kiego wrêczono odznaczenia pañstwowe
i resortowe, a tak¿e okolicznoœciowe statu-
etki ufundowane przez Klub Uczelniany
AZS PRz. Srebrne krzy¿e zas³ugi otrzyma-
li: mgr Marian Granat, mgr Stanis³aw
Ko³odziej (SWFiS PRz) i Adam Marynia
(URz).

Z³ot¹ odznak¹ AZS zostali wyró¿nieni:
prorektor ds. nauczania dr hab. in¿. Jerzy
Potencki, prof. PRz; dr hab. in¿. W³adys³aw
£akota, prof. PRz; dr hab. in¿. Janusz Rak,
prof. PRz; dr in¿. Wies³aw Sipowicz, kol.
Tadeusz Rogala, mgr in¿. Andrzej Sowa,
mgr Ryszard Konieczny. Srebrn¹ odznakê
AZS otrzyma³ student III roku Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu S³awomir
Uchwat (jeŸdziectwo).

Decyzj¹ Zarz¹du Klubu Uczelnianego
AZS Politechniki Rzeszowskiej, okoliczno-
œciowe statuetki otrzyma³o 26 osób, w tym
JM Rektor Tadeusz Markowski, prorektor
Leonard Ziemiañski i kierownik SWFiS Ja-
cek Lutak.

Z okazji jubileuszu okolicznoœciowe li-
sty gratulacyjne i puchary odebra³ z r¹k wi-
cewojewody S. D³ugosza, dyrektora M. Do-
skocza oraz prezesa ZŒ AZS Z. Rynasiewi-
cza - prezes KU AZS PRz kolega Grzegorz
Sowa.

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej wszys-
cy obecni zaproszeni zostali na spotkanie to-
warzyskie do Studenckiego Klubu Plus,
gdzie mogli podziwiaæ wystawê ró¿nych
trofeów, fotografii i kronik obrazuj¹cych 40
lat dzia³alnoœci rzeszowskiego AZS.

Stanis³aw Ko³odziej

KLUBU UCZELNIANEGO AZSKLUBU UCZELNIANEGO AZS
40 latK. I. Ga³czyñski

Przed zapaleniem
choinki
(fragment)

W³aœnie ojciec kiwa na matkê,
¿e ju¿ wzesz³a gwiazda na niebie,
¿e czas dzieliæ siê op³atkiem,
wiêc wszyscy podchodz¹ do siebie
i serca dr¿¹ uroczyœcie
jak na drzewie przy liœciach liœcie.
Jest cicho. Choinka p³onie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask œwieczek z³otem zasnuwa,
a z k¹ta, z ust brata, p³ynie
kolêda na okarynie:
LULAJ¯E, JEZUNIU
MOJA PERE£KO
LULAJ¯E, JEZUNIU
ME PIEŒCIDE£KO.

40 lat

Weso³ych Œwi¹t
i Szczêœliwego
Nowego Roku!

Weso³ych Œwi¹t
i Szczêœliwego
Nowego Roku!

Wyst¹pienie Prezesa Klubu Uczelnianego AZS
Politechniki Rzeszowskiej Grzegorza Sowy

na uroczystoœci Jubileuszu 40-lecia AZS

Drodzy Azetesiacy!
Szanowni Pañstwo!
Pocz¹tki rozwoju sportu akademic-

kiego w Rzeszowie wi¹¿¹ siê z po-
wo³aniem w 1963 roku pierwszej
w historii miasta i województwa uczel-
ni wy¿szej - Wy¿szej Szko³y In¿ynier-
skiej. 14 maja 1963 roku w murach
dzisiejszej Politechniki Rzeszowskiej
powo³ano Akademicki Zwi¹zek Spor-
towy i wybrano Zarz¹d w sk³adzie: Ka-
zimierz Oczoœ - prezes, Jerzy Janu-
szewski - wiceprezes, Stanis³aw Kot -
wiceprezes, Stanis³aw Grzesik - wice-

prezes i póŸniejszy kierownik SWFiS,
Augustyn Cwanek - sekretarz, Aleksan-
der Byczkowski - skarbnik oraz cz³on-
kowie: Jerzy Chmiel, Antoni Czarnek,
Les³aw Stepaniak, Maria Kalita, Adam
Sadecki, Adam Drzyma³a.

Pocz¹tki dzia³alnoœci Klubu by³y
niezwykle trudne, nie by³o bazy sporto-
wej, sprzêtu, kadry i œrodków.

1 lutego 1964 roku, po powo³aniu do
dzia³alnoœci w Wy¿szej Szkole In¿y-
nierskiej Studium Wychowania Fizycz-
nego, sytuacja AZS znacznie siê
poprawi³a. Dziêki ¿yczliwoœci w³adz
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sportowych uzyskano niewielk¹ dota-
cjê na prowadzenie podstawowej dzia-
³alnoœci. Na efekty wspó³pracy AZS-u
i Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu nie trzeba by³o d³ugo czekaæ,
bowiem ju¿ w pierwszym roku dzia³al-
noœci dru¿yny siatkówki i koszykówki
mêskiej awansowa³y z klasy "A" do III
ligi. W drugiej po³owie (jesieni¹) 1964
roku powo³ano w AZS kolejn¹ sekcjê
koszykówki ¿eñskiej, która po zdoby-
ciu tytu³u mistrza województwa bra³a
udzia³ w rozgrywkach o awans do I ligi.

Pocz¹tkowe lata dzia³alnoœci to
okres budowania zrêbów organizacyj-
nych Klubu, zwiêkszenia jego liczeb-
noœci, konsolidowania pracy w utwo-
rzonych sekcjach wyczynowych oraz
rozwoju sportu masowego w uczelni.

Kolejne lata pracy to powo³anie
trzech nowych sekcji:
� tenisa sto³owego,
� p³ywania,
� pi³ki rêcznej.

Sekcje te przysporzy³y naszemu
Klubowi wiele sukcesów, szczególnie
sekcja p³ywacka, której zawodnicy byli
rekordzistami województwa oraz mi-
strzami i wicemistrzami kraju w kate-
gorii dzieci i juniorów.

W okresie czterdziestu lat dzia³alno-
œci Klub Uczelniany AZS Politechniki
Rzeszowskiej dopracowa³ siê pewnego
stylu pracy, który obecnie owocuje co-
raz wiêksz¹ liczb¹ chêtnej do pracy
m³odzie¿y, uczestnicz¹cej w ró¿nych
ofertach sportowych, jakimi dysponuje
Klub Uczelniany. Okres ten to szereg
sukcesów organizacyjnych i sporto-
wych. Nasi studenci-sportowcy zdobyli
kilkadziesi¹t medali Mistrzostw Poli-
technik.

Okres lat siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych to czasy wzmo¿onej
wymiany zagranicznej - zarówno z na-
szymi najbli¿szymi s¹siadami, jak
i z uczelniami Europy Zachodniej.
Utrzymywaliœmy œcis³e kontakty z Ho-
landi¹ oraz RFN. Wyjazdy te stwarza³y
mo¿liwoœæ spotykania siê ze studenta-
mi z ca³ej Europy.

Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych to
chwilowa zadyszka, która dotknê³a
zreszt¹ wszystkich dziedzin ¿ycia w na-
szym kraju.

Obecnie AZS w Politechnice Rze-
szowskiej ma siê dobrze. Wiêkszoœæ
imprez organizowanych w œcis³ej
wspó³pracy ze Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu wesz³a na sta³e do
kalendarza Klubu. Odbywaj¹ siê one
ju¿ od kilku, a nawet kilkunastu lat.
S¹ to:
� halowa liga pi³ki no¿nej - rozgrywa-

na w tym roku po raz dwudziesty,
� XIX Bal Sportowca Politechniki

Rzeszowskiej, w którym og³oszone
zostaj¹ wyniki plebiscytu na dzie-
siêciu najpopularniejszych sportow-
ców roku,

� "8 Marca", "Andrzejki" oraz "Miko-
³ajki na sportowo".
W maju 2003 r. goœciliœmy repre-

zentacje wêgierskie w Miêdzynarodo-
wym Turnieju z okazji 40-lecia Klubu.
Rozgrywki sta³y na wysokim poziomie
sportowym i dostarczy³y kibicom wielu
emocji oraz wra¿eñ.

Innymi imprezami organizowanymi
przez dzia³aczy Klubu Uczelnianego
by³y "Turnieje akademików". Rywali-
zowano w wielu dyscyplinach sporto-
wych oraz w nietypowych konku-
rencjach sprawnoœciowych.

Okres wakacyjny to tradycyjnie ak-
cja "Soliñskie lato". Po raz kolejny
w obozach rekreacyjno-¿eglarsko-ka-
jakowo-windsurfingowych uczestni-
czy³o 120 osób.

Obecnie Klub Uczelniany prowadzi
zajêcia w 18 sekcjach, umo¿li-
wiaj¹cych kilkuset studentom uprawia-
nie sportu w wybranej dyscyplinie.
Zespo³ami reprezentuj¹cymi nasz¹
uczelniê w rozgrywkach lig pañstwo-
wych s¹:
� tenis sto³owy mê¿czyzn - I liga,
� siatkówka mê¿czyzn - III liga.

W ostatnich zawodach Mistrzostw
Polski Szkó³ Wy¿szych nasi studenci
wywalczyli:

a) w jeŸdziectwie
� z³oty medal w Mistrzostwach

Polski Politechnik,
� srebrny medal dru¿ynowo w Mi-

strzostwach Szkó³ Wy¿szych,
� z³oty medal indywidualnie w Mi-

strzostwach Polski Szkó³ Wy¿-
szych - S³awomir Uchwat,

b) w tenisie sto³owym

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

,
/

MARZENIE

SPORTOWCA
Bezustannie marzy
o rekordzie ga¿y.

NA PI£KARZA
Wzi¹³ j¹ fa³szem,
by³ pod rauszem.

PI£KARZ AMATOR
Ku pi³ki szkodzie
nie w tym zawodzie.

NAPASTNICY
Napastliwi pi³karze,
którzy walcz¹ o ga¿e.

PI£KARZE

NIE LATOWNICY
Gdzie im do Laty,
gdy nogi z waty.

KIBICE ZAGORZALI
Do prze¿yæ na trybunie
poci¹g maj¹ wielki -
zamiast kciuki zaciskaæ,
zaciskaj¹ butelki.
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� srebrny medal, ulegaj¹c w finale
ekstraklasowemu teamowi z Gli-
wic, w którego sk³adzie wyst¹-
pi³o dwóch zawodników - uczest-
ników Akademickich Mistrzostw
Œwiata,

c) w ¿eglarstwie
� srebrny medal, ustêpuj¹c jedynie

Politechnice Gdañskiej, a przed
Politechnik¹ Wroc³awsk¹ i War-
szawsk¹,

d) w lekkoatlecyce
� z³oto i srebro El¿biety Zdeb

w pchniêciu kul¹ i rzucie dys-
kiem,

e) w karate kyokushin
� z³oty medal w Mistrzostwach

Polski wywalczony przez Janu-
sza Wiœniewskiego,

f) w kolarstwie górskim
� z³oty medal w Mistrzostwach

Polski w maratonie, zdobyty
przez Magdalenê Balanê.

W roku Jubileuszu 40-lecia Klubu
Uczelnianego Akademickiego Zwi¹z-
ku Sportowego Politechniki Rzeszow-
skiej byliœmy organizatorami Mi-

strzostw Polski Politechnik w tenisie
sto³owym kobiet i mê¿czyzn. Wziê³o
w nich udzia³ 13 zespo³ów mêskich
oraz 11 ¿eñskich. Rywalizacja toczy³a
siê w sportowej, przyjaznej atmosferze,
a poziom prezentowany przez uczestni-
ków by³ mistrzowski.

Na 40-lecie istnienia we Wspó³za-
wodnictwie Sportowym Szkó³ Wy¿-
szych Województwa Podkarpackiego
AZS Politechniki Rzeszowskiej zaj¹³
I miejsce.

¯adne zadania zwi¹zane z dzia³alno-
œci¹ Klubu nie by³yby mo¿liwe bez
wzorowej wspó³pracy z w³adzami
uczelni. Z tego miejsca sk³adam,
w imieniu swoim i dzia³aczy, serdeczne
podziêkowania rektorowi prof. Tadeu-
szowi Markowskiemu, prorektorom -
prof. PRz Jerzemu Potenckiemu i prof.
PRz Leonardowi Ziemiañskiemu, któ-
rzy w³asnym zaanga¿owaniem w czyn-
ne ¿ycie sportowe daj¹ przyk³ad wielu
pracownikom i studentom.

Natomiast wspó³pracy SWFiS oraz
Klubu Uczelnianego AZS zazdroszcz¹
nam uczelnie nie tylko rzeszowskie.

W tym miejscu serdeczne podziêkowa-
nia kierujê do kierownika Studium mgr.
Jacka Lutaka.

Pozwólcie Pañstwo, ¿e z tego miejs-
ca serdecznie podziêkujê za wszystko,
co robili, dzia³aczom - spo³ecznikom
Klubu Uczelnianego AZS, ca³emu Za-
rz¹dowi oraz trenerom i instruktorom
poszczególnych sekcji.

SPROSTOWANIE
W artykule Gaudeamus Igitur GP

nr 10-11/2003 pojawi³a siê b³êdna info-
rmacja, i¿ pani Marzena Hajduk jest
prezesem Studenckiego Ko³a Nauko-
wego Reklamy. Uprzejmie informujê,
i¿ Prezesem SKNR jest pani Bo¿ena
W³udyka, studentka II roku WZiM.
Pani Marzena Hajduk - studentka V ro-
ku WZiM - jest aktywnym cz³onkiem
Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu i asystentem sta¿yst¹
w Katedrze Marketingu. Za pomy³kê
przepraszamy.

Redakcja
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Okolicznoœciowe statuetki wrêcza prezes KU AZS.Okolicznoœciowe statuetki wrêcza prezes KU AZS.

Laureaci z³otej odznaki AZS.Laureaci z³otej odznaki AZS.

Przy stole biesiadnym.

Hymnem "Gaudeamus" rozpoczêto uroczystoœci jubileuszowe.Hymnem "Gaudeamus" rozpoczêto uroczystoœci jubileuszowe.

Zaproszeni goœcie, dzia³acze i sportowcy.Zaproszeni goœcie, dzia³acze i sportowcy.

Dawnych wspomnieñ czar.Dawnych wspomnieñ czar.

40 lat40 lat40 lat40 lat Klubu Uczelnianego AZS PRzKlubu Uczelnianego AZS PRzKlubu Uczelnianego AZS PRz
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Ze zmiennym szczêœciem wystêpuj¹ zarówno graj¹cy w I lidze tenisiœci sto³owi, jak
 i graj¹cy o dwie klasy ni¿ej siatkarze. Po zakoñczeniu szóstej kolejki spotkañ plasuj¹ siê 
w œrodkowym miejscu tabeli.

Rozpoczê³y siê rozgrywki XX edycji halowej ligi pi³ki no¿nej KU AZS PRz. W tym 
roku zagoœci³o 60 zespo³ów.

Autorzy tekstów

dr Ewa Czerwieniec
Zak³ad In¿ynierii i Chemii Œrodowiska

dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Informatyki Chemicznej

mgr in¿. Leszek Folta
Katedra Mostów

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Grzegorz Krasoñ
Student V ZD

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz
Prorektor ds. Nauczania

mgr in¿. Danuta Proszak
Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyzacji

Aneta Sondej
Kierownik Oœrodka Alliance Française

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozwoju 

Kadry Naukowej

dr in¿. Jolanta Warcho³
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód

Klub Uczelniany AZS serdecznie zaprasza na Bal Sylwestrowy
organizowany w sto³ówce studenckiej Politechniki Rzeszowskiej.

Zapewniamy dobr¹ zabawê po przystêpnej cenie. 
Informacje w biurze KU AZS DS "Akapit", pok. nr 7, 

tel. 865-16-44 lub 0604177022 oraz 0606622201.

Ruszy³a liga halowa.

Pi³ka w grze. tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

SYLWESTER 2003 z AZS
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