
latlat5500
 Wy¿szego  Szkolnictwa 

Technicznego w Rzeszowie
1951-20011951-2001

Gazeta Gazeta 
PolitechnikiPolitechniki

Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza

1-21-2
styczeñ-luty 2002styczeñ-luty 2002

(97-98)(97-98)

Œwiêto Niepodleg³oœci w Rzeszowie  - s. 3

Studencki ruch naukowy 
w Politechnice Rzeszowskiej  - s. 13

Komitet Badañ Naukowych informuje  - s. 6

Konkurs SEP  - s. 13

Nowy rok, nowe wyzwania  - s. 11

Info Kurier Samorz¹du Studentów  - s. 29

Tutaj odbêd¹ siê
IV Targi Edukacyjne (Bud. S)

Tutaj odbêd¹ siê
IV Targi Edukacyjne (Bud. S)

Tutaj odbêd¹ siê
IV Targi Edukacyjne (Bud. S)

Tutaj odbêd¹ siê
IV Targi Edukacyjne (Bud. S)
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Œwi¹teczne Spotkania
W uroczystym, œwi¹tecznym nastroju 20 grudnia 2001 r. odby³o siê op³atkowe spotkanie Senatu PRz, uœwietnione 

koncertem kolêd w wykonaniu SZPiT "Po³oniny". 14 stycznia br. w sto³ówce studenckiej podobne spotkanie zorganizowa³a 
KZ NSZZ "Solidarnoœæ". Kilka œwi¹tecznych sekwencji prezentujemy poni¿ej.

Spotkanie rozpocz¹³ uroczyœcie JM Rektor
 - prof. T. Markowski.

Ks. bp Edward Bia³og³owski, dr in¿. Andrzej Szlachta - Prezydent 
Rzeszowa,  JM  Rektor  prof.  T. Markowski na styczniowym 
spotkaniu.

Uczestnicy spotkania op³atkowego zorganizowanego przez KZ 
NSZZ "Solidarnoœæ".

Prodziekan WBMiL dr in¿. E. Rejman 
i mgr M. Ko³odziej (SPNJO). Kolêdy w wykonaniu "Po³onin".

Nadchodz¹cy nowy rok uczczono lampk¹ szampana. 
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Pod sztandarami s³u¿b mundurowych, organizacji, szkó³
i zak³adów pracy odby³a siê w Rzeszowie 11 listopada 2001 r.
wpisana w obchody Œwiêta Niepodleg³oœci historyczna uro-
czystoœæ ods³oniêcia pomnika Pamiêci ¯o³nierzy Armii
Krajowej. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci rozpoczê³y siê
w koœciele farnym msz¹ œw. sprawowan¹ w intencji Ojczyz-
ny, której przewodniczy³ Biskup Rzeszowski - JE ks. bp Ka-
zimierz Górny. Nastêpnie, z orkiestr¹ wojskow¹ na czele,
uczestnicy uroczystoœci udali siê na skwer od wschodniej
strony Zamku Lubomirskich, gdzie pod nowo powsta³ym po-
mnikiem odby³y siê dalsze uroczystoœci.

Nieprzypadkowe jest usytuowanie pomnika w pobli¿u
Zamku, który w latach 1944-1956 by³ miejscem kaŸni cz³on-
ków podziemia niepodleg³oœciowego na Ziemi Rzeszow-
skiej, w tym równie¿ ¿o³nierzy AK. ¯ycie straci³o tam ponad
400 osób.

Pomnik autorstwa Magdaleny Madej-Dachnowicz stano-
wi¹ dwie granitowe p³yty, które wieñczy kotwica - symbol
Polski walcz¹cej. Na blokach umieszczono or³a i krzy¿ oraz
napisy: "Bóg-Honor-Ojczyzna" i "Pamiêci ¯o³nierzy AK
Podokrêgu Rzeszów".

W przedsiêwziêciu zwi¹zanym z organizacj¹ i budow¹
pomnika niebagatelny by³ udzia³ wielu przedstawicieli na-
szej Uczelni, o czym z wdziêcznoœci¹ i wzruszeniem powie-
dzia³ przewodnicz¹cy Komitetu Budowy Pomnika - pan
Stanis³aw Boho. Fragment jego wyst¹pienia prezentujemy
poni¿ej.

Wyst¹pienie Przewodnicz¹cego
Komitetu Budowy
Stanis³awa Boho

podczas ods³oniêcia i poœwiêcenia
Pomnika Pamiêci ¯o³nierzy AK

w Rzeszowie
- 11 listopada 2001 r.

Szanowni Goœcie,
Kole¿anki i Koledzy!
W 1939 roku z³e moce z zachodu i wschodu poda³y sobie

rêce, by zniszczyæ na zawsze niepodleg³e Pañstwo Polskie, ja-
kie powsta³o w listopadzie 1918 r. po 123 latach niewoli.

To w³aœnie historyczn¹ datê 11 listopada 1918 r. uzna³
Komitet Budowy Pomnika Armii Krajowej za odpowiedni¹,
by uczciæ j¹ i dokonaæ ods³oniêcia oraz poœwiêcenia w tym
dniu Pomnika, który zosta³ wybudowany z inicjatywy œrodo-
wiska AK-owskiego.

Symbole umieszczone na Pomniku Pamiêci ¯o³nierzy Ar-
mii Krajowej maj¹ wykazaæ i podkreœliæ ci¹g³oœæ zmagañ

Nasz sztandar tka³a ¿ywa moc,
Co œmierci siê nie lêka!
Przez chmurne dnie, przez g³uch¹ noc
Tka³a go duchów rêka.
My jej drgaj¹c¹ snu³y niæ
Z serca, co ¿arem bije...
Ten tylko naród godzien ¿yæ,
Co czuje, ¿e sam ¿yje!

Maria Konopnicka

Œwiêto Niepodleg³oœci
w Rzeszowie

Œwiêto Niepodleg³oœci
w Rzeszowie

Œwiêto Niepodleg³oœci
w Rzeszowie

Œwiêto Niepodleg³oœci
w Rzeszowie

11 listopada 2001 r.

Fot. archiwum

Ods³oniêcie pomnika Pamiêci ¯o³nierzy Armii Krajowej
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Polski o utrzymanie unitarnego chara-
kteru naszego Pañstwa - zawsze katoli-
ckiego, a tak¿e bezprzyk³adn¹ walkê
z wrogami podbitego Narodu.

Tê walkê, oprócz regularnej Armii
Polskiej, jaka przez ca³¹ II wojnê œwia-
tow¹ by³a na zachodzie, podjê³y tak¿e
w Kraju podziemne ugrupowania nie-
podleg³oœciowe, spoœród których Ar-
mia Krajowa by³a najliczniejsza i po-
nios³a najciê¿sze straty.

W³aœnie tym Bohaterom, czêsto bez-
imiennym, nale¿y siê pamiêæ i szacu-
nek. Dlatego Pomnik przekazujemy
spo³eczeñstwu i wam Droga M³odzie¿y,
by czyny Ich nie uleg³y zapomnieniu.

Trudy zwi¹zane z budow¹ Pomnika
mamy za sob¹, a prace dotycz¹ce zago-
spodarowania terenu zostan¹ wykona-
ne w przysz³ym roku. Mamy satysfakcjê,
¿e dzie³o, którego siê podjêliœmy, zo-
sta³o wykonane.

Sta³o siê to jednak nie tylko dziêki
staraniom i œwiadczonym darowiznom
na ten cel cz³onków naszej organizacji.
Wobec tego, ¿e nie mieliœmy wystar-
czaj¹cych œrodków finansowych, zwró-
ciliœmy siê z apelem do spo³eczeñstwa,
instytucji, w³adz pañstwowych i sa-
morz¹dowych o finansowe wsparcie.
Szukaliœmy sponsorów wœród przedsiê-
biorstw budowlano-monta¿owych.

Zosta³a doceniona przez spo³eczeñ-
stwo dzia³alnoœæ Armii Krajowej w cza-
sie II wojny œwiatowej i ten widomy
znak, jakim jest Pomnik, jest dzie³em
wspólnym - nas wszystkich - Polaków.

Oprócz ju¿ wymienionych w wy-
st¹pieniu kolegi Prezesa Zarz¹du Okrê-
gu, w³adz Urzêdu Miasta Rzeszowa
z Panem Prezydentem Andrzejem
Szlacht¹ na czele, które w znacz¹cy
sposób przyczyni³y siê do budowy Po-
mnika, dodaæ jeszcze nale¿y Urz¹d
Marsza³kowski w Rzeszowie, który re-
prezentuje Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego Pan Bogdan Rzoñca,
a Sejmik - Przewodnicz¹cy Pan
Zdzis³aw Banat, Urz¹d Wojewódzki
w Rzeszowie oraz Delegaturê S³u¿by
Ochrony Zabytków w Rzeszowie, któr¹
kieruje Pan Zbigniew Jucha, Dyrekcjê
Pracowni Sztuk Plastycznych w Rzeszo-
wie w osobach Pana Tadeusza Karysia
i Pani Miros³awy Krupy, za bezintere-
sowne zorganizowanie konkursu rzeŸ-
biarskiego na projekt Pomnika AK.
Przez ca³y okres budowy wszyscy wy-
mienieni interesowali siê ¿ywo przebie-
giem prac.

W Komitecie Budowy wystêpowa³y
te¿ i kryzysowe momenty, podnosi³ nas
wtedy na duchu Ks. Biskup Ordynariusz
Kazimierz Górny, wespó³ z ks. Infu-

³atem Józefem Sondejem. Bóg zap³aæ za
to wsparcie duchowe.

Du¿e uznanie nale¿y siê Panu rekto-
rowi Tadeuszowi Markowskiemu, pra-
cownikom Politechniki Rzeszowskiej,
a w szczególnoœci Panu profesorowi
Stanis³awowi Kusiowi, który wspiera³
nas rad¹ w rozwi¹zywaniu problemów
organizacyjnych Komitetu Budowy, jak
te¿ wskazywa³ kierunki pracy nad doku-
mentacj¹ techniczn¹ Pomnika.

Tak wiele wysi³ku w³o¿y³ Pan dr Lu-
cjan Œlêczka, opracowuj¹c bezintere-
sownie czêœæ konstrukcyjn¹ projektu
budowlanego i wykonawczego, do-
tycz¹c¹ posadowienia Pomnika i skom-
plikowanego monta¿u jego grani-
towych bry³.

Jesteœmy te¿ wdziêczni pracowni-
kom Zak³adu Geotechniki i Hydrotech-
niki Politechniki Rzeszowskiej za bez-
interesowne wykonanie ekspertyzy geo-
technicznej o warunkach posadowienia
Pomnika. Ponadto Panu geodecie Ale-
ksandrowi Zaciosowi za wykonane po-
miary pod budowê Pomnika i map geo-
dezyjnych.

Dziêkujemy za bezp³atne, artystycz-
ne wykonanie i wydrukowanie przez
Oficynê Wydawnicz¹ Politechniki za-
proszenia na dzisiejsz¹ uroczystoœæ.

Dziêkujemy tak¿e Panu dr. Grzego-
rzowi Ostaszowi i panu Markowi Czar-
nocie za opracowanie okolicznoœcio-
wej monografii o dzia³alnoœci AK
w Podokrêgu Rzeszów i historii Budo-
wy Pomnika. (fragment wyst¹pienia)

Aktu ods³oniêcia pomnika dokona³
Aleksander Szymañski - prezes Za-
rz¹du Okrêgu Podkarpackiego Œwiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, a po-
œwiêci³ go JE ks. bp Kazimierz Górny.
Po tej ceremonii odby³ siê apel po-
leg³ych, a przyby³e na uroczystoœæ de-
legacje z³o¿y³y w ho³dzie pomordo-
wanym wi¹zanki kwiatów.

Oprócz licznie zgromadzonych
mieszkañców miasta i regionu w uro-
czystoœci uczestniczy³y kompanie ho-
norowe wojska, policji i pañstwowej
stra¿y po¿arnej, które na zakoñczenie
uroczystoœci paradnie przedefilowa³y
pod pomnikiem.

Marta Olejnik

Wœród sk³adaj¹cych kwiaty pod pomnikiem by³a delegacja naszej Uczelni z JM
Rektorem Tadeuszem Markowskim.

Fot. M. Misiakiewicz
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PERSONALIA

PROFESURY UCZELNIANE
Minister Edukacji Narodowej i Sportu mianowa³ z dniem

1 listopada 2001 r. prof. dr. hab. in¿. Henryka Kopeckiego,
kierownika Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, na stanowisko pro-
fesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej.

Prof. dr hab. in¿. Heorhii Loutskii zosta³ mianowany
przez JM Rektora z dniem 1 stycznia 2002 r. na stanowisko
profesora nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej na
czas nieokreœlony w Zak³adzie Systemów Rozproszonych na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

Bronis³aw Œwider

Dokument nr 58/II
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP z dnia 1 grudnia 2001 r.
w sprawie najwa¿niejszych problemów szkolnictwa wy¿szego oraz proponowanych

kierunków dzia³añ zmierzaj¹cych do ich rozwi¹zania

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich (KRASP), odwo³uj¹c siê do treœci przyjêtych
w ostatnich latach uchwa³ Zgromadzenia Plenarnego oraz
swoich wczeœniejszych dokumentów, uznaje za naj-
wa¿niejsze nastêpuj¹ce problemy szkó³ wy¿szych i zwraca
siê do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o pilne podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do ich rozwi¹zania.

I. Utrzymanie przyjêtych rozwi¹zañ
i regulacji prawnych:

1. Realizowanie przyjêtych w ustawie zasad i harmono-
gramu podwy¿ek wynagrodzeñ pracowników uczelni publi-
cznych.

2. Stosowanie opartego na zobiektywizowanych kry-
teriach zadaniowego sposobu rozdzia³u œrodków finanso-
wych pomiêdzy uczelnie publiczne.

3. Okreœlenie w ustawie bud¿etowej na rok 2002 wymiaru
finansowania nauki odpowiadaj¹cego zasadzie przyjêtej dla
bud¿etu szkolnictwa wy¿szego.

II. Nowelizacja prawa dotycz¹cego szkolnictwa
wy¿szego, obejmuj¹ca m.in. nastêpuj¹ce sprawy:

1. Wy³¹czenie uczelni publicznych spod skutków no-
welizacji ustawy o zamówieniach publicznych - ta sprawa
wymaga rozwi¹zania w trybie bardzo pilnym.

2. Uregulowanie statusu doktorantów.
3. Uregulowania dotycz¹ce tworzenia zwi¹zków uczelni

oraz tworzenia przez szko³y wy¿sze filii, wydzia³ów za-
miejscowych i punktów konsultacyjnych.

4. Przyjêcie zasady dopuszczalnoœci dwuetatowoœci
w szko³ach wy¿szych.

5. Zast¹pienie przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia
w szkolnictwie artystycznym, nadawaniem stopni nauko-
wych doktora i doktora habilitowanego sztuki.

6. Przyjêcie nowych regulacji dotycz¹cych czasu trwania
kadencji i liczby kadencji jednoosobowych organów uczelni
publicznych.

KRASP

Ostatnie posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich w g³ównej mierze
poœwiêcone by³o opracowaniu dokumentu wymieniaj¹cego najwa¿niejsze kwestie i dylematy szkolnictwa
wy¿szego oraz proponowane kierunki dzia³añ zmierzaj¹cych do ich rozwi¹zania, celem przedstawienia tez
tego dokumentu Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu do realizacji.

Ze wzglêdu na wagê problemu prezentujemy dwie spoœród podjêtych 1 grudnia 2001 r. uchwa³.

Od Redakcji:
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W pracach legislacyjnych mog³yby byæ wykorzystane
m.in. nastêpuj¹ce projekty ustaw:
� projekt bêd¹cy przedmiotem Oœwiadczenia wspólnego

Ministra Edukacji Narodowej i Prezydium KRASP w spra-
wie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym z 9 sty-
cznia 2000 r.,

� rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie
wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw wniesiony 9 maja
2001 r. (druk sejmowy nr 2877),

� poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie
wy¿szym wniesiony 22 paŸdziernika 1999 r. (druk sejmowy
1544).

III. Podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do ukszta³towania
nowego ³adu systemowego w szkolnictwie wy¿szym,
zak³adaj¹cego istnienie nastêpuj¹cych podmiotów:

� Pañstwowa Komisja Akredytacyjna - zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ ustaw¹.

� Œrodowiskowe komisje akredytacyjne (ewaluacyjne) oraz
Komisja Akredytacyjna KRASP - zgodnie z treœci¹ Regu-
laminu KRASP.

� Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich -
zgodnie z odpowiednimi regulacjami zawartymi w rz¹do-
wym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie
wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw wniesionym 9 maja
2001 r.

� Konferencja Rektorów Uczelni Niepañstwowych - umo-
cowanie analogiczne, z uwzglêdnieniem zakresu dzia³al-
noœci.

� Narodowa Rada Edukacji - zgodnie z formu³¹ okreœlon¹
w uchwale Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 6 maja
2000 r. lub jako organ dzia³aj¹cy przy Prezydencie RP (or-
gan ten powinien odwo³ywaæ siê do zadañ i doœwiadczeñ
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego oraz Rady Konsul-
tacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej dzia³aj¹cej przy
ministrze).

Dokument nr 59/II
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASPz dnia 1 grudnia 2001 r.
w sprawie wy³¹czenia uczelni publicznych

spod skutków nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP), bior¹c pod uwagê dotych-
czasowe doœwiadczenia wynikaj¹ce ze
stosowania przez publiczne szko³y
wy¿sze przepisów ustawy o finansach
publicznych i ustawy o zamówieniach
publicznych, w zwi¹zku z treœci¹ do-

konanych ostatnio nowelizacji ustawy
o zamówieniach publicznych, której
niektóre regulacje nie uwzglêdniaj¹
specyfiki szkó³ wy¿szych, zwraca siê
do Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu o pilne podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do wy³¹czenia uczelni
publicznych spod skutków nowelizacji

tej ustawy, tak aby uczelnie nie by³y
zmuszane do podejmowania dzia³añ
nieracjonalnych ekonomicznie i or-
ganizacyjnie, a tak¿e gro¿¹cych pa-
rali¿em dzia³alnoœci edukacyjnej
i naukowej.

Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki

informuje

1. ZWIÊKSZENIE FINANSOWANIA BADAÑ
NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH:

� ze œrodków pozabud¿etowych, krajowych (zw³aszcza
ze strony przedsiêbiorców) i zagranicznych (zw³asz-

cza przez udzia³ w programach ramowych Unii Europej-
skiej),

� z bud¿etu pañstwa - przez spe³nianie oczekiwañ spo³ecz-
nych, pokazywanie i popularyzowanie wyników oraz ich
u¿ytecznoœci gospodarczej i spo³ecznej.

K O N S P E K T

WYST¥PIENIE PROGRAMOWE MINISTRA NAUKI
Posiedzenie KBN, 20 grudnia 2001 r.
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2. REFORMY INSTYTUCJONALNE W NAUCE -
W CELU LEPSZEGO WYKORZYSTANIA ŒRODKÓW

� nowa ocena i restrukturyzacja niektórych Jednostek Bada-
wczo-Rozwojowych (JBR), zw³aszcza przemys³owych,

� nadanie statusu Pañstwowego Instytutu Badawczego
(PIB) wybranym JBR,

� nowa ocena i restrukturyzacja niektórych placówek PAN.

3. FINANSOWANIE BADAÑ - PRIORYTETY, KONKU-
RENCJA, SELEKCJA, KONCENTRACJA ŒRODKÓW

� okreœlenie priorytetowych kierunków i tematów badaw-
czych w trzech obszarach: "bio", "info" i "techno"; priory-
tet dodatkowy - badania specyficzne, na rzecz szczególnie
wa¿nych potrzeb kraju,

� zwiêkszenie nacisku na jakoœæ badañ, zw³aszcza na wyni-
ki oceny ex post wykonanych projektów i wyników
dzia³alnoœci statutowej jednostek,

� zaostrzenie konkurencji o œrodki bud¿etowe - wzmocnie-
nie konkurencyjnoœci w strumieniach finansowania (oce-
na parametryczna jednostek, audyty w jednostkach, obni-
¿enie "stopnia sukcesu" w konkursach grantów, ostrzejsza
selekcja finansowanych zadañ, w tym SPUB-U, SPUB-M,
SPUB-I*),

� zapewnienie ci¹g³oœci finansowania dzia³alnoœci statuto-
wej najsilniejszym i najefektywniejszym jednostkom na-
ukowym,

� wstrzymanie finansowania jednostek i zespo³ów s³abych
merytorycznie, nie rokuj¹cych szans rozwoju (wa¿niejsze
kryteria: wyczerpuj¹ce siê pola badawcze, rosn¹ca luka
pokoleniowa, brak zapotrzebowania na wyniki prac),

� koncentracja œrodków w wyselekcjonowanych (najefe-
ktywniejszych) jednostkach i zespo³ach naukowych szkó³
wy¿szych, silniejszy nadzór nad w³aœciwym wykorzysta-
niem przez szko³y wy¿sze i JBR œrodków przeznaczonych
na naukê,

� koncentracja œrodków na projektach badawczych i celo-
wych, zw³aszcza zamawianych, o znacz¹cych wymiarach
rzeczowych i finansowych, odpowiadaj¹cych prioryteto-
wym celom i kierunkom badañ,

� wykorzystanie mo¿liwoœci og³aszania konkursów proje-
któw badawczych zamawianych z warunkami uczestnic-
twa dotycz¹cymi w szczególnoœci wspó³pracy z partnera-
mi krajowymi lub zagranicznymi,

� koncentracja œrodków na projektach celowych i celowych
zamawianych - w tych obszarach badañ (zw³aszcza tech-
nicznych), których znacz¹ca czêœæ powinna obejmowaæ
prace rozwojowe i wdro¿enia,

� objêcie szczególnym wsparciem projektów zg³aszanych
i realizowanych przez konsorcja jednostek naukowych
i przedsiêbiorców,

� finansowanie interdyscyplinarnych projektów zoriento-
wanych na osi¹gniêcie okreœlonych celów praktycznych -

przez zespo³y interdyscyplinarne, z wyodrêbnionych œrod-
ków,

� zwiêkszenie nacisku na rozwój badañ humanistycznych
i spo³ecznych w szko³ach wy¿szych.

4. FINANSOWANIE BADAÑ - PODZIA£ ŒRODKÓW
BUD¯ETU NAUKI POMIÊDZY STRUMIENIE

FINANSOWANIA I POMIÊDZY ZESPO£Y KOMITETU

� podporz¹dkowanie "podzia³u pierwotnego" priorytetom
tematycznym (obszarowym),

� problemy do rozwa¿enia: podzia³ pierwotny œrodków po-
miêdzy "piony" nauki oraz na finansowanie jednostek
wspólnych - miêdzyuczelnianych, miêdzywydzia³owych,
miêdzyinstytutowych, miêdzynarodowych, a tak¿e jedno-
stek wirtualnych ("instytutów bez œcian").

5. PRZEKAZYWANIE ŒRODKÓW
NA ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE

PRZEZ WYBRANE PODMIOTY:

� konkursów projektów badawczych,
� konkursów projektów celowych,
� zadañ z zakresu dzia³alnoœci wspomagaj¹cej badania.

6. WSPÓ£PRACA Z GOSPODARK¥
(INNOWACYJNA FUNKCJA NAUKI)

� badania na rzecz gospodarki, projekty celowe, programy
wieloletnie,

� promocja nauki i jej wyników w œrodowisku przedsiêbior-
ców,

� instrumenty prawne - ekonomiczne i finansowe obni-
¿aj¹ce koszty i ryzyko przedsiêwziêæ innowacyjnych
opartych na wynikach badañ,

� wybrane konkretne propozycje:
� powo³anie wyspecjalizowanego Funduszu (np. w Ban-

ku Gospodarstwa Krajowego, BGK) zarz¹dzaj¹cego
inwestycjami w przedsiêwziêcia obejmuj¹ce prace ba-
dawczo-rozwojowe (B+R),

� zaktywizowanie/modyfikacja istniej¹cego instrumen-
tu gwarancji kredytowych na przedsiêwziêcia/inwesty-
cje obejmuj¹ce B+R,

� u³atwienia w tworzeniu i dzia³aniu konsorcjów z³o¿o-
nych z jednostek naukowych i przedsiêbiorstw, utwo-
rzonych dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ inno-
wacyjnych,

� u³atwienia w tworzeniu i dzia³aniu parków technologi-
cznych (promocja startu ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw innowacyjnych),

� u³atwienia w tworzeniu i dzia³aniu instytucji "pomo-
stowych", poœrednicz¹cych w kontaktach pomiêdzy
sfer¹ nauki i gospodarki,

* SPUB - Specjalne Projekty i Urz¹dzenia Badawcze: U - Uczelniane, M - Miêdzynarodowe, I - inwestycyjne.
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� rozwój systemu projektów celowych œciœlej powi¹za-
nych z potrzebami rynku i przedsiêbiorstw pod-
nosz¹cych swoj¹ konkurencyjnoœæ.

Zmiany w systemie podatków od osób prawnych:
� wprowadzenie odpisu od podstawy opodatkowania

w wysokoœci 150% kosztów poniesionych na prace
B+R (dotychczas mo¿na odpisaæ 100%),

� skrócenie okresu amortyzacji aparatury naukowej,
� czasowe (np. na okres 10 lat) zwolnienie od podatku

dochodów spó³ek, przedsiêbiorstw pañstwowych
i spó³dzielni, których celem jest dzia³alnoœæ B+R
(w zakresie tej dzia³alnoœci),

� przywrócenie ulg inwestycyjnych - dotycz¹cych in-
westycji, których celem jest wykorzystanie wyników
prac B+R.

7. WSPÓ£PRACA Z EDUKACJ¥
(EDUKACYJNA FUNKCJA NAUKI)

� rozwój badañ w szko³ach wy¿szych,
� wprowadzanie nowych kierunków studiów (opracowanie

programów, przygotowanie zaplecza badawczego),
� rozwijanie specjalizacji naukowej uczelni,
� preferencje dla projektów wykonywanych wspólnie przez

szko³y wy¿sze i przedsiêbiorców.

8. LEGISLACJA

� skompletowanie aktów wykonawczych do ustawy o KBN
i JBR, w tym opublikowanie rozporz¹dzenia w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania œrodków fi-
nansowych ustalanych w bud¿ecie pañstwa na naukê,

� za³o¿enia legislacyjne ewolucji "systemu KBN" w okresie
IV kadencji Komitetu,

� legislacja "proinnowacyjna",
� regulacje dotycz¹ce GMO (genetycznie modyfikowanych

organizmów), akty wykonawcze do ustawy (poprawiaj¹ce
jej b³êdy), nowelizacja tej ustawy,

� nowelizacja ustawy o ochronie zwierz¹t, akty wykonaw-
cze do tej ustawy,

� sprawy innych aktów prawnych wi¹¿¹cych siê z prowa-
dzeniem badañ, w tym dotycz¹cych praw w³asnoœci inte-
lektualnej, rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego,
u³atwieñ w podejmowaniu przedsiêwziêæ innowacyjnych
przez przedsiêbiorców itd.

9. KSZTA£CENIE KADR NAUKOWYCH - PROBLEM
LUKI POKOLENIOWEJ

� granty promotorskie,
� miêdzynarodowe sieci studiów doktoranckich,
� promocja m³odych kierowników grantów,
� granty dla wyró¿niaj¹cych siê uczonych powracaj¹cych

z zagranicy.

10. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

� programy ramowe Unii Europejskiej: zwiêkszenie uczest-
nictwa w 5. PR, negocjacje warunków przyst¹pienia do
6. PR,

� wspó³praca bilateralna - nowe instrumenty, system "bila-
teralnych" konkursów projektów badawczych, pilotowe
konkursy projektów polsko-niemieckich,

� miêdzynarodowe sieci naukowe,
� miêdzynarodowe sieci centrów doskona³oœci,
� miêdzynarodowe sieci studiów doktoranckich.

11. ROZBUDOWA INFRASTRUKTUR NAUKI

� inwestycje budowlane i aparaturowe, laboratoria œrodowi-
skowe i miêdzynarodowe,

� zasoby i udostêpnianie informacji naukowej i naukowo-te-
chnicznej,

� infrastruktura informacyjna i informatyczna nauki,
� informatyzacja nauki.

12. ETYKA W NAUCE

� redukcja i unikanie konfliktu interesów przy ocenach i re-
cenzjach naukowych, zw³aszcza w systemie "peer re-
view", w tym w systemie finansowania badañ,

� wymogi etyczne przy wspó³pracy ludzi nauki z przedsiê-
biorstwami, przy promocji produktów, w tym farmaceuty-
cznych,

� etyka prowadzenia badañ, problemy plagiatów, rzetelno-
œci prowadzenia eksperymentów, zbierania danych, przy-
gotowywania wniosków i hipotez.

13. PROMOCJA NAUKI, JEJ ROLI SPO£ECZNEJ,
GOSPODARCZEJ I CYWILIZACYJNEJ

- DLA ROZWOJU KRAJU

� przekonanie klasy politycznej do nauki, jej funkcji i zna-
czenia,

� osi¹gniêcie spo³ecznego rozumienia nauki oraz poparcia
dla jej funkcji spo³ecznych i gospodarczych,

� wzmocnienie wiary œrodowisk naukowych, ¿e mo¿liwe
jest osi¹gniêcie sukcesów badawczych i praktycznych -
w istniej¹cych warunkach,

� znacz¹ce rozwiniêcie wspó³pracy ze œrodkami masowego
przekazu z naciskiem na promocjê najnowszych i najcie-
kawszych w odbiorze spo³ecznym badañ - aktywne poszu-
kiwanie i zbieranie informacji, przygotowywanie jej
w formie odpowiedniej dla mediów, promowanie wyró¿-
niaj¹cych siê ludzi nauki oraz zespo³ów i oœrodków na-
ukowych, organizowanie regularnych, comiesiêcznych
konferencji prasowych (z ka¿dorazow¹ prezentacj¹ wy-
branego projektu, osoby lub instytucji).

Minister Nauki
Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych

prof. dr hab. in¿. Micha³ Kleiber
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PROPOZYCJE ROZWI¥ZAÑ
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH WSPIERAJ¥CYCH

POWI¥ZANIA NAUKI Z GOSPODARK¥
(Opracowane przez Departament Ekonomiczny KBN)

Efektywnoœæ systemu innowacji uz-
naje siê dziœ za kluczow¹ determinantê
konkurencyjnoœci krajów i regionów.
Pobudzanie innowacji sta³o siê polity-
cznym priorytetem dla wszystkich
pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, a o wadze tego zagadnienia
œwiadczy Zielona Ksiêga Innowacji
(1995) oraz Plan Dzia³ania Innowacyj-
nego (Innovation Action Plan, 1996)
Komisji Europejskiej. W ostatnich kil-
ku latach za poœrednictwem Unii Euro-
pejskiej kraje cz³onkowskie wprowa-
dzi³y wiele instrumentów i programów
innowacyjnych. Ich g³ównymi celami
by³o: pobudzanie kultury innowacji,
ustalenie prawnych i finansowych ram
sprzyjaj¹cych innowacjom oraz zbli¿e-
nie badañ naukowych do dzia³alnoœci
innowacyjnej prowadzonej w przedsiê-
biorstwach przemys³owych i us³ugo-
wych.

Jak stwierdza raport UE Innovation
policy in six applicant countries: the
challenges (Dyrekcja Przedsiêbiorstw
Komisji Europejskiej, 2001), w pier-
wszej dekadzie XXI wieku wzrost go-
spodarczy w krajach przedakcesyjnych
Europy Œrodkowo-Wschodniej nie bê-
dzie móg³ byæ podtrzymywany tymi sa-
mymi œrodkami, co w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych. Zarówno d³ugofalowe sce-
nariusze makroekonomiczne, jak i tren-
dy produktywnoœci pracy wskazuj¹, ¿e
spójnoœæ powiêkszonej Unii Europej-
skiej bêdzie zale¿eæ od umiejêtnoœci
gospodarek nowych pañstw cz³onko-
wskich utrzymania wysokiej stopy
wzrostu gospodarczego. Jak dot¹d do-
minuj¹cym typem polityki w krajach
omawianego regionu by³a polityka
transformacji, obejmuj¹ca prywatyza-
cjê, liberalizacjê cen i handlu zagrani-
cznego, reformy prawa i systemu ban-
kowego, restrukturyzacjê przedsiê-
biorstw. Polityka ta by³a kluczowa dla
zbudowania gospodarki rynkowej i na
wiele lat zapewni³a Polsce wzrost go-
spodarczy. Jednak przeprowadzone re-

formy nie s¹ wystarczaj¹ce i obecnie
podniesienie spadaj¹cej w ostatnich la-
tach stopy wzrostu zale¿y przede wszy-
stkim od wprowadzenia mechanizmów
polityki innowacyjnej.

Niekwestionowanym celem jest
obecnie przyspieszenie rozwoju pol-
skiej gospodarki, opartego na nowych
technologiach i lepszym wykorzystaniu
potencja³u innowacyjnego polskiej na-
uki. Osi¹gniêcie tego celu wymaga
opracowania i realizacji programu poli-
tyki innowacyjnej obejmuj¹cego nie-
mal wszystkie sektory aktywnoœci
pañstwa i gospodarki: jednostki nauko-
we (szko³y wy¿sze, IBR, PAN), przed-
siêbiorstwa oraz instytucje rz¹dowe
i pozarz¹dowe zwi¹zane ze sfer¹ nauki.
Przedstawione poni¿ej propozycje roz-
wi¹zañ ekonomiczno-finansowych,
stanowiæ mog¹ tylko dope³nienie takie-
go programu w obszarze polityki sekto-
rowej.

Rozwi¹zania systemowe
1. Powo³anie Funduszu zarz¹dza-

j¹cego kredytami przeznaczonymi na
wsparcie badañ naukowych i rozwojo-
wych prowadzonych przez przedsiê-
biorstwa wspólnie z jednostkami na-
ukowymi, np. w Banku Gospodarstwa
Krajowego. W obecnej sytuacji banki
nie maj¹ wyspecjalizowanych kadr
mog¹cych oceniaæ ryzyko finansowa-
nia inwestycji w sferze nauki. Inwesty-
cje takie nios¹ ze sob¹ du¿e ryzyko,
a jednoczeœnie ró¿ni¹ siê w istotny spo-
sób od typowych inwestycji finansowa-
nych przez banki. Powo³anie Funduszu
udzielaj¹cego tych kredytów pozwo-
li³oby równie¿ na œciœlejsz¹ kontrolê
nad projektem na etapie jego finanso-
wania. Powo³anie takiego Funduszu
w ramach Banku Gospodarstwa Krajo-
wego ograniczy³oby w istotny sposób
koszty tworzenia tej struktury. Mo¿na
rozwa¿yæ dwa warianty zasad obo-
wi¹zuj¹cych przy udzielaniu kredytów:

� kredyty mia³yby oprocentowanie ko-
mercyjne; w tym przypadku g³ówn¹
zalet¹ takiego rozwi¹zania by³oby
uproszczenie procedur i ³atwiejszy
dostêp do kredytów,

� udzielane kredyty mia³yby oprocen-
towanie ni¿sze od komercyjnego;
rozwi¹zanie takie by³oby dro¿sze,
ale efektywniejsze z punktu widze-
nia celu dzia³ania Funduszu.
Kapita³ za³o¿ycielski Funduszu po-

chodzi³by z bud¿etu pañstwa, w przy-
padku drugiego rozwi¹zania konieczne
by³oby coroczne dofinansowanie Fun-
duszu, ewentualnie wprowadzenie obo-
wi¹zku wp³at od beneficjantów Fun-
duszu w zakresie czêœci ich dochodów
ze sprzeda¿y praw autorskich i praw po-
krewnych, osi¹ganych w wyniku dzia-
³alnoœci kredytowanej przez Fundusz.
Powinno siê natomiast unikaæ zezwole-
nia na samodzieln¹ dzia³alnoœæ Fundu-
szu na rynkach finansowych, z uwagi
na dotychczasowe nie najlepsze do-
œwiadczenia z innymi funduszami.

2. Gwarancje kredytowe udzielane
przez pañstwo w zwi¹zku z inwestycja-
mi w sektorze B+R. Mo¿liwoœæ udzie-
lania takich gwarancji istnieje ju¿
zgodnie z ustaw¹ o porêczeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb Pañ-
stwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz.U. Nr 79, poz. 484 z 1997 r.). Art. 7
ust. 1 tej ustawy precyzuje, ¿e "porêcze-
nia lub gwarancje mog¹ byæ udzielane
pod warunkiem przeznaczenia objêtego
nimi kredytu na finansowanie przedsiê-
wziêæ inwestycyjnych zapewniaj¹cych
[...] wdra¿anie nowych rozwi¹zañ tech-
nicznych lub technologicznych bê-
d¹cych wynikiem badañ naukowych
lub prac badawczo-rozwojowych". Mi-
mo istnienia odpowiednich ram praw-
nych rozwi¹zanie to nie by³o dotych-
czas stosowane.

3. Inicjowanie tworzenia konsor-
cjów skupiaj¹cych przedstawicieli jed-
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nostek naukowych, przedsiêbiorstw
oraz przedstawicieli samorz¹du, które
mog³yby efektywniej gospodarowaæ
œrodkami finansowymi pochodz¹cymi
z ró¿nych Ÿróde³, a tak¿e ubiegaæ siê
o dofinansowanie z funduszy pomo-
cowych Unii Europejskiej. Obecnie
w wyniku braku koordynacji pomiêdzy
ró¿nymi oœrodkami naukowymi, jedno-
stkami wdra¿aj¹cymi i instytucjami pu-
blicznymi, niewielkie œrodki prze-
znaczane na naukê ulegaj¹ rozprosze-
niu. Koszt tworzenia tego typu konsor-
cjów by³by stosunkowo niewielki
(podmioty wchodz¹ce w jego sk³ad
mog³yby delegowaæ do jego obs³ugi
w³asnych pracowników), efektywnoœæ
zaœ w staraniach o œrodki finansowe
z ró¿nych Ÿróde³ oraz ich wykorzysta-
nie w poszczególnych projektach by-
³aby znacznie wy¿sza. Powstanie ta-
kich konsorcjów jest w³aœciwie konie-
czne w staraniach o uzyskanie œrodków
z funduszy strukturalnych UE.

4. Wspieranie tworzenia parków te-
chnologicznych, u³atwiaj¹cych start
ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom
wykorzystuj¹cym wyniki prac badaw-
czo-rozwojowych. Tworzenie parków
zapewni zwiêkszenie efektywnoœci wy-
korzystania wyników prac badawczych
i rozwojowych na potrzeby praktyki
gospodarczej i spo³ecznej. Do powsta-
nia parku niezbêdne jest wsparcie w po-
staci subwencji ze œrodków publicz-
nych, które z regu³y musi trwaæ przez
kilka lat, a¿ do czasu osiedlenia siê
w parku odpowiedniej liczby firm inno-
wacyjnych i obs³ugowych. Wsparcie
powinno byæ kierowane g³ównie na
tworzenie odpowiedniej infrastruktury,
w tym inwestycji budowlanych, wypo-
sa¿enia w sprzêt informatyczny i nowo-
czesne œrodki ³¹cznoœci. Za³o¿ycielami
parków powinny byæ samorz¹dy lokal-
ne oraz jednostki naukowe (w szczegól-
noœci szko³y wy¿sze).

5. Tworzenie oraz wsparcie ist-
niej¹cych instytucji pomostowych,
u³atwiaj¹cych kontakt pomiêdzy jedno-
stkami ze sfery nauki a przemys³em, np.
w postaci regionalnych centrów inno-
wacji i transferu technologii. Zadaniem
tego rodzaju instytucji by³aby pomoc

dla przedsiêbiorstw w realizacji in-
nowacyjnych projektów technologicz-
nych oraz w transferze do przemys³u
nowoczesnych technologii. Zadania te
mog³yby byæ realizowane poprzez
szkolenia, doradztwo i pomoc tech-
niczn¹. W przypadku tworzenia tego
typu instytucji konieczne by³oby
wsparcie finansowe na utworzenie
i funkcjonowanie centrów, a tak¿e na
szkolenia specjalistyczne dla perso-
nelu.

6. W zakresie dzia³alnoœci KBN je-
szcze œciœlejsze zwi¹zanie systemu pro-
jektów celowych z potrzebami rynku
(m.in. monitorowanie implementacji
wyników projektów w dzia³alnoœci ko-
mercyjnej), mo¿liwoœæ wprowadzenia
preferencji regionalnych (np. obszary
dotkniête strukturalnym bezrobociem),
ga³êziowych (np. dla firm z dziedziny
high-tech) lub dla ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw.

Instrumenty finansowe

Ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych

1. W zakresie kosztów uzyskania
przychodów w art. 15 proponuje siê
wprowadziæ zapis, ¿e koszty poniesio-
ne na prace badawczo-rozwojowe odpi-
suje siê w wysokoœci 150% tych
kosztów.

2. W art. 16 ust. 1 pkt 48, którego
treœæ nie zezwala na zaliczenie do ko-
sztów uzyskania przychodów odpisów
z tytu³u zu¿ycia œrodków trwa³ych (...)
od tej czêœci ich wartoœci, która odpo-
wiada poniesionym wydatkom (...)
zwróconym podatnikowi w jakiejkol-
wiek formie, nale¿y dodaæ zapis, ¿e
przepis nie dotyczy odpisów zwi¹za-
nych z pracami badawczo-rozwojowy-
mi.

3. Przyspieszenie amortyzacji apa-
ratury naukowo-badawczej: w art. 16i
ust. 2 pkt 3 wspó³czynnik 2,0 zamieniæ
na wspó³czynnik 3,0.

4. Czasowe, np. na okres 10 lat,
zwolnienie od podatku dochodów spó-
³ek, przedsiêbiorstw pañstwowych

i spó³dzielni, których celem sta-
tutowym jest dzia³alnoœæ naukowa, na-
ukowo-techniczna (skreœlenie w art. 17
ust. 1 pkt 4 s³ów "z zastrze¿eniem ust.
1c pkt 1"). W przypadku spó³ek, o któ-
rych mowa w art. 74 ustawy o jedno-
stkach badawczo-rozwojowych,
zwolnienie powinno pozostaæ bezter-
minowe.

5. Zmniejszenie wysokoœci podatku
z tytu³u uzyskanych przychodów
z praw autorskich lub praw pokrew-
nych, w tym równie¿ ze sprzeda¿y tych
praw, za u¿ytkowanie lub prawo do
u¿ytkowania urz¹dzenia naukowego,
za know-how z 20% do 10% (art. 21
ust. 1 pkt 1).

6. Przywrócenie ulg inwestycyjnych
w zakresie prac badawczo-rozwojo-
wych (zakup i monta¿ aparatury nauko-
wo-badawczej, zakup, budowa lub
rozbudowa budynków, zakup praw
maj¹tkowych uznawanych za wartoœci
niematerialne i prawne).

Ustawa
o podatku dochodowym

od osób prawnych
oraz ustawa o podatku

dochodowym
od osób fizycznych

Kwota odliczeñ darowizn na cele
naukowe i naukowo-techniczne powin-
na wzrosn¹æ z 15% do 20%.

Nale¿y dodaæ, ¿e wiêkszoœæ wymie-
nionych rozwi¹zañ podatkowych by³a
lub jest stosowana w krajach Unii Euro-
pejskiej i OECD. Dotychczasowa oce-
na efektywnoœci tych rozwi¹zañ nie jest
jednoznaczna. Generalnie efektywnoœæ
jest wy¿sza w przypadkach, gdy dany
kraj realizuje kompleksow¹ politykê
w dziedzinie innowacyjnoœci i instru-
menty podatkowe s¹ tylko jednym z jej
elementów.

Skumulowana wartoœæ pomocy wy-
nikaj¹ca z przedstawionych rozwi¹zañ
systemowych oraz podatkowych nie
mo¿e przekroczyæ limitów wyni-
kaj¹cych z ustawy o pomocy publicz-
nej.

Warszawa, 20 grudnia 2001 r.
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W dniu 4 grudnia 2001 r. zainaugu-
rowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ Studenckie
Ko³o Naukowe eM@rketingu, powiê-
kszaj¹c tym samym do szeœciu liczbê
organizacji tworz¹cych akademicki
ruch naukowy na Wydziale Zarz¹dza-
nia i Marketingu. Spotkanie inicjuj¹ce
pracê Ko³a sk³ada³o siê z dwóch czêœci.
W pierwszej z nich odby³ siê wyk³ad
inauguracyjny wyg³oszony przez opie-
kuna naukowego nt. Wykorzystywanie
sieci komputerowej Internet do kreowa-

nia wizerunku firmy oraz marki produ-
ktu. Tê multimedialn¹ prezentacjê
obejrza³a blisko 70-osobowa grupa stu-
dentów oraz zaproszeni goœcie, w tym
m.in. w³adze Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu oraz pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni Katedry Marketingu.
To w³aœnie w tej jednostce bêdzie fun-
kcjonowaæ nowo powsta³e Ko³o. Druga
czêœæ spotkania poœwiêcona zosta³a
sprawom organizacyjnym - wybrano
w³adze, ustalono terminy spotkañ oraz

zatwierdzono plan pracy na rok akade-
micki 2001/2002. W przerwie odby³a
siê prezentacja nowej pracowni kompu-
terowej Katedry Marketingu, a póŸniej
nast¹pi³o jej uroczyste oddanie do dys-
pozycji Ko³a.

Pracami Studenckiego Ko³a Nauko-
wego eM@rketingu bêdzie kierowa³
trzyosobowy zarz¹d, który utworzyli:
Marcin Kandefer - pe³ni¹cy funkcjê
prezesa (IV ZD), Joanna Wia¿ewicz
(IV ZD) oraz Iwona Fal (III ZD). Przy-
jêty plan dzia³añ do zrealizowania
zak³ada w bie¿¹cym roku akademickim
m.in.:
� udzia³ w seminariach oraz konferen-

cjach akademickiego ruchu nauko-
wego,

� przygotowanie zawartoœci oraz
zarz¹dzanie treœci¹ strony interneto-
wej Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu,

� opracowanie znaku graficznego Ko³a
wraz z charakterystyczn¹ dla niego
fraz¹ melodyczn¹ (tzw. jinglem),

� wspó³pracê z ko³ami naukowymi
z innych oœrodków akademickich,

� organizowanie prelekcji bran¿owych
nt. ró¿nych aspektów prowadzenia
dzia³añ marketingowych w sieci In-
ternet,

� publikacjê referatów w zeszycie
"Prace Kó³ Naukowych Politechniki
Rzeszowskiej w roku akademickim
2000/2001",

� zorganizowanie na wiosnê 2002 r.
"II Integracyjnego Spotkania Studen-
ckich Kó³ Naukowych Politechniki
Rzeszowskiej",

� rozpoczêcie przygotowañ do realiza-
cji procesu badawczego.
Pierwszym wspólnym przedsiêw-

ziêciem cz³onków Ko³a by³o "Spotka-
nie op³atkowe". Mo¿liwoœæ z³o¿enia

Nowy rok, nowe wyzwania,
nowe Ko³o Naukowe ...

Nowy rok, nowe wyzwania,
nowe Ko³o Naukowe ...

"Sieæ Internet w chwili obecnej jest

w stanie wp³ywaæ na przysz³oœæ marketingu

w tak du¿ym stopniu jak - a byæ mo¿e

nawet wiêkszym ni¿ - jakikolwiek znany

dotychczas œrodek przekazu..."
Robert L. Wehling

Senior Vice President Procter & Gamble

Uroczystoœæ otwarcia pracowni komputerowej Katedry Marketigu. Od lewej
stoj¹: prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk (kierownik Katedry Marketingu), dr hab.
in¿. W³adys³aw Filar, prof. PRz (dziekan WZiM), dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof.
PRz (prorekor ds. nauczania)

Fot. B. Indycki
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sobie ¿yczeñ, œpiew kolêd w blasku
œwiec oraz przy dŸwiêkach gitary by³y
znakomit¹ okazj¹ do zintegrowania kil-
kudziesiêcioosobowej grupy studen-
tów.

Przedstawiona lista planowanych
przedsiêwziêæ jest doœæ obszerna. Jed-
nak jak zapewniaj¹ osoby tworz¹ce
zarz¹d, studenci do³o¿¹ wszelkich sta-
rañ, aby zrealizowaæ wszystkie posta-
wione sobie za cel dzia³ania. Cz³on-
kowie-za³o¿yciele Ko³a to w du¿ej mie-
rze studenci posiadaj¹cy spore doœwia-
dczenie w prowadzeniu ró¿norodnych
prac na rzecz akademickiego ruchu na-
ukowego Politechniki Rzeszowskiej.
Mia³em okazjê z nimi wspó³pracowaæ
jeszcze w czasie moich studiów w jed-
nym z kó³ naukowych. Przez dwa lata
uda³o nam siê zrealizowaæ wiele ambit-
nych i ciekawych przedsiêwziêæ nauko-
wych, spo³ecznych, a nawet arty-
stycznych. Nieliczne przyk³ady to:
konferencja w Lesku, zajêcie III miejs-
ca w konkursie na opracowanie interne-
towej kampanii reklamowej zorga-
nizowanego podczas Sympozjum
Uczelni Ekonomicznych i Technicz-
nych w Bia³ymstoku (GP, Nr 87, ma-
rzec 2001, s. 16-17) oraz Spotkanie
Integracyjne Studenckich Kó³ Nauko-
wych Politechniki Rzeszowskiej, które
odby³o siê w kwietniu ubieg³ego roku
w Klubie Studenckim "Plus" (GP, Nr
89-90, maj-czerwiec 2001, s. 23-24).

Zaanga¿owanie oraz kreatywnoœæ
studentów zosta³y docenione, czego
wyrazem by³o m.in. przyznanie
ubieg³orocznych nagród JM Rektora
Politechniki Rzeszowskiej.

Cz³onkowie Ko³a w swoich pracach
bêd¹ siê koncentrowali m.in. na nastê-
puj¹cych zagadnieniach:
� podstawowe zasady tworzenia stron

WWW (generowanie i przep³yw in-
formacji w serwisach, jêzyki opisu
stron, cookies, design, zarz¹dzanie
zawartoœci¹, wymogi strukturalne
itd.),

� podstawy oceny dzia³añ przedsiêbio-
rstwa oraz realizacja badañ marketin-
gowych w sieci,

� prowadzenie dzia³añ promocyjnych
w ogólnoœwiatowej sieci komputero-
wej (formy reklamy internetowej,
planowanie kampanii, targetowanie
reklam, wykorzystywanie systemów
adserwerowych, pomiar skuteczno-
œci oraz efektywnoœci, public rela-
tions w Internecie, marketing wiruso-
wy itd.),

� kreowanie wizerunku marki produ-
ktu (przedsiêbiorstwa) w sieci oraz
zarz¹dzanie mark¹ (cyberbranding),

� poczta elektroniczna w zastosowa-
niach biznesowych (formy komuni-

kacji, grupy dyskusyjne, listy dysku-
syjne, newsletters, profilowanie, re-
klama w publikacjach e-mailowych),

� wykorzystanie Internetu jako dodat-
kowego kana³u dystrybucji,

� rynek internetowy w Polsce (jego
rozmiar, dynamika, bariery wzrostu,
prognozy na przysz³oœæ),

� gospodarka elektroniczna w Polsce
(ewolucja rynku, gospodarka elektro-
niczna w ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstwach, bankowoœæ elektronicz-
na, przedsiêbiorstwa wirtualne itp.).
Dynamiczny rozwój eBiznesu

wskazuje na to, ¿e spoœród wszystkich
podobnych form dzia³alnoœci na naszej
Uczelni, Studenckie Ko³o Naukowe
eM@rketingu jest organizacj¹, która
wkroczy³a w najszybciej zmieniaj¹cy
siê obszar naszego otoczenia. Jak
twierdz¹ specjaliœci - rok "normalnej"
rzeczywistoœci to siedem lat w "cyber-
przestrzeni". Zawarty w nazwie Ko³a
"em@rketing" oznacza, ¿e w naszych
pracach bêdziemy zastanawiaæ siê prze-
de wszystkim nad skutecznym wyko-
rzystywaniem Internetu w dzia³aniach
marketingowych polskich przedsiê-
biorstw.

Inicjatywa powo³ania Ko³a mog³a
zostaæ zrealizowana dziêki ¿yczliwoœci
oraz wsparciu wielu osób, w szczegól-
noœci: dr. hab. in¿. W³adys³awa Filara
prof. PRz (dziekana WZiM), dr. Grze-
gorza Ostasza (prodziekana WZiM),
prof. dr. hab. in¿. Jana Adamczyka (kie-
rownika Katedry Marketingu), dr. hab.
in¿. Jerzego Potenckiego, prof. PRz
(prorektora ds. nauczania) oraz prof. dr.
hab. in¿. Wladimira Lubimowa (pe³no-
mocnika Rektora ds. kó³ naukowych).
To w³aœnie za tê pomoc, w imieniu
wszystkich cz³onków Studenckiego
Ko³a Naukowego eM@rketingu, pra-
gnê podziêkowaæ, prosz¹c jednoczeœ-
nie o wspieranie nas w dalszych
dzia³aniach.

Marcin Gêbarowski
Opiekun naukowy

Studenckiego Ko³a
Naukowego eM@rketingu

Cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego eM@rketingu wraz z opiekunem na-
ukowym.

Fot. B. Indycki

Wszystkim zainteresowanym oraz pozosta³ym organizacjom aka-
demickim chc¹cym nawi¹zaæ z nami wspó³pracê podajemy adres naszej
poczty elektronicznej: emarket@prz.rzeszow.pl.
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na najlepsz¹ pracê dyplomow¹

Organizowany od kilku lat przez
Zarz¹d Oddzia³u Stowarzyszenia Ele-
ktryków Polskich (SEP) w Rzeszowie
oraz Ko³o SEP Politechniki Rzeszo-
wskiej konkurs na najlepsz¹ pracê dyp-
lomow¹ wykonan¹ przez studentów
Wydzia³u 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 elektry-
ków z cz³onkami jury, którymi s¹
przedstawiciele Uczelni i zak³adów
przemys³owych naszego regionu. Fina³
konkursu organizowanego w roku
ubieg³ym odby³ siê w dniu 23 listopada
2001 r.

Jury KONKURSU, któremu prze-
wodniczy³ prezes ZO SEP w Rzeszo-
wie mgr in¿. Adam Szalwa, nagrodzi³o
nagrodami pieniê¿nymi i dyplomami
nastêpuj¹ce prace:
I nagroda
� mgr in¿. Marek Nizio³ i mgr in¿.

Rafa³ Szkudlarek - Modelowanie
z³o¿onych powierzchni NURBS w
zaawansowanych pakietach grafi-
cznych

Konsultantem pracy by³ mgr in¿.
Micha³ Knott.

II nagroda
� in¿. Janusz Biel i in¿. Marek Du-

lias - Uk³ad sterowania i wizualiza-
cji pracy za³adowni¹ mokrego po-
pio³u "Pióry" w elektrowni im.
T. Koœciuszki S.A. w Po³añcu
Konsultantem pracy by³ prof. dr
hab. in¿. Leszek Trybus.

III nagroda
� mgr in¿. Roman Starzak - Omija-

nie przeszkód przez robot mobilny
z kamer¹ pok³adow¹
Konsultantem pracy by³ dr hab. in¿.
Marian Wysocki, prof. PRz.

Wyró¿nienia otrzymali:
� mgr in¿. Robert Homa - Oracle

8i/Linux - konfiguracja i instalacja
Konsultantem pracy by³ dr in¿. Ka-
zimierz Lal.

� mgr in¿. Krzysztof Kalawski - Mi-
kroprocesorowy system bezprzewo-
dowego sterowania agregatem
ss¹cym z silnikiem indukcyjnym
Konsultantem pracy by³ dr hab. in¿.
W³odzimierz Kalita, prof. PRz.

� mgr in¿. Jaros³aw Kêdzierski -
Wykorzystanie sztucznych sieci neu-
ronowych w medycynie
Konsultantem pracy by³a dr in¿.
Ewa Dziuban.

� mgr in¿. Tomasz Krz¹stek - Kom-
puterowa diagnostyka akumulato-
rów
Konsultantem pracy by³ dr in¿. Ro-
man Tabisz.

� mgr in¿. Artur Makowiec - Staty-
styczna analiza notowañ gie³do-
wych
Konsultantem pracy by³ dr hab. in¿.
Marian Wysocki, prof. PRz.

� mgr in¿. Tomasz Mroczek - Iden-
tyfikacja szkieletowego modelu
obiektu 3D na podstawie danych
uzyskanych z laserowego urz¹dze-
nia skanujacego
Konsultantem pracy by³ dr in¿ Ry-
szard Leniowski.

� mgr in¿. S³awomir Stanek - Karta
testowa do komputerów klasy PC
Konsultantem pracy by³ dr hab. in¿.
W³odzimierz Kalita, prof. PRz.

Gratulujemy Laureatom.

Ryszard Schab

Konkurs SEP

Studencki ruch naukowy
w Politechnice Rzeszowskiej

Studencki ruch naukowy
w Politechnice Rzeszowskiej

Mam przyjemnoœæ zaprezentowaæ osi¹gniêcia
kó³ naukowych Politechniki Rzeszowskiej w 2001 r.
Poprzez ró¿norodnoœæ tematyki realizowanych
prac, ruch naukowy stanowi ciekaw¹ ofertê dzia-

³anoœci dla studentów. Gratulujê osi¹gniêæ i ¿y-
czê sukcesów w 2002 r.

Prorektor ds. Nauczania
Dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz
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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 2001 r.
� Organizacja wycieczek dydaktycznych zwi¹zanych z nowy-

mi technologiami stosowanymi w bran¿y samochodowej:
� wyjazd na Poznañskie Targi Motoryzacyjne "Poznañ Mo-

tor Show 2001" - maj 2001,
� zwiedzanie zak³adu Huta Stalowa Wola S.A.

� Udzia³ w V Seminarium Studentów i M³odych In¿ynierów
Mechaników organizowanym przez Ko³o Naukowe "Me-
chanik" Politechniki Gdañskiej - grudzieñ 2001.

� Rozpoczêcie prac nad wykonaniem stanowiska badawczego
uk³adu kierowniczego ze wspomaganiem hydraulicznym.

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

Zamierzenia na 2002 r.
� Opracowanie projektu pojazdu z napêdem hybrydowym.
� Przeprowadzenie badañ statecznoœci motocykla.
� Wyjazd na Poznañskie Targi Motoryzacyjne "Poznañ Motor

Show 2002".

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

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Praca z literatur¹ przedmiotow¹.
� Organizacja wycieczek dydaktycznych:

� zwiedzanie Wydzia³u Obróbki Mechanicznej i Monta¿u
Firmy ZELMER - kwiecieñ 2001,

� zwiedzanie Wydzia³ów W-53 i W-54 WSK PZL Rzeszów
- maj 2001,

� wyjazd na Targi Poznañskie - czerwiec 2001.
� Udzia³ w III Miêdzynarodowym Seminarium Naukowym

Studentów i M³odych Pracowników Nauki - Jaros³aw, listo-
pad 2001.

� Opracowanie i opublikowanie artyku³ów w materia³ach kon-
ferencyjnych:
� III Miêdzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów

i M³odych Pracowników Nauki - Jaros³aw, listopad 2001,
� Konferencja Naukowa Terytorialne uwarunkowania

i mo¿liwoœci likwidacji negatywnych skutków bezrobocia
- Kalisz, grudzieñ 2001.

� Opracowanie artyku³ów do Zeszytu "Prace Kó³ Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej".

� Aktualizacja strony WWW Ko³a.
� Nawi¹zanie kontaktów w zakresie problematyki zarz¹dza-

nia z pracownikami Katedry In¿ynierii Produkcji Wydzia³u
Zarz¹dzania Politechniki Czêstochowskiej oraz z cz³onkami
Ko³a Naukowego "Mechanik" Politechniki Gdañskiej.

Zamierzenia na 2002 r.
� Prowadzenie badañ naukowych.
� Organizowanie wyjazdów do zak³adów przemys³owych po-

siadaj¹cych systemy jakoœci oparte na normach PN-ISO serii
9000 i 14000 lub systemy logistyczne.

� Nawi¹zywanie nowych kontaktów z uczelniami pro-
wadz¹cymi dzia³alnoœæ z zakresu problematyki zarz¹dza-
nia.

Ko³o Naukowe Lotników
Opiekun - dr in¿. Tomasz Kopecki

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Prowadzenie badañ eksperymentalnych i analiz numerycz-

nych dotycz¹cych problemów wytrzyma³oœci struktur lotni-
czych.

� Opublikowanie wyników badañ w formie artyku³ów - m.in.
w materia³ach konferencyjnych Technologia 2001 - Bra-
tys³awa 2001.

� Realizacja modeli struktur noœnych sporz¹dzonych na pod-
stawie pozyskanej dokumentacji samolotu ultralekkiego
LM-2X-2P.

� Prezentacja materia³ów filmowych zwi¹zanych z technik¹
lotnicz¹ oraz histori¹ lotnictwa.

� Prezentacja osi¹gniêæ sekcji modelarskiej na Targach Edu-
kacyjnych - Rzeszów, PRz, luty 2001.

Zamierzenia na 2002 r.
� Kontynuacja prowadzonych dotychczas badañ i ekspery-

mentów.
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Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Ko³o Naukowe Elektroenergetyków
Opiekun - dr in¿. Barbara Kopeæ

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Opracowanie za³o¿eñ i wskazówek do oœwietlenia ma³ych

obiektów architektonicznych na przyk³adzie bieszczadzkiej
architektury sakralnej.

� Prezentacja wizualizacji oœwietlenia wybranych obiektów
architektonicznych na X Krajowej Konferencji Oœwietlenio-
wej Technika Œwietlna 2001 w Warszawie.

� Uczestnictwo w Warsztatach Projektowych omawiaj¹cych
programy oœwietleniowe, organizowanych przez firmê Phi-
lips Lighting Poland S.A. i ZEiE PRz.

� Udzia³ w badaniach dot. komputerowego modelowania pro-
jektorów o obrotowo-symetrycznej bryle fotometrycznej
w ró¿nych programach graficznych oraz zastosowanie tech-
nik CAD w projektowaniu uk³adów œwietlno-optycznych.

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

Zamierzenia na 2002 r.
� Kontynuacja dotychczas prowadzonych prac.

Ko³o Naukowe Informatyków - Programowanie komputerów
Opiekun - dr in¿. Andrzej Kubaszek

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Przygotowania do Akademickich Mistrzostw w Programo-

waniu Zespo³owym poprzez seminaria oraz pracê z wyko-
rzystaniem komputera i Internetu.

� Udzia³ w:
� Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu

Zespo³owym - Wroc³aw, paŸdziernik 2001,
� Akademickich Mistrzostwach w Programowaniu Ze-

spo³owym Central Europe Programming Contest organi-
zowanych dla regionu Europy Centralnej - Warszawa, li-
stopad 2001.

Zamierzenia na 2002 r.
� Przygotowania do akademickich zawodów programistycz-

nych oraz udzia³ w tych zawodach.
� Testowanie nowego oprogramowania systemowego i siecio-

wego, ze szczególnym uwzglêdnieniem systemu LINUX.
� 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 na-
ukowych.

Ko³o naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

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

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Zorganizowanie wakacyjnego obozu w Polañczyku z reali-

zacj¹ tematyki:
� analiza przemian zwi¹zków biogennych w ekosystemie

zbiornika soliñskiego,
� stratyfikacja tlenowo-termiczna zbiornika.

� Udzia³ w:
� III Krajowym Seminarium Kó³ Naukowych organizowa-

nym przez Politechnikê Gdañsk¹ - kwiecieñ 2001,
� imprezie happeningowo-dydaktycznej Dzieñ Ziemi orga-

nizowanej przez Urz¹d Miasta Rzeszowa i Zwi¹zek Ko-
munalny "Wis³ok" - Rzeszów, kwiecieñ 2001,

� II Kongresie Liderów Ekologii organizowanym pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa przez Uniwersytet
Rzeszowski i Zwi¹zek Komunalny "Wis³ok" - grudzieñ
2001.

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

Zamierzenia na 2002 r.
� Organizacja obozu naukowego w Polañczyku.
� Prezentacja prac studentów na sympozjach i seminariach

studenckich organizowanych w Polsce.
� Udzia³ w imprezach z zakresu ekologii na terenie miasta

Rzeszowa.
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Ko³o naukowe dzia³aj¹ce na Wydziale Chemicznym
Ko³o Naukowe Studentów Chemii "ESPRIT"

Opiekun - dr in¿. Wiktor Bukowski

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Udzia³ w:

� XII Ogólnopolskiej Szkole Chemii Wiosna 2001 zorgani-
zowanej przez Studenckie Ko³o Naukowe Chemików
UMK w Toruniu - Ciechocinek, kwiecieñ 2001,

� X Zimowej Szkole Nowoczesnej Chemii Organicznej zo-
rganizowanej przez Instytut Chemii Organicznej PAN -
Szczyrk, luty/marzec 2001,

� Wiosennym Seminarium zorganizowanym przez Sekcjê
Studenck¹ PTChem - Serpelice, maj 2001,

� 38 Kongresie IUPAC - Brisbane (Australia), lipiec 2001,
� Forum M³odych w ramach Zjazdu Naukowego PTChem

i SITPChem - Katowice, wrzesieñ 2001,
� XV Ogólnopolskiej Szkole Chemii Jesieñ 2001 zorgani-

zowanej przez Naukowe Ko³o Chemiczne przy Wy¿szej
Szkole Morskiej w Gdyni - Wie¿yca k. Gdañska, listopad
2001,

� Konferencji Pozyskiwanie wiedzy z baz danych - Karpacz,
maj 2001.

� Publikacje w Zeszycie "Prace Kó³ Naukowych Politechniki
Rzeszowskiej".

� Wspó³autorstwo publikacji w jêzyku angielskim w czasopis-
mach miêdzynarodowych.

Zamierzenia na 2002 r.
� Udzia³ w studenckich konferencjach naukowych, m.in.:

� Szko³y Chemii,
� Forum M³odych w ramach Zjazdu PTChem i SITPChem

w Krakowie.
� Zorganizowanie konferencji studenckiej Jesienna Ogólno-

polska Szko³a Chemii.
� Wyjazd na doroczne zebranie Sekcji Studenckiej Polskiego

Towarzystwa Chemicznego - Warszawa, grudzieñ 2002.
� Przygotowanie publikacji do Zeszytu "Prace Kó³ Nauko-

wych Politechniki Rzeszowskiej".

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
Ko³o Naukowe Rachunkowoœci

Opiekun - mgr Alfred Szyde³ko

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Zorganizowanie w PRz cyklu spotkañ dyskusyjnych na te-

mat nowelizacji z dniem 01.01.2002 r. prawa bilansowego -
maj, paŸdziernik 2001.

� Przygotowanie i wyg³oszenie referatów z zakresu finanso-
wo-ksiêgowych aspektów przedsiêbiorstwa, styczeñ - maj
2001.

Zamierzenia na 2002 r.
� Organizowanie spotkañ dyskusyjnych na temat znowelizo-

wanych zasad rachunkowoœci, podatków i controllingu, spo-
tkañ z praktykami.

Ko³o Naukowe Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci
Z dniem 1.01.2002 r. zmiana nazwy ko³a
na Ko³o Naukowe Finansów i Zarz¹dzania

Opiekun - dr in¿. Miros³aw So³tysiak

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Zorganizowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku - Zakopane, maj 2001.
� Udzia³ w pracach komitetu Organizacyjnego Miêdzynaro-

dowej Konferencji Naukowej Globalizacja i regionalizacja
gospodarki w Europie Œrodkowo-Wschodniej na pocz¹tku
XXI wieku - Rzeszów-Polañczyk, paŸdziernik 2001.

� Przygotowanie artyku³ów do materia³ów konferencyjnych
oraz do Zeszytu "Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rze-
szowskiej".

Zamierzenia na 2002 r.
� Zorganizowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Przedsiêbiorstwo u progu XXI wieku - Zakopane, wrzesieñ
2002.

� Prace nad projektem do Konkursu Przedsiêbiorczoœci.
� Przygotowanie artyku³ów do Zeszytu "Prace Kó³ Nauko-

wych Politechniki Rzeszowskiej".
� Wspó³organizowanie wyjazdów dydaktycznych i prelekcji.
� Zbieranie informacji i prowadzenie badañ dot. zmian za-

chodz¹cych na rynku podmiotów gospodarczych w po³ud-
niowo-wschodniej Polsce.
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Niniejsze zestawienie dotyczy kó³ naukowych, które z³o¿y³y sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci.

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

W dniach 7 - 11 listopada 2001 roku
odby³a siê w ¯egiestowie ju¿ VIII Œro-
dowiskowa Konferencja Matematy-
czna. W konferencji udzia³ wziê³o
ponad 70 matematyków z 17 oœrodków
matematycznych w Polsce oraz 5 osób
z zagranicy: Czechy - 2, Rosja - 1,
S³owacja - 1, Syria - 1. Na konferencji

wyg³oszono 3 odczyty plenarne (Kilka
refleksji dotycz¹cych funkcji jednolist-
nych ograniczonych - Prof. Zbigniew
Jakubowski, Uniwersytet £ódzki; Sy-
stemowa konstrukcja celów nauczania
matematycznego - Prof. Jerzy Tocki,
Uniwersytet Rzeszowski; Zwi¹zki teo-
rii zbiorów przybli¿onych z teori¹

wspó³bie¿noœci - Prof. Zbigniew Suraj,
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dza-
nia w Rzeszowie), 48 odczytów na se-
kcjach specjalistycznych (Analiza - 16;
Dydaktyka - 14; Informatyka - 13; Za-
stosowania - 5) oraz zaprezentowano
11 posterów na sesji posterowej.

Ko³o Naukowe Reklamy
Opiekun - dr Jakub Daszkiewicz

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Przygotowanie i obs³uga stoiska Wydzia³u Zarz¹dzania

i Marketingu na Targach Edukacyjnych - Rzeszów, luty
2001.

� Przygotowanie w ramach obchodów 50-lecia PRz sesji i spo-
tkania integracyjnego studenckich kó³ naukowych PRz -
kwiecieñ 2001.

� Zorganizowanie obozu naukowego poœwiêconego zagad-
nieniom promocji terenów turystycznych - Solina, wrzesieñ
2001. Plan pracy obozu realizowano przy wspó³pracy w³adz
Urzêdu Miasta Leska.

� Zorganizowanie spotkania z w³aœcicielem firmy reklamowej
"Eureka" w Rzeszowie.

� Udzia³ w seminarium zorganizowanym przez Wy¿sz¹
Szko³ê Zawodow¹ w Jaros³awiu - Jaros³aw, listopad 2001.

� Uczestnictwo i zajêcie III miejsca w konkursie na reklamê
w ramach sympozjum zorganizowanego przez Uniwersytet
w Bia³ymstoku.

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

Zamierzenia na 2002 r.
� Organizacja miêdzynarodowych Warsztatów Reklamy -

paŸdziernik 2002.
� Organizacja i obs³uga stoiska WZiM na Targach Edukacyj-

nych.
� Organizowanie spotkañ z praktykami reklamy.
� Uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych.
� Wspó³praca z Bieszczadzkim Biurem Informacji Turystycz-

nej oraz z w³adzami powiatów bieszczadzkich.
� Publikacja artyku³ów.

Ko³o Naukowe In¿ynierii Finansowej
Opiekun - mgr Marek Sobolewski

Od 5.12. 2001 r. - dr hab. Mieczys³aw Król, prof. PRz

Zakres prac zrealizowanych w 2001 r.
� Zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapita³owe-
go pod patronatem Rektora Politechniki Rzeszowskiej, Wa-
rszawskiej Gie³dy Papierów Wartoœciowych oraz Komisji
Papierów Wartoœciowych i Gie³d, Rzeszów-Czarna, maj
2001 oraz udzia³ w konferencji.

Zamierzenia na 2002 r.
� Udzia³ w pracach Zak³adu Metod Iloœciowych w Ekonomii

PRz.
� Prowadzenie prac badawczych nad statystyczn¹ analiz¹

i struktur¹ polskiego rynku kapita³owego.
� Prowadzenie wspó³pracy z:

� Ko³em Naukowym In¿ynierii Finansowej dzia³aj¹cym na
Politechnice Wroc³awskiej,

� Wy¿sz¹ Szko³¹ Handlu i Prawa w Warszawie,
� Centrum Metod Stochastycznych im. H. Steinhausa przy

Politechnice Wroc³awskiej,
� Komisj¹ Papierów Wartoœciowych i Gie³d oraz Gie³d¹

Papierów Wartoœciowych w Warszawie.
� Pog³êbianie kontaktów naukowych nawi¹zanych w trakcie

realizacji konferencji w Czarnej z ko³ami naukowymi: Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu
w Bia³ymstoku, Akademii Rolniczej w Szczecinie.

� Organizacja seminarium naukowego dot. zastosowañ metod
iloœciowych w analizie rynków finansowych.

� Wyodrêbnienie w strukturze ko³a jednostek realizuj¹cych
w³aœciwe projekty badawcze

� Publikacja wyników pracy Ko³a w Zeszycie "Prace Kó³ Na-
ukowych Politechniki Rzeszowskiej" oraz czasopismach
ogólnopolskich.

Analiza matematyczna ..Analiza matematyczna ...
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Konferencja Naukowo-Techniczna
"Ko³a Zêbate KZ 2001 - Wytwarza-
nie, Pomiary, Eksploatacja" zosta³a
zorganizowana jako siedemnasta z cy-
klu o tej samej nazwie. W tym roku jej
gospodarzem i g³ównym organizato-
rem by³a Katedra Konstrukcji Maszyn
Politechniki Rzeszowskiej a jako miej-
sce konferencji wybrano obiekty Oœro-
dka Kszta³cenia Lotniczego PRz i hotel
"Aviata" w Jasionce, co w efekcie oka-
za³o siê wyborem bardzo trafnym. Kon-

ferencja odby³a siê w dniach 22-24 lis-
topada 2001 r. w ramach obchodów
50-lecia wy¿szego szkolnictwa techni-
cznego w Rzeszowie.

Problematyka naukowa konferencji
obejmowa³a nastêpuj¹ce tematy:
� projektowanie, wytwarzanie, eks-

ploatacja i badania kó³ przek³adni
walcowych oraz sto¿kowych,

� projektowanie, wytwarzanie i kon-
trola narzêdzi do obróbki kó³ zêba-
tych,

� teoretyczna analiza przestrzeni sty-
ku zêbów kó³ zêbatych,

� metody numeryczne symulacji
kszta³towania uzêbieñ,

� problemy modelowania obróbki
i analizy wspó³pracy kó³ przek³adni
w aspekcie jakoœci,

� analiza wytrzyma³oœciowa wybra-
nych elementów przek³adni zêba-
tych.
W trakcie konferencji poruszono

szerok¹ gamê zagadnieñ zwi¹zanych
z ko³ami zêbatymi oraz przedstawiono
wiele opracowañ nowych problemów,
znacznie rozszerzaj¹cych wiedzê
w dziedzinie uzêbieñ.

Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³ siê
uroczyst¹ kolacj¹ po³¹czon¹ z jubileu-
szem prof. dr. in¿. dr.h.c. Kazimierza
Wieczorowskiego, który œwiêtowa³
swoje 70. urodziny oraz 50-lecie pracy
naukowej. Dostojny Jubilat z racji wie-
loletniej wspó³pracy i zas³ug dla nasze-
go oœrodka naukowego, zosta³ w tym
dniu uhonorowany jubileuszowym me-
dalem "50-lecia wy¿szego szkolnictwa
technicznego w Rzeszowie". Restaura-
cja hotelu "Aviata" zaserwowa³a z tej
okazji menu, którego nawet Marriott by
siê nie powstydzi³. Oprócz aromatów
wyœmienitej kuchni nad uczestnikami
konferencji unosi³ siê przez ca³¹ noc
40-procentowy duch ³añcuckiej Bia³ej
Damy, co sprawi³o (wraz z przygry-
waj¹cym zespo³em), ¿e atmosfera by³a
naprawdê przyjemna.

Drugiego dnia obrad, podczas
po³udniowej przerwy, by³y przewidzia-
ne loty widokowe, które jednak nie
dosz³y do skutku z powodu niesprzy-
jaj¹cej pogody. W tym czasie uczestni-

Konferencja

Ko³a Zêbate KZ 2001

W organizacjê konferencji zaanga-
¿owane by³y nastêpuj¹ce instytucje:
Katedra Matematyki Politechniki Rze-
szowskiej, Instytut Matematyki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, Katedra Za-
stosowañ Matematyki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Oddzia³
Rzeszowski Polskiego Towarzystwa
Matematycznego.

Nad organizacj¹ konferencji czu-
wa³ Komitet Naukowo-Programowy

w sk³adzie: prof. Jan Stankiewicz -
przewodnicz¹cy, prof. Jerzy Tocki - za-
stêpca, prof. Józef Banaœ, prof. Milan
Hejny, prof. Antoni Parda³a, prof. Da-
riusz Partyka, prof. Zbigniew Suraj,
prof. Józef Tabor, prof. Józef Zaj¹c,
dr Katarzyna Wilczek - sekretarz.
W sk³ad œcis³ego Komitetu Organiza-
cyjnego weszli Jan Stankiewicz, Jerzy
Tocki, Józef Zaj¹c, Katarzyna Wilczek
oraz Anna Szpila i Gra¿yna Strzelecka.

Jak widaæ, konferencja jest coraz ob-
szerniejsza, zg³aszaj¹ siê nowe oœrodki
zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
Wypracowuje siê te¿ pewien specyficz-
ny styl tej konferencji, która integruje
pewne zespo³y matematyczne. S¹ te¿
wielokrotni uczestnicy, którzy brali
udzia³ w kilku poprzednich konferen-
cjach.

Wydaje siê, ¿e istnieje spore zapo-
trzebowanie na tego typu konferencje.

Jan Stankiewicz

Prof. dr in¿. dr h.c. Kazimierz Wieczorowski w czasie wizyty w laboratorium ste-
reolitografii Katedry Konstrukcji Maszyn.

Fot. S. Tobis

Ko³a Zêbate KZ 2001
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cy zwiedzili wiêc Oœrodek Kszta³cenia
Lotniczego PRz i mogli osobiœcie po-
trenowaæ na symulatorze lotu, z czego
oczywiœcie skorzystali.

W obradach wziê³o udzia³ 46 ucze-
stników z wszystkich licz¹cych siê
w kraju oœrodków naukowych oraz
zak³adów przemys³owych zwi¹zanych
z tematyk¹ konferencji. Zaszczyci³a nas
swoj¹ obecnoœci¹ œcis³a czo³ówka pol-
skich uczonych, zajmuj¹cych siê
przek³adniami zêbatymi. Wyg³oszono
38 referatów obrazuj¹cych stan badañ
naukowych i wiedzy przemys³owej
w dziedzinie kó³ zêbatych. Referaty
konferencyjne wydano jako Zeszyty
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
nr 188, seria Mechanika, nr 57.

Wypada zaznaczyæ, ¿e konferencja
wprowadzi³a nowe podejœcie do spraw
jakoœci przedstawianych referatów.
Wzorem renomowanych pism nauko-
wo-technicznych wszystkie referaty
zosta³y wydrukowane wraz z recenzja-
mi cz³onków Komitetu Naukowego, co
przyczyni³o siê do poprawy jakoœci pu-
blikowanych materia³ów. W dalszej
perspektywie, zdaniem organizatorów,
dzia³anie to bêdzie powodowaæ elimi-
nacjê publikacji b³êdnych, powiela-

nych lub nic nie znacz¹cych, co znacz-
nie zwiêkszy rangê kolejnych konfe-
rencji.

Niew¹tpliwie pozytywne wra¿enia
wyniesione przez uczestników z pobytu
w Rzeszowie wp³yn¹ dodatnio na popu-

larnoœæ wybranego przez JM Rektora
oœrodka konferencyjnego w Jasionce,
który organizatorom innych konferen-
cji szczerze polecam.

Mieczys³aw P³ocica

Moment wrêczania medalu "50-lat wy¿szego szkolnictwa technicznego w Rzeszo-
wie" prof. dr. in¿. dr.h.c. Kazimierzowi Wieczorowskiemu.

Fot. S. Tobis

W dniach 19-22 listopada 2001 r.
odby³a siê IV Konferencja Naukowa
"Odkszta³calnoœæ metali i stopów".
Konferencjê zorganizowa³a Katedra
Przeróbki Plastycznej na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej wspólnie z Sekcj¹ Teorii
Procesów Przeróbki Plastycznej Komi-
tetu Metalurgii PAN. Miejscem obrad
by³ Zamek Muzeum w £añcucie. Ko-
mitetowi Organizacyjnemu przewodni-
czy³a Pani dr hab. in¿. Romana Ewa
Œliwa, prof. PRz. Uczestnikami konfe-
rencji by³o ponad 50 reprezentantów
prawie wszystkich znacz¹cych oœrod-
ków naukowych w Polsce w dziedzinie

przeróbki plastycznej i dziedzinach
z ni¹ zwi¹zanych: z Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, Politech-
nik: Czêstochowskiej, Lubelskiej,
Œl¹skiej, Wroc³awskiej, Instytutu Me-
talurgii i In¿ynierii Materia³owej PAN
w Krakowie, Instytutu Obróbki Plasty-
cznej w Poznaniu i Instytutu Odlewnic-
twa w Krakowie. Celem konferencji
by³a prezentacja najnowszych wyni-
ków badañ z obszaru matematyczno-fi-
zycznej interpretacji deformacji pla-
stycznej metali i wymiana pogl¹dów na
temat nowych rozwi¹zañ technologicz-
nych w procesach przetwórczych oraz
wykorzystania wiedzy o zachowaniu

siê metali i stopów do projektowania
procesów technologicznych kszta³to-
wania plastycznego metali.

Prezentacja prac odby³a siê w nastê-
puj¹cych sesjach tematycznych:
� fizyczne, strukturalne i mechaniczne

aspekty odkszta³cenia plastycznego
materia³ów metalicznych,

� metody matematyczne i modelowa-
nie w procesach odkszta³cania pla-
stycznego,

� okreœlanie odkszta³calnoœci mate-
ria³ów metalicznych,

� postêpy technologii plastycznego
kszta³towania metali.

Bronis³aw Œwider

Konferencja

Odkszta³calnoœæ metali i stopów
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Integracja na parkiecie

Fot. Marcin O³tuszyk

Katedra Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej Politechniki Rzeszo-
wskiej oraz Rzeszowski Oddzia³ Pol-
skiego Towarzystwa Chemicznego
organizuj¹ w dniach 23-25 maja 2002 r.
IV Konferencjê "Flawonoidy i ich za-
stosowanie".

Konferencja bêdzie poœwiêcona
problemom wydzielania, otrzymywa-
nia, badania w³aœciwoœci i zastosowa-

nia flawonoidów wystêpuj¹cych
w przyrodzie oraz syntezie pochod-
nych flawonoidów i ich kompleksów
z jonami metali.

Uprzejmie zapraszamy Pañstwa do
wziêcia udzia³u w tej konferencji oraz
przygotowanie 30-minutowego ustne-
go wyst¹pienia lub prezentacji pracy
w formie posteru. Koszt uczestnictwa
w konferencji wynosi 300 z³ i obejmuje

zakwaterowanie, wy¿ywienie oraz
druk materia³ów. Adres Komitetu Or-
ganizacyjnego Konferencji: prof. dr
hab. Stanis³aw Kopacz - przewod-
nicz¹cy, Katedra Chemii Nieorganicz-
nej i Analitycznej, Politechnika
Rzeszowska, al. Powstañców Warsza-
wy 6, 35-959 Rzeszów; tel. (0-17)
865-13-34; e-mail: kopacz@prz.rze-
szow.pl

Stanis³aw Kopacz

i ich zastosowaniei ich zastosowanie

Konferencja

FlawonoidyFlawonoidy

23 paŸdziernika 2001 r. w Klubie
Studenckim "Plus" odby³o siê semina-

rium naukowo-techniczne nt. "Aktual-
ne problemy technologii betonu". Zor-

ganizowane zosta³o tym razem przez
Centrum Technologiczne Budownic-
twa (CTB) przy Politechnice Rzeszo-
wskiej. By³o kolejnym spotkaniem
w tym cyklu tematycznym, od kilku lat
organizowanym przez Katedrê Kon-
strukcji Budowlanych lub Rzeszowski
Oddzia³ Polskiego Zwi¹zku In¿ynie-
rów i Techników Budownictwa.

Seminarium skierowane by³o g³ów-
nie do kadry in¿ynierskiej naszego re-
gionu zajmuj¹cej siê wytwarzaniem
i stosowaniem betonu, a tak¿e kontrol¹
jego jakoœci. Goœæmi seminarium byli
tak¿e przedstawiciele cementowni,
producentów chemii budowlanej i pro-
ducentów betonu z ca³ej Polski. Tema-
tyka objê³a najbardziej interesuj¹ce dla
œrodowiska technologów betonu za-
gadnienia techniczne i prawne u¿ycia
tego materia³u:
� Polska normalizacja betonu w dro-

dze do Europy - dr in¿. Zdzis³aw

Aktualne problemy
technologii betonu
Aktualne problemy
technologii betonu

Zwiedzanie laboratorium betonu.
Fot. M. Misiakiewicz

Seminarium

IV
KONFERENCJA

FLAWONOIDY
I ICH

ZASTOSOWANIE

RZESZÓW

23-25.05.2002

KATEDRA CHEMII
NIEORGANICZNEJ
I ANALITYCZNEJ

WYDZIA£ CHEMICZNY

Al. Powstañców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

tel. (0-17)865-13-34
Fax (0-17)854-36-55
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< Mgr in¿. Stanis³aw Noga, asystent
w Katedrze Mechaniki Stosowanej
i Robotyki, wyg³osi³ w dniu 3 paŸ-
dziernika 2001 r. referat nt. Kinetyka
dwuko³owego mobilnego robota na
seminarium Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa.

< Mgr in¿. Dorota Stadnicka, asy-
stentka w Katedrze Technologii Ma-
szyn i Organizacji Produkcji, wy-
g³osi³a w dniu 7 listopada 2001 r. re-
ferat nt. Kszta³towanie w³aœciwoœci
u¿ytkowych stali w procesie nagnia-
tania udarowego na seminarium
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa.

< Mgr in¿. Ma³gorzata £atka, asy-
stentka w Zak³adzie Energoelektro-
niki i Elektroenergetyki, wyg³osi³a
w dniu 7 listopada 2001 r. referat nt.
Trójfazowy tyrystorowy prostownik
mostkowy z dwoma dodatkowymi ty-
rystorami roz³adowczymi na semina-
rium zorganizowanym przez Dzie-
kana Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki oraz Oddzia³ Rzeszowski
Polskiego Towarzystwa Elektrote-
chniki Teoretycznej i Stosowanej.

< Na seminarium Wydzia³u Budowni-
ctwa i In¿ynierii Œrodowiska w dniu
20 listopada 2001 r. zosta³y przedsta-
wione referaty mgr in¿. Jolanty
DŸwierzyñskiej, asystentki w Za-
k³adzie Geometrii i Grafiki In¿ynier-
skiej, nt. Zastosowanie dwurzuto-
wych odwzorowañ czêœciowo-z³o¿e-
niowych do bezpoœrednich konstru-
kcji rozwiniêæ panoram walcowych
i sto¿kowych przestrzeni E3 oraz
mgr. in¿. Zbigniewa Bieñka, asy-
stenta w tym¿e Zak³adzie, nt. Kszta³-
towanie modularnych struktur prze-
strzennych.

< Mgr in¿. Zbigniew Polak, asystent
w Wy¿szej Szkole Oficerskiej Si³
Powietrznych w Dêblinie, wyg³osi³
w dniu 21 listopada 2001 r. referat nt.
Ocena efektywnoœci wykonania za-
dania lotniczego na podstawie zapi-
su parametrów lotu przez rejestrator
eksploatacyjny na seminarium Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

< Dr in¿. Micha³ Doro¿owiec,
adiunkt w Zak³adzie Metrologii i Sy-
stemów Pomiarowych, wyg³osi³
w dniu 21 listopada 2001 r. referat nt.

Pomiary tomograficzne rozk³adów
przestrzennych wielkoœci fizycznych
(na przyk³adach tomografii elektry-
cznej oraz akustycznej) na semina-
rium zorganizowanym przez Dzie-
kana Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki oraz Oddzia³ Rzeszowski
Polskiego Towarzystwa Elektrote-
chniki Teoretycznej i Stosowanej.

< Na seminarium Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa w dniu 28 listo-
pada 2001 r. zosta³y przedstawione
referaty mgr. in¿. Paw³a Litwina,
asystenta w Zak³adzie Informatyki,
nt. Wyznaczanie podstawowych pa-
rametrów giêcia otwartych i za-
mkniêtych profili konstrukcyjnych
i mgr. in¿. Macieja Trojnackiego,
asystenta w Katedrze Mechaniki
Stosowanej i Robotyki, nt. Sterowa-
nie adaptacyjne ruchem mobilnego
robota 2-ko³owego.

< Mgr in¿. Pawe³ Ludera, asystent
w Katedrze Konstrukcji Budowla-
nych, wyg³osi³ w dniu 5 grudnia
2001 r. referat nt. Sprê¿anie m³odego
betonu w œcianach zbiorników ¿elbe-
towych na seminarium Wydzia³u

B. Kohutek, Stowarzyszenie Produ-
centów Betonu Towarowego w Pol-
sce.

� Rozwi¹zywanie problemów techno-
logicznych betonu przy pomocy no-
woczesnej chemii budowlanej - mgr
in¿. Witod Jawañski, SIKA Poland.

� Deskowania PERI w specjalnych za-
stosowaniach - mgr in¿. Emilia Soj-
ka, mgr in¿. Marian Walski, PERI
Polska.

� Dobór cementu do okreœlonych za-
stosowañ - dr in¿. Zbigniew Giergi-
czny, Góra¿d¿e Cement.

� Kszta³towanie w³aœciwoœci betonów
mostowych - dr in¿. Ewa Michalak,
Katedra Mostów Politechniki Rze-
szowskiej.
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do za-

prezentowania aparatury i mo¿liwoœci
badawczych jednego z najnowoczeœ-
niej wyposa¿onych w Polsce laborato-

riów betonu, dzia³aj¹cego od kilku mie-
siêcy przy Politechnice Rzeszowskiej.
Struktura organizacyjna CTB, kadra
oraz oprzyrz¹dowanie odpowiadaj¹
wymogom laboratoriów akredytowa-

nych. Aktualnie kompletowana jest do-
kumentacja procedury akredytacyjnej.
£¹cznie w seminarium wziê³o udzia³
ok. 90 osób.

Grzegorz Bajorek

Uczestnicy seminarium w Studenckim Klubie “Plus”.
Fot. M. Misiakiewicz

seminaria wydzia³owe
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Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska.

< Prof. zw. dr in¿. Kazimierz E.
Oczoœ, kierownik Katedry Technik
Wytwarzania i Automatyzacji, wy-
g³osi³ w dniu 5 grudnia 2001 r. refe-
rat nt. Nanotechnologia - rzeczywi-
stoœæ i oczekiwania na seminarium
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa.

< Mgr in¿. Grzegorz Iwaszek, asy-
stent w Zak³adzie Informatyki Che-
micznej, wyg³osi³ w dniu 6 grudnia
2001 r. referat nt. Badania nad zasto-
sowaniem wybranych metod pozy-
skiwania wiedzy z technologicznych
chemicznych baz danych na semina-
rium Wydzia³u Chemicznego.

< Mgr in¿. Mariusz Gamracki, asy-
stent w Zak³adzie Podstaw Elektro-
techniki i Informatyki, wyg³osi³

w dniu 19 grudnia 2001 r. referat nt.
Modelowanie matematyczne pioru-
nowych zaburzeñ elektromagnetycz-
nych w liniach transmisyjnych na se-
minarium zorganizowanym przez
Dziekana Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki oraz Oddzia³ Rzeszo-
wski Polskiego Towarzystwa Ele-
ktrotechniki Teoretycznej i Stoso-
wanej.

Bronis³aw Œwider

Granty zakwalifikowane do finansowania
w II pó³roczu 2000 r. i I pó³roczu 2001 r. (XX i XXI konkurs),

realizowane w PRz
Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

� Prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Wójcik - System CAD/CAM
obliczeñ konstrukcyjno-technologicznych lotniczych
przek³adni sto¿kowych wykonywanych metod¹ szlifowa-
nia Gleasona - projekt badawczy

� Prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - Wp³yw morfologii
kryszta³ów krzemu eutektycznego na odpornoœæ na pêka-
nie stopu AlSi5Cu1 stosowanego w silnie obci¹¿onych
elementach maszyn - projekt promotorski

� Dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz - Zintegrowa-
ny system poœredniego sterowania lekkim samolotem dys-
pozycyjnym - projekt badawczy

� Dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz, prof. PRz - Wykorzysta-
nie zmodyfikowanej techniki pomiarowej do badañ kon-
wekcyjnej wymiany ciep³a - projekt promotorski

� Dr in¿. Krzysztof Kubiak - Ocena wp³ywu parametrów
przeróbki plastycznej na gor¹co na mikrostrukturê i od-
kszta³calnoœæ dwufazowych stopów tytanu � + ß - projekt
badawczy

� Dr in¿. Krzysztof Krêt - Modu³owy system numeryczne-
go wspomagania projektowania i modyfikacji samolotów
poddŸwiêkowych, jego aplikacja i weryfikacja - projekt
badawczy

� Dr hab. in¿. Tadeusz Knap, prof. PRz - Nowy ekologi-
czny system wentylacyjny i odpylaj¹cy dla dr¹¿onych wy-
robisk korytarzowych w kopalniach wêgla kamiennego -
projekt celowy. Lubelski Wêgiel "Bogdanka" S.A. w Bog-
dance. W zwi¹zku z wymienionym projektem w Politech-
nice realizuje siê prace badawczo-rozwojowe nt. Prace ba-
dawcze i projektowe, wykonanie prototypowego systemu

oraz badania eksploatacyjne w wyrobiskach podziemnych
LW "Bogdanka".

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
� Dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz - Budowa

programowych symulatorów neuronowych do rozwi¹zy-
wania zagadnieñ w nieograniczonych obszarach - projekt
badawczy

� Dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz - Dostraja-
nie parametrów modelu obliczeniowego konstrukcji do
modelu fizycznego - projekt promotorski

� Dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz - Wykry-
wanie uszkodzeñ w elementach konstrukcyjnych z wyko-
rzystaniem sztucznych sieci neuronowych - projekt pro-
motorski

� Dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, prof. PRz - Zastoso-
wanie metod badawczych in¿ynierii materia³owej do oce-
ny w³aœciwoœci betonów w procesie ich dojrzewania - pro-
jekt badawczy

� Dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz - Wspó³zale¿-
noœæ procesów nitryfikacji, denitryfikacji i amonifikacji
azotanów w przekszta³caniu azotu na granicy faz woda-
-osady denne w zbiornikach zaporowych - projekt badaw-
czy

� Dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz - Wp³yw wy-
branych czynników na retencjê azotu w zbiornikach zapo-
rowych - projekt promotorski

� Prof. dr hab. in¿. Lech Wysokiñski (Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie) - Grunty zbrojone w zastoso-
waniu do stabilizacji i likwidacji skutków osuwisk drogo-

Granty
Komitetu Badan Naukowych

,
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wych na terenie Podkarpacia - projekt promotorski (dokto-
rant - mgr in¿. Piotr G¹ska)

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
� Dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz - Uwarun-

kowania propagacji zak³óceñ przewodzonych w hybrydo-
wych strukturach mikroelektronicznych - projekt promo-
torski

� Dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz - Projektowanie
i analiza wybranych uk³adów sterowania rozmytego - pro-
jekt badawczy

� Dr hab. in¿. Roman Dmytryshyn, prof. PRz - Badania
i poprawa dok³adnoœci analizy liniowych obwodów ele-
ktrycznych" - projekt promotorski

� Dr in¿. Bogdan Kwolek - System wizyjny wspoma-
gaj¹cy interakcjê cz³owiek maszyna - projekt badawczy

Wydzia³ Chemiczny
� Prof. dr hab. in¿. Henryk Galina - Synteza i w³aœciwo-

œci wybranych monomerów epoksydowych z mezoge-
nem - projekt promotorski

� Dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. PRz - Polie-
terole z melaniny i wêglanów alkilenowych - otrzymywa-
nie, budowa i w³aœciwoœci - projekt promotorski

� Dr hab. in¿. Piotr Król, prof. PRz - Synteza oligomerów
uretanowych jako pó³produktów do otrzymywania poliu-
retanów o regulowanym rozk³adzie mas cz¹steczkowych
- projekt promotorski

Granty zakoñczone w II pó³roczu 2000 r. i w 2001r.
Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

� Prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz - Dok³adnoœæ
kszta³tu wyrobów wykonywanych w procesach wyt³acza-
nia i giêcia blach - projekt badawczy

� Prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki - Sterowanie samolotem
bezza³ogowym podczas rozpoznania terenu - projekt pro-
motorski

� Prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - ¯ywotnoœæ ³opatek
silników lotniczych ze stopu El-867 w aspekcie od-
kszta³cenia niejednorodnego i zmian strukturalnych - pro-
jekt promotorski

� Dr hab. in¿. A. W³adys³aw Or³owicz, prof. PRz - Mode-
lowanie struktury i w³aœciwoœci u¿ytkowych warstwy
wierzchniej odlewów ¿eliwnych uszlachetnionych tech-
nik¹ szybkiej krystalizacji - projekt badawczy

� Dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz, prof. PRz - Dynamika
wymiany ciep³a wysokoobrotowego regeneratora - pro-
jekt promotorski

� Dr in¿. Anna Kucaba-Piêtal - Stosowalnoœæ teorii
p³ynów mikropolarnych do modelowania przep³ywów
rzeczywistych - projekt badawczy

� Prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - Nowoczesne mate-
ria³y konstrukcyjne oraz kryteria ich wprowadzania do
krajowego przemys³u lotniczego - projekt zamawiany. In-
stytut Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej PAN w Krako-
wie. W zwi¹zku z wymienionym projektem w Politechni-
ce realizowano zadanie badawcze nt. Opracowanie mo¿li-
woœci technologicznych i przetwórczych stopów tytanu
w warunkach krajowych.

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
� Dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. PRz - Denitryfika-

cja w ekosystemach zbiorników zaporowych - projekt ba-
dawczy

� Dr in¿. Tomasz Wiêcek - Opracowanie metody i uk³adu
do analizy naprê¿eñ w polimerach przeŸroczystych
z wtr¹ceniami wykorzystuj¹c œwiat³o rozproszone - pro-
jekt badawczy

� Dr in¿. Jan P¹prowicz - Zintegrowane usuwanie azotu
i wêgla w uk³adzie z biomas¹ osiad³¹ na ruchomym noœni-
ku - projekt badawczy

� Dr hab. in¿. Marek Mitosek, prof. PW - Zjawisko kawi-
tacji w przewodach w warunkach nieustalonego
przep³ywu wody - projekt promotorski (doktorant - dr in¿.
El¿bieta Rybak-Wilusz)

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
� Dr hab. in¿. Jerzy Lewicki, prof. PRz - Przekszta³tniki

AC/DC z autotransformatorami o bardzo ma³ym
wspó³czynniku THD - projekt badawczy

� Dr hab. in¿. Marian Wysocki, prof. PRz - Wizyjny sy-
stem œledzenia i interpretacji gestów wykonywanych rêka-
mi - projekt badawczy

� Dr hab. in¿. Les³aw Go³êbiowski, prof. PRz - Modelo-
wanie uszkodzeñ klatki i ekscentrycznoœci wirnika w silni-
ku indukcyjnym - projekt promotorski

� Dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof. PRz - Obliczanie
kwantowej konduktancji systemu mezoskopowego me-
tod¹ energii w³asnej - projekt promotorski

� Dr in¿. Adam Stadler - Kwantowe przejœcie metal-izola-
tor w materia³ach elektronicznych o strukturze ziarnistej:
badania transportu i szumów 1/f w niskich temperaturach,
model komputerowy - projekt badawczy

� Dr in¿. Zbigniew Œwider - B³êdy zaokr¹gleñ w oblicze-
niach zmiennoprzecinkowych w realizacjach algorytmów
sterowania i filtracji - projekt badawczy

Wydzia³ Chemiczny
� Dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz - Utlenianie

zwi¹zków organicznych tlenem cz¹steczkowym z elektro-
chemiczn¹ regeneracj¹ katalizatora - projekt badawczy

� Dr in¿. Ireneusz Opaliñski - Badanie mechanizmu adhe-
zji cz¹stek w materia³ach rozdrobnionych. Wp³yw wilgot-
noœci otoczenia i wilgotnoœæ krytyczna - projekt badawczy

Halina Surowiec
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W dniu 5 paŸdziernika 2001 r.
w Politechnice £ódzkiej odby³o siê
kolejne spotkanie elektorów Kurii
Doktorów Wy¿szych Szkó³ Techni-
cznych. Ju¿ podczas wyborów przed-
stawicieli tej grupy do Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego podjêto decy-
zjê o regularnym przeprowadzaniu
tego rodzaju spotkañ. Zebrania te
s³u¿¹ bowiem przekazywaniu bie-
¿¹cych informacji pomiêdzy przed-
stawicielami reprezentuj¹cymi œro-
dowisko doktorów w Radzie G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego, a œrodowi-
skiem, które ich wybra³o. W poprze-
dnich spotkaniach wielokrotnie oma-
wiano stan i perspektywy szkolnictwa
wy¿szego oraz nauki. Próbowano po-
dejmowaæ ró¿ne dzia³ania przeciw-
dzia³aj¹ce zmniejszaniu nak³adów na
edukacjê i naukê, uwa¿aj¹c, ¿e niedo-
finansowanie tej dziedziny ¿ycia
spo³ecznego zagra¿a interesom pañ-
stwa i narodu. Równie¿ i tym razem
wiele wypowiedzi dotyka³o tego te-
matu. Ze szczególnym uznaniem
przyjêto informacje przekazane przez
przedstawiciela prezydium Krajowej
Sekcji Nauki NSZZ "Solidarnoœæ"
kol. Wojciecha Pilicha, dotycz¹ce
przeprowadzonych negocjacji w ra-
mach tzw. Komisji Trójstronnej
w sprawach realizowanych regulacji
p³acowych (u ni¿ej podpisanych
mo¿na zapoznaæ siê z tabel¹ wyna-
grodzeñ zgodnie z rozporz¹dzeniem
ministra edukacji narodowej z dn.
26 wrzeœnia 2001 r. lub na stronie
www.men.waw.pl).

Na poprzednich spotkaniach wie-
le godzin spêdzono, analizuj¹c zmia-
ny, które powinny byæ wprowadzone
w nowej ustawie "prawo o szkolnic-
twie wy¿szym". Najwa¿niejszym
wnioskiem by³o wówczas przyjêcie
stanowiska mówi¹cego, ¿e podstaw¹
prac nad ustaw¹ powinien byæ projekt
poselski z³o¿ony w Sejmie 24 listopa-
da 2000 r. Najbardziej radykaln¹
zmian¹ wprowadzan¹ przez ten pro-
jekt by³o, wzorem wiêkszoœci krajów
Europy i œwiata, pozostawienie tylko
jednego stopnia naukowego - dokto-
ra. Projekt ten, wbrew opinii narzuca-
nej œrodowisku, nie zagra¿a³ pozycji
obecnych pracowników samodziel-
nych (wszyscy zachowuj¹ dotychcza-
sow¹ pozycjê), lecz umo¿liwia³
szczególnie m³odym pracownikom
nauki szybki awans, przy zachowaniu
wysokich wymagañ merytorycznych.
Niestety, brak skutecznoœci prowa-
dzonych dzia³añ spowodowa³ wpro-
wadzenie jedynie nowelizacji usta-
wy.

Podczas obecnego spotkania
zwrócono uwagê, i¿ z dniem 1 stycz-
nia 2002 r. zostan¹ powo³ani przez
ministra cz³onkowie Pañstwowej Ko-
misj i Akredytacyjnej (PKA).
Powo³anie zostanie dokonane spo-
œród kandydatów desygnowanych
przez senaty uczelni, stowarzyszenia
naukowe i zawodowe. Komisja liczyæ
bêdzie 70 osób, które pracowaæ bêd¹
w 10 zespo³ach. Kandydatem na
cz³onka PKA mo¿e byæ pracownik
naukowo-dydaktyczny co najmniej

ze stopniem doktora. Senaty zatem
mog¹, a nawet powinny przedstawiæ
kandydatów spoœród grona doktorów.

W dalszej czêœci spotkania dys-
kutowano nad powo³aniem Pracow-
niczych Programów Emerytalnych
(PPE) dla pracowników szkó³ wy¿-
szych. Niepodjêcie tego problemu
w resorcie edukacji narodowej spo-
woduje niezwykle niski poziom
przysz³ych emerytur pracowników
szkolnictwa wy¿szego. Podkreœlano,
i¿ powo³anie PPE na poziomie mini-
sterstwa edukacji narodowej skupia
interesy wszystkich uczelni i znacz-
nie zmniejsza koszty organizacyjno-
-administracyjne.

Omawiaj¹c dzia³anie Rady G³ów-
nej po ustawowo wprowadzonych
zmianach, zebrani uwa¿aj¹, ¿e cz³on-
ków Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego powinna obowi¹zywaæ za-
sada kadencyjnoœci (propozycja ele-
ktorów Kurii - dwie kadencje).

Zwrócono uwagê na patologicz-
ne, wg elektorów, zjawisko zasiada-
nia przez niektórych pracowników
naukowo-dydaktycznych w wielu ra-
dach wydzia³ów.

Uznaj¹c celowoœæ podejmowania
wspólnych dzia³añ pracowników na-
le¿¹cych do Kurii Doktorów Szkó³
Wy¿szych, ponowiono decyzjê o ko-
niecznoœci opracowania projektu sta-
tutu forum elektorów tej grupy. Proje-
ktem tym ma siê zaj¹æ kol. W. Sawa
z Politechniki Lubelskiej.

Bogus³aw Do³êga
Gra¿yna Groszek

SPOTKANIE ELEKTORÓW
KURII DOKTORÓW

SPOTKANIE ELEKTORÓW
KURII DOKTORÓW

WY¯SZYCH SZKÓ£ TECHNICZNYCHWY¯SZYCH SZKÓ£ TECHNICZNYCH
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KUP PAN POLITYKA!
Od kilku lat, wraz z nadejœciem

kampanii wyborczej, w œrodkach ma-
sowego przekazu mo¿emy zaobserwo-
waæ "eksplozjê" pomys³ów na poprawê
otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. To
w³aœnie wówczas wiêkszoœæ polityków
staje siê "jednymi z nas", kreuj¹c siebie
jako osoby pochodz¹ce z "naszego"
podwórka, miasta lub miejsca pracy.
Podobnie by³o i w minionym roku,
w czasie wyborów parlamentarnych.

Wobec kilkutysiêcznej rzeszy kan-
dydatów staraj¹cych siê o miejsce
w sejmie lub senacie, coraz wiêkszego
znaczenia nabieraj¹ wyrafinowane te-
chniki zabiegania o g³osy wyborców.
Z tego w³aœnie wzglêdu wielu kandyda-
tów zaczyna siêgaæ po kosztowne rady
specjalistów od marketingu polityczne-
go, a zw³aszcza ludzi zajmuj¹cych siê
kszta³towaniem wizerunku osób publi-
cznych (okreœlanych jako image ma-
kers).

Proces budowania po¿¹danego ob-
razu polityka jest z³o¿ony i sk³ada siê
z kilku elementów, takich jak m.in.:
obietnice i korzyœci, program wybor-
czy, proponowane metody urzeczywi-
stniania celów ustrojowych oraz od-
powiednie przygotowanie polityka
s³u¿¹ce stworzeniu i wyeksponowaniu
jego korzystnego image (wizerunku).
Szczególnie interesuj¹cy wydaje siê
byæ ten ostatni aspekt, gdy¿ jak do-
wodz¹ badania (Mehrabian 1971),
ogólne odczucie do danej osoby a¿
w 55 proc. zale¿y od sygna³ów niewer-
balnych (mimika, dystans interperso-
nalny, wyraz oczu, odpowiednia gesty-
kulacja). Pozosta³y wp³yw na spo-
³eczn¹ percepcjê kandydata wywieraj¹
wypowiadane s³owa (7 proc.) oraz spo-
sób wyra¿ania siê (38 proc.).

Poni¿ej postaram siê Pañstwu
przedstawiæ kilka najciekawszych te-
chnik prezentowania kandydatów.
Pos³u¿¹ mi do tego przyk³ady b³êdów
pope³nionych przez polityków, zaob-
serwowane w czasie kampanii prezy-

denckiej w 2000 r. Wprawdzie w
ubieg³ym roku mieliœmy wybory parla-
mentarne, w których podstawowymi
konkurentami zabiegaj¹cymi o popar-
cie elektoratu by³y partie polityczne, to
jednak wyborca zawsze g³osuje na
cz³owieka, a nie na ugrupowanie.
A w³aœnie wybory dokonywane pod-
czas elekcji prezydenckiej maj¹ najbar-
dziej personalny charakter. Jak wy-
kaza³y badania zrealizowane w ubie-
g³ym roku przez Pracowniê Badañ
Spo³ecznych, coraz wiêkszego znacze-
nia dla osób bior¹cych udzia³ w wybo-
rach nabieraj¹ cechy osobowe kan-
dydatów, a nie wartoœci merytoryczne
ich programów wyborczych.

Podstawowe sposoby prezentowa-
nia polityków mo¿na okreœliæ nastê-
puj¹co:
� osoby, które pe³ni¹ funkcjê rzeczni-

ków prasowych kandydatów oraz s¹
cz³onkami sztabów wyborczych, nie
powinny zbytnio prezentowaæ siê
publicznie na zebraniach i wiecach
wyborczych (staæ na scenie bezpo-
œrednio w pobli¿u kandydata), gdy¿
odbiorca mo¿e odnieœæ wra¿enie, ¿e
polityk nie przedstawia w³asnego
zdania, a jedynie jest sterowany
przez swoje otoczenie;

� w przypadku, gdy w wyborach star-
tuje pojedynczy kandydat, a wokó³

niego stoi kilka osób (zw³aszcza zna-
nych publicznie), to wyborca mo¿e
mieæ w¹tpliwoœci, która z ogl¹da-
nych osób jest liderem;

� podczas wyst¹pieñ publicznych
(zw³aszcza emitowanych na ¿ywo)
nale¿y dok³adnie sprawdziæ wygl¹d
kandydata;

� w sytuacji zak³opotania lub gdy pa-
daj¹ zaskakuj¹ce, agresywne pyta-
nia, nale¿y unikaæ wykonywania ge-
stów, które mog¹ kojarzyæ siê nega-
tywnie;

� gdy na zebraniach przedwyborczych
obecne s¹ mikrofony i kamery tele-
wizyjne, kandydat powinien zacho-
wywaæ siê tak, jak by by³ ca³y czas
filmowany;

� sztaby wyborcze powinny unikaæ
emitowania materia³ów mog¹cych
skompromitowaæ lub oœmieszyæ
w³asnego kandydata;

� zarówno jêzyk, jak i symbolika wy-
korzystywana w audycjach wybor-
czych powinny byæ dostosowane do
grupy docelowej wyborców, do któ-
rych polityk chce dotrzeæ ze swoim
przes³aniem;

� decyduj¹c siê na wykorzystanie
kampanii negatywnej (popularnej
w demokracjach zachodnich) nie po-
winno siê pokazywaæ fragmentów
kompromituj¹cych kontrkandydata
bezpoœrednio przed dat¹ wyborów.
Wymienione zasady stanowi¹ tylko

czêœæ regu³, które powinny byæ prze-
strzegane przez polityków w ramach
ich kontaktów z wyborcami. Dodajmy
tylko jeszcze, ¿e osoby kszta³tuj¹ce wi-
zerunek kandydatów powinny staraæ siê
wykorzystywaæ ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê
okazjê do zwiêkszenia poparcia spo-
³ecznego dla swoich "podopiecznych".

Jak ju¿ wspomnia³em, znaczna
czêœæ polityków w naszym kraju zaczy-
na dostrzegaæ znaczenie œwiadomego,
zaplanowanego i systematycznego
kszta³towania wizerunku w³asnej osoby
(choæ nie zawsze otwarcie do tego siê

KUP PAN POLITYKA!
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przyznaje). Znaczny poziom personali-
zacji kampanii oraz uœwiadomienie so-
bie przez ludzi odpowiedzialnych za jej
przebieg, ¿e wyborcy stosuj¹ "szablo-
ny" u³atwiaj¹ce dokonanie oceny kan-
dydatów politycznych, wymuszaj¹
koniecznoœæ stosowania zaplanowa-
nych i elastycznych strategii komuni-
kacyjnych. Zatem mo¿na siê spo-
dziewaæ w dalszym ci¹gu wzrostu licz-
by wykorzystywanych technik i narzê-
dzi, których celem bêdzie skuteczne

oddzia³ywanie na uczestników rynku
politycznego (w tym równie¿ na nas
wyborców), tak, aby uzyskaæ ich przy-
chylnoœæ dla konkretnej osoby, ugrupo-
wania lub inicjatywy politycznej

W artyku³ach dotycz¹cych marke-
tingu politycznego pojawiaj¹cych siê
czasopism bran¿owych trwa dyskusja,
czy kandydatów startuj¹cych w wybo-
rach mo¿na porównaæ do "zwyk³ych"
produktów, z których promocj¹ spoty-
kamy siê w mediach. Osobiœcie jestem

daleki od zbytniej reifikacji uczestni-
ków ¿ycia politycznego. Chocia¿ moim
zdaniem, wiêkszoœæ zabiegów, jakie
mo¿emy obserwowaæ na scenie polity-
cznej w okresie przedwyborczym wy-
daje siê sprowadzaæ do "rozpaczli-
wego" wo³ania: "Kup pan polityka!".
Dodajmy, ¿e najlepiej, gdy jest on "u¿y-
wany i w dobrym stanie". Szkoda tylko,
¿e zawsze bez "gwarancji".

Marcin Gêbarowski

Up³yn¹³ 2001 rok, w którym nasza
uczelnia obchodzi³a 50-lecie swojego
istnienia. Pragnê wiêc z tej okazji przy-
pomnieæ pewne osi¹gniêcia, które
w zakresie technologii uczenia zosta³y
przygotowane i wdro¿one w naszej
uczelni w po³owie lat siedemdzie-
si¹tych ubieg³ego stulecia.

W budynku F na ostatnim piêtrze
zbudowano profesjonalne laborato-
rium technologii nauczania. Laborato-
rium to obejmowa³o studio nagrañ
i re¿yserii, zespó³ urz¹dzeñ telewizji
przemys³owej, ³¹czony z projektorem
filmowym, rzutnikami przezroczy itp.
Zbiór sygna³ów transmisji przewodo-

wej by³ przekazywany do sali wyk³ado-
wej na pulpit wyk³adowcy, wyposa¿ony
równie¿ w magnetofony i konsolê egza-
minacyjn¹, po³¹czon¹ z indywidualny-
mi stanowiskami studenckimi. Sala
by³a wyposa¿ona w standardowe
urz¹dzenia, wzbogacone monitorami,
ekranami i specjaln¹ akustyk¹. Wszy-
stko to zosta³o zrealizowane w zak³a-
dzie prof. Antoniego WoŸniackiego,
autorami zaœ projektu by³a grupa stu-
dentów i asystentów naszej uczelni.
Ca³a koncepcja nowych technik uczenia
wywodzi³a siê z nowinek docieraj¹cych
z Zachodu w obszarze psychologii i dy-
daktyki, adaptowanych i rozwijanych
na naszym gruncie. Od tej pory minê³o
prawie 30 lat.

W dniu 24 paŸdziernika 2001 r. z ini-
cjatywy Dzia³u Nauczania i Studium
Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych
PRz, zorganizowano pokaz wspó³czes-
nych informatycznych œrodków multi-
medialnych do realizacji zajêæ dy-
daktycznych oraz laboratoriów obra-
zuj¹cych procesy technologiczne z ró¿-
nych dziedzin.

Gwa³towny postêp w zakresie infor-
matyki, w tym poszerzania mo¿liwoœci
komputerów osobistych, spowodowa³,

TRADYCJA
CZY PRZESTRZEÑ WIRTUALNA

Strona internetowa.

TRADYCJA
CZY PRZESTRZEÑ WIRTUALNA
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¿e nast¹pi³ rozwój technik uczenia.
Stwierdzono, ¿e ucz¹cy siê zapamiê-
tuj¹:
� 25% tego, co s³ysz¹,
� 45% tego, co widz¹,
� 75% tego, co s³ysz¹, widz¹ i robi¹,
czyli najlepsze osi¹gniêcia w przyswa-
janiu wiedzy osi¹ga siê przez ³¹czenie
ró¿norodnych sygna³ów. Oparte na
tych naturalnych predyspozycjach
nowe media i nowe technologie maj¹
jako œrodki do nauczania wiele do za-
oferowania. Prezentowane laboratoria
multimedialne do nauki jêzyków ob-
cych integruj¹ wszystkie media, po-
zwalaj¹c elastycznie je wykorzystywaæ
do realizacji okreœlonych tematów.
Daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia w³asnych
opracowañ. Umo¿liwiaj¹ wybór po-
miêdzy trybem pracy z ca³¹ grup¹ a try-
bem indywidualnym. Ponadto zapew-
niaj¹ odpowiednie tempo uczenia siê,
testowanie opanowanych czêœci mate-
ria³u, u³atwiaj¹ standaryzacjê egzami-
nu. W procesie glottodydaktycznym
spe³niaj¹ wa¿ne funkcje: wiernego
przekazu naturalnego jêzyka, natural-
nych sytuacji komunikacyjnych, treœci
kulturoznawczych, oryginalnych pro-

gramów radiowych, telewizyjnych i in-
ternetowych.

Przedstawiono nam równie¿ przy-
k³ady laboratoriów technologicznych
w zakresie automatyki, przemys³u che-
micznego, ch³odnictwa i klimatyzacji,
silników spalinowych, elektroniki, te-
lekomunikacji i energetyki. Przez prze-
niesienie rzeczywistych uwarunkowañ
przemys³owych do laboratorium, stu-
dent ma mo¿liwoœæ zdobycia rzetelnej
wiedzy teoretycznej i praktycznej z da-
nej dziedziny oraz uzyskaæ bardzo do-
bre przygotowanie do zawodu.

W laboratorium takim nauczyciel
pe³ni funkcjê doradcy ucz¹cego siê i re-
¿ysera zajêæ. Ma mo¿liwoœæ wspó³pra-
cy z indywidualnym u¿ytkownikiem
lub ca³¹ grup¹, mo¿e praktycznie i teo-
retycznie analizowaæ dany temat, wy-
bieraæ tempo i poziom nauczania.
Wprowadzenie œrodków technicznych
stwarza koniecznoœæ perfekcyjnego
przygotowania siê do zajêæ, ale daje te¿
nieograniczone mo¿liwoœci dydaktycz-
ne.

Ca³a teoria psychologii i dydaktyki
w zakresie znaczenia zastosowañ œrod-
ków multimedialnych w procesie dyda-

ktycznym jest znana od dziesiêcioleci.
W warunkach powszechnej dostêpno-
œci komputerów osobistych, dostêpu do
sieci Internetu, ró¿nego rodzaju progra-
mów dydaktycznych na p³ytach CD
nowe technologie s¹ wyzwaniem nie
tylko dla nauki jêzyków obcych, ale
wszystkich systemów edukacyjnych
w skali narodowej. Nad¹¿anie za tym
powszechnym postêpem przy wsparciu
polityki oœwiatowej w naszym kraju,
jest jednym z wa¿niejszych zadañ dy-
daktycznych uczelni.

Wprowadzenie mo¿liwoœci uczenia
siê na poziomie wy¿szym przez telewi-
zjê i Internet spowoduje, ¿e zajêcia dy-
daktyczne z dowolnego przedmiotu
wymagaæ bêd¹ znakomitego opracowa-
nia. Konkurencja uczelni wirtualnej,
poci¹gaj¹ca sw¹ atrakcyjnoœci¹ i przy-
spieszonym procesem uczenia siê, wy-
musi zmianê sposobu realizacji zajêæ
w uczelniach tradycyjnych. Systematy-
czne wzbogacanie pod wzglêdem tech-
nicznym procesu dydaktycznego
wydaje mi siê konieczne od dziœ, czego
Pañstwu i sobie ¿yczê w nowym, 2002
roku.

Ma³gorzata Pomorska

W dniu 8
paŸdzierni-
ka 2001 r.

redaktor naczelny Mechanika prof.
Kazimierz E. Oczoœ zosta³ odznaczo-
ny Krzy¿em Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski - tak¹ informacjê
zamieœci³ Mechanik Nr 12/2001. Od-
znaczenie zosta³o nadane za osi¹gniê-
cia naukowe, d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ
dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ w szko-
lnictwie wy¿szym oraz dzia³alnoœæ
spo³eczn¹ w organizacjach nauko-
wych i technicznych.

* * *
W tym samym numerze Mechanika

czytamy: w dniach 22-24 listopada
2001 r. obradowa³a w Rzeszowie 17.

Miêdzynarodowa Konferencja nt.
Ko³a Zêbate - KZ 2001. W g³ównym
nurcie tematycznym konferencja po-
œwiêcona by³a problematyce kon-
strukcji i technologii kó³ zêbatych
walcowych i sto¿kowych. Patronat nad
konferencj¹ sprawowa³ Rektor Prz.

Forum Aka-
demickie Nr
12/2001 opubli-
kowa³o, z oka-

zji jubileuszu 50-lecia wy¿szego szkol-
nictwa technicznego w Rzeszowie, ar-
tyku³ ukazuj¹cy historiê powstania naj-
starszej w Polsce po³udniowo-wschod-
niej uczelni - Politechniki Rzeszo-

wskiej, jej stan aktualny i perspektywy
rozwoju.

Powszechny
Zak³ad Ubez-
pieczeñ na
¯ycie S.A.

przekaza³ Politechnice Rzeszowskiej
50 tysiêcy z³otych na remont chodni-
ków w pobli¿u kompleksu budynków
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska oraz Wydzia³u Chemicz-
nego - poinformowa³a GW 7 grudnia
2001 r. Celem inwestycji jest poprawa
bezpieczeñstwa pracowników i studen-
tów Prz.

Informacjê na te temat zamieœci³y ta-
k¿e SN.
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4 grudnia
2001 r . w N
ukaza³ siê arty-
ku³ dotycz¹cy

budowy nowoczesnego Centrum Kul-
tury Studenckiej, które powstaje na te-
renach Politechniki przy zbiegu al. Po-
wstañców Warszawy z ul. Emilii Plater.
Centrum sk³adaæ siê bêdzie z czterech
sal kinowych, bêd¹ w nim te¿ dwa bary,

restauracja, kawiarenka internetowa,
salon gier multimedialnych. Uczelnia,
której brakuje sal wyk³adowych, bê-
dzie mog³a wykorzystywaæ pomiesz-
czenia kina w godzinach przedpo³ud-
niowych do celów dydaktycznych -
powiedzia³ N prorektor ds. nauki. Ofi-
cjalne otwarcie obiektu przewidywane
jest na marzec przysz³ego roku.

Dzisiaj (5 grudnia 2001) zakoñcz¹
pierwsz¹ rundê rozgrywek pingpon-
giœci I ligi. (...)AZS Dremex Politech-
nika Rzeszowska podejmowa³ bêdzie
wyprzedzaj¹cych ich o dwa punkty
zawodników Erjotu O³awa - poinfor-
mowa³y N 5 grudnia 2001 r.

Opracowa³a Iwona Œlêzak-G³adzik

Pod tym has³em odby³a siê w dniu
5 grudnia 2002 r. prelekcja, której
g³ównym tematem by³a dzia³alnoœæ
agencji reklamowej. Studenckie Ko³o
Naukowe Reklamy (SKNR) dzia³aj¹ce
pod opiek¹ naukow¹ dr. Jakuba Dasz-
kiewicza na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu, poprosi³o o wyg³oszenie
wyk³adu w³aœcicieli Agencji Reklamo-
wej CERTUS pp. prezesów firmy Jaro-
mira Rajzera i Andrzeja Sier¿êgê.

Reklama i dzia³alnoœæ agencji rekla-
mowej cieszy siê du¿ym zainteresowa-
niem wœród studentów, czego do-
wodem by³o liczne grono przyby³ych
na wyk³ad.

J. Rajzer i A. Sier¿êga w ciekawy
i dowcipny sposób opowiadali o swoich
doœwiadczeniach z reklam¹. Podali
wiele przyk³adów tworzonych przez
siebie kampanii reklamowych - zarów-
no tych, które odnios³y ogromny suk-
ces, jak i tych, w których prowadzona
promocja przynios³a zaskakuj¹ce rezul-
taty.

Przyk³adem takiej reklamy by³a pro-
mocja pewnego sklepu z damsk¹ bie-
lizn¹. Po przeprowadzonej kampanii
okaza³o siê, ¿e - jak oczekiwano -
wzros³a sprzeda¿, jednak grupê klien-
tów stanowili w wiêkszoœci mê¿czyŸni.

Obecnych na wyk³adzie studentów
interesowa³y tak¿e wymagania, jakie
trzeba spe³niaæ, aby móc pracowaæ
w agencji reklamowej. Zatem jeœli je-

steœ otwarty, ³atwo nawi¹zujesz konta-
kty z ludŸmi i masz szalone pomys³y, to
œmia³o mo¿esz rozpocz¹æ sw¹ przygo-
dê z reklam¹.

Studenckie Ko³o Naukowe Rekla-
my cieszy siê ogromnym zainteresowa-
niem studentów i planuje zorgani-
zowanie cyklu wyk³adów poœwieco-
nych tematyce reklamy.

Serdeczne podziêkowania kieruje-
my pod adresem w³adz Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu. Dziêkujemy

dziekanowi Wydzia³u dr. hab. in¿.
W³adys³awowi Filarowi, prof. PRz,
prodziekanowi dr. Grzegorzowi Osta-
szowi, opiekunowi SKNR dr. Jakubowi
Daszkiewiczowi oraz opiekunowi Stu-
denckich Kó³ Naukowych Politechni-
ki Rzeszowskiej prof. dr. hab. in¿.
Wladimirowi Lubimowowi za ¿yczli-
we wspieranie naszej dzia³alnoœci.

Mamy nadziejê na dalsz¹ owocn¹
wspó³pracê z w³adzami uczelni.

Agnieszka Wójcik

Na Ty z ReklamaNa Ty z Reklama

W³aœciciele Agencji Rekalmowej Certus Jaromir Rajzer i Andrzej Sier¿êga oraz
prezes Studenckiego Ko³a Naukowego Reklamy Marzena Hajduk.

Fot. w³asna

,
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Info Kurier Samorzadu StudentówInfo Kurier Samorzadu Studentów
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

W naszej Uczelni Samorz¹d Studen-
cki trzyma siê mocno. Od samego
pocz¹tku ruszy³ "pe³n¹ par¹" a roboty
czeka niema³o. Przecie¿ nasz Samorz¹d
to jak ma³y ogródek i nic w tym dziwne-
go, ¿e prym w nim wiedzie g³ówny
ogrodnik - "Zielony Ogórek". Tak w za-
sadzie jest to nasz przewodnicz¹cy -
Tomasz Ogórek, student V roku MDZ
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa. Szefuje ju¿ w Samorz¹dzie po raz
drugi i nawet ca³kiem nieŸle mu to wy-
chodzi.

Koledze Ogórkowi pomaga w tym
trzech dzielnych jego zastêpców, mia-
nowicie:
� Monika Wójcik - studentka IV roku

FDF Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki, specjalistka od grafiki
komputerowej i organizacji naszego
¿ycia kulturalnego,

� Sabina M¹czka - studentka II roku
ZD Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu - najm³odsza w naszej rodzinie,
ale za to o wielkim sercu,

� Robert Prus - student III roku MDM
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa - zwany przez nas "Czes³awem",
najsilniejszy w naszym ogródku, za-
wsze wszystkim pomo¿e.
W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ równie¿:

� zawsze uœmiechniêta Kamila Pro-
kopiak - studentka V roku IMD Wy-
dzia³u Chemicznego,

� Justyna Janeska - studentka III roku
BD Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska, szefowa Rady
Mieszkañców DS "Akapit".

Radê Osiedla reprezentuje Ja-
ros³aw Prus - student IV roku MDT
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa, zwany "Miœkiem", i jego zastêpca
Zdzis³aw Sondej - student IV roku
FDF Wydzia³u Elektrotechniki i Infor-
matyki. £¹cznie Rada Uczelniana Poli-
techniki Rzeszowskiej liczy dwa-
dzieœcia jeden osób.

Mamy ju¿ za sob¹ organizacjê Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
w Rzeszowie. Podczas tej akcji nasz
sztab, zorganizowany przez Sabinê
M¹czkê, zebra³ prawie czterdzieœci ty-
siêcy z³otych na rzecz ratowania ¿ycia
i zdrowia noworodków.

Ju¿ nied³ugo czekaj¹ nas kolejne
dwie imprezy:
� IV Targi Edukacyjne (15-16 lutego

br.) - koordynowane przez Krystiana
Lorka, studenta II roku PDF Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Targi œci¹gn¹ do nas najwiêksze
wy¿sze uczelnie z po³udniowej Pol-
ski oraz rzesze niezdecydowanych
licealistów. Swoje stoiska wystawo-
we bêd¹ oczywiœcie reprezentowaæ
wszystkie wydzia³y naszej Uczelni.

� III Wernisa¿ Grafiki Komputero-
wej (19-20 marca br.) - po raz kolej-
ny studenci bêd¹ mogli pochwaliæ siê
swoimi osi¹gniêciami w tej dziedzi-
nie. Na Wernisa¿ do klubu "PLUS"
serdecznie zaprasza Monika Wójcik.
Ale to jeszcze nie wszystko. Oczy-

wiœcie z niecierpliwoœci¹ wszyscy
oczekujemy naszego studenckiego
œwiêta - Juwenaliów. Niestety, musimy

poczekaæ a¿ do maja, ale jak zapew-
niaj¹ organizatorzy - zabawa bêdzie
przednia. Tymczasem zapraszamy
wszelak¹ braæ studenck¹ do naszego
klubu "PLUS" na koncerty i dyskoteki
przy ró¿nej muzyce.

W tym roku mamy równie¿ coœ no-
wego - mo¿liwoœæ zagranicznego wyja-
zdu, by troszkê pozwiedzaæ i podre-
perowæ swój bud¿et w ramach progra-
mu Work&Travel.

Ju¿ nied³ugo ruszy tak¿e oczekiwa-
na Telewizja Edukacyjna, w ramach
której nadawane bêd¹ programy eduka-
cyjne, kursy jêzykowe, a tak¿e progra-
my rozrywkowe i autorskie.

Ale nie myœlcie sobie, ¿e w czasie
wakacji bêdziemy leniuchowaæ. Czeka
nas coroczna akcja "Pokój dla ¯aka",
podczas której pomagamy studentom
znaleŸæ stancjê, oraz obóz adaptacyjny
dla naszych nowych studentów przewi-
dziany na wrzesieñ.

Wszystkich chêtnych z ciekawymi
pomys³ami i werw¹ do pracy zaprasza-
my do wspó³pracy. Spotykamy siê na
zebraniach w ka¿dy poniedzia³ek
w biurze Samorz¹du - DS "Promieñ",
pokój 23, o godz. 20.00. Mo¿esz nas
równie¿ odwiedziæ na stronie
www.prz.rzeszow.pl/samorzad/zycie,
adres e-mail: samsprz@prz.rzeszow.pl.

PrzyjdŸ koniecznie, serdecznie za-
praszamy i czekamy na Ciebie!!!

Joanna Stanowicka
Marcin Horejda

CO TAM PANIE STUDENCIE
W SAMORZ¥DZIE S£YCHAÆ?
CO TAM PANIE STUDENCIE
W SAMORZ¥DZIE S£YCHAÆ?
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Fraszki
Stanislawa
Siekanca

,
/

WYMIANY
Wymiana pogl¹dów

polepszy rzeczy stan,

gdy nie da powodów

do wymiany zdañ.

TYLKO DLA
EKWILIBRYSTÓW

Na to ju¿ trzeba ¿onglera,

by sto³ek sto³kiem podpieraæ.

U DRABINY
Szczebel niski

czy wysoki,

ka¿dy chce mieæ

swoje boki.

CNOTA
Cnota krytyk

siê nie boi,

gdy ktoœ wa¿ny

za ni¹ stoi.

DZIS
Z czarnej owcy bia³¹

staæ siê nie jest sztuka,

gdy modne tlenienie,

a tak¿e peruka.

REKA REKE MYJE
Rêka rêkê myje,

ale pró¿ne trudy,

zawsze na obydwu

pozostan¹ brudy.

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Dzia³ Spraw Osobowych i Socjalnych naszej Uczelni, przy wspó³pracy Klubu
Uczelnianego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, w dniu 9 grudnia 2001 r.
zorganizowa³ XXV Turniej Tenisa Sto³owego o Mistrzostwo Pracowników Poli-
techniki Rzeszowskiej na 2001 rok. Zawody, w których bra³o udzia³ 15 pracowni-
ków, odby³y siê w ma³ej hali sportowej przy ul. Akademickiej na naszym osiedlu
studenckim. Nad prawid³owym i sprawnym przebiegiem turnieju czuwa³ pan Ta-
deusz Czu³no - trener sekcji tenisa sto³owego AZS, który jednoczeœnie pe³ni³ fun-
kcjê sêdziego g³ównego.

Po emocjonuj¹cych i stoj¹cych na wysokim poziomie sportowym pojedyn-
kach, tytu³ mistrzowski wywalczy³ pan Andrzej Sowa, pracownik Administracji.

Pierwsza szóstka
1. Andrzej Sowa - Administracja
2. Zbigniew Kie³basa - WBiIŒ
3. Franciszek Gorczyca - SWFiS
4. Przemys³aw Mi¹sik - WBiIŒ
5. Janusz £akomy - WBiIŒ
6. Roman Drozd - Administracja

Wœród kobiet zwyciê¿y³a pani Beata Staroñ - pracownik Administracji.
Po zakoñczeniu turnieju zwyciêzcom wrêczono nagrody i dyplomy.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ wszystkich pracowników Politechniki

Rzeszowskiej do liczniejszego udzia³u w przysz³orocznych zawodach - sport to
zdrowie.

W³odzimierz Ptak

Turniej
tenisa sto³owego

Turniej
tenisa sto³owego

Uczestnicy turnieju.
Fot. A. Sowa

,

, , ,
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Fot. M. Misiakiewicz

Z b  n s h a u h wa a z m ca a c ów y lZabawa naszych maluchów

13 stycznia 2002 r. w sto³ówce studenckiej W tym niezwyk³ym balu uczestniczy³o 455 dzieci. 
odby³a siê doroczna zabawa karnawa³owa dzieci Nasze pociechy jak co roku bawi³ m.in. 
pracowników PRz.  Imprezê zorganizowa³ Dzia³ Zespó³ Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny", a bajkê 
Spraw Osobowych i Socjalnych, a uczestników "Czerwony Kapturek"  w wykonaniu aktorów teatru im. 
uroczyœcie przywita³ i do zabawy zachêci³ W. Siemaszkowej dzieci nagrodzi³y 
 JM Rektor prof. Tadeusz  Markowski. gromkimi brawami.
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Klub Uczelniany AZS po raz pierwszy by³ organizatorem balu sylwestrowego
w sto³ówce studenckiej. Nasi dzia³acze jak zawsze stanêli na wysokoœci zadania. Dobra 
zabawa trwa³a do bia³ego rana. Wœród uczestników balu rozlosowanych zosta³o kilka- 
dziesi¹t cennych nagród, m.in. rower górski, którego w³aœcicielkê widzimy na zdjêciu.
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Pingpongiœci i siatkarze na pó³metku

Pi³karze PRz przewodz¹ ekstraklasie

Sylwester w AZS

Tekst i fot. S. Ko³odziej

Dobrze spisuje siê nasza dru¿yna tenisa sto³owego wystêpuj¹ca w rozgrywkach I ligi. 
Po pierwszej rundzie zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Skazani 
z góry na "po¿arcie" walcz¹ ambitnie i maj¹ du¿e szanse na utrzymanie w pierwszoligo-
wym towarzystwie bez gier bara¿owych.
Tabela po pierwszej rundzie:
  1. Izolator Boguchwa³a 9 18:0 72:18
  2. Grom Poczesna 9 14:4 50:40
  3. Tarnovia Tarnów 9 12:6 55:35
  4. AZS AE Wroc³aw 9 11:7 46:44
  5. Eriot O³awa 9 11:7 49:41
  6. AZS Politechnika Rzeszowska 9 7:11 43:47
  7. Kastor £ask 9 7:11 41:49
  8. AZS WSP Czêstochowa 9 6:12 43:47
  9. Energetyk Elektrownia Rybnik 9 2:16 21:69
10. Ogrodnik Grójec 9 2:16 30:60

Wystêpuj¹cy w rozgrywkach III ligi zespó³ naszych siatkarzy zajmuje obecnie drugie 
miejsce po pierwszej rundzie rozgrywek, maj¹c o jeden punkt mniej od przewodz¹cego 
stawce trzecioligowej zespo³u B³êkitnych Ropczyce. To w³aœnie w Ropczycach zespó³ 
AZS Politechniki Rzeszowskiej przegra³ jedyny mecz w pierwszej rundzie. Rewan¿owe 
spotkanie w naszej hali zadecyduje o koñcowym uk³adzie tabeli.

Trwaj¹ce rozgrywki halowej ligi pi³ki no¿nej z udzia³em 90 dru¿yn zbli¿aj¹ siê do 
pó³metka. Zespo³y tradycyjnie wystêpuj¹ w piêciu klasach rozgrywkowych (od ekstrak-
lasy do IV ligi). Po zakoñczeniu gier w poszczególnych ligach 36 najlepszych dru¿yn 
przyst¹pi do rywalizacji o puchar ligi. Bardzo dobrze spisuj¹ siê w tym roku pi³karze 
naszej uczelni, obecnie prowadz¹ w ekstraklasie przed zespo³ami "Zanussi" i "Oldboys" 
z du¿ymi szansami na koñcowy sukces.

Autorzy tekstów:

dr in¿. Grzegorz Bajorek
Katedra Konstrukcji Budowlanych

dr in¿. Bogus³aw Do³êga
Katedra Awioniki i Sterowania

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu

dr in¿. Gra¿yna Groszek
Katedra Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego

Marcin Horejda
Student V WZiM

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz
Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

mgr in¿. Mieczys³aw P³ocica
Katedra Konstrukcji Maszyn

mgr Ma³gorzata Pomorska
Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych

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

W³odzimierz Ptak
Dzia³ Spraw Osobowych i Socjalnych

mgr in¿. Ryszard Schab
Katedra Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych

prof. dr hab. Jan Stankiewicz
Katedra Matematyki

Joanna Stanowicka
Studentka III WZiM

mgr Halina Surowiec
Kierownik Samodzielnej Sekcji Badañ Naukowych i Umów

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

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

Agnieszka Wójcik
Studentka III WZiM


	str-1-n.pdf
	Strona 1

	str-2-n.pdf
	Strona 1

	str-23-n.pdf
	Strona 1

	str-24-n.pdf
	Strona 1




