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II GAZETA POLITECHNIKI

Politechnika Rzeszowska jest
jedn¹ z 15 uczelni technicznych
w Polsce, które przyst¹pi³y do zorga-
nizowanej przez Fundacjê Eduka-
cyjn¹ Perspektywy oraz Konferencjê
Rektorów Polskich Uczelni Tech-
nicznych akcji "Dziewczyny na poli-
techniki". Celem tych dzia³añ jest
promocja wœród m³odych kobiet wy-
boru studiów technicznych (in¿y-
nierskich). Fundacja Edukacyjna
Perspektywy dzia³ania te uznaje za
jedno z wa¿nych narzêdzi kszta³towa-
nia wzrostu zainteresowania studia-
mi technicznymi w Polsce. W³aœci-
wie w ca³ym œwiecie, w tym tak¿e
w Unii Europejskiej oraz w Polsce,
brakuje in¿ynierów. Obserwowane
zmiany spo³eczne i gospodarcze, bar-
dzo szybki postêp rozwoju nowych
technologii, w tym szczególnie eko-
innowacji, kreuj¹ wiele nowych za-
wodów o charakterze technicznym.
Zawodów przyjaznych nie tylko mê¿-
czyznom, ale tak¿e kobietom. Wy-
mieniæ mo¿na ró¿ne aspekty biotech-
nologii, nanotechnologii, energii
odnawialnej, proekologicznych kon-
cepcji transportu, produkcji ¿ywno-

œci, architektury, proekologicznych
miast.

Wszyscy znamy zalety dziew-
czêcego charakteru i osobowoœci.
Dziewczyny s¹ bardzo pracowite, sy-
stematyczne, dok³adne, dociekliwe
i tak samo jak mê¿czyŸni w wiêkszo-
œci dysponuj¹ uzdolnieniami z zakre-
su nauk œcis³ych. Bariery tkwi¹ jedy-
nie w dotychczasowej mentalnoœci
i utartych schematach. Rezultaty,
sukcesy wielu studentek i absolwen-

tek Politechniki Rzeszowskiej s¹
niezbitym dowodem na to, ¿e studia
techniczne mog¹ byæ tak samo atrak-
cyjne dla kobiet, jak i mê¿czyzn.

Stereotypowy podzia³ na zawo-
dy mêskie i ¿eñskie dawno siê ju¿
zdewaluowa³. Proszê pozwoliæ na
osobist¹ dygresjê - mój pierwszy lot
samolotem. L¹dowanie w Madrycie
by³o, delikatnie mówi¹c, niezbyt
przyjemnym prze¿yciem. Pilotami
byli mê¿czyŸni. W drodze powrotnej
w wejœciu do samolotu przywita³a nas
kobieta - lotnik. Niestety myœla³em
stereotypowo. Rzeczywistoœæ oka-
za³a siê odmienna. Prowadzony
przez kobietê samolot wyl¹dowa³ ide-
alnie, miêkko, zmieniaj¹c moje do-
znania zwi¹zane z lataniem. Bardzo
ucieszy³a mnie wiêc mo¿liwoœæ
przedstawienia na konferencji praso-
wej dotycz¹cej programu "Dziewczy-
ny na politechniki" naszej studentki
kierunku lotnictwo i kosmonautyka.
Wzbudzi³a du¿e zainteresowanie
i dostarczy³a kolejnego dowodu, ¿e
kobiety mog¹ spe³niæ swoje ¿yciowe
marzenia tak¿e w zawodach dotych-
czas zdominowanych przez mê¿-
czyzn.

Drogie Dziewczyny! Zaprasza-
my do studiowania w Politechnice
Rzeszowskiej. Gwarantujemy zdoby-
cie ciekawego zawodu i pewn¹ pracê
w przysz³oœci. Apel ten kierujê do
dziewcz¹t nie tylko z powodu w³¹-
czenia siê Politechniki Rzeszowskiej
do programu, ale tak¿e wczeœniejsze-
go ju¿ przekonania, ¿e wszystkie kie-
runki kszta³cenia mog¹ byæ atrakcyj-
ne dla kobiet, jak równie¿ z oczy-
wistej sympatii dla Pañ.

prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
prorektor ds. kszta³cenia

In¿ynier - zawód z przysz³oœci¹

Dziewczyny w Politechnice
� Studenci ogó³em – 13 285, w tym 4 801 kobiet (36,13%)

Dziewczyny na wydzia³ach:
� Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska - 29,4%
� Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa - 10,9%
� Wydzia³ Chemiczny - 72,4%,
� Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki - 3,4%
� Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej - 55,8%
� Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu - 63,4%
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WYDZIA£ BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: architektura i urbanistyka, budownictwo,
in¿ynieria œrodowiska, ochrona œrodowiska (kierunek w organizacji),
studia niestacjonarne II stopnia: budownictwo, in¿ynieria œrodowiska

WYDZIA£ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: mechanika i budowa maszyn,
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, lotnictwo i kosmonautyka, transport,

studia stacjonarne I stopnia: mechatronika,
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: mechanika i budowa maszyn,

zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji

WYDZIA£ CHEMICZNY

studia stacjonarne I stopnia: biotechnologia, in¿ynieria chemiczna i procesowa (kierunek

w organizacji), in¿ynieria materia³owa, technologia chemiczna,
studia stacjonarne II stopnia: biotechnologia,

in¿ynieria materia³owa (kierunek miêdzywydzia³owy), technologia chemiczna,
studia niestacjonarne I i II stopnia: technologia chemiczna

WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: elektronika i telekomunikacja,
elektrotechnika, informatyka

WYDZIA£ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: fizyka techniczna, matematyka,
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: fizyka techniczna, matematyka

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: zarz¹dzanie, europeistyka, logistyka,
towaroznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: zarz¹dzanie

w Politechnice Rzeszowskiej
w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów
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Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii ŒrodowiskaWydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI

���������	 
��� �������� ��� ��������� �� ���� �� ����	 ���� !"� �� ��� ��#���	 $�%&$������&�

Wydzia³ prowadzi studia stacjonar-
ne i niestacjonarne I i II stopnia na kie-
runkach: budownictwo, in¿ynieria œro-
dowiska, architektura i urbanistyka,
a od roku akademickiego 2009/2010
ochrona œrodowiska.

Na kierunku budownictwo kszta³ci
siê specjalistów, którzy, opieraj¹c siê
na nabytej wiedzy teoretycznej i umie-
jêtnoœciach praktycznych, uzyskuj¹
podstawy do pracy w zakresie projekto-
wania, wykonawstwa, jak równie¿ re-
montów obiektów budowlanych i in¿y-
nierskich oraz nadzorowania i zarz¹-
dzania procesami budowlanymi z wy-
korzystaniem nowoczesnych technik
komputerowych. Ukoñczenie tego kie-
runku daje wszechstronne przygotowa-
nie do pracy w zawodzie, zarówno
w kraju, jak i za granic¹, m.in. do pe³-
nienia funkcji kierowniczych w przed-
siêbiorstwach budowlanych, jednost-
kach administracji pañstwowej, jed-
nostkach edukacyjnych, prowadzenia
w³asnej firmy budowlanej oraz biura
projektowego.

Kierunek in¿ynieria œrodowiska
przygotowuje specjalistów, których za-
daniem jest zapewnianie warunków
zrównowa¿onego rozwoju, przy zacho-
waniu mo¿liwoœci usuwania i likwida-
cji zagro¿eñ œrodowiska wynikaj¹cych

z dzia³alnoœci cz³owieka. Kierunek ten
obejmuje kszta³cenie z zakresu projek-
towania, wykonawstwa i eksploatacji
sieci oraz pompowni wodnych, funk-
cjonowania sieci gazowych, instalacji
wodoci¹gowych, kanalizacyjnych
i specjalnych instalacji sanitarnych.
Studenci nabywaj¹ równie¿ wiedzê nt.
technologii uzdatniania wód, oczysz-
czania œcieków, utylizacji odpadów,
technologii oczyszczania gazów. Na
kierunku in¿ynieria œrodowiska kszta³-
cenie odbywa siê w specjalnoœci in¿y-
nieria komunalna. Jej absolwenci uzy-
skuj¹ pe³ne przygotowanie zawodowe
do pracy w bran¿ach zwi¹zanych z bu-
downictwem mieszkaniowym i prze-
mys³owym, a tak¿e ze wspomaganiem
us³ug bytowych oraz rolnictwa, tj.
wszêdzie tam, gdzie wystêpuj¹ wza-
jemne powi¹zania antropogennych
i naturalnych procesów œrodowisko-
wych.

Na kierunku architektura i urbani-
styka kszta³ci siê specjalistów, którzy
posiadaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci pozwa-
laj¹ce na programowanie ró¿norodnych
za³o¿eñ inwestycyjnych oraz ich pro-
jektowanie architektoniczne i urbani-
styczne. Absolwent jest przygotowany
do podjêcia pracy zwi¹zanej z projekto-
waniem architektonicznym, urbanis-

tycznym oraz renowacj¹ i restauracj¹
zabytków, a tak¿e adaptacj¹ do nowych
funkcji. Od kandydatów na ten kieru-
nek, oprócz predyspozycji do nauk
technicznych, wymaga siê wyobraŸni
przestrzennej i zdolnoœci plastycznych.

Narastaj¹cy deficyt kadry potra-
fi¹cej w sposób efektywny kszta³towaæ
œrodowisko i zarz¹dzaæ nim, sk³oni³
w³adze Wydzia³u do powo³ania nowe-
go kierunku ochrona œrodowiska. Jest
to kierunek pokrewny w stosunku do in-
¿ynierii œrodowiska, ale wiêksz¹ uwagê
k³adzie siê na przedmioty biologiczno-
-chemiczne. Studenci tego kierunku na-
bêd¹ wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne
do sporz¹dzania planów i programów
ochrony œrodowiska, programów go-
spodarki odpadami, programów ochro-
ny atmosfery oraz do rozwi¹zywania
zagadnieñ zwi¹zanych z alternatywny-
mi Ÿród³ami energii. Znajd¹ oni zatrud-
nienie w administracji rz¹dowej
i lokalnych organach polskiej admini-
stracji samorz¹dowej zajmuj¹cych siê
gospodark¹ przestrzenn¹ oraz kszta³to-
waniem i realizacj¹ polityki ekologicz-
nej, w instytucjach, które zajmuj¹ siê
kontrol¹ i ocen¹ stanu œrodowiska (np.
jednostki Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej), instytucjach zajmuj¹cych siê
opracowywaniem programów, eksper-
tyz oraz ocen oddzia³ywania na œrodo-
wisko, laboratoriach naukowo-ba-
dawczych, ró¿nego rodzaju organiza-
cjach ekologicznych oraz w szkolnic-
twie jako dydaktycy ochrony œrodo-
wiska.

W roku akademickim 2008/2009
Politechnika Rzeszowska uczestniczy
w realizacji projektu "Zamawianie
kszta³cenia na kierunkach technicz-
nych, matematycznych i przyrodni-
czych - pilota¿", realizowanego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego w ramach Programu Opera-

Dziewczyny na poszczególnych kierunkach studiów:

� architektura i urbanistyka - 60%
� budownictwo - 18%
� in¿ynieria œrodowiska - 42%
� ochrona œrodowiska (kierunek w organizacji)

Studia stacjonarne: 1393, w tym 490 kobiet

Studia niestacjonarne: 551, w tym 111 kobiet

Razem: 1944, w tym 601 kobiet (31%)
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cyjnego Kapita³ Ludzki wspó³finanso-
wanego ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Projektem zosta³o objê-
tych 5 kierunków studiów, w tym kie-
runki budownictwo i in¿ynieria sani-
tarna. W projekcie tym zosta³o przyzna-
nych (na okres 9 miesiêcy przez kolejne
3 lata studiów) 6 stypendiów dla kierun-
ku budownictwo i 6 stypendiów dla kie-

runku in¿ynieria sanitarna w kwocie po
1000 z³ na osobê. Wydzia³ wyst¹pi³
z wnioskiem o przyznanie dotacji na
podobny projekt w roku akademickim
2009/2010. Do kierunków zamawia-
nych obok budownictwa i in¿ynierii
œrodowiska Ministerstwo do³¹czy³o no-
wo tworzony kierunek ochronê œrodo-
wiska oraz znacznie rozszerzy³o ofertê
stypendialn¹.

Studentki Wydzia³u dzia³aj¹ czyn-
nie w Samorz¹dzie Studenckim,
w ko³ach naukowych, w agendach i or-
ganizacjach kulturalnych i sportowych.
Z uwagi na to, ¿e dziewczyny s¹ bar-
dziej obowi¹zkowe i pilne, osi¹gaj¹
lepsze wyniki w nauce od swoich kole-
gów.

Ma³gorzata KAWALEC
studentka V roku

Jestem studentk¹ pi¹tego roku na
kierunku budownictwo. Wybieraj¹c ten
kierunek studiów, nie do koñca wie-

dzia³am, czego mogê siê na studiach
spodziewaæ - obawa przeplata³a siê
z ciekawoœci¹. Sk³ama³abym pisz¹c, ¿e
by³ to mój wymarzony kierunek, ale
z biegiem czasu poszczególne przed-
mioty zaczê³y mnie coraz bardziej inte-
resowaæ. Czêsto myœla³am, ¿e przed-
mioty œcis³e to g³ównie mêska domena,
ale kiedy ju¿ zaczê³am studia, szybko
zmieni³am zdanie. Ma³a liczba dziew-
czyn na Wydziale wcale mi nie prze-
szkadza³a, zawsze spotyka³am siê

z ¿yczliwoœci¹ i pomoc¹ ze strony
kolegów. W ramach Programu Sokra-
tes/Erasmus, realizowanego przez Poli-
technikê Rzeszowsk¹, odby³am dwie
praktyki zagraniczne: na uczelni

w Portugalii i na budowie (w roli po-
mocnika majstra) w Niemczech. Pobyt
na zagranicznej uczelni by³ dla mnie
œwietnym doœwiadczeniem, mia³am
okazjê dostrzec ró¿nice miêdzy naszym
systemem studiów a systemem portu-
galskim. Wyjazd pozwoli³ mi rozwin¹æ
zainteresowania, spotkaæ ciekawych
ludzi i zobaczyæ miejsca, które wczeœ-
niej zna³am tylko z ksi¹¿ek. Praca na
budowie uzmys³owi³a mi, jak wa¿ne
jest ³¹czenie teorii z praktyk¹.

Budownictwo jest dla mnie pod-
staw¹ do tego, o czym zawsze ma-
rzy³am…architektury. Niedawno roz-
poczê³am studia w³aœnie na kierunku
architektura i urbanistyka, równie¿
w Politechnice Rzeszowskiej. Wczeœ-
niejsze doœwiadczenia zdobyte w cza-
sie praktyk daj¹ mi wiêksz¹ pewnoœæ,
kreatywnoœæ i œwiadomoœæ w projek-
tach zwi¹zanych z architektur¹. Udaje
mi siê pogodziæ obydwa kierunki
z prac¹. To co wczeœniej by³o dla mnie
wyzwaniem, teraz przynosi mi satys-
fakcjê i pozwala na zarabianie pieniê-
dzy w pracy, dziêki której mogê siê roz-
wijaæ i przede wszystkim tworzyæ.

Violetta DRUKA£A
- absolwentka i studentka

I roku

MÓWI¥ STUDENTKI
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Byæ studentk¹ na takim kierunku,
jak budownictwo to niema³e wyzwanie.
W otoczeniu mê¿czyzn kobieta hartuje
swój charakter, uczy siê postrzegaæ
œwiat inaczej, co mo¿e tylko wp³yn¹æ
na ni¹ pozytywnie. Studia w PRz roz-
poczê³am w 2002 r. Wybra³am kieru-
nek zwi¹zany z moimi zainteresowa-
niami i zami³owaniem do tworzenia.
Kierunek nie³atwy, ale daj¹cy satys-
fakcjê, dumê, wiarê we w³asne si³y
i mo¿liwoœci. Lubiê wyzwania, dzia³aj¹
na mnie mobilizuj¹co, dlatego wy-
bra³am specjalizacjê mostow¹, maj¹c¹
opiniê jednej z trudniejszych w Polite-
chnice. Rzeczywiœcie nie by³o ³atwo.
£¹cz¹c pasjê do budownictwa, archi-
tektury i poznawania œwiata, zaanga¿o-
wa³am siê w dzia³alnoœæ Ko³a Nauko-
wego Mostowców. Dzia³alnoœæ ta po-
zwoli³a mi nie tylko poszerzaæ wiedzê,
zdobywaæ umiejêtnoœci, ale odkry³a mi
sam¹ siebie, jakiej wczeœniej nie mia-
³am okazji poznaæ. Studia spêdzi³am,
mieszkaj¹c w akademikach Politechni-
ki Rzeszowskiej. Wiele pisaæ nie trze-
ba, ¿e tak naprawdê tylko mieszkaj¹c
w miasteczku studenckim, student stu-
diuje (poza niezliczonymi wieczorami
spêdzonymi w gronie znajomych, które
to teraz s¹ piêknymi wspomnieniami,
na myœl o których uœmiech mimowol-
nie goœci na twarzy). By³o wiele wie-
czorów i nocy spêdzonych przy stole,

nad ksi¹¿kami i notatkami z wyk³adów,
wspólnego rozwi¹zywania zadañ czy
liczenia projektów. Studia ukoñczy³am
w 2007 r. Wykszta³cenie, jakie da³a mi
Politechnika Rzeszowska, sprawi³o, ¿e
od razu po studiach mog³am podj¹æ pra-
cê w zawodzie. Nadal rozwijam swoje
zainteresowania, a Politechnika tylko
mi w tym pomaga. W 2008 roku utwo-
rzono kierunek architektura i urbani-
styka - œciœle zwi¹zany z moimi za-
interesowaniami. Nie zastanawiaj¹c siê
d³ugo, z³o¿y³am papiery, zda³am egza-
min, dosta³am siê. I tak oto jestem znów
studentk¹, kobiet¹ szczêœliw¹. Dla
wszystkich czytelników na koniec po-
zostawiam cytat sk³aniaj¹cy do reflek-
sji nad si³¹ m³odoœci:

Magdalena KOERNER
- studentka V roku

Od zawsze by³am po³¹czeniem
umys³u œcis³ego i humanistycznego. Po
maturze, kiedy musia³am wybraæ kieru-
nek studiów, jak wielu m³odych ludzi,

nie by³am zdecydowana, co chcê robiæ
w ¿yciu. D³ugo zastanawia³am siê nad
filologi¹ rosyjsk¹, ale stwierdzi³am, ¿e
kierunek in¿ynieria œrodowiska daje mi
wiêksze mo¿liwoœci podjêcia dobrej
pracy w przysz³oœci. Rozpoczynaj¹c
studia, jak wiêkszoœæ kobiet w Politech-
nice obawia³am siê, czy poradzê sobie
z kierunkiem, który czêœciej wybieraj¹
mê¿czyŸni. Po pierwszej sesji okaza³o
siê jednak, ¿e "strach ma tylko wielkie
oczy", a kszta³cenie siê na uczelni tech-
nicznej mo¿e daæ wiele satysfakcji i za-
dowolenia z siebie. Wed³ug mnie studia
politechniczne s¹ odpowiednie zarów-
no dla mê¿czyzn, jak i kobiet. Zachê-
cam m³odsze kole¿anki do studiowania
w Politechnice. Nie bójcie siê wyzwañ.

KADRA ZAPRASZA

DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI

[...] w tym okresie ¿ycia wszystko
jest mo¿liwe, ludzie nie boj¹ siê
pragnieñ ani marzeñ o tym, co
chcieliby w ¿yciu osi¹gn¹æ. Jednak
w miarê up³ywu czasu jakaœ ta-
jemnicza si³a stara siê dowieœæ za
wszelk¹ cenê, ¿e spe³nienie w³asnej
legendy jest niemo¿liwe.

dr hab. in¿. arch.
Aleksandra PROKOPSKA,

profesor nadzwyczajny PRz -
Zak³ad Urbanistyki

i Architektury
Studia architektoniczne ukoñczy-

³am w Politechnice Œl¹skiej, pracê
doktorsk¹ obroni³am w Politechnice
Gdañskiej, a pracê habilitacyjn¹ w Po-
litechnice Warszawskiej. Jestem au-
tork¹ wielu prac naukowych (w tym
dwóch monografii) oraz projektowych
z zakresu architektury. Prace projekto-

we zrealizowane g³ównie dla gospodar-
ki polskiej dotycz¹ obiektów ró¿nego
typu, o ró¿nej kubaturze i konstrukcji.
Projektowa³am równie¿ obiekty, które
budowane by³y za granic¹, np. fabrykê
kwasu siarkowego w Safi w Maroko.
Architektura to dla mnie hobby i profe-
sjonalne zajêcie. Obecnie zajmujê siê
sposobami i metodami projektowania
architektury wspó³czesnej. Analizujê
procesy projektowania architektury
oraz wielop³aszczyznowe zwi¹zki ar-
chitektury z innymi dziedzinami nauki
i techniki, takimi jak budownictwo
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(w tym energooszczêdne), informaty-
ka, ekologia oraz sztuka. Prywatnie jes-
tem mê¿atk¹ i matk¹ dwojga doros-
³ych dzieci.

Akcjê "Dziewczyny na politechni-
ki" bardzo popieram, bo nie ma ¿adne-
go powodu, aby kobieta mia³a nie
studiowaæ, i to z dobrym skutkiem, na-
uk technicznych.

dr in¿. Jadwiga KALETA
- prodziekan ds. nauczania

Studiowa³am w Politechnice Kra-
kowskiej na kierunku in¿ynieria œrodo-
wiska. Wybra³am ten kierunek, ponie-
wa¿ wyda³ mi siê najbardziej od-
powiedni dla kobiet i rzeczywiœcie
z perspektywy lat mogê to potwierdziæ.
Obok przedmiotów œciœle technicz-
nych, realizowane s¹ na tym kierunku
zagadnienia biologiczno-chemiczne,
obok æwiczeñ projektowych jest du¿o
æwiczeñ laboratoryjnych, z którymi ko-
biety - ze wzglêdu na wiêksz¹ od mê¿-
czyzn cierpliwoœæ i dok³adnoœæ - lepiej
sobie radz¹. Po studiach pracowa³am
w przedsiêbiorstwie wykonawczym
jako in¿ynier budowy, a nastêpnie pod-
jê³am pracê w Politechnice Rzeszow-
skiej kolejno na stanowiskach: pracow-
nik in¿ynieryjno-techniczny, asystent,
adiunkt. Prowadzê badania naukowe
dotycz¹ce usuwania niebezpiecznych
zanieczyszczeñ organicznych ze œro-
dowiska wodnego z zastosowaniem
nowych materia³ów filtracyjnych
i sorpcyjnych. W zwi¹zku z wyborem

w 2008 r. na stanowisko prodziekana
ds. nauczania sporo czasu poœwiêcam
studentom i sprawom zwi¹zanym z pro-
cesem dydaktycznym.

Uwa¿am, ¿e akcja "Dziewczyny na
politechniki" jest bardzo potrzebna.
Dziewczyny studiuj¹ bardzo rzetelnie,
s¹ skrupulatne i obowi¹zkowe, maj¹
podzieln¹ uwagê, nie boj¹ siê nowych
wyzwañ. Wiele naszych absolwentek
zajmuje wysokie stanowiska w prze-
myœle, administracji, na budowach.
Kilka z nich wybra³o karierê naukow¹.
Czas najwy¿szy obaliæ stereotyp my-
œlenia, ¿e politechniki s¹ tylko dla mê¿-
czyzn.

dr in¿. Ewa MICHALAK
- Zak³ad Dróg i Mostów

Mostownictwo to dziedzina, w któ-
rej kobiety - w równym stopniu jak
mê¿czyŸni - mog¹ realizowaæ swoje
ambicje zawodowe. Niew¹tpliwie, cha-
rakterystyczna dla tej profesji praca
w terenie mo¿e byæ dla kobiet na nie-
których etapach ¿ycia utrudnieniem.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ten zawód
mo¿na wykonywaæ równie dobrze
w biurze projektowym, laboratorium,
administracji drogowej czy ... na uczel-
ni.

"Przygoda" z mostami zaczê³a siê
dla mnie na studiach w Politechnice
Warszawskiej, a od ponad 20 lat zajmu-
jê siê kszta³ceniem nowych kadr dla
mostownictwa w Politechnice Rze-
szowskiej. Wœród moich studentek

by³y dziewczyny, które teraz bardzo
dobrze radz¹ sobie w tym zawodzie.
Moja praca naukowo-badawcza doty-
czy g³ównie problemów zwi¹zanych
z diagnostyk¹ i utrzymaniem obiektów
mostowych.

dr in¿. Dorota PAPCIAK
- Zak³ad Oczyszczania

i Ochrony Wód

Odk¹d pamiêtam, zawsze chcia³am
studiowaæ medycynê. Pomimo ¿e pod-
dawano mnie wszechstronnej edukacji
(szko³a muzyczna, szko³a sportowa), to
niezmiennie na pytanie kim chcê zo-
staæ, odpowiada³am - lekarzem. Los
zdecydowa³ inaczej. Po nieudanej pró-
bie dostania siê na studia medyczne
rozpoczê³am studia na Wydziale Che-
micznym Politechniki Rzeszowskiej.
Jeszcze w czasie szko³y œredniej u-
czestniczy³am w zajêciach prowadzo-
nych w Politechnice. Zwiedzaj¹c labo-
ratoria studenckie i badawcze, ogarnia-
³o mnie przera¿enie i jednoczeœnie po-
dziw dla tych, którzy podjêli siê tych
studiów i je ukoñczyli!!!

Talent, choæby najwy¿szy,
pozbawiony umiejêtnoœci

technicznej jest si³¹ pierwotn¹,
œlep¹, nierozwiniêt¹ i zarazem
nieokie³znan¹, zdoln¹ co naj-
wiêcej tworzyæ rzeczy kalekie,
chaotyczne i niekompletne.
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Studiowanie w Politechnice nie na-
le¿y do ³atwych, ale daje wiele satys-
fakcji. Studia ukoñczy³am z wynikiem
bardzo dobrym i jako mgr in¿. chemii
rozpoczê³am pracê w Zak³adzie O-
czyszczania i Ochrony Wód na stano-
wisku asystenta. Obroni³am pracê dok-
torsk¹ zwi¹zan¹ z zastosowaniem natu-
ralnych glinokrzemianów - klinoptylo-
litów do usuwania jonów amonowych
z wody, a wykszta³cenie chemiczne
znacznie mi to u³atwi³o. Obecnie jestem
adiunktem i prowadzê zajêcia z bioche-
mii i biotechnologii œrodowiskowej.
Zwracaj¹ siê do mnie: "pani doktor"
i te¿ chodzê w bia³ym fartuchu. Czy
mój wybór by³ trafny? TAK!

dr in¿. Barbara
TCHÓRZEWSKA-CIEŒLAK

- Katedra Zaopatrzenia
w Wodê i Odprowadzania

Œcieków

Jestem absolwentk¹ Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Rzeszowie o profilu
biologiczno-chemicznym. Studiowa-
³am kierunek in¿ynieria œrodowiska na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska Politechniki Rzeszow-
skiej. Dzia³alnoœæ naukow¹ rozpo-
czê³am w toku studiów, bior¹c czynny
udzia³ w pracach ko³a naukowego, na
pi¹tym roku odby³am sta¿ asystencki
w Zak³adzie Zaopatrzenia w Wodê
i Odprowadzania Œcieków. Po ukoñ-
czeniu studiów odby³am sta¿ zawodo-
wy w przedsiêbiorstwie budowlanym

na stanowisku ,,majster budowy", gdzie
uczestniczy³am w nadzorowaniu budo-
wy sieci kanalizacyjnych. Ten okres
mojej pracy by³ bardzo cennym do-
œwiadczeniem zawodowym, które o-
becnie wykorzystujê w pracy dydak-
tycznej ze studentami. W 1997 roku
rozpoczê³am pracê na stanowisku asy-
stenta w Zak³adzie Zaopatrzenia w Wo-
dê i Odprowadzania Œcieków PRz.
Moje zainteresowania naukowe skupi³y
siê przede wszystkim na analizie nieza-
wodnoœci systemów komunalnych,
a w szczególnoœci systemu zaopatrze-
nia w wodê oraz systemu zaopatrzenia
w gaz ziemny. Pracê doktorsk¹ nt. nie-
zawodnoœci podsystemu dostawy gazu
ziemnego obroni³am w 2002 r. na Wy-
dziale In¿ynierii Œrodowiska Politech-
niki Krakowskiej, gdzie uzyska³am
stopieñ naukowy doktora nauk tech-
nicznych o specjalnoœci instalacje sani-
tarne. Od tej pory moje zainteresowania
naukowe skupi³y siê na analizie bezpie-
czeñstwa funkcjonowania systemów
zaopatrzenia w wodê z wykorzysta-
niem metod analizy i oceny ryzyka.
Praca zawodowa nie przeszkodzi³a mi
w za³o¿eniu szczêœliwej rodziny, mam
mê¿a i dwóch synów.

dr in¿. Jolanta WARCHO£
- Zak³ad Oczyszczania

i Ochrony Wód
Studia na Wydziale Chemicznym

Politechniki Rzeszowskiej ukoñczy³am
w 1994 r. W 2003 roku obroni³am z wy-
ró¿nieniem pracê doktorsk¹ na Wy-
dziale In¿ynierii Ochrony Œrodowiska
Politechniki Wroc³awskiej. Praca ta
wyró¿niona zosta³a indywidualn¹ na-
grod¹ Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu. W latach 2005-2008 praco-
wa³am na stanowisku visiting professor
na Uniwersytecie Castilla la Mancha
w Hiszpanii, Instytucie Weizmanna
w Izraelu, Uniwersytecie New Mexico
Tech w USA oraz w Kiopio University
w Finlandii. Jestem laureatk¹ stypen-
dium Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Fulbrighta (2007) oraz stypendium Ma-
ria Curie (2008) ufundowanego przez

Uniê Europejsk¹. Pracujê na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Rzeszowskiej na stanowi-
sku adiunkta. Prowadzê zajêcia z przed-
miotu technologia oczyszczania wody
oraz badania naukowe z zakresu zasto-
sowania procesów sorpcyjnych w tech-
nologii oczyszczania wody i œcieków.
Jestem promotorem prac magisterskich
realizowanych na Uniwersytecie Ary-
stotelesa w Grecji, na Uniwersytecie
Castilla la Mancha w Hiszpanii oraz
w Kiopio University w Finlandii.

Zdecydowa³am siê na studia w Poli-
technice Rzeszowskiej, poniewa¿ by³a
to najbli¿sza uczelnia techniczna. Wy-
bór kierunku studiów nie by³ jednak
przypadkowy. Chemia by³a moim ulu-
bionym przedmiotem w szkole œred-
niej. Studia w Politechnice pog³êbi³y

moj¹ wiedzê w tym zakresie, a jedno-
czeœnie uœciœli³y zainteresowania do
obszaru in¿ynierii procesowej. Dalsza
praca naukowa by³a przede wszystkim
konsekwencj¹ wspó³pracy z prodzieka-
nem Wydzia³u Chemicznego PRz pro-
fesorem Romanem Petrusem, któr¹
kontynuujê do dnia dzisiejszego.

DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI

Im wiêksz¹ chcemy budowaæ
budowlê, tym g³êbszy musimy
stworzyæ fundament pokory.
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Wydzia³ Budowy Maszyn i LotnictwaWydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-
twa jest najstarszym wydzia³em Poli-
techniki Rzeszowskiej - od niego te¿
rozpoczê³y siê studia techniczne w Rze-
szowie. Do 1988 roku nosi³ nazwê Wy-
dzia³u Mechanicznego. Obecnie na
Wydziale kszta³ci siê ponad 3000 stu-
dentów na studiach stacjonarnych ma-
gisterskich i uzupe³niaj¹cych oraz
studiach niestacjonarnych. Wœród nich
znalaz³a siê te¿ grupa studentek, która
stanowi 11% osób studiuj¹cych. Wy-
dzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa,
g³ównie ze wzglêdu na kierunek lotnic-
two i kosmonautyka, przyci¹ga zafascy-
nowane myœl¹ techniczn¹ dziewczyny
nie tylko z Podkarpacia, ale i z ca³ej Pol-
ski.

Maturzystki maj¹ do wyboru kilka
ciekawych kierunków, w zale¿noœci od
swoich zami³owañ. Najwiêkszym zain-
teresowaniem wœród dziewczyn cieszy
siê kierunek zarz¹dzanie i in¿ynieria
produkcji, ale kobiet nie brakuje te¿ na
transporcie, lotnictwie i kosmonautyce
czy "typowo mêskim" kierunku - me-
chanice i budowie maszyn. Równie¿ na
studiach doktoranckich jest wiele
dziewczyn pragn¹cych zdobyæ stopieñ
doktora nauk technicznych i podnieœæ
swoje kwalifikacje. Wydzia³ w swojej
ofercie studiów doktoranckich propo-
nuje takie zakresy dyscyplin, jak: budo-
wa i eksploatacja maszyn oraz mecha-
nika (w tym lotnictwo).

Studentki bior¹ czynny udzia³
w praktykach i sta¿ach zapewnianych
przez nasz Wydzia³. Dziêki dobrej or-
ganizacji pracy znajduj¹ te¿ czas na
inne zainteresowania poza typowo
technicznymi. Wiele kobiet udziela siê
w Samorz¹dzie Studenckim, a tak¿e na-
le¿y do przeró¿nych kó³ naukowych
dzia³aj¹cych na Wydziale.

Tak¿e liczba zatrudnionych na wy-
dziale kobiet - nauczycieli akademic-
kich stale roœnie, a panie profesor
piastuj¹ stanowiska kierownicze
w poszczególnych katedrach i zak³a-
dach. Dziêki nim uczelnia mo¿e siê po-
szczyciæ powiêkszaj¹cym siê dorob-
kiem naukowym, bêd¹cym wynikiem
realizowanych przez panie prac badaw-
czych i grantów.

Wydzia³ umo¿liwia zdobycie do-
œwiadczenia i rozwijanie zaintereso-
wañ. Podzia³ na kobiece i typowo mês-
kie zawody stopniowo zanika i dlatego
coraz wiêcej dziewczyn decyduje siê
na podjêcie studiów na tym Wydziale.
P³eæ nie jest przeszkod¹, by studiowaæ
na technicznych kierunkach. Licz¹ siê
jedynie kompetencje i zaanga¿owanie
w zdobywanie wiedzy. P³eæ nie stanowi
te¿ bariery w zdobyciu tytu³u magistera
in¿yniera czy nawet doktora nauk tech-
nicznych lub wy¿szego. Dziewczyny
studiuj¹ z pasj¹ i zaanga¿owaniem,
a studenci podkreœlaj¹ fakt, ¿e sympa-
tycznie jest studiowaæ w gronie kole-
¿anek. Dziêki obecnoœci dziewczyn s¹
zmuszeni do zwiêkszonego wysi³ku in-
telektualnego. Panie po prostu … pod-
nosz¹ poprzeczkê. Nauka bowiem

coraz czêœciej dowodzi, ¿e kobiety ma-
j¹ lepiej rozwiniêt¹ wyobraŸniê ni¿
mê¿czyŸni i dlatego w wiêkszoœci przy-
padków radz¹ sobie na kierunkach
technicznych zdecydowanie lepiej. Do
tego dochodzi umiejêtnoœæ pracy w ze-
spole i du¿e zaanga¿owanie w zdoby-
wanie wiedzy.

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lot-
nictwa daje szansê wszystkim, bez
wzglêdu na p³eæ. Maturzystki œwia-
domie wybieraj¹ kierunki mechaniczne
na wymienionym Wydziale. Studentki
wielokrotnie podkreœlaj¹, ¿e trakto-
wane s¹ sprawiedliwie i na równi
z ch³opakami. Osi¹gaj¹ takie same
wyniki w nauce, a niejednokrotnie
lepsze od swoich kolegów. Jest to
oczywiœcie sprawa indywidualna i za-
le¿na od w³asnych predyspozycji. Nie-
mniej stanowi dowód na to, ¿e my,
kobiety, jesteœmy tak samo zdolne jak
mê¿czyŸni. Zdobycie wykszta³cenia
technicznego staje siê wyzwaniem dla
coraz wiêkszej liczby kobiet, a z roku na
rok w naszych szeregach przybywa
studentek. Kierunki kszta³cenia na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
s¹ dostêpne dla wszystkich, bez
wzglêdu na p³eæ.

Dziewczyny na poszczególnych kierunkach studiów:

� automatyka i robotyka - 1%
� lotnictwo i kosmonautyka - 5%
� mechanika i budowa maszyn - 5%
� transport - 12%
� zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji - 32%

Studia stacjonarne: 2243, w tym 294 kobiet

Studia niestacjonarne: 797, w tym 35 kobiet

Razem: 3040, w tym 329 kobiet (11%)
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Katarzyna KIJOR
- studentka V roku

Studiowanie lotnictwa w Politech-
nice Rzeszowskiej wymarzy³am sobie
w podstawówce, wierz¹c, ¿e w przy-
sz³oœci zostanê pilotem w liniach lotni-
czych. St¹d wybór odpowiedniego pro-
filu w liceum: matematyczno-infor-
matyczny z poszerzon¹ fizyk¹. Oczy-
wiœcie podczas nauki w liceum szu-
ka³am alternatywnego kierunku, lecz
nie znalaz³am nic równie dla mnie a-
trakcyjnego. Na pocz¹tku obawia³am
siê przedmiotów œciœle zwi¹zanych
z lotnictwem, lecz nauka zaczê³a siê od
ugruntowania i poszerzenia wiedzy
z przedmiotów, które s¹ narzêdziem
w rêkach przysz³ego in¿yniera - mate-
matyki, fizyki, mechaniki... Na starcie
bardzo cenna okaza³a siê wiedza zdo-
byta w szkole œredniej. Co roku ogólne
przedmioty by³y wypierane przez bar-
dziej specjalistyczne, œciœle zwi¹zane
z moimi zainteresowaniami i z moj¹
przysz³¹ prac¹. Po kwalifikacji na kie-
runek dyplomowania pilota¿ do mojego
programu studiów do³¹czy³a tak wy-
czekiwana praktyka lotnicza w Oœrod-

ku Kszta³cenia Lotniczego PRz na lot-
nisku w Jasionce k. Rzeszowa.

Obecnie jestem ju¿ na pi¹tym roku
studiów na kierunku lotnictwo i kosmo-
nautyka i z perspektywy czasu potwier-
dzam s³usznoœæ mojego wyboru.
Politechnika umo¿liwi³a mi zdobycie
wiedzy niezbêdnej do pracy w moim
wymarzonym zawodzie. Pozna³am
wspania³ych ludzi o bliskich mi zainte-
resowaniach, z którymi kontakty bêdê
z pewnoœci¹ podtrzymywaæ nawet po
ukoñczeniu studiów.

Ewelina ZYCH
- studentka V roku

Ju¿ w liceum, wybieraj¹c matema-
tyczno-fizyczny kierunek profilowania
wiedzia³am, ¿e swoj¹ przysz³oœæ zwi¹-
¿ê z zawodem in¿yniera. Zastanawia-
³am siê wówczas nad in¿ynieri¹ woj-
skow¹ lub po¿arnicz¹, ale po maturze
dosz³am do wniosku, ¿e studia na kie-
runku lotnictwo i kosmonautyka w Poli-
technice Rzeszowskiej to najlepsze
rozwi¹zanie. Na pocz¹tku obawia³am
siê, czy sobie poradzê, czy sprostam

wymaganiom, ba³am siê mimo wszyst-
ko nierównego traktowania ... Okaza³o
siê, ¿e nie ma nic bardziej mylnego!
Studiuj¹c lotnictwo w Politechnice
Rzeszowskiej, spotykam siê z ogromn¹
¿yczliwoœci¹ zarówno ze strony pro-
wadz¹cych zajêcia, jak i kolegów z ro-
ku, zdobywam potrzebn¹ wiedzê i roz-
wijam swoje zainteresowania. Wybie-
raj¹c lotnictwo na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, postawi³am na
pewn¹ przysz³oœæ - z ogromnymi pers-
pektywami na dobr¹ i interesuj¹c¹ pra-
cê oraz poznanie wielu wspania³ych lu-
dzi.

Klaudia ORTYL
- studentka IV roku

Zawsze interesowa³a mnie matema-
tyka i fizyka, dlatego postanowi³am
spróbowaæ swoich si³ na kierunku za-
rz¹dzanie i in¿ynieria produkcji w Poli-
technice Rzeszowskiej. Ba³am siê, ¿e
sobie nie poradzê. Na pocz¹tku by³o na-
prawdê ciê¿ko, ale teraz jest dobrze.
Mimo ¿e dziewczêta na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa stanowi¹
mniejszoœæ, to jesteœmy traktowane na
równi z ch³opakami - bez ulg, ale spra-

MÓWI¥ STUDENTKI
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KADRA ZAPRASZA
dr hab. in¿. Galina SETLAK,
profesor nadzwyczajny PRz

- Zak³ad Informatyki

Mi³oœæ do matematyki i zdolnoœci
matematyczne odziedziczy³am po ojcu.
Moim ulubionym zajêciem w dzieciñ-
stwie by³a gra w szachy. Planowa³am
studiowaæ matematykê stosowan¹ na
Uniwersytecie w Charkowie (Ukraina),
ale s¹siad (wówczas student II roku)
powiadomi³ mnie, ¿e w Politechnice
zosta³a utworzona nowa specjalnoœæ -
automatyczne systemy sterowania,
z wiêksz¹ liczb¹ godzin matematyki ni¿
na Uniwersytecie. Wybra³am Politech-
nikê. Nigdy nie ¿a³owa³am tego wybo-
ru. Ukoñczona przeze mnie specjali-
zacja ma obecnie szerokie zastosowa-
nie - systemy sterowania mog¹ byæ sy-
stemami sterowania przedsiêbiors-
twem, ale równie¿ systemami sterowa-
nia ruchem statków powietrznych, sa-
molotów czy innych urz¹dzeñ. Studia
w mêskim towarzystwie (kilka dziew-
cz¹t w 75-osobowej grupie) by³y za-

równo wyzwaniem - na pocz¹tku trze-
ba by³o udowodniæ, ¿e blondynka po-
trafi myœleæ, a czasami nawet jest
zdolniejsza - ale równie¿ przyjemno-
œci¹. Czu³yœmy siê wyró¿niane i szano-
wane, poniewa¿ dziewczyna na naj-
trudniejszym wydziale i kierunku stu-
diów jest fenomenem. A poza tym musi
mieæ charakter i wiedzieæ, czego chce.
Studia ukoñczy³am z wyró¿nieniem,
ale karierê naukow¹ rozpoczê³am
znacznie póŸniej. Pracowa³am jako
programista i projektant systemów in-
formatycznych. Na uczelniê trafi³am
w 1986 r., maj¹c doœæ realizacji tych sa-
mych systemów, programów. Dopiero
praca naukowa oraz praca ze studenta-
mi przynios³y mi pe³n¹ satysfakcjê.
Doktorat obroni³am w 1994 r., a habili-
tacjê w 2005 r. w zakresie informatyki.
Jestem autorem ponad 60 publikacji na-
ukowych wydanych w kraju i za gra-
nic¹. Naukowo zajmujê siê zasto-
sowaniem metod i narzêdzi sztucznej
inteligencji do modelowania wiedzy
i procesów decyzyj-
nych oraz projekto-
wania systemów
wspomagania decy-
zji w warunkach nie-
pewnoœci. Obecnie
jestem kierowni-
kiem Zak³adu Infor-
matyki na WBMiL
i musia³am nauczyæ
siê zarz¹dzaæ mê-
skim zespo³em, co
wcale nie jest ³atwe.
Czy uwa¿am siê za
"kobietê sukcesu"?
Tak, ale za najwiêk-
szy swój sukces ¿y-
ciowy uznajê stwo-
rzenie z mê¿em

wspania³ej rodziny, która zawsze
wspiera³a mnie w realizacji moich pla-
nów zawodowych. Mam nadziejê, ¿e
w ¿yciu zawodowym jeszcze wiele
osi¹gniêæ przede mn¹, które m.in. za-
mierzam realizowaæ ze swoimi dokto-
rantkami - wspania³ymi dziewczynami
równie¿ po Politechnice. Dziewczyny
potrafi¹!

Bardzo podoba mi siê akcja zainte-
resowania dziewcz¹t studiami tech-
nicznymi. Moje dyplomantki to najlep-
sze studentki na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa (jedna z nich otrzy-
ma³a dyplom ukoñczenia studiów z wy-
ró¿nieniem). Obecnie s¹ bardzo szano-
wanymi i dobrymi in¿ynierami, m.in.
w najwiêkszym przedsiêbiorstwie na
Podkarpaciu - WSK "PZL-Rzeszów".

dr in¿. Katarzyna ANTOSZ
- Katedra Technologii Maszyn

i Organizacji Produkcji
Jako absolwentka klasy o profilu

ogólnym w IV LO w Rzeszowie do

wiedliwie. Zosta³am wybrana prze-
wodnicz¹c¹ Samorz¹du Studenckiego
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-

twa, co te¿ jest rzadkoœci¹ na takich ty-
powo mêskich wydzia³ach. Jako kobie-
ta bardzo dobrze radzê sobie z tak

du¿ym zakresem dodatkowych obo-
wi¹zków. Po prostu - dziewczyna po-
trafi!
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koñca nie wiedzia³am, jaki kierunek
studiów wybraæ. Zastanawia³am siê
nad dwoma. Pierwszym z nich by³ kie-
runek techniczny w Politechnice Rze-
szowskiej, drugim - germanistyka
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. Bio-
r¹c jednak pod uwagê, ¿e zawsze
lubi³am przedmioty œcis³e, takie jak
matematyka, fizyka, chemia oraz infor-
macje podparte konkretnymi dowoda-
mi, ostatecznie wybra³am Politechnikê.

Nie ukrywam, ¿e na pocz¹tku
mia³am obawy, czy jako dziewczyna
sobie poradzê. Ale uda³o siê - ukoñ-
czy³am studia magisterskie na Wydzia-
le Budowy Maszyn i Lotnictwa, tutaj
obroni³am rozprawê doktorsk¹ i obec-
nie jestem pracownikiem Katedry
Technologii Maszyn i Organizacji Pro-
dukcji na stanowisku adiunkta. Tema-
tem moich zainteresowañ s¹ zagadnie-
nia zwi¹zane z eksploatacj¹ maszyn
technologicznych w przedsiêbiorstwie
- wykorzystanie maszyn w procesie
produkcyjnym, wzrost ich niezawod-
noœci, wydajnoœci, tworzenie w³aœci-
wych warunków eksploatacji. Z czasu,
kiedy zaczyna³am interesowaæ siê te-
matyk¹ eksploatacji maszyn, utkwi³o
mi w pamiêci pewne zdarzenie. Otó¿
w ramach sta¿u przemys³owego odby-
wanego w jednym z przedsiêbiorstw
moim zadaniem by³a reorganizacja
dzia³añ w ramach funkcjonowania
s³u¿b utrzymania ruchu. Pamiêtam, ja-
kie by³o zdziwienie i niedowierzanie
pracowników, kiedy dowiedzieli siê, ¿e
kobieta zajmuje siê takimi zagadnienia-
mi. Wspó³praca uk³ada³a siê jednak
bardzo dobrze, bo przecie¿ kobieta te¿
potrafi!

mgr in¿. Patrycja Ewa
JAGIE£OWICZ - Katedra

Konstrukcji Maszyn
Na studia w Politechnice Rzeszow-

skiej zdecydowa³am siê ze wzglêdu
na moje zainteresowania naukowe.

Ukoñczy³am studia magisterskie na
dwóch ró¿nych kierunkach na Wydzia-
le Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.
Pierwszy kierunek - mechanika i budo-
wa maszyn o specjalnoœci European
Mechanical Engineering Studies wy-
bra³am ze wzglêdu na techniczny jêzyk
niemiecki, poniewa¿ jednym z moich
zainteresowañ jest nauka jêzyków ob-
cych. Kierunek ten umo¿liwi³ mi po-
³¹czenie poszerzania znajomoœci jêzy-
kowych z poznawaniem zagadnieñ do-
tycz¹cych konstrukcji maszyn. Spec-
jalnoœæ techniki internetowe na kierun-
ku zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
pozwoli³a mi rozwijaæ pasje zwi¹zane
z tworzeniem stron internetowych.
Obecnie jestem asystentem w Katedrze
Konstrukcji Maszyn Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa. Praca w Kate-
drze daje mi szansê na dalsze roz-
wijanie siê, a wiedzê zdobyt¹ przez lata
studiów przekazujê studentom, wœród
których jest coraz wiêcej dziewczyn.
Prowadzona przeze mnie dzia³alnoœæ

naukowo-badawcza dotyczy wyko-
rzystywania nowoczesnych narzêdzi
komputerowego wspomagania projek-
towania, wytwarzania i analizy w budo-
wie maszyn.

mgr in¿. Ma³gorzata
ZABORNIAK - Katedra

Konstrukcji Maszyn
Jestem absolwentk¹ Wydzia³u Bu-

dowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej. Ukoñczona uczelnia
sta³a siê miejscem mojej pracy zawodo-
wej, tu jestem zatrudniona na stanowi-
sku asystenta w Katedrze Konstrukcji
Maszyn. Praca doktorska, któr¹ siê zaj-
mujê, dotyczy bardzo wyspecjalizowa-
nej, w¹skiej i "typowo mêskiej" dzie-
dziny, jak¹ s¹ przek³adnie zêbate.
W obszarze moich zainteresowañ na-
ukowych pozostaj¹ zagadnienia pomia-
rów wspó³rzêdnoœciowych, a wiedza
pog³êbiana jest w dziedzinie optymali-
zacji metod pomiarowych w powi¹za-
niu z metodami CAD/CAM w procesie
wytwarzania kó³ zêbatych. Realizujê
zajêcia dydaktyczne z zakresu grafiki
in¿ynierskiej, podstaw konstrukcji ma-
szyn. Moja praca zawodowa przeczy
przyjêtym stereotypom o pracy in¿y-
nierskiej.

DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI

Powiadaj¹, ¿e nieszczêœcie
jest dobr¹ szko³¹, byæ mo¿e.

Ale szczêœcie jest lepsz¹
uczelni¹, ona kszta³ci duszê,

zdoln¹ do tego co dobre
i najpiêkniejsze.

���
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Po³o¿enie geograficzne Politechniki
Rzeszowskiej wyznacza szczególnie
wa¿n¹ rolê Wydzia³owi Chemicznemu
w kszta³ceniu kadry in¿ynierskiej i na-
ukowej na potrzeby regionu Polski
Po³udniowo-Wschodniej. W regionie
tym przemys³ chemiczny jest bardzo
silnie rozwiniêty. Funkcjonuj¹ tu za-
równo du¿e zak³ady przemys³u che-
micznego, jak i wiele ma³ych przedsiê-
biorstw. Spoœród najwiêkszych nale¿y
wymieniæ: Zak³ady Chemiczne "Orga-
nika-Sarzyna" S.A., Firma KRONO-
ERG Sp. z o.o. w Pustkowie, Zak³ady
Tworzyw Sztucznych "GAMRAT"
S.A. w Jaœle, Rafineria Nafty Jedlicze
S.A., Firma Oponiarska Dêbica,
Zak³ady Przemys³u Gumowego "STO-
MIL" Sanok, Zak³ady Ceramiki Elek-
trotechnicznej "ZAPEL" w Bogu-
chwale, Zak³ady Azotowe Tarnów,
Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne
"VALEANT" Rzeszów S.A., Fabryka
Farb i Lakierów ŒNIE¯KA S.A.
w BrzeŸnicy k. Dêbicy, Firma POLI-
MARKY w Rzeszowie i in. W tych
zak³adach nasi studenci odbywaj¹
praktyki zawodowe, przyczyniaj¹ siê
do powstawania nowych rozwi¹zañ
technicznych, realizuj¹c prace zlecane
przez firmy, po ukoñczeniu studiów zaœ
zostaj¹ zatrudnieni i staj¹ siê ich cenio-
nymi pracownikami.

W roku akademickim 2008/2009
Wydzia³ Chemiczny kszta³ci prawie
850 studentów, z czego niemal 75% sta-
nowi¹ kobiety, na studiach stacjonar-
nych i niestacjonar-
nych na trzech kie-
runkach: techno-
logia chemiczna, in-
¿ynieria materia-
³owa oraz biotechno-
logia. Nasi s³ucha-
cze mog¹ rozwijaæ
swoje zainteresowa-
nia, wybieraj¹c ró¿-
ne specjalnoœci: ana-
l iza chemiczna
w przemyœle i œrodo-
wisku, in¿ynieria
i sterowanie proce-
sami chemicznymi,
in¿ynieria chemicz-
na i bioprocesowa,
synteza organiczna
i tworzywa sztuczne
oraz oczyszczanie
i analiza produktów biotechnologicz-
nych. Absolwentom - magistrom in¿y-
nierom oferujemy mo¿liwoœæ podjêcia
studiów doktoranckich w ramach Miê-
dzynarodowego Studium Doktoranc-
kiego. Partnerami MSD s¹: Instytut
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN w Krakowie, Wydzia³ In¿ynierii

i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej oraz Wydzia³ Chemiczny
Politechniki Rzeszowskiej. Nasz Wy-
dzia³ posiada uprawnienia do nadawa-

nia stopnia doktora nauk chemicznych
z zakresu dyscypliny naukowej techno-
logia chemiczna oraz stopnia doktora
nauk technicznych z zakresu dyscypli-
ny in¿ynieria chemiczna.

Na podkreœlenie zas³uguje wspó³-
praca Wydzia³u Chemicznego ze
szko³ami województwa podkarpackie-
go w propagowaniu przedmiotu "che-
mia" wœród uczniów gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych. W organizowa-
nych przez Wydzia³, a zw³aszcza przez
bardzo prê¿nie dzia³aj¹ce Ko³o Nauko-
we Chemików "Esprit", zajêciach labo-
ratoryjnych i pokazach chemicznych
z roku na rok bierze udzia³ coraz wiêcej
m³odzie¿y, która - odkrywaj¹c tajniki
chemii - lepiej poznaje œwiat.

Serdecznie zapraszamy!

Dziewczyny na poszczególnych kierunkach studiów:

� technologia chemiczna - 74%
� biotechnologia - 81%
� in¿ynieria materia³owa - 44%

Studia stacjonarne: 776, w tym 588 kobiet

Studia niestacjonarne: 64, w tym 42 kobiety

Razem: 840, w tym 75% kobiet
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Natalia PICH
- studentka IV roku

Wybra³am studia chemiczne w Poli-
technice Rzeszowskiej, poniewa¿
oprócz chemii mog³am uczyæ siê wielu
interesuj¹cych rzeczy na przedmiotach
in¿ynierskich. Dziêki temu posiadam
teraz wiedzê techniczn¹, której zwykle
dziewczyny nie maj¹. Dodatkowo pra-
cujê w Studenckim Kole Naukowym,
gdzie od ponad roku prowadzê badania
nad izolowaniem zwi¹zków z grzyba
bia³ego brzozy (Piptoporus Betulinus).
Ekstrakt z tego grzyba daje pozytywne
efekty w niszczeniu komórek rakowych
jelita grubego, nie niszcz¹c przy tym
zdrowych komórek. Potwierdzaj¹ to
badania prowadzone w wielu oœrod-
kach naukowych w Polsce. Celem mo-
jej pracy jest wyekstrahowanie
i zidentyfikowanie zwi¹zku, który jest
aktywny w walce z rakiem. Marzê, ¿e
moje badania pomog¹ w przysz³oœci ra-
towaæ ¿ycie ludziom chorym na nowo-
twory.

Joanna KRUK
- studentka IV roku

W liceum ukoñczy³am profil mate-
matyczno-fizyczny z informatyk¹, a o-
becnie jestem studentk¹ IV roku
technologii chemicznej. Na pewno nie
znalaz³am siê tutaj z przypadku. By³a to
przemyœlana decyzja. Jestem na polite-
chnice, poniewa¿ chemia na poziomie
uniwersyteckim to by³oby dla mnie za
ma³o. Chcia³am siê nauczyæ nie tylko
teorii, ale równie¿ mo¿liwoœci jej wy-
korzystania w praktyce. Swoje zainte-
resowania mogê poszerzaæ nie tylko
w ramach zajêæ, ale te¿ poprzez pracê
w tutejszym Kole Naukowym Chemi-
ków. W ramach Ko³a pracujê w Kate-
drze Chemii Nieorganicznej i Ana-
litycznej, zajmuj¹c siê badaniami nad
lotnym popio³em przemys³owym.
W przysz³oœci zamierzam podj¹æ pracê
w laboratorium kryminalistycznym.

Monika WÓJCIK
- studentka IV roku

Jestem po profilu biologiczno-
-chemicznym. Chemiê zawsze lubi³am
i interesowa³ mnie ten przedmiot.
Marzy³am wprawdzie o stomatologii,
jednak nie uda³o mi siê dostaæ na ten
kierunek. ¯eby nie straciæ kontaktu
z chemi¹, szuka³am czegoœ, co po-
zwoli³oby mi nadal zdobywaæ wiedzê
z tej dziedziny. Nazwa kierunku tech-
nologia chemiczna zasugerowa³a mi, ¿e
wi¹¿e siê on z chemi¹. Jednak nie
wiedzia³am zbyt wiele na ten temat.
Przysz³am tu, mo¿na powiedzieæ, przez
przypadek, lecz zupe³nie nie ¿a³ujê
swojego wyboru. Nie ukrywam - jest to
trudny kierunek, ale z pewnoœci¹ warto
go studiowaæ. Zdoby³am tu szerok¹
wiedzê, nie tylko z chemii, ale tak¿e
z wielu dziedzin pokrewnych. Specjal-
noœæ, któr¹ wybra³am, to analiza
chemiczna w przemyœle i œrodowisku.
Od trzeciego roku studiów pracujê
w Studenckim Kole Naukowym
"Esprit". Zajmujê siê badaniem gleby,
a dok³adniej adsorpcj¹ jonów kadmu
z roztworów za pomoc¹ gleby. W przy-
sz³oœci chcia³abym pracowaæ w labora-
torium analitycznym.

MÓWI¥ STUDENTKI

Nauka jest czymœ bardzo piêknym,
uczony w swoim laboratorium jest jak dziecko

zapatrzony w zjawiska przyrody jak w baœñ czarodziejsk¹.
�� �
�����	
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KADRA ZAPRASZA
dr. hab. in¿. Dorota ANTOS,
profesor nadzwyczajny PRz

- Katedra In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej
Myœla³am o moich humanistycz-

nych uzdolnieniach, marzy³o mi siê
dziennikarstwo. ¯ycie pokierowa³o
mnie inaczej, ukoñczy³am studia poli-
techniczne. Zawodowe ¿ycie zaczê³am
doœæ nieciekawie, bo jako kobieta zo-
sta³am technologiem w galwanizerni
jednego z zak³adów pracy i ju¿ my-

œla³am, ¿e satysfakcji z pracy zawodo-
wej nie osi¹gnê. Ale po dwóch latach od
ukoñczenia studiów, otrz¹snê³am siê
z "szaroœci" mego ¿ycia, przenios³am
siê do pracy w Politechnice Rzeszow-
skiej i zaczê³am karierê naukow¹ - od
asystenta a¿ po stopieñ doktora habili-
towanego. I z dzisiejszego punktu wi-
dzenia przyznajê, ¿e maj¹ racjê ci,
którzy twierdz¹, ¿e ¿ycie doros³e ma
kilka aspektów i ka¿dy z nich powinien
cz³owiekowi sprawiaæ satysfakcjê. Pra-
ca zawodowa daje mi tak¹ satysfakcjê.
Zajmujê siê in¿ynieri¹ chemiczn¹ i pro-
cesow¹, a ostatnio bioin¿ynieri¹.

dr hab. in¿. Barbara DÊBSKA,
profesor nadzwyczajny PRz

- Zak³ad Informatyki
Chemicznej

Nauki œcis³e, w tym matematyka -
królowa nauk, zawsze mnie poci¹ga³y.
Najpierw wybra³am studia politech-
niczne na kierunku elektrotechnika,
a nastêpnie uzupe³ni³am swoj¹ wiedzê,
studiuj¹c matematykê. Czas ukoñcze-
nia przeze mnie studiów zbieg³ siê
z momentem intensywnego wprowa-
dzania elektronicznych technik obli-
czeniowych do badañ naukowych.
Rozpoczyna³a siê era komputerów i in-
formatyki. Momentem, który w sposób
istotny zawa¿y³ na moim ¿yciu i pracy
zawodowej, by³o podjêcie wspó³pracy
naukowej z zespo³em kierowanym
przez profesora Zdzis³awa Hippe. By³o
to dla mnie wielkie wyzwanie, bo wy-
maga³o szybkiego dokszta³cenia siê
w nowej dziedzinie - chemii.

Obecnie kierujê Zak³adem Informa-
tyki Chemicznej w Politechnice Rze-
szowskiej. Informatyka chemiczna,
któr¹ zajmujê siê przez ca³y okres mojej
40-letniej pracy na uczelni, wymaga³a
ustawicznego kszta³cenia, gdy¿ otwie-
ra³y siê coraz to nowsze dziedziny za-
stosowañ. Moje badania koncentro-
wa³y siê na algorytmach gromadzenia

danych analitycznych oraz wyszukiwa-
niu w nich informacji i wiedzy che-
micznej. Od strony dydaktycznej zaj-
mujê siê projektem platformy eduka-
cyjnej www.e-chemia.pl i rozwojem
metod kszta³cenia na odleg³oœæ. Swoje
doœwiadczenie w dziedzinie informaty-
ki chemicznej wykorzystujê, bêd¹c
cz³onkiem Komisji Chemometrii i Me-
trologii w Chemii, KChA PAN oraz
Narodowego Komitetu ds. Wspó³pracy
z Komitetem Danych dla Nauki i Tech-
niki ICSU (CODATA).

Patrz¹c z perspektywy lat, mogê
stwierdziæ, ¿e kobiety maj¹ podobne
szanse osi¹gniêcia sukcesu w dziedzi-
nach nauk technicznych jak mê¿czyŸni,
chocia¿ jest im trudniej, czêsto z uwagi
na sytuacjê rodzinn¹. Wiem to z w³as-
nego doœwiadczenia, gdy¿ wycho-
wa³am, wspólnie z mê¿em, piêcioro
dzieci. Teraz kobietom mo¿e byæ nieco
³atwiej z uwagi na ró¿norodne systemy
wyrównywania szans, które zapisano
m.in. w programach ramowych UE. Po-
winny wiêc podejmowaæ wyzwania
i korzystaæ z istniej¹cych mo¿liwoœci,
aby zrealizowaæ swoje zamierzenia
i osi¹gn¹æ sukces.

Tak, nic nie ma sta³ego
na Ziemi prócz tego,

co cz³owiek posiada we
w³asnej piersi i g³owie:

prócz wiedzy, która
wskazuje drogi i uczy

st¹paæ po nich, prócz pracy,
która rozjaœnia samotnoœæ

i od¿egnywa nêdzê,
prócz doœwiadczenia,
które naucza, i wysoko
podniesionych uczuæ,

które od z³ego chroni¹.

����� ����	�
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dr in¿. Anna KU�NIAR
- prodziekan ds. nauczania

Chemia od zawsze by³a moja pasj¹.
Studia na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Rzeszowskiej da³y mi mocne
podstawy teoretyczne w zakresie szero-
ko rozumianej chemii i technologii che-
micznej, przygotowa³y mnie do pracy
w zawodzie in¿yniera, ale przede
wszystkim nauczy³y logicznego myœle-
nia, cierpliwoœci i dociekliwoœci - cech,
bez których praca naukowa czy te¿ pia-
stowanie odpowiedzialnego stanowi-
ska nie by³yby mo¿liwe. Du¿a liczba
studentek chemii w Politechnice - pra-
cuj¹cych póŸniej w wyuczonym zawo-
dzie - jest najlepszym dowodem na to,
¿e dziewczyny powinny wybieraæ kie-
runki techniczne, bo takie studia daj¹
dobre perspektywy na przysz³oœæ.

dr in¿. Iwona
ZARZYKA-NIEMIEC

- Zak³ad Chemii Organicznej
Studiowa³am technologiê chemicz-

n¹ na pocz¹tku bez przekonania, trochê
przez przypadek, bo nie mia³am sprecy-
zowanych planów na ¿ycie. Moje zain-

teresowanie badaniami naukowymi
pojawi³o siê gdzieœ na drugim roku stu-
diów i znalaz³o odzwierciedlenie w pra-
cy w studenckim kole naukowym. I tak
ju¿ zosta³o. Jako specjalizacjê wy-
bra³am syntezê organiczn¹. Studia u-
koñczy³am w trybie indywidualnym po
9 semestrach. Zajêcia ze studentami
stanowi¹ce nierozerwalny element pra-
cy nauczyciela akademickiego by³y dla
mnie, na pocz¹tku mojej pracy zawodo-
wej, ogromnym wyzwaniem. Teraz
daj¹ mi satysfakcjê i pozwalaj¹ w pe³ni
realizowaæ siê zawodowo. Praca na sta-
nowisku adiunkta wymaga du¿ego za-
anga¿owania, ale nie koliduje z ¿yciem
rodzinnym i macierzyñstwem.

mgr in¿. Regina GNATEK
- absolwentka, dyrektor ds.

rozwoju i tworzyw sztucznych
w Zak³adach Chemicznych

"Organika-Sarzyna"

Ukoñczy³a studia chemiczne w Poli-
technice Rzeszowskiej. Studiowa³a
specjalnoœæ synteza organiczna na kie-
runku technologia chemiczna. Na stu-
diach nale¿a³a do Ko³a Naukowego
Studentów Chemii, by³a jego przewod-
nicz¹c¹. Ju¿ pod koniec drugiego roku
studiów rozpoczê³a badania naukowe
ukierunkowane na syntezê polieteroli
nadaj¹cych siê do otrzymywania pia-
nek poliuretanowych o zwiêkszonej od-
pornoœci termicznej. Wyniki swoich
badañ prezentowa³a na sesjach nau-
kowych. Nie zwi¹za³a siê jednak z u-
czelni¹. Wola³a wróciæ w swoje rodzin-
ne strony i podj¹æ pracê w Zak³adach
Chemicznych Organika-Sarzyna w No-
wej Sarzynie. "Zawsze chcia³am wyko-
rzystaæ zdobyt¹ wiedzê w praktyce
przemys³owej" - mówi³a to dawniej
i powtarza dzisiaj. Po kilku latach zo-
sta³a dyrektorem ds. rozwoju i tworzyw
sztucznych. Obecnie, po powstaniu fir-
my Organika-Sarzyna-Ciech pe³ni
funkcjê cz³onka zarz¹du ds. tworzyw
i zakupów. Czasu dla siebie ma niewie-
le, ale wielk¹ satysfakcjê przynosi jej
praca i kontakt z ludŸmi, których spoty-
ka na swojej drodze zawodowej.

Wiem, ¿e jak ka¿da kobieta,
mam wiêcej si³y

ni¿ na to wygl¹da.

��� �����  �����!

Natura kobieca jest jak
morze: z jednej strony

poddaje siê najs³abszemu,
najcichszemu naciskowi,

z drugiej - dŸwiga
najciê¿sze ciê¿ary.

"�	#�	 $���	��
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Wydzia³ Elektrotechniki i InformatykiWydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

Obecny Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki powsta³ w 1965 r. jako
drugi z kolei wydzia³ uczelni. Nosi³
wówczas nazwê: Wydzia³ Elektryczny
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Rze-
szowie, a kszta³cono na nim wy³¹cznie
in¿ynierów.

Lata osiemdziesi¹te i nastêpne XX
wieku to dynamiczny rozwój Wydzia-
³u. W 1996 roku studenci rozpoczêli
naukê na kierunku informatyka,
a w 1999 r. Wydzia³ otrzyma³ upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowe-
go doktora w dyscyplinie elektro-
technika. Kobiety stanowi¹ tylko 3%
ogólnej liczby studentów ww. Wy-
dzia³u.

Politechnika Rzeszowska, w tym
tak¿e Wydzia³ Elektrotechniki i Infor-
matyki, ci¹gle wzbogaca swoj¹ ofertê
edukacyjn¹ i dostosowuje j¹ do potrzeb
rynkowych. Nie sam¹ nauk¹ ¿yj¹ stu-
denci, chocia¿ przyjemnie spêdzaj¹
czas na zajêciach dydaktycznych. Swo-
je zainteresowania mog¹ tak¿e rozwi-
jaæ, uczestnicz¹c w pracy licznych kó³
naukowych, Samorz¹du Studenckiego,
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego,
Akademickiego Radia i Telewizji
"Centrum", Studenckiego Zespo³u Pie-
œni i Tañca "Po³oniny". Dlatego zachê-
camy do studiowania kierunków tech-
nicznych.

Wydzia³ Elektrotechniki i Informa-
tyki prowadzi studia na 3 kierunkach
kszta³cenia.

Na kierunku elektrotechnika prowa-
dzone s¹ studia stacjonarne i niestacjo-
narne I oraz II stopnia. Studia na tym
kierunku przygotowuj¹ absolwentów
do rozwi¹zywania z³o¿onych proble-
mów in¿ynierskich w dziedzinie szero-
ko pojêtej elektrotechniki, z zastoso-
waniem nowoczesnych metod i narzê-
dzi. Umo¿liwiaj¹ zdobycie wiedzy
w zakresie: projektowania, konstrukcji,

budowy i eksploatacji urz¹dzeñ, uk³a-
dów i systemów elektroenergetycz-
nych. Studenci mog¹ siê zapoznaæ
z problemami wspó³czesnej energetyki,
dotycz¹cymi: nowoczesnych metod
projektowania oœwietlenia i instalacji
elektrycznych, jakoœci energii elek-
trycznej, elektronicznego przetwarza-
nia energii, gospodarki elektroenerge-
tycznej, automatyki napêdu, wy-
korzystania techniki mikroprocesoro-
wej w procesie przetwarzania energii
oraz sterowania napêdami, efektywno-
œci energetycznej uk³adów napêdo-
wych i rosn¹cej roli stosowania
energooszczêdnych maszyn, zagadnieñ
ekologicznego wytwarzania i prze-
sy³ania energii. Studia na kierunku e-
lektrotechnika daj¹ tak¿e mo¿liwoœæ
opanowania wiedzy i umiejêtnoœci pro-
gramowania sterowników PLC maszyn
i urz¹dzeñ oraz organizacji pracy robo-
tów w gniazdach produkcyjnych i eks-
ploatacji nowoczesnych systemów
automatyki i sterowania w przemyœle
maszynowym, energetyce, chemii i in-
nych ga³êziach przemys³u.

Na kierunku informatyka prowa-
dzone s¹ studia stacjonarne i niestacjo-
narne I oraz II stopnia. Absolwenci tego
kierunku studiów nabywaj¹ wiedzê i u-
miejêtnoœci w zakresie: samodzielnego
rozwi¹zywania podstawowych proble-

mów informatycznych, przygotowania,
realizacji i weryfikacji projektów infor-
matycznych, praktycznego pos³ugiwa-
nia siê narzêdziami informatycznymi
i bieg³oœci¹ w programowaniu, tech-
nicznych aspektów obs³ugi sprzêtu in-
formatycznego i oprogramowania,
szybkiego adaptowania siê do dyna-
micznie zmieniaj¹cej siê rzeczywisto-
œci informatycznej. W zale¿noœci od in-
dywidualnych zainteresowañ student
mo¿e zdobywaæ wiedzê i umiejêtnoœci
w zakresie: tworzenia oprogramowania
narzêdziowego i systemowego, pro-
jektowania kompletnych systemów in-
formatycznych, zadaniowych lub o-
biektowych, realizacji prototypu syste-
mu, uk³adu sieci komputerowych, opra-
cowania oprogramowania bêd¹cego
protoko³em sieciowym, interfejsem ko-
munikacyjnym czy oprogramowa-
niem narzêdziowym. Student ma mo¿-
liwoœæ nabycia praktycznych umiejêt-
noœci z zakresu: programowania w jê-
zyku asemblera, C, C++, Java, mikro-
informatyki, in¿ynierii systemów infor-
matycznych, technologii interneto-
wych, grafiki komputerowej i animacji,
tworzenia baz danych w bogato wypo-
sa¿onych pracowniach komputero-
wych.

Na kierunku elektronika i telekomu-
nikacja prowadzone s¹ studia stacjonar-

Dziewczyny na poszczególnych kierunkach studiów:

� elektrotechnika - 0,5%
� informatyka - 5,2%
� elektronika i telekomunikacja - 1,5%

Studia stacjonarne: 1259, w tym 37 kobiet

Studia niestacjonarne: 511, w tym 17 kobiet

Razem: 1770, w tym 54 kobiety (3,05%)
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ne i niestacjonarne I oraz II stopnia.
Studia na tym kierunku pozwalaj¹ reali-
zowaæ zainteresowania i poszerzaæ wie-
dzê z ró¿nych obszarów elektroniki
profesjonalnej i u¿ytkowej, wspó³czes-
nych uk³adów i systemów telekomuni-
kacyjnych analogowych i cyfrowych,
technik informacyjno-pomiarowych,
eksploatacji komputerowych systemów
informacyjno-pomiarowych i przetwa-
rzania danych oraz graficznej prezenta-
cji wyników. Program kszta³cenia
studentów zapewnia absolwentom

przygotowanie do prowadzenia dzia³al-
noœci in¿ynierskiej w dziedzinie elek-
troniki i telekomunikacji, zarówno
w sferze produkcji, jak te¿ szeroko po-
jêtych us³ug. Student zdobywa nie-
zbêdn¹ wiedzê i umiejêtnoœci w za-
kresie projektowania, wytwarzania,
eksploatacji, testowania i obs³ugi ser-
wisowej analogowych i cyfrowych
uk³adów, urz¹dzeñ oraz systemów
elektronicznych i telekomunikacyj-
nych. Poznaje nowoczesne technologie
mikro- i nanoelektroniczne. Nabywa

umiejêtnoœci wykorzystania w prakty-
ce in¿ynierskiej narzêdzi komputero-
wych - zaawansowanych programów
CAx.

"Dlaczego warto studiowaæ na Wy-
dziale Elektrotechniki i Informatyki"?
O odpowiedŸ na to pytanie popro-
szone zosta³y studentki z wymienio-
nych kierunków studiów, a tak¿e Panie,
które s¹ pracownikami naukowo-dy-
daktycznymi na Wydziale.

MÓWI¥ STUDENTKI
Anna NIEDZIA£EK
- studentka IV roku

Jestem studentk¹ IV roku na kierun-
ku elektrotechnika. Po czterech latach
studiów mogê z ca³¹ odpowiedzialno-
œci¹ powiedzieæ, ¿e nie ¿a³ujê ani wybo-
ru uczelni, ani kierunku studiów.
Odk¹d pamiêtam, swoj¹ edukacjê
wi¹za³am z uczelni¹ techniczn¹. Studia
na politechnice pozwalaj¹ mi rozwijaæ

moje zainteresowania zwi¹zane z me-
trologi¹ i systemami zarz¹dzania jako-
œci¹. Na zajêciach laboratoryjnych
mo¿na praktycznie zapoznaæ siê z pro-
blemami i zagadnieniami techniczny-
mi. Swoje zainteresowania mo¿na
tak¿e rozwijaæ, uczestnicz¹c w pracach
licznych kó³ naukowych, które dzia³aj¹
na Wydziale Elektrotechniki i Informa-
tyki. Zachêcam wszystkie dziewczyny
do studiowania w Politechnice Rze-

szowskiej, a zw³aszcza na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki.

Klaudia RAJZER
- studentka III roku

Jestem studentk¹ III roku na kierun-
ku elektronika i telekomunikacja. Stu-
dia pozwalaj¹ mi realizowaæ zainte-
resowania i poszerzaæ wiedzê z ró¿nych
obszarów elektroniki i systemów tele-
komunikacyjnych. Wybra³am ten kie-
runek, poniewa¿ ju¿ od najm³odszych
lat interesowa³a mnie zasada dzia³ania
domowych urz¹dzeñ elektronicznych.
Program kszta³cenia zapewnia przygo-
towanie do prowadzenia dzia³alnoœci
in¿ynierskiej w tej dziedzinie. Zajêcia
dydaktyczne s¹ bardzo ciekawe,
a zw³aszcza zajêcia laboratoryjne.
Mam mo¿liwoœæ samodzielnego bada-
nia uk³adów elektronicznych, jak rów-
nie¿ projektowania sieci telekomu-
nikacyjnych. Jestem zadowolona, ¿e
mogê siê kszta³ciæ w Politechnice Rze-
szowskiej na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki. Chcia³abym zachêciæ do
studiowania na moim Wydziale tak¿e
inne dziewczyny.

Ewelina BIESZCZAD
- studentka II roku

Jestem studentk¹ II roku informaty-
ki na Wydziale Elektrotechniki i Infor-

Studentki przy stanowisku do badania przyrz¹dów pó³przewodnikowych mocy.
Od prawej: A. Niedzia³ek, E. Bieszczad i K. Rajzer.
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matyki. Wybra³am studia techniczne,
poniewa¿ zdecydowanie ³atwiej mo¿na
znaleŸæ pracê po ich ukoñczeniu. Wraz
z rozwojem nowych technologii poja-
wi³o siê du¿e zapotrzebowanie na do-
brze wykszta³conych in¿ynierów

w obszarze informatycznego rynku
pracy. Taki poziom wykszta³cenia za-
pewniaj¹ studia na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej, a poza tym praca zawo-
dowa jest lepiej op³acana. W przy-

sz³oœci chcia³abym zaj¹æ siê admi-
nistrowaniem sieci komputerowych.
Zachêcam do studiowania na naszej
uczelni, bo naprawdê warto.

KADRA ZAPRASZA
dr in¿. Ma³gorzata £ATKA
- Katedra Energoelektroniki

i Elektroenergetyki

S³owo "in¿ynier" pochodzi od ³aciñ-
skiego ingenium, co oznacza talent,
zdolnoœci wrodzone, w³aœciwoœci
umys³owe. W staro¿ytnoœci tak okre-
œlano ludzi utalentowanych, posia-
daj¹cych twórcz¹ intuicjê. A zatem
tytu³ zawodowy "in¿ynier" nie dotyczy
okreœlonej p³ci, bo talent, tak¿e w za-
kresie nauk œcis³ych i technicznych,
mo¿e mieæ zarówno kobieta, jak i mê¿-
czyzna. Utar³o siê jednak, ¿e po ten za-
wód siêgaj¹ i czêœciej go zdobywaj¹
panowie. Jest to ca³kowicie b³êdne
przekonanie. Mo¿liwoœci intelektualne
obu p³ci s¹ identyczne, a dziewczyny s¹
na ogó³ dobrze zorganizowane, umoty-
wowane i odpowiedzialne, co w zawo-
dach in¿ynierskich ma szczególne

znaczenie. Nowoczesny in¿ynier powi-
nien doskonale radziæ sobie z wieloma
interdyscyplinarnymi problemami, wy-
magaj¹cymi sporej wyobraŸni, du¿ej
intuicji oraz szerokiego spojrzenia na
nowe zagadnienia, a p³eæ piêkna ma
bardzo du¿o cech, które j¹ do tego pre-
dysponuj¹, tj. pracowitoœæ, dok³adnoœæ,
sumiennoœæ, przede wszystkim zaœ
skrupulatnoœæ i szczegó³owoœæ, które
pozwalaj¹ jej zauwa¿yæ to, czego mê¿-
czyŸni nieraz nie dostrzegaj¹.

Studia techniczne wcale nie musz¹
byæ trudne i nie do przebrniêcia, umo¿-
liwiaj¹ bowiem zdobywanie wiedzy
z dziedzin, które s¹ nowoczesne, intere-
suj¹ce i dynamicznie siê rozwijaj¹ce,
a to motywuje do nauki i sprawia, ¿e
tytu³ zawodowy in¿yniera mo¿na uzys-
kaæ bez problemów. Nie jest to stwier-
dzenie "czysto teoretyczne", bo sama
ukoñczy³am bardzo, wydawa³o by siê,
nietypowy dla pañ kierunek - elektro-
technikê i podjê³am pracê na uczelni,
aby móc dalej poszerzaæ sw¹ wiedzê
w tej dziedzinie. Razem ze mn¹ studio-
wa³o jeszcze 8 dziewczyn, co stanowi-
³o 12% kszta³c¹cych siê na roku -
wszystkie panie ukoñczy³y studia (cze-
go niestety nie mo¿na powiedzieæ o pa-
nach) i wszystkie zawodowo pozosta³y
wierne elektrotechnice.

Dziœ na Wydziale studiuje na kie-
runku elektrotechnika kilka dziewcz¹t,
niewiele wiêcej na informatyce czy
elektronice i telekomunikacji. Nato-
miast w gronie kadry naukowo-dydak-
tycznej Wydzia³u panie stanowi¹ a¿
16%. Czy¿by kiedyœ dziewczyny by³y
odwa¿niejsze w podejmowaniu wy-
zwania, jakim niew¹tpliwie s¹ studia
techniczne? Nie s¹dzê. Uwa¿am, ¿e jest

to tylko kwestia wiary w swoje mo¿li-
woœci i zdolnoœci, a potem… z³o¿enia
dokumentów na wybrany kierunek stu-
diów, oczywiœcie na WEiI.

A zatem drogie Panie - Politechnika
Rzeszowska jest dla Was - nie nale¿y
postêpowaæ wed³ug utartych, anachro-
nicznych stereotypów i uwa¿aæ, ¿e in-
¿ynierem mo¿e byæ tylko mê¿czyzna.

dr in¿. El¿bieta
MACHOWSKA-PODSIAD£O
- Katedra Podstaw Elektroniki

Obserwuj¹c wybory m³odych ludzi,
jeœli chodzi o ich karierê zawodow¹
oraz poprzedzaj¹c¹ j¹ edukacjê, mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e wielu z nich wy-
raŸnie omija szko³y i kierunki, gdzie
króluj¹ nauki œcis³e. Na uczelnie tech-
niczne decyduj¹ siê nieliczni, a kobiet
jest wœród nich jak na lekarstwo. Mówi
siê o ekspansji zawodowej kobiet, o ich



XX GAZETA POLITECHNIKI

DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI

przenikaniu do œwiata biznesu, aktyw-
noœci w ró¿nych sferach dotychczas
zdominowanych przez mê¿czyzn -
w politechnikach na razie tego nie wi-
daæ. Mo¿e panie nie dostrzegaj¹ profi-
tów p³yn¹cych z wykszta³cenia tech-
nicznego? A przecie¿ pomaga ono tak
w sferze zawodowej, jak i w ¿yciu co-
dziennym. Umiejêtnoœæ wykorzystania
technik informacyjnych, pos³ugiwanie
siê nowinkami technicznymi - po ukoñ-
czeniu uczelni technicznej to wszystko
staje siê spraw¹ naturaln¹. Œwiat na-
bra³ tempa, wszyscy siê œpieszymy, a na
wykonywanie ró¿nych codziennych
czynnoœci mamy coraz mniej czasu.

Media podaj¹ informacje o wprowa-
dzaniu nowych rozwi¹zañ technolo-
gicznych na œwiecie, pisze siê o nano-
technologii, komputerach kwanto-
wych, laserach, œwiat³owodach - dla
wielu has³a te, choæ mo¿e zas³yszane, s¹
jednak niezrozumia³e. A przecie¿ ka¿da
nowa technologia z czasem przestaje
byæ nowa i zaczyna byæ szeroko stoso-
wana. Czy w zwi¹zku z tym nie warto
by by³o zainwestowaæ w swoj¹ przy-
sz³oœæ i uczyæ siê rzeczy jak najbardziej
aktualnych i rozwojowych?

Wielu m³odych ludzi chêtnie wyje¿-
d¿a za granicê - czasem w poszukiwa-
niu chwilowej pracy, czasem po to, by
doszlifowaæ jêzyk, niektórzy traktuj¹
zaœ taki wyjazd jak sprawdzian zarad-
noœci ¿yciowej. A przecie¿ mo¿liwoœci
wyjazdów zagranicznych pojawiaj¹
siê równie¿ podczas studiów. Uczelnie
techniczne maj¹ bogat¹ ofertê, jeœli
chodzi o studia i sta¿e zagraniczne.
W ramach programu ERASMUS orga-
nizowane s¹ wyjazdy do ró¿nych
zak¹tków œwiata. Student otrzymuje
stypendium, wyje¿d¿a, szlifuje jêzyk,
poznaje inn¹ kulturê, nowych ludzi,
nawi¹zuje kontakty i uczy siê. Ma do-
stêp do nowoczesnych laboratoriów,
zdobywa tak potrzebne dzisiaj doœ-
wiadczenie. Nikogo chyba nie trzeba
przekonywaæ, ¿e wyjazd do obcego
kraju niesie ze sob¹ pewne zagro¿enia.
Wyjazd w charakterze studenta ograni-
cza je, dodaje pewnoœci. Mamy inny
status za granic¹ i jesteœmy postrzegani

bardzo pozytywnie. Ludzie odnosz¹ siê
do nas z sympati¹ i chêtnie pomagaj¹.
Dla m³odej kobiety taki wyjazd to wy-
marzona sprawa.

dr in¿. Jolanta PLEWAKO
- Katedra Energoelektroniki

i Elektroenergetyki

O tym, czy kobiety powinny studio-
waæ nauki techniczne, decyduj¹ ich
bezpoœrednie zdolnoœci, predyspozycje
zawodowe i zainteresowania. Panuje
przekonanie, ¿e kobiety s¹ mniej uzdol-
nione technicznie od mê¿czyzn. Nie
jest to prawd¹ - to tylko powielane od
lat stereotypy. Jakie korzyœci dla œrodo-
wiska akademickiego wynikaj¹ z obec-
noœci kobiet na studiach technicz-
nych? Obecnoœæ kole¿anek w grupie
studentów powoduje, ¿e mê¿czyŸni
"³agodniej¹". Dbaj¹ w wiêkszym stop-
niu o... higienê osobist¹, ograniczaj¹
wulgaryzmy, w wypowiedziach mi-
mowolnie staraj¹ siê byæ poprawni,
a wszystko ma miejsce, gdy w grupie
pojawi siê dziewczyna!

dr in¿. Danuta PLIŒ
- Katedra Elektrodynamiki

i Uk³adów
Elektromaszynowych

Aby byæ studentk¹ Instytutu Elek-
trotechniki, musia³am zdaæ egzamin
wstêpny z matematyki, fizyki i jêzyka
obcego. Gdy przysz³am na egzamin
wstêpny, starsi koledzy powitali mnie

kpi¹co s³owami "jeszcze jedna przysz³a
szukaæ mê¿a". Mieli racjê, mój m¹¿ jest
magistrem in¿ynierem elektrykiem i u-
koñczy³ studia na naszym Wydziale,
choæ nie studiowaliœmy na tym samym
roku. Ja zaœ wcale w wiedzy nie ustêpo-
wa³am kolegom. Mam srebrn¹ i z³ot¹
oznakê Primus Inter Pares za najlepsze
wyniki w nauce i dyplom ukoñczenia
studiów z wyró¿nieniem. Na naszym
roku by³o 17 kobiet i wszystkie ukoñ-
czy³y studia. Nie sam¹ nauk¹ siê ¿yje.
Bardzo mi³o wspominam bale i rajdy
elektryków - ¿ycie studenckie kwit³o.

Mimo ¿e ukoñczy³am specjalnoœæ
automatyka i metrologia, rozpoczê³am
pracê w Zak³adzie Maszyn Elek-
trycznych. Gdy po piêcioletniej przer-
wie na urlop wychowawczy zastana-
wia³am siê, czy wróciæ do pracy w Poli-
technice, zapewniono mnie, ¿e bêdê
mia³a pomoc w wejœciu w bie¿¹ce
zagadnienia nauki i zrobieniu dokto-
ratu, jeœli siê zdecydujê na powrót.
Uzyska³am tytu³ doktora nauk tech-
nicznych z zakresu elektrotechniki.
Popieram akcjê "Dziewczyny na poli-
techniki". Uwierzcie w swoje si³y i do-
³¹czcie do studentów Wydzia³u Elek-
trotechniki i Informatyki.

Obecnoœæ kole¿anek w grupie
studentów powoduje,

¿e mê¿czyŸni "³agodniej¹".
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Wydzia³ Matematyki i Fizyki StosowanejWydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej

Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej jest najm³odszym wydzia³em Po-
litechniki Rzeszowskiej. Oferuje studia
stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjo-
narne II stopnia na kierunkach fizyka
techniczna i matematyka.

Studia I stopnia na kierunku fizyka
techniczna trwaj¹ 3,5 roku (7 seme-
strów). Po pierwszym roku studiów na-
stêpuje wybór jednej ze specjalnoœci.
Od roku akademickiego 2008/2009 s¹
to: informatyczne systemy diagnos-
tyczne (ISD) i ekologiczne przemiany
energii (EPE). Absolwenci studiów
I stopnia uzyskuj¹ tytu³ zawodowy in-
¿yniera i maj¹ mo¿liwoœæ kontynuowa-
nia nauki na studiach II stopnia
(magisterskich). Obydwie specjalnoœci
zapewniaj¹ zdobycie wiedzy z nauk
podstawowych, dobre wykszta³cenie
w zakresie nauk technicznych (elektro-
nika, elektrotechnika, grafika in¿ynier-
ska). Absolwenci ISD zapoznaj¹ siê
z podstawami automatyki, diagnostyki,
inteligentnych systemów pomiarowych
oraz uzyskuj¹ szerok¹ wiedzê informa-
tyczn¹. S¹ przygotowywani do obs³ugi
nowoczesnej zinformatyzowanej apa-
ratury diagnostycznej. Absolwenci spe-

cjalnoœci EPE zdobywaj¹ wiado-
moœci z zakresu przedsiêbior-
czoœci, niekonwencjonalnych
Ÿróde³ energii i ekologii.

Studia II stopnia na kierunku
fizyka techniczna trwaj¹ 1,5 roku
(3 semestry). Studenci maj¹ do
wyboru dwie specjalnoœci. Natu-
raln¹ kontynuacj¹ wyboru spe-
cjalnoœci informatyczne systemy
diagnostyczne jest fizyka w me-
dycynie i technice (FMT). Druga
prowadzona specjalnoœæ to eko-
logiczne przemiany energii
(EPE). Absolwenci specjalnoœci FMT
oraz EPE znajd¹ zatrudnienie w nowo-
czesnych, zinformatyzowanych przed-
siêbiorstwach produkcyjnych, zak³a-
dach przemys³owych, placówkach me-
dycznych, specjalistycznych laborato-
riach i instytucjach administracji
pañstwowej, natomiast absolwenci spe-
cjalnoœci EPE w przedsiêbiorstwach in-
stalacyjnych i projektowych, samo-
rz¹dach oraz laboratoriach ochrony œro-
dowiska. Absolwenci bêd¹ przygoto-
wani do projektowania i realizacji
przedsiêwziêæ w zakresie ma³ej energe-
tyki.

Studia I stopnia na kierunku mate-
matyka trwaj¹ 3 lata (6 semestrów). Ab-
solwenci uzyskuj¹ tytu³ licencjata
i maj¹ mo¿liwoœæ kontynuowania nauki
na studiach drugiego stopnia (magister-

skich). Studenci obu specjalnoœci (za-
stosowania matematyki w ekonomii
oraz matematyka z informatyk¹ - spe-
cjalnoœæ nauczycielska) zostaj¹ zapo-
znani z podstawami wspó³czesnej
matematyki oraz jej metodami i liczny-
mi zastosowaniami. Absolwentom spe-
cjalnoœci zastosowania matematyki
w ekonomii zdobyta wiedza matema-
tyczna pozwoli zrozumieæ oraz opisaæ
wiele zjawisk ekonomicznych z zakre-
su finansów, bankowoœci czy ubezpie-
czeñ. Z kolei studenci matematyki
z informatyk¹ - specjalnoœæ nauczyciel-
ska zdobêd¹ wiedzê z zakresu informa-
tyki oraz psychologii, pedagogiki
i dydaktyki, która pozwoli im wykony-
waæ zawód nauczyciela matematyki
oraz informatyki w szko³ach podstawo-
wych i gimnazjalnych.

Dziewczyny na poszczególnych kierunkach studiów:

� matematyka - 72%
� fizyka stosowana - 20%

Studia stacjonarne: 329, w tym 167 kobiet

Studia niestacjonarne: 18, w tym 12 kobiet

Razem: 347, w tym 179 kobiet (47%)
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El¿bieta MIKU£A
- studentka III roku

Jestem studentk¹ fizyki technicznej
na WMiFS. Na naszym kierunku pro-
wadzone s¹ badania naukowe z takich
dziedzin, jak: akustyka, ciek³e kry-
szta³y i polimery, dielektryki nielinio-
we, komputery w teorii fazy skon-
densowanej, spintronika i wielu innych.
Mamy tak¿e laboratoria badawcze,
gdzie mo¿emy poszerzaæ swoje zainte-
resowania. Do najciekawszych nale¿¹:
laboratorium biofizyczne, technik lase-
rowych, badañ akustycznych i elektro-

magnetycznych. Istniej¹ równie¿ ko³a
naukowe, w których ka¿dy mo¿e odna-
leŸæ swoje miejsce. Na moim roku jest
9 dziewczyn i wszystkie doskonale so-
bie radzimy - niektóre s¹ lepsze od
ch³opaków. Oczywiœcie znajdujemy
te¿ czas wolny od nauki. Ja na przyk³ad
tañczê w zespole ludowym. Daje mi to
du¿o radoœci, energii i oczywiœcie saty-
sfakcji. Zachêcam wszystkie dziewczê-
ta do studiowania w Politechnice
Rzeszowskiej, a szczególnie na ww.
kierunku - naprawdê warto!

Judyta R¯ANY
- studentka I roku studiów

uzupe³niaj¹cych

Jestem studentk¹ I roku studiów
uzupe³niaj¹cych, kierunek matematyka
na Wydziale Matematyki i Fizyki Sto-
sowanej. Wbrew temu, co wiêkszoœæ
ludzi myœli o studiach tego typu, po
czterech latach mogê z ca³¹ pewnoœci¹

stwierdziæ, ¿e s¹ to studia w³aœnie dla
mnie. Mimo ¿e sporo czasu poœwiêcam
na naukê, uwa¿am, ¿e studia w Poli-
technice to nie tylko kszta³cenie siê
z zakresu wybranej dziedziny, ale rów-
nie¿ czas poœwiecony na kreowanie
osobowoœci, co w moim przypadku rea-
lizuje siê prac¹ w Samorz¹dzie Studen-
ckim, zarówno wydzia³owym, jak
i uczelnianym. Dodatkowo zaanga¿o-
wa³am siê w dzia³alnoœæ Komisji Sty-
pendialnej, dziêki czemu mogê s³u¿yæ
porad¹ i walczyæ w sprawach socjal-
nych studentów. Studiowanie na
WMiFS to czas, którego z pewnoœci¹
nie zmarnowa³am, a wizja ukoñczenia
studiów w Politechnice dodaje mi pew-
noœci siebie i wiary w to, ¿e wiedzê,
któr¹ tu zdoby³am, bêdê mog³a wyko-
rzystaæ w przysz³ym ¿yciu zawodo-
wym.

Tej pewnoœci ¿yczê przysz³ym stu-
dentkom, które na pewno bêd¹ pe³ne
obaw podczas wyboru dalszej drogi ¿y-
ciowej. Zapewniam Was, ¿e jeœli zde-
cydujecie siê kontynuowaæ naukê na
Wydziale Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej w Politechnice Rzeszowskiej,
nie bêdziecie tego ¿a³owaæ!

Studia II stopnia trwaj¹ 4 semestry
i koñcz¹ siê nadaniem tytu³u zawodo-
wego magistra. Absolwenci specjal-
noœci zastosowania matematyki w eko-
nomii bêd¹ posiadaæ pog³êbion¹
wiedzê z tych dyscyplin matema-
tycznych, które s¹ zwi¹zane z zastoso-
waniami w ekonomii. Poznaj¹ szeroki

wachlarz zastosowañ matematyki,
a przede wszystkim zdobêd¹ umie-
jêtnoœæ analizowania i modelowania
zjawisk ekonomicznych za pomoc¹
narzêdzi matematycznych. Absolwenci
tej specjalnoœci znajd¹ zatrudnienie
w towarzystwach ubezpieczeniowych,
w sektorze bankowym i instytucjach

finansowych. Absolwenci specjalnoœci
matematyka z informatyk¹ - specjal-
noœæ nauczycielska uzyskuj¹ upraw-
nienia do nauczania matematyki i infor-
matyki w szko³ach wszystkich po-
ziomów.

Serdecznie zapraszamy!

MÓWI¥ STUDENTKI

Piêkna jest subtelna
zawi³oœæ p³atka œniegu

zanim roztopi siê
i zniknie, lecz piêkno to
jest niczym dla kogoœ,

kto znajduje upodobanie
w liczbach.
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Sztuka wszelka posiada dwie
strony: jedn¹, która wyp³ywa

z samej natury poœwiêcaj¹cego
siê jej cz³owieka, z przyrodzo-

nego mu talentu, i drug¹,
z któr¹ nikt ju¿ nie rodzi siê,

któr¹ nabyæ mo¿na tylko
prac¹, nauk¹.
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Dr hab. Henryka CZY¯,
profesor nadzwyczajny PRz

- prodziekan ds. nauki
Jestem prodziekanem ds. nauki na

Wydziale Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej. Wiem, ¿e czas studiów wspomi-
na siê po latach z nostalgi¹. Jest to
niepowtarzalny okres w ¿yciu, kiedy
mo¿na rozwijaæ swoje pasje naukowe,
poznawaæ nowych ludzi, którzy czêsto
pozostaj¹ przyjació³mi na ca³e ¿ycie.
Ka¿da m³oda dziewczyna rozpoczy-
naj¹ca naukê na wy¿szej uczelni wie-
rzy, ¿e bêdzie to dla niej przepustka do
atrakcyjnej pracy. Ka¿da te¿ ma na co
dzieñ do czynienia z nowymi technolo-
giami i nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez te-
lefonu komórkowego, GPS-u, od-
twarzacza mp3 czy Internetu, bo do-
rasta³a w erze cyfrowej. To ca³kiem
nowa filozofia ¿ycia, inne podejœcie do
pracy i nauki.

Osobiœcie uwa¿am, ¿e studia w Po-
litechnice Rzeszowskiej to udany start
do kariery zawodowej, to miejsce dla
ambitnych m³odych dziewcz¹t koñ-
cz¹cych szko³ê œredni¹, które chc¹ po-
szerzaæ swoj¹ wiedzê i równoczeœnie
nabywaæ umiejêtnoœci praktyczne. Ab-
solwentki naszej uczelni to kobiety wy-
kszta³cone, zaradne i przedsiêbiorcze,
które œwiadomie planuj¹ swoj¹ przy-
sz³oœæ zawodow¹. Ich sukcesy zawodo-
we daj¹ nam, pracownikom naukowo-
-dydaktycznym satysfakcjê, a poza tym
wp³ywaj¹ na podniesienie presti¿u na-
szej uczelni.

Politechnika Rzeszowska z roku na
rok rozszerza ofertê edukacyjn¹, tak¿e
dla dziewcz¹t, otwiera nowe kierunki,
specjalnoœci, formy kszta³cenia w jê-
zyku polskim i angielskim. W progra-
mach nauczania wzrasta liczba przed-
miotów, które studentki mog¹ samo-
dzielnie wybieraæ. Istnieje mo¿liwoœæ
odbywania praktyk w firmach i instytu-
cjach, których dzia³alnoœæ jest œciœle
zwi¹zana z kierunkiem studiów. Kolej-
na atrakcja to mo¿liwoœæ udzia³u w pra-
cach kó³ naukowych, w konferencjach
naukowych i wyjazdach, co sprzyja

rozwijaniu zainteresowañ. Wa¿nym
doœwiadczeniem jest te¿ wyjazd na sty-
pendium i semestr spêdzony na uczelni
zagranicznej.

Politechnika Rzeszowska jest uczel-
ni¹ otwart¹ dla m³odych dziewcz¹t,
przygotowuje je do wspó³czesnego ryn-
ku pracy w warunkach gospodarki XXI
wieku.

Paulina CHAMERSKA-
-LEMIECH - studentka I roku

studiów uzupe³niaj¹cych
Rozpoczynaj¹c studia na kierunku

matematyka, nie mia³am zbyt wielu
oczekiwañ, a moja postawa by³a raczej
pe³na obaw, zreszt¹ jak chyba ka¿dego
pocz¹tkuj¹cego studenta. Na szczêœcie
trwa³o to krótko. Napotka³am tutaj
doskonale przygotowan¹ kadrê, mi³ym
zaskoczeniem by³o, ¿e s¹ to osoby dla
nas dostêpne, ¿e s³u¿¹ rad¹ nie tylko
w kwestii matematycznej. Po kilku
tygodniach studiowania okaza³o siê
równie¿, ¿e uczelnia oferuje nam bo-
gate zaplecze sportowe, dziêki czemu

mogê kontynuowaæ swoj¹ sportow¹
pasjê, któr¹ jest gra w siatkówkê.
Dziêki czteroletniemu doœwiadczeniu
zwi¹zanemu ze studiowaniem w Poli-
technice mogê z pe³n¹ satysfakcj¹
powiedzieæ, ¿e jestem dumna, ¿e mogê
tu studiowaæ. Bardzo gor¹co zachêcam
wszystkich, aby poszli w moje œlady, by
nie przera¿a³a ich nazwa Wydzia³
Matematyki i Fizyki Stosowanej, by dla
w³asnej satysfakcji i zadowolenia
odwa¿yli siê przekroczyæ progi Poli-
techniki jako jej studenci.

KADRA ZAPRASZA

Jêzyk matematyczny jest
trudny, lecz nieprzemijaj¹cy.
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Œwiat dŸwiga na barkach
nie Atlas, ale kobieta,

i czasem igra nim jak pi³k¹.
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Dr hab. Barbara LULEK,
profesor nadzwyczajny PRz

- Katedra Fizyki

Chcia³abym do³¹czyæ do grona mo-
ich Kole¿anek i skorzystaæ z zaprosze-
nia Gazety Politechniki, aby z okazji
dnia "Dziewczyny na politechniki"
skierowaæ s³owa zachêty do podejmo-
wania studiów technicznych przez
¿eñsk¹ czêœæ m³odzie¿y. Na podstawie
mego wieloletniego doœwiadczenia
w pracy ze studentami wiem, ¿e dziew-
czêta doskonale radz¹ sobie na gruncie
nauk œcis³ych i technicznych. Œmia³o
stawiam wiêc znak równoœci pomiêdzy
piêknym has³em "Dziewczyny na poli-
techniki" a s³owami "To w³aœciwy wy-
bór". Poni¿ej przytaczam nieco argu-
mentów za takim w³aœnie wyborem.

Jako fizyk i profesor Politechniki
Rzeszowskiej na Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej przywo³am w tym
miejscu wspomnienie Marii Sk³odow-
skiej-Curie, dwukrotnej noblistki, wy-
bitnego fizyka. Mo¿e ono pozwoli Pa-
niom prze³amaæ "lêk", czy te¿ brak
wiary we w³asne si³y na polu wspom-
nianych nauk.

Pasja M. Sk³odowskiej-Curie, ta-
lent, intuicja oraz zami³owanie do nauk
matematycznych i fizycznych, w po³¹-
czeniu z ogromn¹ pracowitoœci¹ i do-
k³adnoœci¹ (co jest niew¹tpliwie atry-
butem pracy kobiet), le¿a³y u podstaw
jej sukcesów zawodowych. Jej odkry-
cia otwar³y - jak wiemy - nowe dziedzi-
ny badañ w fizyce, w szczególnoœci zaœ
fizykê atomow¹. Ale zanim to siê sta³o,
musia³a wielokrotnie prze³amywaæ sta-
wiane jej bariery, aby zostaæ najpierw
studentk¹ fizyki i matematyki, a potem
przekonaæ wielu nobilitowanych profe-
sorów do przyznania jej - jako pierw-
szej kobiecie w historii paryskiej Sor-
bony - stanowiska profesora. Zatem
wszystko jest mo¿liwe!

Dzisiaj fizycy koncentruj¹ siê
(w du¿ej mierze) wokó³ badañ informa-
tyki kwantowej i magnetyzmu. Obcuje-
my na co dzieñ z technik¹, która bazuje
na tzw. uk³adach nanoskopowych opi-
sywanych jêzykiem fizyki kwantowej
(spintronika). Przed naukami œcis³ymi
i technicznymi pojawiaj¹ siê wiêc ko-
lejne nieograniczone mo¿liwoœci roz-
woju, przed studentami i absolwentami
uczelni technicznych zaœ - ciekawe
perspektywy spe³nienia zawodowego.

Zachêcam gor¹co wszystkie Panie
obdarzone talentem do nauk œcis³ych,
aby ten talent rozwija³y (tak jak sugeru-
je to has³o dnia "Dziewczyny na poli-
techniki"), podejmuj¹c studia na uczel-
niach technicznych, w szczególnoœci
w Politechnice Rzeszowskiej. Dodat-
kow¹ zachêt¹ niech bêdzie znane po-
wiedzenie, ¿e "uczelnia jest wspólnot¹
uczonych i ucz¹cych siê", a praca w ta-
kiej wspólnocie jest Ÿród³em inspiracji,
radoœci ze wspólnego tworzenia i o-
gromnej satysfakcji dla wszystkich
w niej uczestnicz¹cych. Dziewczyny,
witajcie w naszej wspólnocie akade-
mickiej! Vivat Academia!

Dr hab. Stanis³awa KANAS,
profesor nadzwyczajny PRz

- Katedra Matematyki
Mówi siê, ¿e nauczyciele to ci, któ-

rzy tak polubili szko³ê, ¿e chc¹ w niej
zostaæ na d³u¿ej. Wobec tego co mo¿na
powiedzieæ o nauczycielu akademic-
kim…? Ja powiem tylko, ¿e lubiê
uczelniê, lubiê swoj¹ pracê i lubiê
m³odzie¿. Nie studiowa³am co prawda
w politechnice, ale chyba tylko dlatego,
¿e nie by³o wówczas kierunku matema-
tyka. Ukoñczy³am matematykê na Uni-
wersytecie Jagielloñskim i tam w³aœnie
"zarazi³am siê" mi³oœci¹ do uczelni
i studiowania. Praca w Politechnice
daje mi mo¿liwoœæ nie tylko pracy
z m³odzie¿¹, ale równie¿ prowadzenia
badañ naukowych i kontaktów z mate-
matykami z ca³ego œwiata. Dziêki tym
kontaktom zosta³am zaproszona do tak
egzotycznych dla nas krajów, jak Indie
czy Japonia.

Uwa¿am, ¿e akcja "Dziewczyny na
politechniki" pomo¿e prze³amaæ opory
dziewczêtom, które s¹dz¹, ¿e nie po-
radz¹ sobie z przedmiotami œcis³ymi.
Z moich obserwacji wynika, ¿e radz¹
sobie znakomicie i bardzo czêsto s¹ li-
derkami w swoich grupach. G³ówne ce-
chy kobiet, takie jak dok³adnoœæ, pra-
cowitoœæ i odpowiedzialnoœæ s¹ bo-
daj najwa¿niejszymi na studiach
i w przysz³ym ¿yciu zawodowym.

DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI
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Kobiece zgadywanie
jest o wiele dok³adniejsze

ni¿ mêska pewnoœæ.
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Utworzenie Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu w 1993 r. by³o odpowie-
dzi¹ na przemiany zachodz¹ce w œwia-
towej gospodarce. Postêpuj¹ca glo-
balizacja oraz zmiany w organizacji
produkcji spowodowa³y swoisty rene-
sans kszta³cenia mened¿erów na u-
czelniach technicznych. Wczeœniej, na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa, prowadzone by³y studia na kierun-
ku mechanika i budowa maszyn,
umo¿liwiaj¹ce ukoñczenie specjalno-
œci organizacja i zarz¹dzanie w przemy-
œle. By³a to specjalnoœæ ciesz¹ca siê
du¿¹ popularnoœci¹ wœród studentek.
Du¿e zainteresowanie tym kierunkiem
studiów doprowadzi³o do powo³ania na
bazie Zak³adu Organizacji i Zarz¹dza-
nia nowego wydzia³u, umo¿liwia-
j¹cego studia na kierunku zarz¹dzanie
i marketing. Od pocz¹tku jego funkcjo-
nowania wœród studentów dominowa³y
kobiety. W przypadku kierunku za-
rz¹dzanie i marketing (póŸniej za-
rz¹dzanie) mo¿liwe by³o uzyskanie
przez absolwentów tytu³u licencjata lub
magistra. Jednak od 2007 r. uruchomio-
ny zosta³ nowy kierunek in¿ynierski -
towaroznawstwo, a od 2008 r. równie¿
logistyka. Ofertê Wydzia³u uzupe³niaj¹
prowadzone od roku akademickiego

2008/2009 studia licencjackie na kie-
runku europeistyka. Obecnie na Wy-
dziale studiuje ³¹cznie ponad 4400
studentów, z czego ponad 63% to
dziewczyny.

Studia in¿ynierskie na WZiM ciesz¹
siê du¿ym zainteresowaniem, szczegól-
nie zaœ logistyka. W ogólnej liczbie stu-
dentów tych kierunków dominuj¹

kobiety, stanowi¹c blisko 58% ogó³u,
przy czym w przypadku towaroznaw-
stwa dziewczyny to a¿ trzy czwarte
ogó³u studentów.

Towaroznawstwo i logistyka s¹
czêsto wybierane jako drugie kierunki
przez studentów z kierunku zarz¹-
dzanie, którzy chc¹ uzyskaæ tytu³ in¿y-
niera, zwiêkszaj¹cy szanse na uzyska-
nie dobrej pracy po ukoñczeniu stu-
diów. Poza tytu³em istotna jest rów-
nie¿ specjalistyczna wiedza i umiejêt-
noœci, jakie mo¿na zdobyæ podczas
studiów. W trakcie studiów na kierunku
logistyka rozwijane s¹ umiejêtnoœci
mened¿erskie niezbêdne do sprawnego
zarz¹dzania procesami i funkcjami
logistycznymi w przedsiêbiorstwie.
Absolwenci zdobywaj¹ wiedzê z zakre-
su projektowania i organizacji zaopa-
trzenia, produkcji, transportu i dystry-
bucji produktów. Studia na kierunku
towaroznawstwo pozwalaj¹ na zdo-

Wydzia³ Zarz¹dzania i MarketinguWydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu

Dziewczyny na poszczególnych kierunkach studiów:

� logistyka (kierunek in¿ynierski) - 32,1%
� towaroznawstwo (kierunek in¿ynierski) - 74,8%
� europeistyka - 67,5%
� zarz¹dzanie - 65,9%

Studia stacjonarne: 3086, w tym 2003 kobiet (64,9%)

Studia niestacjonarne: 1340, w tym 804 kobiety (60%)

Razem: 4426, w tym 2807 kobiet (63,4%)

Dziewczyny na zajêciach w pracowni komputerowej.
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Regina RUSYN
- studentka II roku

Mój wybór uczelni oraz towaro-
znawstwa nie by³ dzie³em przypadku.
Ju¿ w liceum zapozna³am siê z ofert¹
Politechniki Rzeszowskiej i spodoba³
mi siê ten kierunek. Dlatego tu po matu-
rze z³o¿y³am podanie. Kierunek jest
nowy, a zarazem bardzo ciekawy - mam
nadziejê, ¿e nie bêdê mieæ problemu ze
znalezieniem interesuj¹cej pracy.

Magdalena RODZEÑ
- studentka II roku

Wybór kierunku towaroznawstwo
by³ w moim przypadku jak najbardziej
œwiadomy. Towaroznawstwo jako kie-
runek interdyscyplinarny jest wed³ug
mnie atrakcyjny nie tylko ze wzglêdu
na mo¿liwoœæ zdobycia tytu³u in¿ynie-
ra, ale równie¿ szerokie perspektywy
zdobycia w przysz³oœci dobrze p³atnej
pracy, daj¹cej mo¿liwoœci rozwoju i od-
powiedni poziom satysfakcji. Zarz¹-

dzanie jakoœci¹, kontrola jakoœci pro-
duktów i us³ug to strategiczne dzia³y
wiêkszoœci przedsiêbiorstw dzia³a-
j¹cych na rynku. Zdobyte wykszta³ce-
nie oraz tytu³ in¿yniera na kierunku to-
waroznawstwo stwarzaj¹ mo¿liwoœæ
podjêcia w przysz³oœci pracy w tych¿e
jednostkach organizacyjnych oraz
mo¿liwoœæ osobistego rozwoju.

Anna KOZUBAL
- studentka II roku

Towaroznawstwem zainteresowa-
³am siê, gdy tylko us³ysza³am, ¿e taki

kierunek zostaje otwarty w Poli-
technice Rzeszowskiej. Podjê³am
naukê na tym kierunku, gdy¿ jego
ukoñczenie zwi¹zane jest z otrzyma-
niem tytu³u in¿yniera, który jest bardzo
ceniony wœród pracodawców. W na-
szym regionie nie ma zbyt wielu
specjalistów z tej dziedziny, a w dzisiej-
szych czasach bardzo zwraca siê uwagê
na jakoœæ produktów, co wi¹¿e siê z po-
trzeb¹ zatrudnienia wykwalifikowa-
nych pracowników. Moja decyzja
okaza³a siê bardzo trafna, poniewa¿
kierunek ten jest dodatkowo bardzo
interesuj¹cy.

MÓWI¥ STUDENTKI

bycie wiedzy m.in. z zakresu towa-
roznawstwa surowców i produktów
¿ywnoœciowych, towaroznawstwa
artyku³ów przemys³owych, materia-
³oznawstwa, opakowalnictwa, prze-

chowalnictwa, funkcjonowania wspó³-
czesnej gospodarki i przedsiêbiorstwa,
zapewnienia jakoœci wyrobów oraz
us³ug.

Uczony jest cz³owiekiem,
który wie o rzeczach
nieznanych innym

i nie ma pojêcia o tym,
co znaj¹ wszyscy.

��,��� ���	����

"Merceologia to przysz³oœæ"
= "towaroznawstwo

to przysz³oœæ"
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dr in¿. Sylwia DZIEDZIC
- Katedra Przedsiêbiorczoœci,

Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci

Studiowa³am ekonomiê. Moje stu-
dia mia³y jednak charakter in¿ynierski,
obok przedmiotów ekonomicznych
w programie znalaz³o siê wiele wy-
k³adów i æwiczeñ typowo technicz-
nych. Z pasj¹ studiowa³am matematy-
kê, tak potrzebn¹ ekonomistom i in¿y-
nierom. Jestem przekonana, ¿e szersza
wiedza jest nam dzisiaj wyj¹tkowo po-
trzebna. Doktorat te¿ mia³ charakter in-
terdyscyplinarny, mimo ¿e jego podsta-
wowym w¹tkiem by³y kwestie za-
rz¹dzania strategicznego. Uwzglêdnia³
jednak problemy zarz¹dzania technolo-
gi¹, podobnie jak realizowany przeze
mnie projekt "Priorytetowe technolo-
gie dla zrównowa¿onego rozwoju wo-
jewództwa podkarpackiego". Jestem
przekonana, ¿e studia in¿ynierskie nie
stanowi¹ problemu dla kobiet, proble-

mem mog¹ byæ jedynie utarte schematy
i b³êdne przekonania. In¿ynierskie lub
interdyscyplinarne studia daj¹ nam, ko-
bietom, znacznie wiêksze szanse cieka-
wej kariery zawodowej. Dziewczyny!
Z perspektywy czasu wiem, ¿e mój wy-
bór by³ prawid³owy. Zachêcam do po-
dobnego wyboru�.

dr in¿. Halina
CH£ODNICKA

- Zak³ad Finansów
i Bankowoœci

Jestem absolwentk¹ wydzia³u eko-
nomicznego, jednak o pod³o¿u œcis³ym,
czyli in¿ynierskim. Od wielu lat jestem
zwi¹zana z Politechnik¹ Rzeszowsk¹.
Tytu³ in¿yniera kojarzy mi siê z ludŸmi
o œcis³ych umys³ach. Wed³ug mnie tacy
ludzie lepiej mog¹ zrozumieæ istotê
rzeczy dziêki analitycznemu podejœciu
do ró¿nych zagadnieñ. Dotyczy to nie
tylko specjalistów od budowy dróg,
mostów i silników, matematyków, fi-
zyków, ale równie¿ nas - ekonomistów,
czy - jak w moim przypadku - wyk³a-

dowców rachunkowoœci. Ponadto jest
to dla mnie dodatkowe wykszta³cenie,
dodatkowy zasób wiedzy mo¿liwy do
spo¿ytkowania zarówno w ¿yciu pry-
watnym, jak i w pracy zawodowej. Wy-
kszta³cenie in¿ynierskie pozwala
w szerszym stopniu zrozumieæ procesy
przetwarzania i przek³adaæ je na jêzyk
rachunkowoœci.

prof. dr hab. in¿.
Maria RUDA

- Katedra Zarz¹dzania
Rozwojem Regionalnym

"Merceologia to przysz³oœæ" = "to-
waroznawstwo to przysz³oœæ", czyli na-
uka i wiedza o towarach, a wiêc o do-
brach, które s¹ ogólnodostêpne na ryn-
ku i zaspokajaj¹ wiêkszoœæ ró¿no-
rodnych potrzeb cz³owieka. Towaro-
znawstwo to kierunek studiów o bo-
gactwie wiedzy praktycznej wykorzy-
stywanej w gospodarce towarowej i sfe-
rze konsumpcji, obejmuj¹cej:
� wiedzê o grupach towarowych

i poszczególnych towarach,
w tym o ich pochodzeniu, po-
prawnym nazewnictwie, o zary-
sie procesu technologicznego,
w³aœciwoœciach, zastosowaniu,
asortymencie, wymaganiach
normatywnych i prawnych, me-
todach badania i oceny;

KADRA ZAPRASZA

Kobieta nigdy nie wie,
czego chce, ale nie spocznie,

dopóki celu nie osi¹gnie.

%�������� ������

Do szlachetnych celów,
szlachetne wiod¹ czyny.

�����	��� ����-
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� wiedzê nt. kszta³towania, ochro-
ny i kontroli jakoœci, obejmuj¹c¹
teoriê jakoœci oraz metody stero-
wania jakoœci¹ w okreœlonej
bran¿y, optymalizowanie jako-
œci oraz kontrolê jakoœci w pro-
cesach wytwarzania i kontrolê
jakoœci wyrobów finalnych;

� wiedzê nt. wykorzystywania do-
brej znajomoœci towarów do ce-
lów handlowych, informatycz-
nych, reklamowych, logistycz-
nych i rozjemczych oraz nakre-
œlanie mo¿liwoœci substytucji
surowców i materia³ów w proce-
sach technologicznych i substy-
tucji towarów w konsumpcji;

� wiedzê z zakresu logistyki towa-
rów, obejmuj¹c¹ równie¿ zabez-
pieczanie i ochronê ich jakoœci,
w tym opakowalnictwo, ozna-
czanie towarów i przesy³ek,
transport, prze³adunki, magazy-
nowanie towarów i kompletacje
dostaw;

� stosowanie i doskonalenie me-
tod badañ porównawczych i te-
stowania jakoœci towarów oraz
przekazywania spo³eczeñstwu
wyników tych badañ;

� znajomoœæ zagadnieñ ogólnych,
wspólnych dla wiêkszoœci lub
dla wszystkich towarów i grup
towarowych, w tym: zasad kla-
syfikacji rodzajowej, znakowa-
nia i kodowania towarów, nor-
malizacji, podstaw i zasad ate-
stacji i certyfikacji towarów, za-
gadnieñ ekologicznych zwi¹za-
nych z gospodark¹ towarow¹.

Któ¿ inny, jak nie kobiety, które s¹
obdarzone szczególnymi cechami:
dok³adnoœci¹, spostrzegawczoœci¹,
umiejêtnoœci¹ dog³êbnego analizo-
wania i interpretacji problemu oraz
konsekwencj¹, uporem i cierpliwoœci¹
w d¹¿eniu do celu, potrafi zdobyæ
wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu to-
waroznawstwa i w³aœciwie je wyko-
rzystaæ w praktyce. In¿ynier towaro-
znawstwa to przysz³oœæ dla nowo-
czesnej kobiety.

DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI

Studiowanie to nie tylko udzia³ w zajêciach dydaktycz-

nych. Aktywnoœæ studencka to szansa na realizacjê w³asnych

projektów, rozwijanie ró¿norodnych pasji i ciekawych po-

mys³ów. Wspólne dzia³anie i organizowanie w³asnych przed-

siêwziêæ daje ogromn¹ satysfakcjê, mo¿e byæ nie tylko

twórcze, ale i przyjemne.

Z inicjatywy studentów dzia³a w Politechnice Rzeszow-

skiej m.in.:

� ponad 30 kó³ naukowych,

� Akademickie Radio i Telewizja "Centrum",

� Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny",

� Klub Studencki "Plus",

� Klub Tañca Towarzyskiego "Plus Dance",

� KU AZS, prowadz¹cy zajêcia

w 18 sekcjach sportowych.

Dziewczyny,
czekamy na Was!

Dziewczyny,
czekamy na Was!

Naiwna, ale najlepiej doradzi.

S³aba, ale udŸwignie.

Nie ma g³owy na karku, to bêdzie j¹ mia³a.

Czyta Jaspersa i pisma kobiece.

Nie wie po co ta œrubka i zbuduje most.

M³oda, jak zwykle m³oda, ci¹gle jeszcze m³oda.

'��(���  �#������ )������� �����#*
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Tutaj bêdziesz mog³a
realizowaæ swoje pomys³y,
rozwijaæ pasje,
wykazaæ siê inwencj¹ ...
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I Ty mo¿esz
zostaæ dziennikark¹ ...
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Z pewnoœci¹ i Ty
polubisz to miejsce ...
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DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI

Studiuj¹c, mo¿esz rozwijaæ
swój sportowy talent,
a mo¿e go odkryæ?
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Je¿eli marzysz o podró¿ach,
studia w Politechnice
Rzeszowskiej mog¹ Ci
to u³atwiæ.
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Dziewczyny s¹ ozdob¹
ka¿dego zespo³u tanecznego.
Studencki Zespó³ Pieœni
i Tañca "Po³oniny"
czeka na Was ...
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Fot. M. Misiakiewicz
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Nagroda i ró¿a od JM Rektora. W Laboratorium Badañ Konstrukcji na WBiIŒ.

W laboratorium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Fizyka - wiedza prawie tajemna.

Szybowiec = poezja lotów.i dziewczyna Studentki WZiM.

Dziewczyny “politechniczne”Dziewczyny “politechniczne”

Nr 4(184)-KWIECIEN 2009 XXXI
,

U chemików.




	str-1-(a).pdf
	Strona 1

	str-3.pdf
	Strona 1

	str-24.pdf
	Strona 2

	str-3.pdf
	Strona 1




