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We wrzeœniu 2009 r. reprezentacyjny zespó³ artys-
tyczny Politechniki Rzeszowskiej "Po³oniny" obcho-
dzi swoje 40-lecie. Z tej okazji odbêdzie siê koncert
jubileuszowy, na który ju¿ dziœ serdecznie Pañstwa
zapraszamy. Zespó³ dzia³a na arenie krajowej i miê-
dzynarodowej od czterech dziesiêcioleci. Do chwili
obecnej da³ oko³o 2000 koncertów zarówno w kraju,
jak i za granic¹, w trakcie ponad 40 tournee artystycz-
nych, a po ka¿dym koncercie spotyka³ siê z gor¹cym
przyjêciem publicznoœci i œwietnymi recenzjami pra-
sowymi.

Tak postrzegany kunszt artystyczny Zespo³u jest
niew¹tpliwie rezultatem wysokiego poziomu arty-
stycznego, ale nade wszystko ogromnego trudu wy-
konawców po³¹czonego z temperamentem i ¿y-
wio³owoœci¹ polskich tañców i pieœni.

"PO£ONINY" wystêpowa³y na 3 kontynentach,
w takich krajach œwiata, jak: Austria, Belgia, Bu³ga-
ria, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Izrael, Jugos³awia, Litwa, Malta, Niemcy, Portugalia,
Puerto Rico, Rosja, S³owacja, Szwajcaria, Szwecja,
Turcja, Ukraina, USA, Watykan, Wêgry, Wielka Bry-
tania, W³ochy.

Zespó³ anga¿owany by³ do wielu programów tele-
wizyjnych i radiowych zarówno w kraju, jak i za gra-
nic¹ (nagrywanych m.in. dla telewizji holenderskiej,
belgijskiej, tureckiej, portorykañskiej, BBC w Wiel-
kiej Brytanii, tak¿e dla pierwszego i drugiego progra-
mu TVP). Dowodem uznania profesjonalizmu Ze-
spo³u by³o m.in. zaproszenie go do udzia³u w 40-mi-
nutowym ogólnopolskim programie telewizyjnym,
zatytu³owanym "�ród³o-Folk-Show", którego emisja

odby³a siê w 1994 r. w drugim
programie TVP oraz w progra-
mie "A to Polska w³aœnie", emi-
towanym w pierwszym progra-
mie TVP w roku 2001.

Zespó³ "Po³oniny" jest ucze-
stnikiem i laureatem wielu
krajowych oraz miêdzynarodo-
wych festiwali folklorystycz-
nych, m.in. w Belgii, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Puerto Rico,
Szwecji, Turcji, USA. Posiada
liczne odznaczenia, wyró¿nie-
nia i nagrody przyznane przez
w³adze krajowe i zagraniczne,
a odniesione sukcesy stawiaj¹
go w czo³ówce polskich ze-
spo³ów pieœni i tañca.

Marcin Zych

Ja Stanis³aw Miazga niniejszym przepraszam za treœci,

które zawar³em w piœmie z dnia 22.09.2008 r. skierowanym do

Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿. Andrzeja

Sobkowiaka, a które to treœci zawiera³y nieprawdziwe stwier-

dzenia naruszaj¹ce dobra osobiste Mieczys³awa Góraka w tym

jego dobre imiê i nara¿a³y go na utratê zaufania niezbêdnego

do wykonywania funkcji Dyrektora Oœrodka Kszta³cenia Lot-

niczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce wraz z przepro-

sinami sk³adam wyrazy ubolewania z powodu zaistnia³ej sytu-

acji
Stanis³aw Miazga

We wrzeœniu 2009 r.
Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca Politechniki Rzeszowskiej "PO£ONINY"

obchodzi 40-lecie dzia³alnoœci artystycznej

Koncert jubileuszowy
odbêdzie siê 26 wrzeœnia 2009 r. o godz. 16.00

w hali widowiskowej PODPROMIE, Rzeszów, ul. Podpromie 10

Og³oszenie prywatne (pisowniaoryginalna)
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"Podkarpacie kuŸni¹ talentów: chemia XXI wieku"

W bie¿¹cym roku akademickim Po-
litechnika Rzeszowska poprzez Wy-
dzia³ Chemiczny sta³a siê platform¹
trzyetapowych zmagañ edukacyjnych
z chemii najlepszych uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych województwa
podkarpackiego. Konkurs patronatem
objêli: JM Rektor Politechniki Rze-
szowskiej, marsza³ek województwa
podkarpackiego i prezydent miasta
Rzeszowa.

W konkursie wziêli udzia³ ucznio-
wie z 36 szkó³ naszego województwa.
Szerzej nt. przebiegu I edycji Podkarpa-
ckiego Konkursu Chemicznego infor-
mowa³em w majowym wydaniu "Ga-
zety Politechniki". Uroczyste zakoñ-
czenie I edycji konkursu, z udzia³em
uczniów, przedstawicieli szkó³ ponad-
gimnazjalnych woj. podkarpackiego
i zaproszonych goœci, odby³o siê 16 ma-
ja br. w Klubie Pracowników Politech-
niki Rzeszowskiej. W spotkaniu wziêli
udzia³ m.in.: JM Rektor prof. Andrzej
Sobkowiak, wiceprezydent Rzeszowa
Henryk Wolicki, przedstawiciel mar-
sza³ka woj. podkarpackiego Walde-
mar Szumny, dyrektor Wydzia³u
Strategii Edukacyjnej i Administracyj-
nej w Podkarpackim Kuratorium
Oœwiaty Marek Kondzio³ka, zespó³
dziekañski Wydzia³u Chemicznego
PRz w osobach: dziekana Wydzia³u
prof. PRz Ireneusza Opaliñskiego, pro-
dziekana ds. ogólnych, zarazem prze-
wodnicz¹cego Rzeszowskiego Od-
dzia³u PTCH, prof. PRz Wiktora Bu-
kowskiego oraz prodziekan ds. naucza-
nia dr Anny KuŸniar. W uroczystym
zakoñczeniu uczestniczyli przedstawi-
ciele sponsorów: prezes Zarz¹du MAR-
MA Polskie Folie p. Marta Pó³torak,
w³aœciciel firmy "SIC" w Rzeszowie
p. Mariusz Rzucid³o oraz cz³onkowie

Komitetu Organizacyjnego Podkarpac-
kiego Konkursu Chemicznego.

Po przywitaniu uczestników spotka-
nia, przewodnicz¹cy KOPKCh dr Ja-
nusz Pusz przedstawi³ organizacjê
i przebieg konkursu, po czym g³os za-
brali: prof. Andrzej Sobkowiak, Wal-
demar Szumny, Henryk Wolicki, Ma-
rek Kondzio³ka, prof. PRz Ireneusz
Opaliñski i Marta Pó³torak, wyra¿aj¹c
przy okazji poparcie dla tej cennej ini-
cjatywy. Zarówno w³adze uczelni, jak
i sponsorzy skierowali s³owa uznania
pod adresem organizatorów konkursu,
doceniaj¹c zaanga¿owanie osób, które
podjê³y siê jego trudnej realizacji.

W drugiej czêœci spotkania z utalen-
towan¹ m³odzie¿¹ woj. podkarpackiego
odby³o siê wrêczenie nagród indywidu-
alnych dla najlepszych zawodników
oraz nagrody zespo³owej dla wyró¿nio-
nej szko³y. W zamieszczonej tablicy

(s. 4.) zestawiono listê nagrodzonych fi-
nalistów konkursu w klasyfikacji indy-
widualnej i zespo³owej. Nagrody
indywidualne w postaci dyplomów, no-
tebooka Acer, monitorów LCD i druka-
rek laserowych wrêczy³ dziekan
Wydzia³u Chemicznego prof. PRz Ire-
neusz Opaliñski, w towarzystwie prze-
wodnicz¹cego PKCh dr. Janusza Pusza,
nagrodê i dyplomy w klasyfikacji ze-
spo³owej dla najlepszych szkó³ wrêczy³
zaœ JM Rektor Andrzej Sobkowiak. Nie
mo¿na pomin¹æ informacji, ¿e fundato-
rami wspania³ych i wartoœciowych na-
gród byli patroni i sponsorzy konkursu.

Nagrod¹ g³ówn¹ w klasyfikacji ze-
spo³owej dla I liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. M. Kopernika w Kroœnie
by³a ufundowana przez JM Rektora
replika lampy skonstruowanej przez
Ignacego £ukasiewicza. Nagrodê w i-
mieniu dyrekcji szko³y odebra³a na-

Fina³ I edycji Podkarpackiego Konkursu
Chemicznego im. Ignacego £ukasiewicza

Nagrodê z r¹k dziekana WCh prof. PRz I. Opaliñskiego odbiera zwyciêzca
konkursu  £ukasz  Krawczyk. Fot. M. Misiakiewicz
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uczycielka - opiekunka finalistów mgr
Katarzyna Sitek-Guzik. Nagrody i upo-
minki wrêczali równie¿: przedstawi-
ciel marsza³ka woj. podkarpackiego
W. Szumny, wiceprezydent H. Wolicki
oraz przewodnicz¹cy Rzeszowskiego
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Che-
micznego prof. PRz W. Bukowski. Na
zakoñczenie odby³o siê spotkanie,
w trakcie którego wymieniono uwagi
i pogl¹dy nt. kolejnych edycji konkur-
su.

Du¿e zainteresowanie m³odzie¿y
udzia³em w I edycji Podkarpackiego
Konkursu Chemicznego im. I. £ukasie-
wicza (286 uczniów), ich entuzjazm
i zapa³ podczas wszystkich etapów za-
wodów wskazuj¹, ¿e podjêta przez Wy-
dzia³ Chemiczny inicjatywa jest dobr¹
inwestycj¹ w przysz³oœæ, realizowan¹
poprzez propagowanie i rozwijanie za-
interesowania chemi¹ wœród uczniów
i zwrócenie uwagi na rangê przedmiotu.
Jest tak¿e wspania³¹ wizytówk¹ Wy-
dzia³u Chemicznego w naszym woje-
wództwie.

Na zakoñczenie, w imieniu w³as-
nym, jak i wspó³pracowników z Komi-
tetu Organizacyjnego Podkarpackiego
Konkursu Chemicznego, pragnê wyra-
ziæ serdeczne podziêkowanie za udzia³
w uroczystym zakoñczeniu jego I edy-
cji. Zawodnikom, nauczycielom i dy-
rekcjom szkó³ gratulujê osi¹gniêtych

wyników, ¿ycz¹c zarazem dalszych
sukcesów. Doceniaj¹c ¿yczliwe s³owa
wypowiedziane podczas tego spotka-
nia, dziêkujê bardzo serdecznie patro-
nom i sponsorom konkursu za pomoc
oraz wsparcie naszych dzia³añ, a przez
to godniejsze jego uczczenie. Podziê-
kowania kierujê szczególnie do:
JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
firmy "ALCHEM" sp. z o.o., Fundacji

Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej,
firmy "GAMRAT" z Jas³a, ICN POL-
FA Rzeszów SA, firmy "MARMA"
Polskie Folie z Rzeszowa, zak³adu
"ORGANIKA-SARZYNA" w Nowej
Sarzynie, firmy Chemia Specjalistycz-
na "SIC" z Rzeszowa oraz zak³adu
"SIARKOPOL"  Tarnobrzeg sp. z o.o.

Janusz Pusz

Nagroda zespo³owa za zajêcie III miejsca na rêce p. A. Dominiak z I LO w Dêbicy.
Nagrodê wrêcza rektor A. Sobkowiak.

Fot. M. Misiakiewicz

18 marca 2009 r. zosta³y og³oszone konkursy na wymienione projekty indywidualne.

1. Marie Curie Intra-European Fellowships for Career
Development (IEF) - grant dla doœwiadczonych naukowców
europejskich na wyjazd do innego kraju europejskiego na
okres od 12 do 24 miesiêcy. Bud¿et konkursu: 95 000 000 �,
termin zamkniêcia: 18 sierpnia 2009 r.

2. Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) -
grant dla doœwiadczonych naukowców z krajów trzecich
na przyjazd do dowolnego kraju europejskiego na okres od
12 do 24 miesiêcy. Bud¿et konkursu : 28 000 000 �, termin
zamkniêcia: 18 sierpnia 2009 r.

3. Marie Curie International Outgoing Fellowships for
Career Development (IOF) - grant dla doœwiadczonych na-

ukowców europejskich na wyjazd do dowolnego kraju
trzeciego na okres od 24 do 36 miesiêcy z obowi¹zkow¹
faz¹ powrotn¹ (12 miesiêcy) w dowolnym kraju europej-
skim. Bud¿et konkursu: 28 000 000 �, termin zamkniê-
cia: 18 sierpnia 2009 r.

4. Marie Curie Industry-Academia Partnerships and
Pathways (IAPP) - Wspó³praca przemys³u z nauk¹ -
grant dla doœwiadczonych naukowców na pobyt w sekto-
rze przemys³owym na okres od 2 do 24 miesiêcy. Bud¿et
konkursu: 65 000 000 �, termin zamkniêcia: 27 lipca
2009 r.

Urszula Kluska

Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ informuje
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Prezentowane za³o¿enia do reformy
zmierzaj¹ w kierunku stworzenia lep-
szych warunków funkcjonowania szkó³
wy¿szych w Polsce. U podstaw propono-
wanych zmian le¿y przekonanie, ¿e po-
tencja³ tkwi¹cy w polskich uczelniach
powinien byæ pe³niej wykorzystywany
przy uwzglêdnieniu instrumentów
zarz¹dzania jakoœci¹ oraz przez wzmoc-
nienie powi¹zañ uczelni z otoczeniem ze-
wnêtrznym.

Opisane za³o¿enia znajd¹ wyraz
w ustawach: Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, Ustawa o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytu-
le w zakresie sztuki, a tak¿e w aktach wy-
konawczych i wytycznych Ministra.

Prezentowane za³o¿enia

maj¹ na celu:

u stworzenie mechanizmu wy³aniania
krajowych naukowych oœrodków
wiod¹cych;

u integracjê uczelni z otoczeniem
spo³eczno-gospodarczym - tworzenie
regionów wiedzy;

u zmiany w ustroju uczelni publicznej;
u lepsze wykorzystanie potencja³u ba-

dawczego i dydaktycznego polskich
uczelni;

u uproszczenie finansowania szkó³
wy¿szych;

u poprawê jakoœci kszta³cenia;
u optymalizacjê sposobu funkcjonowa-

nia organizacji przedstawicielskich
i kontrolnych.

1. Stworzenie mechanizmu

wy³aniania krajowych naukowych

oœrodków wiod¹cych

1.1. Stworzenie mechanizmu wy-
³aniania Krajowych Naukowych Oœrod-

ków Wiod¹cych (KNOW) bêd¹cych
krajowymi oœrodkami prowadz¹cymi ba-
dania naukowe na najwy¿szym poziomie
lub mog¹cymi ten poziom osi¹gn¹æ, przy
wsparciu finansowym, w niezbyt odleg³ej
perspektywie.

(a) KNOW-y bêd¹ wybierane w dro-
dze konkursów (przez komisje z u-
dzia³em miêdzynarodowych ekspertów),
z uwzglêdnieniem oceny parametrycznej
dokonanej przez KEJN (Komitet Ewalua-
cji Jednostek Naukowych). Konkursy
og³asza Minister Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego.

(b) Warunkiem przyst¹pienia do kon-
kursu na status KNOW jest prowadzenie
kszta³cenia na poziomie studiów dokto-
ranckich. Procedurê ubiegania siê o status
KNOW okreœli Minister w drodze roz-
porz¹dzenia dla okreœlonych dyscyplin
naukowych.

(c) Status KNOW mo¿e otrzymaæ
podstawowa jednostka organizacyjna
uczelni lub konsorcjum z³o¿one z podsta-
wowej jednostki organizacyjnej uczelni
oraz instytutu PAN lub instytutu badaw-
czego. W przypadku konsorcjum organi-
zacj¹ wiod¹c¹ jest podstawowa jednostka
organizacyjna uczelni.

(d) Finansowanie KNOW trwa 5 lat,
z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia o taki sam
okres.

(e) Po uzyskaniu statusu KNOW jed-
nostka otrzyma nie mniej ni¿ 15 milio-
nów z³otych na zainicjowanie dzia³añ
w ramach KNOW, które bêdzie mog³a
swobodnie wykorzystaæ na badania nau-
kowe, wynagrodzenia cz³onków ze-
spo³ów badawczych, personelu pomocni-
czego oraz na pokrycie kosztów bez-
poœrednich i poœrednich.

(f) Status KNOW bêdzie dawa³ prio-
rytet przy ubieganiu siê o œrodki z bud¿e-
tu pañstwa oraz œrodki strukturalne UE na
finansowanie zatrudnienia naukowców

z zagranicy, stypendia - przede wszyst-
kim doktoranckie - oraz inwestycje
w aparaturê badawcz¹.

(g) Po zakoñczeniu okresu finansowa-
nia KNOW sk³ada raport koñcowy pre-
zentuj¹cy wyniki przeprowadzonych
badañ naukowych, ich powi¹zanie
z osi¹gniêciami naukowymi cz³onków
zespo³u i doktorantów, powi¹zanie z pro-
cesem dydaktycznym, otoczeniem spo-
³eczno-gospodarczym oraz koñcowe
sprawozdanie finansowe.

2. Integracja uczelni z otoczeniem

spo³eczno-gospodarczym - tworzenie

regionów wiedzy

2.1. Zmiana zasad finansowania u-
czelni. Finansowanie podmiotowe zosta-
nie wsparte finansowaniem zadaniowym
prowadzonym w trybie konkursowym,
premiuj¹cym:
u integracjê uczelni z regionalnym ryn-

kiem pracy, œrodowiskiem gospodar-
czym i otoczeniem spo³ecznym;

u realizacjê zadañ naukowo-badaw-
czych specyficznych dla regionu.
2.2. Wpisanie szkó³ wy¿szych w poli-

tykê regionaln¹, uwzglêdniaj¹c¹ specy-
fikê spo³eczno-gospodarcz¹ regionu, po-
przez stworzenie sprzyjaj¹cych temu me-
chanizmów instytucjonalnych w postaci:
u obowi¹zkowego konwentu w uczel-

niach publicznych, którego celem ma
byæ budowanie wiêzi miêdzy uczelni¹
a otoczeniem spo³eczno-gospodar-
czym. W kompetencjach konwentu
bêd¹ siê znajdowa³y relacje uczelni
z otoczeniem spo³eczno-gospodar-
czym oraz zarz¹dzanie strategiczne.
Warunki i zasady funkcjonowania
konwentu okreœli senat uczelni;

u konsolidacji regionalnej, w tym cen-
trów naukowych obejmuj¹cych uczel-
nie ró¿nej rangi i ró¿nych typów,

Ministerstwo informuje

Partnerstwo dla wiedzy
Nowy model zarz¹dzania szkolnictwem wy¿szym

MINISTERSTWO
NAUKI I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

W majowym wydaniu GP zapowiedzieli�my publika-
cjê nowego modelu zarz¹dzania szkolnictwem wy¿szym.
Wiêkszo�æ zmianMNiSzW planuje wprowadziæ ju¿ w 2010
roku - stanowisko i uchwa³a KRASP w tej kwestii na str.
10-11.

Od Redakcji:
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ukierunkowanych na realizacjê regio-
nalnych strategii rozwoju i innowacji;

u promowania wspólnych przedsiêw-
ziêæ edukacyjnych oraz badawczych,
zmierzaj¹cych do (a) regionalnej inte-
gracji szkó³ wy¿szych oraz (b) silniej-
szego zwi¹zania ich oferty z potrzeba-
mi lokalnymi;

u promowania regionalnych konsor-
cjów naukowo-przemys³owych - grup
jednostek organizacyjnych, w sk³ad
których bêdzie wchodziæ co najmniej
jedna jednostka naukowa uczelni oraz
co najmniej jeden przedsiêbiorca, po-
dejmuj¹cych na podstawie umowy
wspólne badania naukowe, prace roz-
wojowe s³u¿¹ce lokalnej gospodarce
lub inwestycje s³u¿¹ce budowaniu re-
gionów wiedzy.
2.3. Wprowadzenie w systemach oce-

ny dydaktyki szko³y wy¿szej, zw³aszcza
na kierunkach o profilu zawodowym,
wskaŸników zdefiniowanych przez PKA,
œwiadcz¹cych o stopniu powi¹zania
kszta³cenia z potrzebami otoczenia
spo³eczno-gospodarczego.

2.4. Wprowadzenie mo¿liwoœci
kszta³cenia wspólnego z pracodawc¹,
a tak¿e kszta³cenia na zamówienie praco-
dawcy.

2.5. W³¹czenie praktyków z organiza-
cji gospodarczych, publicznych i spo-
³ecznych do procesu dydaktycznego na
kierunkach o profilu zawodowym, przy:

(a) tworzeniu programów studiów,
(b) realizacji procesu kszta³cenia,

a tak¿e
(c) ocenie jego efektów.
2.6. Wzmocnienie roli samorz¹du wo-

jewódzkiego w konwencie uczelni pub-
licznej, tak aby szko³y wy¿sze sta³y siê
podmiotem tworzenia strategii rozwoju
regionalnego oraz jej realizacji.

2.7. Uproszczenie procedury ustana-
wiania nieopodatkowanych stypendiów
przyznawanych przez organy samorz¹du
terytorialnego studentom, doktorantom
oraz pracownikom akademickim. Wpro-
wadzenie analogicznego mechanizmu fi-
nansowania stypendiów przez przed-
siêbiorców.

2.8. Wprowadzenie statusu samo-
rz¹dowej publicznej szko³y wy¿szej, pro-
wadz¹cej kszta³cenie na pierwszym stop-
niu o profilu zawodowym skorelowanym
z potrzebami regionalnego rynku pracy.

2.9. Uporz¹dkowanie statusu kole-
giów, w zwi¹zku z wygaœniêciem poro-
zumieñ dotycz¹cych kolegiów jêzy-
kowych, nauczycielskich i pracowników
s³u¿b socjalnych ze szko³ami wy¿szymi:

u œrodki z dotychczasowej subwencji
oœwiatowej, z której finansowana jest
dzia³alnoœæ kolegiów, bêd¹ ujête
w bud¿ecie szkolnictwa wy¿szego;

u kolegia do 30 VIII 2011 r. prze-
kszta³c¹ siê w jedn¹ z proponowanych
form:
(a) filiê lub oœrodek zamiejscowego

kszta³cenia nauczycieli lub pracowników
s³u¿b socjalnych uczelni akademickiej,

(b) po³¹czenie z PWSZ lub inn¹
szko³¹ wy¿sz¹,

(c) now¹ szko³ê wy¿sz¹ o profilu za-
wodowym, powsta³¹ z po³¹czenia kilku
kolegiów lub na bazie jednego kolegium.

3. Zmiany w ustroju

uczelni publicznej

3.1. Dopuszczenie dwóch trybów po-
wo³ywania rektora, kierowników podsta-
wowych jednostek organizacyjnych oraz
dyrektorów instytutów: tradycyjnego
i konkursowego.

(a) W trybie tradycyjnym rektor u-
czelni mo¿e byæ wybierany spoœród na-
uczycieli akademickich posiadaj¹cych
tytu³ naukowy lub stopieñ doktora habili-
towanego.

(b) W trybie konkursowym rektor
mo¿e byæ te¿ wy³oniony w drodze otwar-
tego konkursu, spoœród osób posia-
daj¹cych co najmniej stopieñ doktora
oraz przygotowanie i doœwiadczenie me-
ned¿erskie.

3.2. Na okres pe³nienia funkcji rektora
uczelnia ma byæ jego jedynym miejscem
pracy, natomiast kierownicy podstawo-
wych jednostek organizacyjnych w wy-
j¹tkowych przypadkach mog¹ uzyskaæ
zgodê rektora na zatrudnienie w innej in-
stytucji lub prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej.

3.3. Organ jednoosobowy wy³oniony
w trybie konkursowym bêdzie po-
wo³ywa³ odpowiednie osoby na stanowi-
ska zastêpców w liczbie okreœlonej przez
statut. Zastêpca rektora do spraw nauko-
wych bêdzie powo³ywany za zgod¹ sena-
tu spoœród samodzielnych pracowników
naukowych uczelni.

3.4. Wprowadzenie zasady zasiadania
w senacie i konwencie przez nie wiêcej
ni¿ 2 nastêpuj¹ce po sobie kadencje.

3.5. Rozszerzenie kompetencji kie-
rownika podstawowej jednostki organi-
zacyjnej o opracowanie strategii rozwoju
jednostki zgodnej ze strategi¹ uczelni.

3.6. Zwiêkszenie zadañ rektora o:
(a) opracowanie projektu i realizacjê

strategii rozwoju uczelni;

(b) odpowiedzialnoœæ za realizacjê
strategii rozwoju uczelni;

(c) przygotowanie rocznego planu
wdra¿ania strategii;

(d) tworzenie, przekszta³canie i likwi-
dacjê podstawowych jednostek organiza-
cyjnych;

(e) tworzenie filii i zamiejscowych
jednostek organizacyjnych;

(f) wyra¿anie zgody na nabycie, zby-
cie lub obci¹¿enie mienia o wartoœci do
250 tysiêcy euro.

3.7. Do kompetencji senatu nale¿eæ
bêdzie:

(a) uchwalanie statutu uczelni;
(b) uchwalanie planu rzeczowo-finan-

sowego uczelni;
(c) zatwierdzanie sprawozdania fi-

nansowego uczelni zgodnie z przepisami
o rachunkowoœci;

(d) ocena rocznej dzia³alnoœci nauko-
wo-dydaktycznej uczelni i zatwierdzenie
rocznych sprawozdañ rektora w tym za-
kresie;

(e) uchwalanie regulaminu studiów,
regulaminu studiów doktoranckich, regu-
laminu studiów podyplomowych oraz za-
sad przyjêæ na studia wszystkich typów;

(f) podejmowanie uchwa³ w sprawie
tworzenia i likwidacji kierunków stu-
diów;

(g) podpisywanie umów o wspó³pracy
z podmiotem zagranicznym;

(h) nadawanie tytu³u doktora honoris
causa;

(i) podejmowanie uchwa³ w sprawach
okreœlonych w przepisach o zak³adach
opieki zdrowotnej;

(j) wyra¿anie opinii spo³ecznoœci aka-
demickiej uczelni oraz wyra¿anie opinii
w sprawach przed³o¿onych przez rektora,
radê podstawowej jednostki organizacyj-
nej albo cz³onków senatu;

(k) pe³nienie w uczelniach zadañ rady
pracowniczej w rozumieniu Ustawy
o konsultacjach spo³ecznych.

3.8. Do kompetencji konwentu nale-
¿eæ bêdzie:

(a) uchwalanie strategii rozwoju u-
czelni zgodnie z krajow¹ i regionaln¹ po-
lityk¹ rozwoju;

(b) coroczna ocena stopnia realizacji
strategii rozwoju uczelni;

(c) stwierdzenie zgodnoœci strategii
podstawowych jednostek uczelni ze stra-
tegi¹ uczelni;

(d) uchwalanie zasad monitorowania
realizacji strategii;
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(e) wyra¿anie zgody na nabycie, zby-
cie lub obci¹¿enie mienia o wartoœci po-
wy¿ej 250 tysiêcy euro;

(f) wyra¿anie zgody na przyst¹pienie
do spó³ki spó³dzielni lub innej organizacji
gospodarczej;

(g) wyra¿anie zgody na utworzenie
fundacji.

4. Lepsze wykorzystanie

potencja³u badawczego

i dydaktycznego

polskich uczelni

4.1. Uprawnienia rektora w zakresie
kszta³towania wysokoœci pensum dy-
daktycznego pracowników naukowo-dy-
daktycznych, okreœlone w art. 130 usta-
wy Prawo o szkolnictwie wy¿szym (PSW)
powinny dotyczyæ przede wszystkim
osób, które realizuj¹ - poprzez uczelnie -
projekty badawcze finansowane ze œrod-
ków zewnêtrznych.

4.2. Ograniczenie wieloetatowoœci
w uczelniach. Drugie zatrudnienie lub
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
bêdzie wymaga³o zgody rektora lub kie-
rownika jednostki naukowej.

4.3. Uwzglêdnienie zasady, ¿e jeden
nauczyciel akademicki mo¿e byæ wliczo-
ny do minimum kadrowego nie wiêcej ni¿
na dwóch kierunkach, bez rozró¿nienia
stopnia prowadzonych studiów (I i II
stopnia).

4.4. Zobowi¹zanie uczelni do opraco-
wania i przyjêcia regulaminów ochrony
w³asnoœci intelektualnej oraz zasad jej
komercjalizacji, w tym zasad podzia³u
zysków i kosztów, a tak¿e zasad realizacji
etyki naukowej.

4.5. Dla komercjalizacji dorobku na-
ukowego uczelni za poœrednictwem firm
typu tzw. spin-off lub umów licencyj-
nych, uczelnie bêd¹ mia³y obowi¹zek
utworzenia spó³ki prawa handlowego.
Spó³ce tej (mo¿e byæ to inkubator przed-
siêbiorczoœci lub centrum transferu tech-
nologii utworzone w formie spó³ki prawa
handlowego - art. 86 PSW - lub nowa,
specjalnie powo³ana spó³ka) bêdzie po-
wierzone zarz¹dzanie w³asnoœci¹ prze-
mys³ow¹ uczelni (patentami, wzorami
przemys³owymi itd.) w zakresie jej ko-
mercjalizacji. Uczelnia bêdzie mog³a
udzieliæ licencji tylko za poœrednictwem
jednej utworzonej w tym celu spó³ki. Do-
datkowo uczelnia bêdzie mog³a powie-
rzyæ tej spó³ce zarz¹dzanie ca³¹ w³as-
noœci¹ przemys³ow¹ uczelni, w szczegól-

noœci w zakresie wyceny, oceny racjonal-
noœci utrzymywania ochrony przedmio-
tów w³asnoœci przemys³owej oraz pono-
szenia kosztów tej ochrony.

4.6. Doprecyzowanie art. 31 PSW po-
przez umo¿liwienie tworzenia przez
uczelnie, instytucje naukowe PAN oraz
instytuty badawcze wspólnych centrów
naukowych i naukowo-przemys³owych,
prowadz¹cych wspólne badania, korzy-
staj¹cych z infrastruktury badawczej oraz
prowadz¹cych wspólne studia doktoranc-
kie.

4.7. Rozszerzenie mo¿liwoœci kszta³-
cenia poza siedzib¹ uczelni w obszarze
metropolitalnym bez koniecznoœci two-
rzenia przez uczelniê zamiejscowej jed-
nostki organizacyjnej (po przyjêciu
ustawy metropolitalnej).

4.8. Zmiana przepisów dotycz¹cych
zwi¹zków uczelni. Dopuszczenie konso-
lidacji uczelni oraz jednostek naukowych
publicznych i niepublicznych w dwóch
formach: (a) konsolidacji publicznej oraz
(b) konsolidacji niepublicznej, przy czym
obie formy bêd¹ siê odbywa³y pod nadzo-
rem Ministra Skarbu i po zaopiniowaniu
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego.

(a) Konsolidacja publiczna polegaæ
bêdzie na po³¹czeniu uczelni publicznej
z niepubliczn¹, gdzie instytucj¹ wiod¹c¹
bêdzie uczelnia publiczna, a jej efektem
bêdzie powstanie silniejszej uczelni pub-
licznej;

(b) Konsolidacja niepubliczna pole-
gaæ bêdzie na po³¹czeniu uczelni publicz-
nej z niepubliczn¹, której efektem bêdzie
powstanie silnej uczelni niepublicznej.
Ta forma konsolidacji nie bêdzie doty-
czyæ uniwersytetów.

4.9. Dopuszczenie mo¿liwoœci konso-
lidacji podstawowych jednostek organi-
zacyjnych uczelni przy zachowaniu
uprawnieñ naukowych oraz dydaktycz-
nych. Realizacja procesu kszta³cenia na
dotychczasowych kierunkach nie bêdzie
wymaga³a ponownej zgody PKA, o ile po
konsolidacji zostan¹ zachowane minima
kadrowe. Podobna zasada bêdzie doty-
czyæ uprawnieñ naukowych.

4.10. Zniesienie wymogu zatwierdza-
nia regulaminów studiów i statutów u-
czelni przez Ministra w³aœciwego do
spraw szkolnictwa wy¿szego.

4.11. Udostêpnienie przez uczelnie
informacji w zakresie i standardzie okre-
œlonym przez Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego na u¿ytek systemu infor-
macji o szkolnictwie wy¿szym.

5. Uproszczenie

finansowania

szkó³ wy¿szych

5.1. Dotacja stacjonarna, statutowa
oraz na pomoc materialn¹ dla studentów
i doktorantów przeznaczona bêdzie prze-
de wszystkim na zachowanie ci¹g³oœci
funkcjonowania uczelni. Polityka rozwo-
jowa bêdzie finansowana w trybie kon-
kursowym ze œrodków bud¿etu pañstwa
oraz œrodków strukturalnych UE.

5.2. Wprowadzenie wiêkszej przej-
rzystoœci dotacji stacjonarnej, dotacji sta-
tutowej oraz na pomoc materialn¹ dla
studentów i doktorantów.

5.3. Wzmocnienie zadaniowego cha-
rakteru dotacji stacjonarnej poprzez
zwi¹zanie jej z kszta³ceniem studentów.
Wysokoœæ dotacji bêdzie uzale¿niona od
liczby studentów oraz wskaŸnika kosz-
toch³onnoœci studiowania. WskaŸnik ko-
sztoch³onnoœci, zró¿nicowany zale¿nie
od kierunku studiów, bêdzie uwzglêdnia³
niezbêdne koszty osobowe, bazê infra-
strukturaln¹ oraz koszty poœrednie.
Ponadto dotacja uwzglêdni ocenê jakoœci
dydaktyki dokonywan¹ przez PKA.
u W³¹czenie do dotacji stacjonarnej na

zadania zwi¹zane z kszta³ceniem sta-
cjonarnym studentów i doktorantów
œrodków z dotychczasowych dotacji
szczegó³owych.

u Wysokoœæ dotacji statutowej bêdzie
zale¿a³a od oceny parametrycznej do-
konywanej przez KEJN.
5.4. Umo¿liwienie pokrywania ko-

sztów przeprowadzania przewodów dok-
torskich osób spoza uczelni przez osoby
fizyczne.

5.5. Zwiêkszenie autonomii uczelni
publicznych w rozporz¹dzaniu maj¹t-
kiem poprzez podniesienie do 250 tys.
euro wartoœci, powy¿ej której wymagana
jest zgoda Ministra Skarbu Pañstwa, z ja-
snym przypisaniem rektorowi odpowie-
dzialnoœci za decyzje maj¹tkowe.

5.6. Wprowadzenie przepisu, ¿e
za³o¿yciel uczelni niepublicznej staje siê
jej w³aœcicielem. Przeniesienie upraw-
nieñ i obowi¹zków za³o¿ycielskich bê-
dzie dokonywane za zgod¹ Ministra
(zgodnie z art. 26 ust 3. PSW). Nowy
w³aœciciel uczelni niepublicznej wstêpo-
waæ bêdzie w uprawnienia i obowi¹zki
za³o¿yciela.



Nr 6(186)–CZERWIEC 2009 9

,

6. Poprawa jakoœci

kszta³cenia

6.1. Zobowi¹zanie uczelni do wdro¿e-
nia wewn¹trzuczelnianego systemu za-
pewnienia jakoœci kszta³cenia.

6.2. Wiêksze ukierunkowanie oceny
jakoœci kszta³cenia na sprawdzanie, czy
proces kszta³cenia gwarantuje osi¹gniê-
cie za³o¿onych efektów oraz ocenê stop-
nia ich realizacji.

6.3. Okreœlenie zasad oceny nadzoru
nauczyciela akademickiego nad opraco-
waniem przez studenta pracy zaliczenio-
wych, semestralnych, dyplomowych,
in¿ynierskich oraz magisterskich, oraz
przestrzeganiem prawa w³asnoœci inte-
lektualnej, o którym mowa punkcie 4.4,
a tak¿e wykorzystywania technicznych
mo¿liwoœci identyfikacji nieuczciwoœci
naukowej.

6.4. Zmiana nazwy Pañstwowej Ko-
misji Akredytacyjnej na Polsk¹ Komisjê
Akredytacyjn¹ - co podkreœla jej publicz-
ny i narodowy charakter.

6.5. PKA w zakresie wydawanych
przez siebie decyzji bêdzie pe³niæ funkcje
centralnego organu administracji rz¹do-
wej. Od decyzji wydanych przez PKA bê-
dzie przys³ugiwaæ wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Na decyzje PKA
przys³ugiwaæ bêdzie skarga do WSA.

6.6. Wprowadzenie dwóch rodzajów
oceny jakoœci kszta³cenia przez PKA:
oceny programowej (dotyczy kierunku
studiów) oraz oceny instytucjonalnej (do-
tyczy podstawowej jednostki organiza-
cyjnej uczelni).

6.7. Poszerzenie kompetencji PKA
o prawo dokonywania akredytacji insty-
tucjonalnej, która dotyczy³aby podstawo-
wych jednostek organizacyjnych uczelni,
obejmuj¹cej ocenê wewnêtrznego syste-
mu zapewnienia jakoœci kszta³cenia, stra-
tegii jednostki, ró¿nych form dzia³alnoœci
dydaktycznej oraz jej powi¹zania z dzia-
³alnoœci¹ naukow¹.

6.8. Decyzja PKA o negatywnej jako-
œci kszta³cenia bêdzie skutkowa³a wstrzy-
maniem rekrutacji i bêdzie posiadaæ
rygor natychmiastowej wykonalnoœci.
Uczelnie bêd¹ mia³y obowi¹zek napra-
wienia stwierdzonych uchybieñ w ci¹gu
12 miesiêcy. W przypadku niespe³nie-
nia tego warunku uprawnienia wygasn¹
pierwszego dnia po up³ywie terminu.

6.9. Uczelnie o statusie uniwersytetu,
politechniki, uniwersytetu przymiotniko-
wego i technicznego, a tak¿e akademic-

kie uczelnie artystyczne i sportowe bêd¹
mog³y samodzielnie okreœlaæ kierunki
prowadzonych studiów. Programy bêd¹
wy³¹czone z obowi¹zkowego standardu
kszta³cenia okreœlonego rozporz¹dze-
niem Ministra. Warunkiem bêdzie zdefi-
niowanie efektów kszta³cenia zgodnie
z ogólnymi zasadami wynikaj¹cymi
z Krajowych Ram Kwalifikacji.

6.10. Pozosta³e uczelnie, niewymie-
nione w punkcie 6.9, bêd¹ nadal zobo-
wi¹zane do wype³niania standardów
kszta³cenia okreœlonych rozporz¹dze-
niem Ministra i opiniowanych przez Radê
G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego.

6.11. Szko³y publiczne, wymienione
w punkcie 6.9, bêd¹ mog³y otwieraæ
nowe kierunki studiów bez zgody Mini-
stra, pod warunkiem ¿e nie zostanie
zwiêkszona ogólna liczba studentów stu-
diów stacjonarnych studiuj¹cych w po-
przednim roku akademickim w danej
uczelni.

6.12. U³atwienia w tworzeniu i prowa-
dzeniu makrokierunków oraz studiów
miêdzykierunkowych. Uczelnie wymie-
nione w punkcie 6.9, posiadaj¹ce upraw-
nienia do prowadzenia kierunków wcho-
dz¹cych w sk³ad tych studiów bêd¹
mog³y uruchamiaæ makrokierunki i stu-
dia miêdzykierunkowe bez koniecznoœci
zasiêgniêcia opinii PKA oraz zgody Mi-
nistra w sprawie standardów kszta³cenia.

6.13. Ustalenie kompetencji PKA
w zakresie formu³owania opinii i wnio-
sków o utworzenie przez uczelniê zagra-
niczn¹ uczelni w RP. Dotyczy to uczelni,
które w swoim kraju uzyska³y pozytywn¹
ocenê jakoœci kszta³cenia agencji krajo-
wej zarejestrowanej w EQVAR lub po-
dobnej agencji innego kraju, której certy-
fikaty s¹ uznawane przez PKA.

6.14. Uzyskanie pozytywnej oceny
akredytacyjnej wydanej przez miêdzyna-
rodow¹ agencjê akredytacyjn¹, której
certyfikaty s¹ uznawane przez PKA, bê-
dzie równoznaczne z akredytacj¹ PKA.

6.15. W sprawach dotycz¹cych two-
rzenia i dzia³ania polskich uczelni za gra-
nic¹, za prowadzenie kszta³cenia bez
odpowiedniego zezwolenia bêd¹ wpro-
wadzane sankcje.

6.16. Wprowadzenie przepisów regu-
luj¹cych zasady postêpowania wobec pu-
blicznych szkó³ wy¿szych bêd¹cych
w z³ej sytuacji finansowej, to znaczy wy-
kazuj¹cych w dwóch nastêpuj¹cych po
sobie latach deficyt siêgaj¹cy 30% dotacji
stacjonarnej. Uczelnia taka bêdzie zobo-

wi¹zana w okresie 6 miesiêcy opracowaæ
i przed³o¿yæ w³aœciwemu Ministrowi
program naprawczy, który okreœli dzia-
³ania pozwalaj¹ce uczelni osi¹gn¹æ rów-
nowagê finansow¹ w okresie nie d³u¿-
szym ni¿ 3 lata. Przyjêcie programu
naprawczego przez Ministra oznacza
jego realizacjê. W przypadku nieprzyjê-
cia programu naprawczego przez Mini-
stra lub je¿eli program nie przyniesie
zak³adanego rezultatu, Minister mo¿e
zdecydowaæ o podjêciu dzia³añ w kierun-
ku konsolidacji uczelni.

6.17. Zmiana przepisów dotycz¹cych
sprawowania nadzoru Ministra nad
uczelniami niepublicznymi, a w szcze-
gólnoœci wprowadzenie przepisu, ¿e nie-
zrealizowanie zaleceñ pokontrolnych
mo¿e stanowiæ podstawê do stwierdzenia
ra¿¹cego naruszenia przepisów prawa
powszechnie obowi¹zuj¹cego.

7. Optymalizacja sposobu

funkcjonowania organizacji

przedstawicielskich

i kontrolnych

7.1. Wprowadzenie zakazu ³¹czenia
cz³onkostwa w RGSW, RN i komisjach
eksperckich Ministra z pe³nieniem funk-
cji w innych organizacjach przedstawi-
cielskich nauki i szkolnictwa wy¿szego
oraz komisjach kontroluj¹cych - PKA,
KEJN, CK oraz jednoosobowych orga-
nach szkó³ i jednostek badawczych pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ dydaktyczn¹.
Wykaz wszystkich pe³nionych funkcji
bêdzie udostêpniony w jednolitej bazie
danych.

7.2. Stworzenie zintegrowanych baz
informacyjnych oraz na³o¿enie, zw³asz-
cza na organizacje kontroluj¹ce (CK,
PKA, KEJN), obowi¹zku ich aktualizo-
wania w zakresie wydawanych decyzji
lub wi¹¿¹cych opinii.

7.3. Wprowadzenie jako zasady wy-
mogu obowi¹zkowego wy³¹czania siê
osób kontroluj¹cych z kontroli oraz pro-
cesów decyzyjnych, gdy zachodzi uza-
sadnione domniemanie konfliktu intere-
sów.

7.4. Ograniczenie cz³onkowstwa
w PKA do najwy¿ej 2 kadencji, przy
czym ze wzglêdu na koniecznoœæ zapew-
nienia ci¹g³oœci prac liczba cz³onków
PKA, którzy byli jej cz³onkami w po-
przedniej kadencji, mo¿e siêgn¹æ 50%
liczby wszystkich cz³onków PKA.
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DOKUMENT 11/V

Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich

Stanowisko Prezydium KRASP

z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie dokumentu

Partnerstwo dla wiedzy - Nowy

model zarz¹dzania szkolnictwem

wy¿szym

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich, po zapo-
znaniu siê z dokumentem "Partnerstwo
dla wiedzy: Nowy model zarz¹dzania
szkolnictwem wy¿szym", przed³o¿onym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, przedstawia nastêpuj¹ce uwa-
gi ogólne dotycz¹ce treœci tego dokumen-
tu:
u Opiniowany dokument nie bierze pod

uwagê istniej¹cego i uzasadnionego
zró¿nicowania misji i charakteru
dzia³alnoœci uczelni.

u Dokument zawiera propozycje od-
nosz¹ce siê zarówno do spraw wa¿-
nych, jak i kwestii ma³o znacz¹cych,
przy czym pomija wiele problemów,
których rozwi¹zanie jest dla szkolnic-
twa wy¿szego wa¿ne i pilne. Doku-
ment wydaje siê zatem ma³o przy-
datny do opracowania nowej ustawy
o szkolnictwie wy¿szym, w najlep-
szym wypadku mo¿e pos³u¿yæ do no-
welizacji obecnie obowi¹zuj¹cej usta-
wy.

u W dokumencie zawarte s¹ zarówno
cenne propozycje, w wielu przypad-
kach w pe³ni zgodne z rozwi¹zania-
mi, które by³y postulowane przez
KRASP, jak te¿ propozycje roz-
wi¹zañ nieudanych, których wprowa-
dzenie w ¿ycie doprowadzi³oby nie do
poprawy, lecz do pogorszenia stanu
szkolnictwa wy¿szego w Polsce.

u Niektóre z przedstawionych w doku-
mencie propozycji s¹ elementami
obecnie obowi¹zuj¹cego prawa.

u W dokumencie w ma³ym stopniu wy-
korzystano pozytywne doœwiadczenia
szkó³ wy¿szych oraz rozwi¹zania,
które ju¿ siê sprawdzi³y w niektórych
uczelniach i mog³yby byæ upowszech-
nione w ca³ym szkolnictwie wy¿-
szym.

u W opiniowanym dokumencie brakuje
odpowiedzi na kluczowe pytania do-
tycz¹ce sposobu finansowania uczel-
ni, a w szczególnoœci ustosunkowania
siê do kwestii czesnego w szko³ach
publicznych oraz okreœlenia kierun-
ków modyfikacji algorytmu rozdzia³u
dotacji stacjonarnej, a zw³aszcza spo-
sobu wyznaczania kosztoch³onnoœci
w warunkach postulowanego samo-
dzielnego okreœlania przez uczelnie
kierunków prowadzonych studiów.
Prezydium Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich uwa¿a, ¿e
istotne zmiany w systemie zarz¹dzania
szkolnictwem wy¿szym powinny wyni-
kaæ z przyjêtej strategii rozwoju szkolnic-
twa wy¿szego, a reformowanie szkol-
nictwa wy¿szego wymaga œcis³ej, part-
nerskiej wspó³pracy Ministra i œrodowi-
ska wy¿szych uczelni, opartej na zaufaniu
i przejrzystoœci dzia³añ.

Przedstawione w za³¹czniku bardziej
szczegó³owe uwagi do treœci dokumentu
przed³o¿onego przez Ministerstwo po-
winny byæ odczytywane w kontekœcie po-
wy¿szych ogólnych stwierdzeñ.

ZA£¥CZNIK do Stanowiska

Prezydium KRASP

z dn. 17 kwietnia 2009 r.

(dokument 11/V)

Uwagi dotycz¹ce wybranych

tez dokumentu

Partnerstwo dla wiedzy

- Nowy model zarz¹dzania

szkolnictwem wy¿szym

Punkt 1. Stworzenie mechanizmu wy-

³aniania krajowych naukowych oœrod-

ków wiod¹cych

1. Zaproponowana koncepcja Krajo-
wych Naukowych Oœrodków Wiod¹cych
(KNOW) nie zyska³a poparcia Prezy-
dium KRASP. Jest ona zaprzeczeniem
zasady, która leg³a u podstaw zg³oszone-
go przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego pakietu 5 ustaw doty-
cz¹cych badañ naukowych, zgodnie

z któr¹ ograniczone zostan¹ dotacje statu-
towe na rzecz finansowania projektów
badawczych. Przedmiotem wczeœniej-
szych wstêpnych dyskusji rektorów by³a
niedookreœlona idea tzw. "okrêtów flago-
wych". W pracach nad Strategi¹ kwestie
te powinny zostaæ szczegó³owo rozwa¿o-
ne - z uwzglêdnieniem rozwi¹zañ warian-
towych - i powinny staæ siê przedmiotem
debaty w œrodowisku akademickim.

Punkt 2. Integracja uczelni z otocze-

niem spo³eczno-gospodarczym - two-

rzenie regionów wiedzy

1. Misj¹ uczelni akademickich jest
prowadzenie badañ i kszta³cenie w wy-
miarze uniwersalnym. Jej pochodn¹ jest
wspó³praca uczelni z otoczeniem. Nie
mo¿na jednak traktowaæ uczelni w da-
nym regionie jako wy³¹cznie regional-
nych - uczelnie, a przynajmniej pewna ich
czêœæ, musz¹ funkcjonowaæ zarówno
w regionie, jak i poza nim, tak¿e w skali
miêdzynarodowej. Zbyt du¿y nacisk na
"regionalizacjê" uczelni mo¿e doprowa-
dziæ do ograniczenia mo¿liwoœci ich in-
ternacjonalizacji i niedopuszczalnego
stopniowego zaniku funkcji uniwersalne-
go oœrodka tworzenia wiedzy.

2. Budowanie œciœlejszych wiêzi miê-
dzy uczelni¹ a jej otoczeniem jest w wielu
przypadkach wskazane. Nale¿y jednak
pozostawiæ uczelni swobodê decydowa-
nia o tym, jakie instrumenty administra-
cyjne bêd¹ wykorzystane do realizacji
tego postulatu.

3. Bardziej skutecznym sposobem bu-
dowania œcis³ych wiêzi miêdzy uczelnia-
mi a ich otoczeniem ni¿ narzucanie -
z mocy prawa - okreœlonych struktur ad-
ministracyjnych, takich jak konwenty,
jest tworzenie odpowiednich regulacji fi-
nansowych (m.in. ulgi podatkowe oraz
mo¿liwoœæ zasilania finansowego uczelni
przez instytucje samorz¹dowe czy lokal-
ne organy w³adzy pañstwowej).

4. Samorz¹dowe publiczne szko³y
wy¿sze, jeœli powstan¹, powinny kszta³-
ciæ na ogólnych zasadach okreœlonych
w Prawie o szkolnictwie wy¿szym.

Punkt 3. Zmiany w ustroju uczelni pu-

blicznej

1. Dopuszczenie ró¿nych trybów
powo³ywania rektora oraz kierowników

KRASP
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jednostek organizacyjnych powinno byæ
regulowane przepisami zawartymi w sta-
tucie uczelni.

2. Obligatoryjne istnienie konwentu
nie jest uzasadnione. Tam, gdzie zosta³by
utworzony, jego sk³ad, zasady powo³y-
wania i kompetencje powinien okreœlaæ
statut uczelni, tak jak to wynika z obecnie
obowi¹zuj¹cej ustawy.

Punkt 4. Lepsze wykorzystanie poten-

cja³u badawczego i dydaktycznego pol-

skich uczelni

1. Regulacje prawne powinny przewi-
dywaæ szybk¹ likwidacjê wieloetatowo-
œci, rozumianej jako praca w wiêcej ni¿
jednej uczelni. Nie osi¹gniemy tego celu
bez rozszerzenia mo¿liwoœci podejmo-
wania decyzji kadrowych i p³acowych
przez rektorów.

2. Komercjalizacja dorobku nauko-
wego powinna byæ realizowana w ró¿-
nych prawnie dopuszczalnych formach.
Tworzenie spó³ek prawa handlowego po-
winno byæ jedn¹ z mo¿liwoœci, a nie obo-
wi¹zkiem.

3. Po¿¹dane s¹ zmiany legislacyjne,
które stymuluj¹ lub u³atwiaj¹ konsolida-
cjê uczelni lub ich jednostek organizacyj-
nych.

4. System gromadzenia informacji
o szkolnictwie wy¿szym powinien byæ
stworzony w powi¹zaniu z rozwojem in-
frastruktury informacyjnej wspoma-
gaj¹cej kszta³cenie, prowadzenie badañ
i zarz¹dzanie w uczelniach (zgodnie z tre-
œci¹ uchwa³y Zgromadzenia Plenarnego
KRASP z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie informatyzacji uczelni). Nie-
zbêdne jest wsparcie finansowe tego
przedsiêwziêcia przez Ministerstwo.

Punkt 5. Uproszczenie finansowania

szkó³ wy¿szych

1. Celowe jest zwiêkszenie przejrzy-
stoœci zasad okreœlania wysokoœci dotacji
kierowanych na uczelnie oraz wzmocnie-
nie zadaniowego charakteru dotacji.

2. Kluczowe znaczenie dla oceny pro-
ponowanych zamian zasad okreœlania
wysokoœci dotacji stacjonarnej ma m.in.
ustalenie kierunku zmian "sta³ej przenie-
sienia" oraz sposobu wyznaczania ko-
sztoch³onnoœci w warunkach postulowa-
nego samodzielnego okreœlania przez
uczelnie kierunków prowadzonych stu-
diów. W opiniowanym dokumencie kwe-
stie te nie zosta³y poruszone.

3. Nie nale¿y z za³o¿enia odrzucaæ
mo¿liwoœci finansowania szkolnictwa

wy¿szego przez wprowadzenie pow-
szechnej odp³atnoœci za studia wraz z od-
powiednim systemem stypendiów i kre-
dytów.

Punkt 6. Poprawa jakoœci kszta³cenia

1. Uczelnia jest zobowi¹zana do
wdro¿enia wewnêtrznego systemu za-
pewnienia jakoœci kszta³cenia na gruncie
obecnie obowi¹zuj¹cego prawa (roz-
porz¹dzenie dotycz¹ce standardów
kszta³cenia, wydane w 2007 r.).

2. Uczelnie spe³niaj¹ce odpowiednie
wymagania powinny samodzielnie okre-
œlaæ kierunki prowadzonych studiów.
Uprawnienia te powinny byæ zwi¹zane
przede wszystkim z jakoœci¹ dzia³alnoœci
uczelni. Uprawnienia takie mog³aby mieæ
w szczególnoœci uczelnia, która uzyska³a
wyró¿niaj¹c¹ ocenê PKA i œrodowisko-
wych komisji akredytacyjnych.

3. Wyjaœnienia wymaga intencja po-
stulatu, aby uczelnie mog³y otwieraæ
nowe kierunki prowadzonych studiów
bez zgody Ministra, pod warunkiem ¿e
nie zostanie zwiêkszona ogólna liczba
studentów studiów stacjonarnych stu-
diuj¹cych w poprzednim roku akademic-
kim w danej uczelni. Czy oznacza to
d¹¿enie do ograniczenia liczby studentów
studiów stacjonarnych?

DOKUMENT 12/V

Konferencji Rektorów

Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP

z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian

w szkolnictwie wy¿szym

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich, po zapo-
znaniu siê z propozycjami Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przedsta-
wionymi w ramach tzw. Partnerstwa dla
wiedzy, podtrzymuj¹c stwierdzenia za-
warte w przyjêtych uchwa³ach szcze-
gó³owych, dotycz¹cych poszczególnych
czêœci tych propozycji, a tak¿e uwzglêd-
niaj¹c podjête przez Ministerstwo dzia-
³ania w sprawie opracowania sektorowej
strategii rozwoju szkolnictwa wy¿szego
do 2020 r. oraz rozpoczête przez konsor-
cjum KRASP-FRP-KRZaSP prace zmie-
rzaj¹ce do opracowania w³asnego pro-
jektu takiej strategii przedstawia nastê-
puj¹ce stanowisko:

1. Propozycje MNiSW, obok stwier-
dzeñ ogólnie s³usznych, postuluj¹ wiele
rozwi¹zañ nie do przyjêcia; cechuje je
ponadto brak spójnoœci. W przed³o¿onej
formie nie powinny one stanowiæ podsta-
wy do dokonywania uzgodnieñ i podej-
mowania przygotowañ do prac legisla-
cyjnych.

2. Propozycje znacz¹cych zmian
w szkolnictwie wy¿szym powinny wyni-
kaæ z przyjêtej wczeœniej strategii rozwo-
jowej, zmiany cz¹stkowe mog¹ jedynie
pog³êbiaæ niespójnoœæ rozwi¹zañ.

3. W obecnej sytuacji, w polityce od-
nosz¹cej siê do szkolnictwa wy¿szego na-
le¿y skoncentrowaæ uwagê na
uwarunkowaniach zwi¹zanych ze zjawi-
skami kryzysowymi i ich skutkami dla
uczelni. W tym kontekœcie kluczowe s¹
rozwi¹zania dotycz¹ce finansowania
szkó³ wy¿szych.

4. Dla œrodowiska akademickiego
du¿e znaczenie maj¹ nie tylko zakres
i harmonogram nowelizacji prawa, ale
tak¿e zasady i tryb przygotowania pro-
jektów ustaw i rozporz¹dzeñ. Reformo-
wanie szkolnictwa wy¿szego wymaga
œcis³ego, partnerskiego wspó³dzia³ania
Ministra i reprezentatywnych przedsta-
wicieli szkó³ wy¿szych, opartego na prze-
widywalnoœci i przejrzystoœci postêpo-
wania. Konsultacje z konferencjami rek-
torów na wczesnym etapie prac w Mini-
sterstwie s¹ warunkiem wzajemnego za-
ufania i skutecznoœci dzia³ania.

Jest oczywiste, ¿e rozwój uczelni
w warunkach dynamicznie zmie-
niaj¹cego siê ich otoczenia wymusza do-
konywanie zmian w ustawach. Kie-
rowane do konsultacji œrodowiskowych
propozycje zmian ustawowych nie po-
winny jednak dotyczyæ problemów ju¿
rozwi¹zanych na gruncie obecnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa lub spraw,
które mo¿na uregulowaæ w rozporz¹dze-
niach albo w kodeksie dobrych praktyk,
a tak¿e nie powinny obejmowaæ propozy-
cji ma³o istotnych lub maj¹cych charak-
ter wy³¹cznie redakcyjny. Przedk³adanie
takich propozycji nie powinno byæ uza-
sadniane wyrywkowymi ocenami dzia-
³ania pojedynczych uczelni, lecz rzetelnie
opracowan¹ strategi¹ rozwoju szkolnic-
twa wy¿szego w Polsce.

Przewodnicz¹ca KRASP
prof. dr hab. Katarzyna

Cha³asiñska-Macukow
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Pod has³em "¯ycie œwiadectwem
wiary", odby³a siê w dniach 25-26
kwietnia 2009 r. kolejna, ju¿ 73. Ogól-
nopolska Pielgrzymka Akademicka na
Jasn¹ Górê. Tradycja pielgrzymki aka-
demickiej, której inicjatorem by³ ks.
Edward Szwejnic - duszpasterz akade-
micki i pierwszy rektor koœcio³a œw.
Anny w Warszawie, siêga 1936 r. Wte-
dy te¿ mia³y miejsce pierwsze na Jasnej
Górze Akademickie Œlubowania Jas-
nogórskie, odnawiane podczas kolej-
nych pielgrzymek - tak¿e w latach
okupacji niemieckiej i w czasach stali-
nowskich.

W tegorocznym spotkaniu wziêli udzia³ liczni przed-
stawiciele w³adz uczelni, nauczyciele akademiccy i stu-
denci ze wszystkich oœrodków akademickich w kraju.
G³ówne uroczystoœci pielgrzymkowe, w czasie których
czêœciow¹ oprawê muzyczn¹ zapewniali studenci z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, odby³y siê w sobotê 25 kwiet-
nia. Politechnikê Rzeszowsk¹ reprezentowa³ prof. nadzw.
dr hab. in¿. £ukasz Wêsierski z Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa.

Czêœciowo zró¿nicowany by³ program przewidziany
dla w³adz i delegacji polskich uczelni oraz studentów
maj¹cych wiele ró¿norakich spotkañ w grupach. Spe-
cjaln¹ konferencjê, rozpoczynaj¹c¹ pielgrzymkê rek-
torów i nauczycieli akademickich, zorganizowano

w czêstochowskim Wy¿szym Semina-
rium Duchownym, gdzie wyk³ad na te-
mat to¿samy z has³em pielgrzymki
wyg³osi³ ks. prof. dr hab. Andrzej Szo-
stek - by³y rektor Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. W prosty sposób
przekaza³, jak w ¿yciu codziennym po-
winno siê dawaæ œwiadectwo wiary
i zobrazowa³ to doœwiadczeniami
z w³asnego ¿ycia.

Po wys³uchaniu wyk³adu goœcie
przewiezieni zostali autokarami do czê-
stochowskiej archikatedry, w której ju¿
wczeœniej zgromadzili siê studenci
z ca³ej Polski. Przedstawiciele w³adz

73. Ogólnopolska Pielgrzymka

Akademicka na Jasn¹ Górê

W drodze na Jasn¹ Górê. Fot. w³asna

W archikatedrze czêstochowskiej. Fot. w³asna

DA Rzeszów poœród wielu ... Fot. w³asna



Nr 6(186)–CZERWIEC 2009 13

,

uczelni, wprowadzeni przez poczty
sztandarowe, tradycyjnie powitani zo-
stali przez rektora koœcio³a œw. Anny
w Warszawie ks. Jacka Siewierskiego,
nastêpnie wespó³ ze studentami wy-
s³uchali ciekawego wyk³adu "S³u¿ba
¿yciu" s. Anny Ba³chan. Wyk³ad oparty
by³ na doœwiadczeniach wyniesionych
z pracy z ró¿nymi - uzale¿nionymi od
na³ogów - grupami spo³ecznymi. Po za-
koñczeniu wyk³adu i przy s³onecznej
pogodzie, poprzedzona sztandarami
piesza pielgrzymka uda³a siê z modlit-
w¹ i œpiewem na Jasn¹ Górê. Na czele
procesji studenci nieœli Krzy¿ Œwiato-
wych Dni M³odzie¿y, przekazany dele-
gacji polskiej m³odzie¿y przez papie¿a
Benedykta XVI w dniu 22 kwietnia br.,
oraz ikonê Matki Bo¿ej.

Po oddaniu ho³du Jasnogórskiej
Pani i po posi³ku, odby³ siê na Wa³ach
Apel Jasnogórski, a po nim œlubowanie
akademickie i msza œw. koncelebrowa-
na przez prawie 200 duszpasterzy aka-
demickich, pod przewodnictwem ks.
bpa Józefa Zawitkowskiego z £owicza.
Po mszy œw. przez ca³¹ noc trwa³o noc-
ne czuwanie oraz odbywa³y siê koncer-
ty i konferencje g³oszone w ró¿nych
czêœciach Sanktuarium i w ró¿nym cza-
sie. Mia³a miejsce tak¿e projekcja filmu
"Popie³uszko".

Spotkanie na Jasnej Górze poœwiê-
cone by³o refleksji wokó³ has³a piel-
grzymki ,,¯ycie œwiadectwem wiary".
Poœród bogatego programu adreso-
wanego do studentów, w tym roku
uwzglêdniono mo¿liwoœæ oddawania
krwi, co zreszt¹ studenci czynili ofiar-
nie.

Pielgrzymka zakoñczy³a siê w nie-
dzielê 26 kwietnia msz¹ œw., której
przewodniczy³ ks. bp Marek Jêdra-
szewski - delegat Konferencji Episko-
patu Polski ds. duszpasterstwa akade-
mickiego.

Marta Olejnik

T³umy m³odzie¿y w bazylice na Jasnej Górze. Fot. w³asna

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

Holandia, Delft. To tutaj 50 lat temu
narodzi³a siê idea utworzenia ogólnoe-
uropejskiego stowarzyszenia studen-
tów lotnictwa - EUROAVIA, które
mia³o siê staæ najwiêksz¹ tego typu or-
ganizacj¹ w Europie. Stowarzyszenie
w chwili obecnej liczy ok. 1300 cz³on-
ków z 17 krajów europejskich, a studen-
ci zrzeszeni w EUROAVII wspólnymi

si³ami dowodz¹ niez³omnie solidar-
noœci w osi¹ganiu wytyczonych przez
siebie celów. Historia zatoczy³a ko³o –
w roku bie¿¹cym kongres wyborczy
zorganizowa³a grupa lokalna z Delft,
nie pomijaj¹c atrakcji zwi¹zanych ze
wspomnian¹ rocznic¹. Pi¹tka reprezen-
tantów grupy lokalnej z Rzeszowa
mia³a zaszczyt uczestniczyæ w tym kon-

gresie, który odbywa³ siê w dniach od
20 do 28 marca br.

Zaczynaj¹c jednak od pocz¹tku, oto
jak wygl¹da³o ca³e, niemal 9-dniowe
wydarzenie.

W pierwszym dniu, tzw. Lustrum,
mieliœmy przyjemnoœæ wys³uchaæ mul-
timedialnych wyk³adów osób zwi¹za-
nych od wielu lat z EUROAVI¥ oraz

Electoral Meeting

of EUROAVIA Congress Delft 2009
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przedstawicieli najwa¿niejszych holen-
derskich firm lotniczych, takich jak
Fokker czy NLR. Po ka¿dym z wy-
k³adów by³ czas na pytania, niekiedy
nawet bardzo szczegó³owe. Zachód
s³oñca, po cyklu wyk³adów i ma³ym od-
poczynku, zwiastowa³ rozpoczêcie ko-
lejnej atrakcji, a mianowicie gali, na
któr¹ sk³ada³a siê m.in. wystawna kola-

cja w restauracji hotelowej w Rotterda-
mie i zabawa do bia³ego rana. Mi³ym
akcentem kolacji by³o uczestniczenie
w niej dawnych cz³onków EUROAVII
- obecnych pracowników bran¿y lotni-
czej.

Kolejne dni stanowi¹ce g³ówny
trzon kongresu polega³y na dyskusjach
i debatach pomiêdzy przedstawiciela-
mi poszczególnych grup lokalnych
z niemal ca³ej Europy. Przedmiotem
tych debat by³y m.in. sprawozdania po-
szczególnych grup lokalnych, sprawoz-
dania finansowe, decyzje i uchwa³y.
Najwa¿niejszym punktem programu
by³ wybór nowych cz³onków zarz¹du
miêdzynarodowego. W tym miejscu
nale¿y podkreœliæ, ¿e kandydaturê na-
szego kolegi Maksymiliana Czubaka,
studenta II roku kierunku lotnictwo
i kosmonautyka - do niedawna prezesa

rzeszowskiej grupy lokalnej, na stano-
wisko skarbnika (IB Treasurer) popar³a
znakomita wiêkszoœæ wyborców.
Czynny udzia³ w kongresie oraz liczne
dyskusje zrodzi³y nowe pomys³y uroz-
maicenia naszej dzia³alnoœci w Rzeszo-
wie.

Niezwykle wartoœciow¹ okaza³a siê
dla nas wizyta w Europejskiej Agencji

Kosmicznej (ESA), gdzie poznaliœmy
jedn¹ z najwa¿niejszych w bran¿y kos-
micznej firm, od tzw. œrodka. Du¿a
liczba eksponatów, mo¿liwoœæ ich
dok³adnego obejrzenia oraz wycieczka
po zak³adzie, z prezentacj¹ jego naj-
wa¿niejszych mo¿liwoœci, zobrazo-
wa³a sytuacjê tego przemys³u w Euro-
pie.

Równie ciekawym doœwiadczeniem
by³o zwiedzanie wydzia³u lotniczego
Uniwersytetu Technicznego w Delft,
gdzie imponuj¹ce wra¿enie robi kilka
ponaddŸwiêkowych tuneli aerodyna-
micznych i gdzie studenci we wspó³pra-
cy z ESA wys³ali w kosmos zbudo-
wanego przez siebie satelitê. Wydzia³
ten jest jednostk¹ zajmuj¹c¹ siê m.in.
technologiami kosmicznymi, posiada
halê wyposa¿on¹ w liczne eksponaty
lotnicze (F-16, usterzenia, silniki, kabi-
ny i systemy sterowania) oraz trójwy-
miarowy symulator lotniczy - jeden
z dwóch na œwiecie.

Czêœæ oficjaln¹ kongresu uwieñ-
czy³a kolejna wystawna kolacja, tzw.
Final Diner, w naj³adniejszej czêœci
miasta - na starówce Delft. Nazajutrz
czeka³y nas jeszcze rekordowo d³ugo
trwaj¹ce debaty i ostateczne zakoñ-
czenie kongresu. Wymieniaj¹c zdjêcia,
adresy i plany na przysz³e lata, po¿eg-
naliœmy siê z pozosta³ymi uczestnikami

Grupa przy F-16. Fot. Archiwum Euroavii

W laboratorium aerodynamiki (tunel naddŸwiêkowy). Fot. Archiwum Euroavii
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i wyjechaliœmy bogatsi o nowe, potê¿ne
doœwiadczenia, zmotywowani do dal-
szej efektywnej pracy. By³ to niezwykle
donios³y i istotny kongres w d³ugolet-
niej dzia³alnoœci EUROAVII. Nie-
w¹tpliwie cieszy fakt, ¿e Polska mia³a
tak liczn¹ reprezentacjê, w osobach:
Damiana Kordosa, Maksymiliana Czu-
baka, Piotra Argasiñskiego, Micha³a
Wojasa i Patryka Adamka - studentów
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej.

Korzystaj¹c z okazji, EUROAVIA
Rzeszów pragnie z³o¿yæ bardzo ser-
deczne podziêkowania w³adzom
Uczelni oraz Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa za dofinansowanie
wyjazdu delegacji cz³onków ko³a na-
ukowego na obchody wymienionego
jubileuszu.

Piotr Argasiñski

Reprezentacja Euroavii Rzeszów w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od lewej:
M. Wojas, P. Adamek, mgr in¿. D. Kordos, P. Argasiñski i M. Czubak.

Fot. Archiwum Euroavii

Czerwiec, mimo ¿e jest miesi¹cem
koñcz¹cym rok akademicki i na ogó³
bywa kojarzony z czasem wzmo¿onej
pracy przed zbli¿aj¹c¹ siê sesj¹, dla
Ko³a Naukowego EUROAVIA Rze-
szów nie oznacza jednak zawieszenia
dzia³alnoœci. Na ten miesi¹c zaplano-
wane zosta³y dwa bardzo istotne wy-
darzenia: na pocz¹tku czerwca trzech
reprezentantów weŸmie udzia³
w zgrupowaniu naukowym Fly-In
2009 w DreŸnie - stolicy Saksonii.
Bêdzie to bardzo interesuj¹cy wyjazd,
ze wzglêdu na bogaty program przy-
gotowany przez naszych kolegów
z Niemiec, którzy zaplanowali dla nas
wizytê w zak³adach Rolls-Royce'a,
w serwisie lotniczym Lufthansa Bom-
bardier, jak równie¿ w Miêdzynarodo-
wym Porcie Lotniczym w Lipsku,
gdzie bêdziemy mieæ okazjê przyjrzeæ
siê pracy obs³ugowej jednego z trzech

najwiêkszych wêz³ów lotniczych
firmy kurierskiej DHL. Z niecierpli-
woœci¹ oczekujemy spotkania z przed-
stawicielami EADS (European
Aeronautic Defence and Space Com-
pany), którzy oprowadz¹ nas po
zak³adzie zajmuj¹cym siê zmianami
w samolotach Airbus A300/310 i ich
wyposa¿aniem - to swego rodzaju
sympozjum zapowiada siê na bardzo
pouczaj¹ce i poszerzaj¹ce nasze do-
œwiadczenia lotnicze.

Drugim, równie¿ niezwykle wa¿-
nym wydarzeniem, bêdzie udzia³
cz³onków ko³a EURAVIA Rzeszów
w wyjeŸdzie na Salon Lotniczy w Le
Bourget pod Pary¿em, organizowa-
nym przez Katedrê Awioniki i Stero-
wania. Z pewnoœci¹ obecnoœæ na
terenie lotniska - gdzie zagêszczenie
sprzêtu lotniczego przekracza naj-
œmielsze oczekiwania - jest spe³nie-
niem marzeñ ka¿dego studenta
lotnictwa. Tym bardziej, ¿e kilkoro
naszych studentów, a w sumie 50
z ca³ej organizacji, zosta³o zaproszo-
nych do udzia³u w specjalnie przygo-
towanym spotkaniu cz³onków

stowarzyszenia z przedstawicielami
EADS. Warto dodaæ, ¿e spotkanie bê-
dzie mia³o miejsce podczas ostatniego
z dni biznesowych tego salonu, tu¿
przed otwarciem go dla publicznoœci.
Szef pionu zasobów ludzkich pragnie
spotkaæ siê z nami na swojej prezenta-
cji, podczas której dowiemy siê o dzia-
³alnoœci korporacji. Zwiedzimy te¿
wystawê, któr¹ EADS bêdzie prezen-
towaæ podczas Salonu. Jesteœmy zasz-
czyceni, ¿e takie zaproszenie zosta³o
skierowane do studentów EUROAVII
i tym bardziej cieszymy siê z faktu, ¿e
zaznaczymy w tym spotkaniu równie¿
nasz polski udzia³.

Amadeusz Rêkosiewicz

Co jeszcze w EUROAVII w tym semestrze?

POSTSCRIPTUM

EUROAVIA Rzeszów w³aœnie
uruchomi³a now¹ stronê internetow¹,

na któr¹ zapraszamy wszystkich
zainteresowanych:

http://www.student.prz.rzeszow.pl/
/~euroavia/
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Ogólnopolskie Dni M³odego Elek-
tryka to impreza cykliczna, odbywaj¹ca
siê regularnie od 1997 r. ODME orga-
nizowane s¹ przez osoby zrzeszone
w ko³ach studenckich Stowarzyszenia
Elektryków Polskich, a przeznaczone
dla m³odych i ambitnych elektryków
zarówno z Polski, jak i zagranicy.

W imprezie bra³y udzia³ studenckie de-
legacje uczelni technicznych z ca³ej
Polski oraz jedna delegacja z Austrii,
reprezentuj¹ca Graz University of
Technology. Ze wzglêdu na du¿e zain-
teresowanie ODME wœród zagranicz-
nych organizacji skupiaj¹cych m³odych
elektryków, XI Dni M³odego Elektryka

sta³y siê po raz pierwszy w swojej
historii miêdzynarodow¹ konferencj¹
dwujêzyczn¹: polsko-angielsk¹.

Politechnikê Rzeszowsk¹ reprezen-
towali: Jakub Ko³odziejczyk, Damian
Szczur i Przemys³aw Szot - studenci IV
roku kierunku elektrotechnika.

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

na XI Ogólnopolskich
Dniach M³odego Elektryka

W dniach 16-19 kwietnia 2009 r. ju¿ po raz XI - tym razem w £odzi oraz S³oku k. Be³chatowa -

odby³y siê Ogólnopolskie Dni M³odego Elektryka (ODME). Ich organizacji podjêli siê koledzy

i kole¿anki z Oddzia³u £ódzkiego SEP, Politechniki £ódzkiej, Centralnej Komisji M³odzie¿y

i Studentów SEP oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej.
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Inauguracja XI ODME, podczas
której wrêczono liczne odznaczenia
i wyró¿nienia najbardziej zas³u¿onym
cz³onkom SEP, mia³a miejsce w auli
g³ównej Politechniki £ódzkiej. Nastêp-
nie odby³y siê seminaria i wyk³ady,
m.in. na temat: "Transformatory wczo-
raj, dziœ i jutro" oraz "Czy klub rzymski
mia³ racjê? Globalny kryzys energe-
tyczny". Po wys³uchaniu referatów
m³odzi elektrycy mieli mo¿liwoœæ
uczestnictwa w dyskusji, a po obiedzie
udali siê na zwiedzanie fabryki ABB
i ³ódzkich elektrociep³owni.

Kolejny dzieñ przyniós³ ze sob¹
spotkanie z prezesem SEP i sponsora-
mi, zwiedzanie elektrowni i kopalni
w Be³chatowie oraz konkurs organizo-
wany przez g³ównego sponsora - firmê
ABB. Zadaniem uczestników by³o roz-
wi¹zanie zagadnienia z zakresu odpo-
wiedniego doboru styczników. Pod
koniec dnia odby³y siê konkurencje
sportowe Ligi Elektryków oraz wspól-
ny grill, pozwalaj¹cy na nawi¹zanie no-
wych kontaktów i wymianê pogl¹dów,
a up³ywa³ on w mi³ej atmosferze, przy
niemilkn¹cych przyœpiewkach studenc-
kich… i nie tylko.

Ostatniego dnia odby³y siê spotka-
nia z potencjalnymi pracodawcami
i sponsorami oraz seminarium naukowe
nt. "Przesz³oœæ i przysz³oœæ m³odzie¿y
w Stowarzyszeniu". Odby³a siê te¿

ostatnia, teoretyczna czêœæ Ligi Elek-
tryków, a wieczorem uroczysta kolacja
i og³oszenie wyników.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej
godnie reprezentowali swoj¹ uczelniê
i w efekcie zajêli zaszczytne drugie
miejsce w Lidze Elektryków, minimal-
nie ustêpuj¹c Politechnice Œwiêtokrzy-
skiej. Nasi studenci okazali siê bez-
konkurencyjni w autorskim konkursie
organizowanym przez ABB, zajmuj¹c
pierwsze miejsce. W nagrodê rze-
szowska uczelnia otrzyma³a wy³¹cznik
pró¿niowy œredniego napiêcia VD4

12kV/630A - urz¹dzenie to bêdzie wy-
korzystane w laboratorium urz¹dzeñ
elektrycznych.

Wyjazd zakoñczy³ siê pe³nym suk-
cesem, gdy¿ oprócz bardzo dobrych
wyników osi¹gniêtych w konkursach
nawi¹zaliœmy wiele ciekawych znajo-
moœci, które mog¹ stanowiæ zal¹¿ek
owocnej wspó³pracy. Warto równie¿
dodaæ, ¿e Politechnika Rzeszowska po
raz pierwszy w historii zajê³a tak wyso-
kie miejsca na ODME.

Jakub Ko³odziejczyk,
Damian Szczur, Przemys³aw Szot

Laureaci XI ODME. Od lewej: P. Szot, dr in¿. P. Szymczak (przewodnicz¹cy SEP
Szczecin), J. Ko³odziejczyk i D. Szczur. Fot. w³asna

Miesi¹c kwiecieñ w naszej uczelni
obfitowa³ w ró¿nego typu wydarzenia,
zarówno te naukowe, jak i te zwi¹zane
z propagowaniem szeroko pojêtej kul-
tury i sztuki. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e
Studenckie Ko³o Naukowe Komunika-
cji Marketingowej, na³adowane twór-
cz¹ energi¹ i chêci¹ aktywnego dzia-
³ania, postanowi³o z pomoc¹ Ko³a Nau-
kowego Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹-
dzania Œrodowiskiem do³¹czyæ do
kwietniowego kalendarza w³asn¹ od-
wa¿n¹ inicjatywê. Ju¿ bowiem po raz
drugi cz³onkowie wraz z opiekunkami

tych kó³ naukowych podjêli siê trudu
organizacji Ogólnopolskiej Konferen-
cji Kó³ Naukowych "FACE TO FACE -
Zarz¹dzanie i Marketing", która w br.
odby³a siê 27 i 28 kwietnia.

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili orga-
nizatorów i przyby³ych goœci: dziekan
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu dr
hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz, pro-
rektor ds. kszta³cenia prof. dr hab. in¿.
Leszek WoŸniak, opiekun kó³ nauko-
wych Politechniki Rzeszowskiej prof.
dr hab. in¿. Volodymyr Liubimov oraz
redaktor "Gazety Politechniki" mgr

Marta Olejnik. Ze strony studentów,
poza cz³onkami Studenckiego Ko³a
Naukowego Komunikacji Marketingo-
wej oraz Ko³a Naukowego Przedsiê-
biorczoœci i Zarz¹dzania Œrodowis-
kiem, w konferencji wziêli udzia³
przedstawiciele piêciu du¿ych i prê¿nie
dzia³aj¹cych uczelni, tj. Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu,
Uniwersytetu Szczeciñskiego, Poli-
techniki Œl¹skiej oraz Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.

"FACE TO FACE - Zarz¹dzanie i Marketing"
II Ogólnopolska Konferencja Kó³ Naukowych
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Otwarcia konferencji dokona³ pro-
rektor ds. kszta³cenia prof. Leszek
WoŸniak, po czym referat inauguruj¹cy
i poruszaj¹cy problem praktycznego za-
stosowania wiedzy z zakresu marketin-
gu i zarz¹dzania przedstawi³a pani mgr
Agnieszka Wojtyniak, absolwentka Po-
litechniki Rzeszowskiej i d³ugoletnia
prezes Studenckiego Ko³a Naukowego
Komunikacji Marketingowej (obecnie
pracuje w jednej z krakowskich agencji
reklamowych). Podczas konferencji
studenci prezentowali przygotowane
przez siebie referaty, a ich szeroki za-
kres tematyczny sprawi³, ¿e mówcy
zwrócili uwagê na wiele ciekawych
i istotnych zagadnieñ zwi¹zanych z ob-
szarem zarz¹dzania i marketingu. Je¿eli
chodzi o obszar pierwszy, poruszyli
w swoich referatach problemy kosztów
jakoœci, zarz¹dzania Just in Time, meto-
dy 5S oraz strategii dywersyfikacji
w odniesieniu do sytuacji kryzysu.
W obszarze drugim podjêli m.in. zagad-
nienia zwi¹zane z aromamarketingiem,
komunikacj¹ marketingow¹, badania-
mi rynkowymi, reklam¹ czy te¿ tematy-
kê Corporate Social Responsibility.
Drugiego dnia konferencji uczestnicy
wys³uchali wyst¹pienia starosty powia-
tu ³añcuckiego pana Adama Krzyszto-
nia, nt. specyfiki zarz¹dzania jednost-
kami samorz¹dowymi, oraz dziennika-

rza i publicysty pana £ukasza Sikory,
który zapozna³ uczestników ze z³o¿o-
nym i niezwykle dynamicznym proce-
sem redagowania gazety. Ostatnim
punktem konferencji by³y warsztaty au-
toprezentacji, prowadzone przez spe-
cjalistkê z zakresu tej tematyki - dr
Beatê Zatwarnick¹-Madurê. Ca³oœæ za-
koñczy³a siê uroczystym rozdaniem
pami¹tkowych dyplomów.

Konferencja to jednak nie sama na-
uka, jak mo¿na by mylnie s¹dziæ po
lekturze powy¿szej czêœci artyku³u.
Aby efektywnie przyswoiæ wiedzê,
któr¹ w tak du¿ych porcjach serwuje
siê na tego typu spotkaniach, niezbêd-
ny jest odpoczynek i relaks. Organiza-
torzy zadbali tak¿e i o ten aspekt,
urz¹dzaj¹c grilla, organizuj¹c wyjœcie
do pubu i na krêgle oraz zwiedzanie

Na tarasie widokowym w budynku P. Fot. R. Tyszczuk

Sympatyczne spotkanie w przerwie obrad. Fot. R. Tyszczuk
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Na starcie rajdu stanê³o 50 za³óg
z³o¿onych ze studentów i nie-studen-
tów, aby zmagaæ siê w 6 kategoriach -
w zale¿noœci od pojemnoœci silników.
By³a to rywalizacja o punkty do ogólnej
klasyfikacji rajdów organizowanych
przez Automobilklub Rzeszowski.
Rajd podzielono na trzy etapy czasowe
i jeden sprawnoœciowy, w którym trze-
ba by³o wykonaæ kilka zadañ. Najpierw
zawodnicy œcigali siê na torze, poko-
nuj¹c trasê jak najszybciej. Kolejny
etap mia³ miejsce na terenie Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasion-
ce. Po tej próbie by³ ju¿ ostatni przejazd
na czas, rozgrywany na terenie uczelni.

rzeszowskiej trasy podziemnej. Spotka-
nia te, ju¿ w mniej formalnej atmosfe-
rze, pozwoli³y zintegrowaæ grupê,
wzajemnie siê poznaæ, co zaowocowa³o
stworzeniem mi³ej i przyjaznej atmos-
fery.

Warto podkreœliæ, ¿e studenckie
konferencje naukowe to tak¿e dosko-
na³e forum s³u¿¹ce wymianie pogl¹dów
i doœwiadczeñ zwi¹zanych z funkcjono-
waniem i kierowaniem dzia³alnoœci¹
organizacji studenckich. Dziêki temu
mo¿na siê wiele nauczyæ i, co najwa¿-

niejsze, unikn¹æ b³êdów, które inni ju¿
kiedyœ pope³nili. Ponadto, spotkania
konferencyjne s³u¿¹ integracji i budo-
waniu wspó³pracy miêdzy czêsto bar-
dzo odleg³ymi oœrodkami akademic-
kimi. To tylko niektóre powody, dla
których warto poœwiêciæ czas i energiê,
aby tego typu inicjatywy, mimo licz-
nych trudnoœci, jakie trzeba pokonaæ
przy ich realizacji, dochodzi³y do skut-
ku - ale o tym na pewno bardzo dobrze
wiedz¹ cz³onkowie Studenckiego Ko³a
Naukowego Komunikacji Marketingo-

wej oraz Ko³a Naukowego Przedsiê-
biorczoœci i Zarz¹dzania Œrodowis-
kiem.

Koñcz¹c, pragnê w imieniu organi-
zatorów podziêkowaæ sponsorom: Cu-
kierni - Piekarni Rados³aw Rak oraz
firmie Polimarky, na których pomoc
zawsze mo¿emy liczyæ. Dziêkujê tak¿e
wszystkim, dziêki których pracy i po-
œwiêceniu organizacja II Ogólnopol-
skiej Konferencji Kó³ Naukowych
"FACE TO FACE - Zarz¹dzanie i Mar-
keting" by³a mo¿liwa.

Marek Tomczyk

"Ostra jazda" na Politechnice
W dniu 25 kwietnia br.

odby³ siê kolejny,

II rajd samochodowy

zorganizowany przez

Samorz¹d Studencki

Politechniki Rzeszowskiej

i Automobilklub Rzeszow-

ski oraz Studenckie Ko³o

Naukowe Mechaników PRz

- sekcja  samochodowa.

Fot. P. Cy³o

Fot. P. Cy³o
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Po skoñczonej rywalizacji do kon-
kurencji sprawnoœciowych zostali za-
proszeni ju¿ TYLKO zwyciêzcy
poszczególnych kategorii. By³a to pró-
ba zabawowo-sprawnoœciowa. Zawod-
nicy musieli wykonaæ m.in. "Próbê
Jacka Stewarta", polegaj¹c¹ na utrzy-
maniu w równowadze pi³eczki w spe-
cjalnej misce zamontowanej na masce
samochodu oraz przejechaniu toru po-
miêdzy pacho³kami. Kolejn¹ prób¹
by³a jazda w ciemno - kierowca mia³
oczy zas³oniête goglami i by³ prowa-

dzony jedynie g³osem swojego pilota -
mieli w ten sposób przejechaæ wyzna-
czon¹ pomiêdzy pacho³kami trasê i za-
trzymaæ jedno z przednich kó³ w wy-
malowanym na bia³o prostok¹cie. Os-
tatni¹ prób¹ sprawnoœciow¹ by³a
pierwsza pomoc transportowa: zawod-
nicy ubrani w kaski i aseptyczne fartu-
chy transportowali na noszach "chor¹"
oponê po wyznaczonej trasie.

Za zajêcie I, II i III miejsca w ka¿dej
z klas organizatorzy wrêczyli zwyciêz-
com cenne nagrody.

Nagrod¹ za I miejsce w ka¿dej kla-
sie by³o radio samochodowe z odtwa-
rzaczem CD, miejscem na wpiêcie
pen-drive’a i odtwarzacza MP3, serwis
od AT 2000, wymiany eksploatacyjne,
pomiar na hamowni oraz diagnostyka
elektroniki.

Za zajêcie II miejsca zwyciêzcy
otrzymali zestaw nagród od firmy Vol-
voline i mycie pojazdu. Zwyciêzcy I i II
klasy otrzymali dodatkowo wymianê
opon; III i IV klasy - bon o wartoœci 150
z³ na zakup akcesoriów motoryzacyj-
nych w firmie Hoffman; V klasy - bon
na 30 litrów paliwa ufundowany przez
Volkswagena.

Nagrod¹ za III miejsce by³ serwis od
firmy MDM: wymiana oleju, przegl¹d
zawieszenia, diagnostyka komputero-
wa, oraz zestaw gad¿etów Politechniki
Rzeszowskiej.

Podczas ca³ej imprezy odbywa³y siê
konkursy dla widzów, studentów i osób
odwa¿nych - bawi¹c siê i wykorzy-
stuj¹c swoj¹ spostrzegawczoœæ, mogli
wygrywaæ nagrody ufundowane przez
sponsorów oraz Samorz¹d Studencki
PRz. Zabawa trwa³a do godziny 16.00,
a ca³oœci dope³ni³y koncerty zespo³ów
Slasher i Airondight. Jeszcze d³ugo po-
tem trwa³a imprezka przy grillu wœród
samochodów, muzyki i œpiewów J.
Relacjê zda³a ta, która konferansjerkê
prowadzi³a.

Ewelina Dominiewska

Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach

Imiê i nazwisko
Nr

start.
Nr

klasy
Klasa Marka Sz-1 Sz-2 Sz-3 SUMA M-CE

K: Teodor Kocur
P: Anna Pokosa 1 6 go�æ Honda CRX 86,10 110,99 84,06 281,15 1
K: Andrzej Dykas
P: Waldemar Ulak 3 5 2000+ Subaru Impreza 83,30 68,07 82,15 233,52 1
K: Konrad Szczygielski
P: Karol Topczyj 16 4 < 2000 Volkswagen Golf 83,70 74,20 84,39 242,29 1
K: Maciej Wojdy³o
P: Dominika Baran 24 3 < 1600 Citroen Saxo 84,80 73,99 84,23 243,02 1
K: Artur Wo³oszyn
P: Anna Fus 37 2 < 1300 Fiat

Seicento 88,99 72,66 84,10 245,75 1
K: Rafa³ Ginalski
P: Anita Sty� 45 1 903 Fiat 126p 88,32 75,68 88,60 252,60 1

K � kierowca, P � pilot

Fot. P. Cy³o
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Nic nie zapowiada³o, ¿e moje ostat-
nie studenckie wakacje bêd¹ najlepszy-
mi w ¿yciu. Gdy pod koniec czerwca
2008 r. obroni³em pracê magistersk¹,
nie mia³em jeszcze ¿adnych informacji,
czy moja kandydatura na praktykê zo-
sta³a zakwalifikowana. O tym, ¿e tak
jest, dowiedzia³em siê 11 lipca, kiedy
powiedziano mi, ¿e za 10 dni zaczynam
6-tygodniow¹ praktykê w Banja Luce
w Boœni i Hercegowinie. Znajomi ra-
czej sceptycznie podchodzili do tego
pomys³u, przypominaj¹c mi o niedaw-
nej wojnie w Boœni i fakcie, ¿e wci¹¿
stacjonuj¹ tam si³y pokojowe. Przyzna-
jê, ¿e i ja mia³em trochê w¹tpliwoœci,
ale postanowi³em jednak zaryzykowaæ.

Pomimo krótkiego okresu, jaki
mia³em na przygotowanie siê, wszystko
pomyœlnie za³atwi³em i wczesnym ran-
kiem 20 lipca ub. roku wyruszy³em,
najpierw poci¹giem przez Kraków do
Wiednia, a nastêpnie autokarem bezpo-
œrednio do Banja Luki. Na miejsce doje-
cha³em ok. 2 w nocy. Pocz¹tek by³
nieweso³y, poniewa¿ nikt na mnie nie
czeka³. Jak siê potem dowiedzia³em,
wyznaczona osoba trochê za bardzo
"zabalowa³a" tej nocy J. Ale trzeba
by³o sobie jakoœ poradziæ, wiêc po pro-
stu wzi¹³em taksówkê, pokaza³em kie-
rowcy napisany na kartce papieru adres
hotelu i w ten sposób dotar³em na miejs-
ce, gdzie przez nastêpne 6 tygodni
mia³em mieszkaæ.

Samacki Hotel (w t³umaczeniu na
polski - hotel singli), bo o nim mowa,
przypomina z grubsza polski akademik.
Dosta³em pojedynczy pokój z ³azienk¹
i balkonem, wyposa¿ony w ³ó¿ko, biur-
ko i szafê. Na piêtrze znajdowa³a siê
wspólna kuchnia i przeznaczony tylko
dla praktykantów IAESTE du¿y pokój
z lodówk¹. Skoro ju¿ o innych prakty-
kantach mowa, to doœæ szybko poz-
na³em pozosta³ych, których by³o ok. 20,
w tym 6 osób z Polski. Praktykanci po-
chodzili m.in. z Niemiec, Hiszpanii,
Rumunii, Turcji, Jordanii, Omanu,

Chin i S³owenii. Pozna³em te¿ cz³on-
ków lokalnego Komitetu IAESTE, któ-
rzy mieli byæ naszymi przewodnikami
po Banja Luce.

Ze wzglêdu na to, ¿e moja firma
kaza³a mi przyjœæ dopiero w czwartek,
mia³em ca³e 3 dni na poznanie miasta.
Kilka s³ów o nim samym. Jest trochê
wiêksze od Rzeszowa (230 tys. miesz-
kañców), to piêknie po³o¿ona stolica
Republiki Serbskiej - jednego z dwóch
krajów zwi¹zkowych Boœni i Hercego-
winy. W czasie wojny w Boœni i Herce-
gowinie nie by³o tam niemal ¿adnych

Moje piêkne wakacje w Boœni i Hercegowinie

Œwiat widziany oczami praktykanta

Od trzech dziesiêcioleci studenci Politechniki Rzeszowskiej uczestnicz¹ w praktykach IAESTE.
Zwiedzaj¹ przy tej okazji œwiat, poznaj¹ kulturê bliskich i dalekich krajów, ale nade wszystko
zdobywaj¹ cenne doœwiadczenia zawodowe. Niektórzy z nich dziel¹ siê tymi doœwiadczeniami
nawet po ukoñczeniu studiów. Robi¹ to tak¿e w przekonaniu, ¿e m³odsze kole¿anki czy m³odsi
koledzy skorzystaj¹ z ich dobrych rad, w³¹czaj¹c siê w ¿ycie tej elitarnej - b¹dŸ co b¹dŸ - gru-
py. Oto relacja, której autor dowodzi, ¿e wcale nie jest to trudne, przybli¿aj¹c sympatycznie

kraj nie tak daleki, ale doœæ niezwyk³y.

Nauka i przyjaŸnie IAESTE

S³awek Krok na tle festiwalowych "gad¿etów". Fot. w³asna
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dzia³añ wojennych, w zwi¹zku z czym
pró¿no szukaæ dziur po kulach czy
zniszczonych bombami budynków.

Sercem miasta jest deptak - ulica
Gospodzka, przypominaj¹ca trochê uli-
cê 3 Maja w Rzeszowie. Wzd³u¿ niej
znajduj¹ siê wszelkiego typu sklepy, re-
stauracje, puby i kluby. Centrum Banja
Luki latem jest pe³ne ludzi - praktycznie
przez ca³¹ dobê. Nocne ¿ycie w mieœcie
jest bardzo intensywne, a zarówno klu-
by, jak i puby stoj¹ na bardzo wysokim
poziomie.

Trochê o jedzeniu. W Banja Luce
nie ma fast-foodów, jak McDonalds czy
KFC. To konsekwencja ostatniej woj-
ny, któr¹ zakoñczyli Amerykanie, wy-
muszaj¹c niejako obecny kszta³t Boœ-
ni i Hercegowiny, przez co ¿yj¹cy
na pó³nocy Serbowie Boœniaccy s¹
w wiêkszoœci niechêtni Amerykanom
i wszystkiemu co z nimi zwi¹zane.
Wracaj¹c do jedzenia, nie ma te¿ nig-
dzie tak popularnych w Polsce ostatni-
mi laty okienek z kebabem. W Banja
Luce lokalnym fast-foodem jest potra-
wa o nazwie cevapi. Dla œcis³oœci nale-
¿y dodaæ, ¿e cevapi wystêpuje na
obszarze ca³ych Ba³kanów, z tym ¿e po-
trawy te pomimo tej samej nazwy ró¿-
ni¹ siê miêdzy sob¹ sk³adem czy
sposobem przyrz¹dzania, natomiast
najs³ynniejsze jest w³aœnie boœniackie
cevapi, a dok³adniej z Banja Luki i Sa-
rajewa. Boœniackie cevapi powstaje

z dwóch rodzajów miêsa wo³owego,
zmielonego i rêcznie wymieszanego.
Cevapi banjaluckie i sarajewskie ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ sposobem przyrz¹dze-
nia. Jest to w³aœciwie narodowa potra-
wa w Boœni i ludzie s¹ bardzo prze-
czuleni na jej punkcie. Objawia siê to
tym, ¿e np. nie nale¿y mówiæ w Banja
Luce, ¿e lepsze cevapi jest w Sarajewie
- to uczyni rozmówcy wielki afront. In-
nym rodzajem jedzenia, bardzo roz-
powszechnionym w Boœni s¹ tzw. pity,
z tym ¿e nie maj¹ nic wspólnego z tak¹

pit¹, jak¹ mo¿na dostaæ u nas, np. do ke-
baba. Pita to ciasto i nadzienie. Nadzie-
nie mo¿e byæ miêsne (pita burek),
serowe (sirlica), ziemniaczane, pieczar-
kowe itd. Pity s¹ naprawdê smaczne, co
w po³¹czeniu z niewielk¹ cen¹ spra-
wi³o, ¿e by³y jednym z g³ównych ele-
mentów mojego jad³ospisu w Boœni.

Wa¿n¹ kwesti¹ jest jêzyk - angielski
jest tam bardzo s³abo znany. Mówi¹
nim g³ównie m³odzi ludzie, studenci,
natomiast w sklepie czy pubie trudno li-
czyæ na porozumienie siê w tym jêzyku.
Bardziej rozpowszechniony jest jêzyk
niemiecki. Jêzyk serbski jest z tej samej
grupy jêzyków co polski, wiêc czasami
mo¿na zrozumieæ rozmówcê. Trzeba
jednak uwa¿aæ, bo jest kilka niuansów.
Przyk³adowo, s³owo "jutro", pisane
i wymawiane identycznie jak w jêzyku
polskim, po serbsku znaczy "dziœ". Jest
jeszcze kilka podobnych zwrotów, co

czasem mo¿e doprowadziæ do zabaw-
nych sytuacji. Osobom z Polski doœæ
³atwo przychodzi nauka podstawo-
wych s³ów u¿ywanych np. w sklepie.

Po wstêpnym zapoznaniu siê z mia-
stem przyszed³ czas na rozpoczêcie
pracy. Moja firma nazywa³a siê Tele-
kom Srpska, a pracowaæ mia³em
w dziale telefonii komórkowej, u lokal-
nego operatora o nazwie m:tel. Pierw-
szego dnia zosta³em zapoznany ze
struktur¹ firmy, najwa¿niejszymi oso-
bami i moimi obowi¹zkami. Mia³em
pracowaæ w zespole zajmuj¹cym siê
sieciami komputerowymi. Dodatkowo,
dosta³em z magazynu kilka starszych,
nieu¿ywanych ju¿ w firmie prze³¹czni-
ków i routerów, z których mog³em zbu-
dowaæ w³asn¹ sieæ i wykorzystaæ j¹ do
testów czy nauki. Wiêkszoœæ pracow-
ników firmy mówi³a po angielsku, co
znacznie u³atwi³o mi komunikacjê.
Przez ca³y okres praktyki dostawa³em
konkretne zadania do wykonania, dziê-
ki czemu naprawdê du¿o siê nauczy³em
i nie mog³em narzekaæ na nudê. Polska
jest tam znanym krajem, a sami Polacy
maj¹ dobr¹ opiniê, g³ównie dziêki…
wyrobom polskiej motoryzacji. Mój
szef wielokrotnie opowiada³ mi o swo-
im pierwszym, posiadanym przez wie-
le lat samochodzie - polskim fiacie
125p, w Boœni nazywanym "pezet".
Bardzo popularny by³ tam równie¿
"maluch", który wci¹¿ jest czêstym wi-
dokiem na boœniackich ulicach.

Poza prac¹ mieliœmy oczywiœcie
du¿o wolnego czasu. Lokalny Komitet
IAESTE bardzo siê stara³, aby zapew-
niæ nam dostatecznie du¿o atrakcji.
W ka¿dy weekend by³ organizowany
jakiœ wyjazd, m.in. do Sarajewa czy
Mostaru. Ale najlepszy by³ 3-dniowy
wyjazd na rafting (sp³yw pontonami po
rw¹cej rzecze) na rzece Unie. W trakcie
tej wycieczki spaliœmy na polu namio-
towym i zwiedzaliœmy okoliczne nie-
wielkie, ale bardzo piêkne miejsco-
woœci, jak Bihac czy Martin Brod. Kul-
minacyjny moment wycieczki, 5-go-
dzinny sp³yw by³ rewelacyjny. Ka¿dy,
kto choæ raz by³ na raftingu, wie o czym
mówiê. Szans¹ na dodatkow¹ adrenali-
nê by³y skoki do wody, jakie œmia³ko-
wie mogli oddaæ ze ska³ czy mostów,
które mijaliœmy. Skok z mostu kolejo-

Siedziba operatora komórkowego m:tel, miejsce pracy naszego absolwenta.

Fot. w³asna
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wego, z wysokoœci 10 metrów to na-
prawdê niezapomniane prze¿ycie. Sa-
ma rzeka Una jest krystalicznie czysta,
do tego stopnia, ¿e mo¿na bez problemu
piæ z niej wodê. Dodaæ nale¿y, ¿e raf-
ting jest jedn¹ z g³ównych atrakcji tu-
rystycznych tego regionu Boœni. Poza
Un¹, raftingi organizowane s¹ m.in. na
rzekach Verbas i Tara. Kolejnym bar-
dzo udanym wyjazdem by³ weekend
w Sarajewie. S¹ tam niestety wci¹¿ wi-
doczne œlady po wojnie, jeœli jednak
przymkn¹æ na nie oko, to ca³e miasto
wygl¹da piêknie. W Sarajewie przeni-
kaj¹ siê wzajemnie chrzeœcijañstwo i is-
lam, a architektura jest mieszank¹ obu
kultur. Prze¿yciem, które nie³atwo opi-
saæ, jest spojrzenie noc¹ z jednego ze
wzgórz otaczaj¹cych miasto - dziêki
piêknemu oœwietleniu tego¿, widok po
prostu zapiera dech w piersiach.

Niestety, 6 tygodni minê³o b³yska-
wicznie i nadszed³ czas powrotu do
Polski. Po Boœni i Hercegowinie pozo-
sta³o mi du¿o piêknych wspomnieñ,
ogromna liczba zdjêæ i myœl, ¿e z pew-
noœci¹ kiedyœ tam wrócê. Ryzyko, które
podj¹³em, jad¹c do tego ma³o znanego
u nas kraju, ogromnie siê op³aci³o. Ka¿-
demu, kto tylko ma mo¿liwoœæ, pole-
cam spêdziæ, jeœli nie wakacje, to choæ
kilka dni w Boœni i Hercegowinie.
I gdyby nie przynale¿noœæ do IAESTE ,
byæ mo¿e nigdy bym tego kraju nie zo-
baczy³.

S³awomir Krok

WYD£U¯ENIE VI EDYCJI KONKURSU
NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

NA TEMAT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zarz¹d Izby Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami podj¹³ decyzjê o wyd³u¿e-

niu VI edycji Konkursu Izby Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami na najlepsze pra-

ce magisterskie o funduszach inwestycyjnych.

Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków finansowych, w szczególno-

œci funduszy inwestycyjnych, wœród studentów, a tak¿e zwiêkszenie zainteresowania

rozwojem wiedzy i promocj¹ tego rynku. Do konkursu mog¹ byæ zg³aszane wszystkie

prace magisterskie dotycz¹ce teorii i praktyki dzia³alnoœci funduszy inwestycyjnych,

obronione w latach akademickich 2006/2007 i 2007/2008, a tak¿e prace magisterskie

obronione w roku akademickim 2008/2009 do dnia 30 czerwca 2009 roku. Jednocze-

œnie wszystkie prace zg³oszone w bie¿¹cej VI edycji konkursu terminowo, tj. do dnia

31 grudnia 2008 roku, bêd¹ poddane ocenie Jury wraz z pozosta³ymi pracami,

zg³oszonymi do dnia 15 lipca 2009 roku. Jury konkursu, w sk³ad którego wchodz¹

wybitni znawcy przedmiotu, ocenia prace wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: meryto-

ryczna wartoœæ pracy, nowatorstwo w u¿yciu tematu, dobór i wykorzystanie Ÿróde³

oraz strona formalna pracy.

Zwyciêzca konkursu otrzyma nagrodê pieniê¿n¹ - 5 000 PLN, natomiast autorzy

prac wyró¿nionych - mo¿liwoœæ odbycia sta¿u w jednym z dzia³aj¹cych na polskim

rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Rozstrzygniêcie VI edycji konkursu nast¹pi do 31 grudnia 2009 roku.

Szczegó³owe warunki i Regulamin konkursu s¹ dostêpne na stronie Izby

Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=

=10001&id_news=36

Izba Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami
Cz³onek EFAMA � European Fund and Asset Management Association

POLITECHNICEPRASA OG
£O

S

Na konkurs

do Los Angeles

– informuje GW
z 2 marca 2009 r.

"Studenci Politechniki Rzeszowskiej po
raz pierwszy w historii tej uczelni zakwa-
lifikowali siê do presti¿owego konkursu.
Bêd¹ jedn¹ z trzech europejskich dru¿yn,
które wezm¹ udzia³ w zmaganiach rozpo-
czynaj¹cych siê za kilka dni w Los Ange-

les". O naszych studentach pisaliœmy
w poprzednim wydaniu GP.

* * *
Pectusa zast¹pi¹ studenci – informuje

GW z 11 marca 2009 r. "Zamiast cz³on-
ków zespo³u Pectus - studenci. Miasto
wspólnie z rzeszowskimi uczelniami
przygotowuje projekt plakatów, które za
kilka tygodni pojawi¹ siê na dziesi¹tkach
billboardów na Podkarpaciu". Promocja

jest wzajemna, jako ¿e miasto Rzeszów
tak¿e promuje wspomniany zespó³. Kam-
pania ma na celu reklamê rzeszowskiego
oœrodka akademickiego. Na plakacie po-
jawi siê 5 studentów, w tym student z Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki PRz.

* * *
Nowe prawa habilitacyjne – informu-

je GW z 24 marca 2009 r. "Politechnika
Rzeszowska ma nowe uprawnienia do na-
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dawania stopnia doktora habilitowanego.
To rozszerzenie kompetencji Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa, który mo¿e
nadawaæ tytu³ doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie mecha-
nika". Informacjê poda³y te¿ SN z 27 mar-
ca br. pt. "Mog¹ mianowaæ" oraz z 23
kwietnia pt. "Habilitacja dla mechaniki".
O nowym uprawnieniu WBMiL pisali-
œmy w numerze 5/2009  GP.

* * *
In¿ynierowie kryzysoodporni – czy-

tamy w GW z 7 kwietnia 2009 r. „Chocia¿
studia na politechnice do ³atwych nie na-
le¿¹, warto podj¹æ to wyzwanie. Absol-
wentów z tytu³em in¿yniera brakuje, wiêc
nie maj¹ problemów ze znalezieniem pra-
cy”. Studia techniczne s¹ rzadko wybie-
rane przez dziewczêta, dlatego m.in. or-
ganizowane s¹ dni otwarte dla dziewczyn
w ramach akcji „Dziewczyny na poli-
techniki”. W Politechnice Rzeszowskiej
organizowane by³y po raz pierwszy,
a w tym roku odbywa³y siê pod patrona-
tem Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych.

* * *
Kierunki dla przysz³ych zawodow-

ców – czytamy w GW z 8 kwietnia 2009 r.
„W jaki sposób przekonaæ uczniów, ¿eby
zamiast ogólniaka postawili na kszta³ce-
nie zawodowe? Szko³y ponadgimnazjal-
ne w Rzeszowie stawiaj¹ na aktualne
trendy, wspó³pracê z uczelniami wy¿szy-
mi oraz szukaj¹ patronów wœród gigan-
tów bran¿y”. Na podstawie porozumienia
z Politechnik¹ Rzeszowsk¹, uczniowie
Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Rze-
szowie (klasy o profilu lotniczym) odby-
waj¹ zajêcia z przedmiotów zawodowych
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa, co pozwoli na zdobycie podstawo-
wej licencji dla mechaników lotniczych
i awioników po ukoñczeniu technikum.

* * *
Na politechnice studia dla siedmio-

latka – informuje GW z 13 kwietnia
2009 r. „Choæ ledwie zaczêli podstawów-
kê, dostan¹ indeksy i bêd¹ chodziæ na
wyk³ady. W Rzeszowie rusza Politechni-
ka Dzieciêca. To bêdzie uczelnia dla dzie-
ci w wieku od 7 do 12 lat”. Tym razem
dzieci odwiedzi³y PRz z racji pokazów
dla dzieci, zorganizowanych dla nich
w ramach II Festiwalu Nauki, Techniki
i Sztuki. Od paŸdziernika br. bêd¹ uczest-

niczyæ w zorganizowanych dla nich wy-
k³adach.

* * *
OpóŸnienia zgodne z regulaminem –

informuje GW z 20 kwietnia 2009 r. In-
formacja dotyczy opóŸnieñ w wyp³atach
stypendiów za marzec i kwiecieñ br. na
WZiM. Sprawa zosta³a wyjaœniona,
a mo¿liwoœæ ³¹cznego wyp³acania sty-
pendiów za dwa miesi¹ce reguluje regu-
lamin studiów. Na zaistnia³¹ sytuacjê
mia³a wp³yw tak¿e organizacja roku aka-
demickiego.

* * *
„Politechnika dobra tak¿e dla kobie-

ty” – czytamy w GW z 20 kwietnia
2009 r. „Chemiczki, specjalistki od mo-
stów i lotnictwa, i pracownice naukowe
bêd¹ przekonywaæ licealistki, ¿e warto
studiowaæ na politechnice, bo to gwaran-
cja dobrej pracy nie tylko dla mê¿czyzn”
– czytamy. W ramach akcji „Dziewczyny
na politechniki” zorganizowano dzieñ
otwarty dla dziewcz¹t, o czym informo-
wa³y tak¿e Nowiny i Super Nowoœci oraz
regionalna TVP. „Kobieta in¿ynier – cze-
mu nie ?” – to kolejne informacje na ten
temat, zamieszczone w SN z 7 maja br.

* * *
Dobre wykszta³cenie w zasiêgu rêki –

informuje GW z 23 kwietnia 2009 r.
w wywiadzie z prorektorem ds. ogólnych
profesorem Feliksem Stachowiczem.
„Chc¹c uczyniæ proces edukacji dostêp-
niejszym, Politechnika Rzeszowska
prowadzi studia nie tylko w siedzibie
uczelni, ale równie¿ bli¿ej miejsca
zamieszkania studentów – w Zamiejsco-
wym Oœrodku Dydaktycznym w Stalo-
wej Woli, który w ubieg³ym roku
obchodzi³ 10-lecie swojego istnienia”.
Oœrodek w Stalowej Woli jest m.in.
rezultatem starania w³adz tego miasta
o jego utworzenie i przyk³adem dobrej
wspó³pracy uczelni z przemys³em. Tu
tak¿e przewiduje siê rozszerzenie oferty
o nowe kierunki kszta³cenia.

Nasi studen-

ci w czo³ówce –
informuj¹ N
z 10 marca

2009 r. "14. miejsce zajêli studenci Poli-
techniki Rzeszowskiej w rozegranych

w weekend zawodach Aero Design
w Stanach Zjednoczonych". O udziale
studentów WBMiL w tych zawodach GP
informowa³a na ³amach nr. 5/2009.

* * *
Wybior¹ miss i mistera – informuj¹ N

z 19 marca 2009 r. "W konkursie wystar-
tuje 10 studentek i 10 studentów Politech-
niki Rzeszowskiej. Udzia³ w wyborach to
nie tylko szansa na tytu³, ale tak¿e okazja
do rozpoczêcia wspó³pracy z agencj¹ mo-
deli i modelek. Do tematu powróci³y N
w informacji "Miss i Mister politechniki"
z 23 marca 2009 r. O konkursie pisaliœmy
w kwietniowym wydaniu GP.

* * *
Najlepsi dostan¹ pracê zaraz po stu-

diach – czytamy w N z 25 marca 2009 r.
"Studenci Politechniki Rzeszowskiej
bêd¹ mogli praktykowaæ w firmach far-
maceutycznych z regionu. Ka¿dego roku
kilkunastu najlepszych absolwentów wy-
dzia³u chemicznego bêdzie mia³o tak¿e
szansê na sta³¹ pracê" – czytamy. Do te-
matu powróci³y N w informacji pt. "Praca
zaraz po studiach".

* * *
Aulê przykryje dach w kszta³cie kro-

pli – informuj¹ N z 31 marca 2009 r. "Po-
litechnika Rzeszowska podpisuje dziœ
umowê z Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci o finansowaniu no-
woczesnego centrum uczelni. Budowa
kompleksu z charakterystycznym da-
chem w kszta³cie kropli rozpocznie siê
w tym roku" – czytamy. Do tematu po-
wróci³y N 1 kwietnia br. w artykule
"Umowa na centrum Politechniki podpi-
sana". O wydarzeniu informowa³y SN,
GW w artykule "Politechnika nam roœ-
nie" z 1 kwietnia br. i regionalna TVP.
O podpisaniu umowy i budowie nowej in-
westycji czytaliœmy w GP – nr 5/2009.

* * *
Studenci szykuj¹ juwenalia – infor-

muj¹ N z 8 kwietnia 2009 r. "Cztery rze-
szowskie uczelnie zorganizuj¹ juwenalia.
Ustalono ju¿ datê studenckiego œwiêta –
27-29 maja. ¯acy bêd¹ siê bawiæ za dar-
mo na miasteczku Politechniki Rze-
szowskiej". Do programu tegorocznych,
atrakcyjnych juwenaliów N powróci³y
17 kwietnia br. w artykule "IRA bêdzie
gwiazd¹ juwenaliów". Tak¿e GW
z 17 kwietnia br. poinformowa³a o rze-
szowskich juwenaliach w artykule "Te-
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,

goroczne juwenalia z nowymi po-
mys³ami". O juwenaliowych niespo-
dziankach czytamy te¿ w Poradniku Ma-
turzysty SN z 23 kwietnia – "Rzeszow-
skie juwenalia w koñcu maja".

* * *
Nie potrzeba rewolucji na uczelniach

– czytamy w N z 8 kwietnia 2009 r. "Ni-
skie nak³ady na naukê, s³aba infrastruktu-
ra, obni¿anie poziomu wykszta³cenia,
wyjazdowe uprawianie nauki – to niektó-
re bol¹czki polskiego szkolnictwa wy¿-
szego" – czytamy. Tym m.in. sprawom
i planowanej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego reformie po-
œwiêcono zorganizowane przez WSIiZ
seminarium "Jaka ma byæ reforma szkol-
nictwa wy¿szego". Goœciem WSIiZ by³a
minister Barbara Kudrycka, o czym in-
formowaliœmy w majowym wydaniu
GP. Wydarzenie odnotowa³y te¿ SN
z 8 kwietnia br. w artykule "Przyszli stu-
denci zap³ac¹ za naukê", Polskie Radio
Rzeszów, a tak¿e regionalna TVP.

* * *
Poœcigaj siê ze studentami – zapra-

szaj¹ N z 20 kwietnia 2009 r. "Przekonaj
siê, jakim kierowc¹ jesteœ naprawdê" –
czytamy w zapowiedzi II Studenckiego
Rajdu Samochodowego zorganizowa-
nego przez Samorz¹d Studentów PRz
i Automobilklub Rzeszowski w dniu
25 kwietnia. Informacjê zamieœci³a tak¿e
GW 27 kwietnia, pt. "Rajdowcy z in-
deksami". "Studencki rajd" to tytu³ arty-
ku³u z 27 kwietnia, w którym N informuj¹
o przebiegu rajdu i jego atrakcjach. Rela-
cjê z rajdu zamieszczamy na str. 19-20
GP.

* * *
Pracê maj¹ zaklepan¹ – informuj¹ SN

z 23 kwietnia 2009 r. "Wydzia³ Chemicz-
ny Politechniki Rzeszowskiej mo¿e
œmia³o powiedzieæ swoim studentom,
a tak¿e kandydatom na studia: "Chemia
Twoj¹ przysz³oœci¹". Wszystko dziêki
porozumieniu, jakie zosta³o zawarte
z przedsiêbiorstwami z bran¿y farmaceu-
tycznej". Ponadto na II roku studiów stu-
denci mog¹ rozpoczynaæ w tych przedsiê-
biorstwach praktyki studenckie i realizo-
waæ prace dyplomowe.

* * *
Karolina za sterami boeinga – czyta-

my w N z 30 kwietnia 2009 r. "Absol-
wentka Politechniki Rzeszowskiej jest

jedyn¹ kobiet¹ na stanowisku pierwszego
oficera linii Centralwings" – czytamy. Na
³amach N odkrywamy interesuj¹c¹ roz-
mowê z absolwentk¹ Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Karolin¹ Wojd¹ – pi-
lotem Boeinga 737. K. Wojda pochodzi
z Bia³egostoku, jest jedn¹ z nielicznych
kobiet zasiadaj¹cych za sterami samolo-
tów pasa¿erskich i niew¹tpliwie ambasa-
dorem Politechniki Rzeszowskiej na pod-
niebnych szlakach.

S t u d e n c i

Politechniki

zbudowali sy-

mulator lotów

– informuj¹ SN z 4 marca 2009 r.”Trzech
studentów Politechniki Rzeszowskiej,
w ramach pracy dyplomowej na zakoñ-
czenie studiów, zbudowa³o symulator lo-
tów. Wykorzystali do tego m.in. star¹ ka-
binê samolotu. Teraz na sprzêcie mog¹
æwiczyæ ich m³odsi koledzy” - czytamy.
Do budowy symulatora wykorzystana
zosta³a kabina zabytkowego ju¿ samolotu
M15 Belfegor, produkowanego dla
ZSRR przez WSK ”PZL-Mielec”. Sze-
rzej SN pisa³y o tym w wydaniu 13-15
marca w art. pt. „Odlotowi studenci”, No-
winy z 3 marca br. w art. „Zrobili symula-
tor lotów”, a tak¿e GW z 4 marca w art.
„Studenci sami zbudowali symulator
lotu”. O symulatorze pisaliœmy w nr.
4/2009 GP.

* * *
Dziewczyny, nie bójcie siê politechni-

ki – czytamy w Dodatku Maturzysty SN
z 26 marca 2009 r. „Maturzystkom, które
siê wahaj¹, czy wybraæ studia humanis-
tyczne, czy te¿ techniczne, zdecydowanie
polecamy te ostatnie. Dlaczego? Po stu-
diach technicznych ³atwiej znaleŸæ nie
tylko dobrze p³atn¹, ale i satysfakcjo-
nuj¹c¹ pracê”- czytamy. Do tematu po-
wrócono 23 kwietnia w Poradniku Ma-
turzysty w artykule pt. „Tylko dla dziew-
czyn” i 7 maja w artykule „Kobieta in¿y-
nier – czemu nie?”

* * *
In¿ynier nie musi byæ mê¿czyzn¹ –

zapewniaj¹ na ³amach N z 14 kwietnia
2009 r. studentki naszej uczelni. Na
³amach SN dziewczêta, g³ównie tego-
roczne maturzystki, zaproszone zosta³y
na dzieñ otwarty 23 kwietnia br. zorgani-

zowany dla dziewczyn – tak¿e do studio-
wania w Politechnice. Panie równie do-
brze sprawdzaj¹ siê w zawodzie in¿yniera
– przekonuj¹.

* * *
Podarujmy Marcinowi wzrok – czy-

tamy w SN z 15 kwietnia 2009 r. „Marcin
postanowi³ te¿ powróciæ na studia – Wy-
padek przerwa³ mi trzeci rok nauki na wy-
dziale budownictwa – mówi Marcin”. SN
wracaj¹ do tematu dotycz¹cego wypadku
studenta WBiIŒ Marcina Kaczmarzyka,
który – mimo braku rêki i wzroku – od
paŸdziernika br. zamierza kontynuowaæ
studia w PRz. W³adze Wydzia³u obieca³y
Marcinowi pomoc w tej mierze.

* * *
Pieni¹dze dla Politechniki Rzeszow-

skiej – informuj¹ SN z 17-19 kwietnia
2009 r. „A¿ 36 355 409,84 z³ otrzyma Po-
litechnika Rzeszowska na rozbudowê no-
woczesnego Laboratorium Badañ Mate-
ria³ów dla Przemys³u Lotniczego. Labo-
ratorium otwarto we wrzeœniu 2007 r.
Jego budowa i wyposa¿enie kosztowa³y
ju¿ prawie 30 mln z³”. Laboratorium uzy-
ska³o certyfikat Nadcap. Informacja na
wymieniony temat ukaza³a siê w majo-
wym wydaniu GP.

* * *
Zamiast wyk³adaæ – zaœpiewali – in-

formuj¹ SN z 22 kwietnia br. „Zamiast
wyk³adaæ, zaczêli œpiewaæ. Po polsku,
w³osku i hiszpañsku. Zespó³ prowadzi³
prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak, pro-
rektor ds. kszta³cenia PRz” – czytamy.
Wszystko to odby³o siê w ramach zorga-
nizowanego w dniach 21-22 kwietnia
2009 r. II Festiwalu Nauki, Techniki
i Sztuki. Ta nowa forma wyk³adu bardzo
spodoba³a siê s³uchaczom - wyk³ad nosi³
tytu³ „Oblicza globalizacji”. O tym szcze-
gólnym wydarzeniu informowa³y te¿ N
z 22 kwietnia br. w artykule pt. „Profesor
wyk³ada³ œpiewaj¹co” oraz GW w artyku-
le „Wyk³ad w formie operetki”. Informa-
cje o nowatorskiej formie przeprowadze-
nia wyk³adu przez profesora Leszka Wo-
Ÿniaka przekaza³a ogólnopolska i regio-
nalna TVP, jak równie¿ komercyjne sta-
cje telewizyjne w kraju.

* * *
Mali odkrywcy w Politechnice Rze-

szowskiej – czytamy w SN z 23 kwietnia
br. „W Politechnice Rzeszowskiej odby³
siê pilota¿owy wyk³ad dla przysz³ych stu-
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Tegoroczny sezon jest bardzo
udany dla pingpongistów KU
AZS naszej uczelni. W rozgryw-
kach ekstraklasy zajêli miejsce
w pierwszej czwórce sezonu za-
sadniczego, zapewniaj¹c sobie
tym samym medale dru¿yno-
wych mistrzostw Polski i kwalifi-
kuj¹c siê do fazy play-off, gdzie
gra siê o kolor tych medali.

W rozgrywanych w marcu Indy-
widualnych Mistrzostwach Polski
w Ostródzie nasi zawodnicy zdobyli
cztery medale. W najbardziej presti¿o-
wej konkurencji - grze indywidualnej -
br¹zowy medal sprzed roku obroni³ ka-
pitan zespo³u Tomasz Lewandowski.
Srebrny medal w grze mieszanej - w pa-
rze z Antonin¹ Szymañsk¹ (SKTS
Sochaczew), wywalczy³ Alan Woœ,
a br¹zowy w tej samej konkurencji,
graj¹c z Katarzyn¹ Grzybowsk¹
(MKSTS Sochaczew), zdoby³ Piotr
Chmiel. Kolejny br¹zowy medal do ko-
lekcji Politechniki Rzeszowskiej
do³o¿y³ Tomek Lewandowski w grze
podwójnej ze swoim wieloletnim part-
nerem Krzysztofem Kaczmarkiem
(Opoka Trzebinia), z którym wczeœniej
zdobywa³ ju¿ wicemistrzostwo Polski
i br¹zowe medale IMP.

W kwietniu br. w meczu reprezenta-
cji Polski w Lidze Narodów, w poje-
dynku z W³ochami wyst¹pi³ Pawe³
Chmiel, walnie przyczyniaj¹c siê do
sukcesu 3:0 naszej reprezentacji, poko-
nuj¹c w ostatniej partii spotkania 3:0
(7,7,5) Marco Rech Doldosso. W decy-
duj¹cej rozgrywce o medale DMP nasi
ch³opcy zmierzyli siê z zespo³em aktu-
alnego mistrza kraju Bogori¹ Grodzisk
Mazowiecki (dru¿yn¹, która by³a rewe-

lacj¹ tegorocznej edycji elitarnej Ligi
Mistrzów, wygrywaj¹c rozgrywki gru-
powe i odpadaj¹c dopiero w grze
o medale z mistrzem najsilniejszej ligi
w Europie - Bundesligi niemieckiej).

Pierwszy mecz w Rzeszowie, zgod-
nie z planem, przyniós³ wynik 3:1 dla
mistrzów. Ale ju¿ w tym meczu nasi za-
wodnicy dali próbkê swoich du¿ych
mo¿liwoœci (m.in. T. Lewandowski
zwyciê¿y³ 2:0 z aktualnym indywidual-
nym mistrzem Polski A. Danielem).
W rewan¿u w Grodzisku Mazowiec-
kim, który w dwugodzinnej relacji tele-
wizyjnej w TVP INFO i regionalnej
trójce mia³a okazjê ogl¹daæ ca³a Polska
i kibice z Podkarpacia (sensacja!), aka-
demicy z Rzeszowa ograli na oczach
ca³ej sportowej Polski miêdzynaro-
dow¹ plejadê gwiazd (2 Chiñczyków
i Daniel) 3:2. W tym meczu punkty dla
naszej dru¿yny zdobyli: Tomek Lewan-
dowski - wygrywaj¹c 2:0 (5,6) z Xu
Wenliangiem, Pawe³ Chmiel - wygry-
waj¹c 2:0 (8,7) z Arturem Danielem
i jego brat bliŸniak Piotr - pokonuj¹c 2:1
(8,-6,7) w decyduj¹cej partii, przy sta-
nie meczu 2:2, Xu Wenlianga.

Wielka konsternacja w ekipie mi-
strza Polski... i przed decyduj¹cym
trzecim meczem (play-off gra siê do
dwóch zwyciêstw), œci¹gaj¹ z Czech
Martina Olejnika. Wycofany ze sk³adu
zostaje mistrz kraju A. Daniel, który
w czterech meczach z nasz¹ dru¿yn¹
nie zdoby³ punktu, przegrywaj¹c dwa
razy w lidze z P. Chmielem oraz w play-
-offach z Lewandowskim i Chmielem.
Zespó³ mistrzów Polski wystêpuje wiêc
bez Polaków, gra dwóch Chiñczyków
i Czech! Olejnik spe³nia swe zadanie,
przyczynia siê do zwyciêstwa faworyta
3:1. Jedyny punkt dla AZS PRz zdoby-

wa Piotr Chmiel, gromi¹c Xu Wenlinga
2:0 (4,3) i dru¿yna Politechniki odbiera
z r¹k prezesa PZTS Andrzeja Kawy
br¹zowe medale za sezon 2008/2009.
W meczach z Bogori¹ trzy kapitalne
mecze z 47. na liœcie œwiatowej Wang
Zeng Yi rozegra³ Tomek Lewandow-
ski, ulegaj¹c mu dwukrotnie po 1:2
(-8,10,-8), (-10,11,-8) i raz 0:2 (-9,-9).

Sukcesy naszej dru¿yny zosta³y do-
cenione przez w³adze polskiego tenisa
sto³owego i ZG AZS. W sk³adzie na let-
ni¹ Uniwersjadê (Belgrad, 1-12 lipca)
znalaz³a siê w komplecie czwórka za-
wodników naszego klubu, a trenerem
reprezentacji Polski wyznaczono po raz
kolejny Tadeusza Czu³no - wieloletnie-
go opiekuna KU AZS PRz. W ten spo-
sób sezon 2008/2009 zosta³ dla naszego
teamu wyd³u¿ony.

Po sukcesach krajowych przychodzi
czas na pokazanie siê na arenie miêdzy-
narodowej. Od 27 do 31 maja czwórka
naszych reprezentantów wyst¹pi w Pro
Tourze w Miñsku na Bia³orusi, kon-
frontuj¹c swoje si³y ze œwiatow¹
czo³ówk¹ w tej dyscyplinie sportu.
W pierwszej po³owie czerwca czeka ich
pó³fina³ i fina³ Pucharu Polski, w dru-
giej po³owie czerwca - zgrupowanie ka-
dry przed wyjazdem na Uniwersjadê,
27 czerwca - zaprzysiê¿enie reprezen-
tantów (wszystkich dyscyplin) w War-
szawie, 29 czerwca - wylot do Bel-
gradu. Po powrocie, za tydzieñ - kon-
kretnie 21 lipca br. - wracaj¹ do Serbii,
aby jako obecny akademicki mistrz
Polski wzi¹æ udzia³ w Akademickich
Mistrzostwach Europy (Nisz, 22-26
lipca 2009 r.) i staraæ siê tam o organi-
zacjê takiej imprezy w obiektach Poli-
techniki Rzeszowskiej w 2011 r.

Tadeusz Czu³no

Sukcesy naszych tenisistów sto³owych

dentów Politechniki Dzieciêcej, pt. „Dla-
czego samochód jedzie?”. Wyk³ady i po-
kazy dla dzieci w dniu 22 kwietnia br.
odby³y siê w ramach II Rzeszowskiego
Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Uru-
chomienie Politechniki Dzieciêcej w paŸ-

dzierniku 2009 r. ma na celu zaintereso-
wanie dzieci szkolnych przedmiotami
technicznymi od najm³odszych lat – na
ten temat ukaza³ siê tak¿e w Nowinach
z 23 kwietnia wywiad z koordynatorem
projektu £. Szub¹, pt. „Siedmiolatki wy-

startuj¹ po indeksy”. Wydarzenie odnoto-
wa³a równie¿ GW w artykule pt. „A cze-
mu ten samochód jedzie?”. ZapowiedŸ
wyk³adu pt. „Politechnika dla dzieci”
N zamieœci³y  8 kwietnia 2009 r.

Opracowanie
Marta Olejnik
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Rzeszów - 16 maja 2009 r.

Fina³ I edycji Podkarpackiego Konkursu ChemicznegoFina³ I edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego
(vide str. 3.)

 Wiceprezydent miasta Rzeszowa wœród uczestników spotkania.  Najlepszy zawodnik konkursu odbiera nagrodê g³ówn¹.

Nauczycielka p. K. Sitek-Guzik odbiera 
nagrodê g³ówn¹ dla I LO w Kroœnie. Od prezes Marma Polskie Folie p. M. Pó³torak s³ów kilka....

 Pami¹tkowe zdjêcie finalistów konkursu. Finaliœci po otrzymaniu nagród.

Nauczyciele w gronie swoich podopiecznych.  Spotkanie po zakoñczeniu czêœci oficjalnej.
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“Z³ota pla¿a”

Gratulacje dla zwyciêzców.

Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim, rozegranych  8-10 
maja br. w Przesiece, nasze kolarki potwierdzi³y swój prymat - podobnie jak w roku 

ubieg³ym zdoby³y z³oty 
medal dru¿ynowo. Magda 
Balana po raz kolejny by³a 
poza zasiêgiem rywalek 
i wygra³a bezapelacyjnie, 
zdobywaj¹c z³oty medal 
indywidua ln ie .  Nasze  
dz i ewczê t a  wys t ¹p i ³y  
w sk³adzie: Magdalena Ba- 
lana - II DUMZ, Daria 
Wójcik - V CD, Justyna 
Turek - V ZD.
    Kolarze znaleŸli siê w tym 
roku na 12. miejscu. Indy-
widualnie najlepiej zapre-
zentowa³ siê Marcin Piecuch 
(III BD), plasuj¹c siê na 12. 
miejscu wœród prawie dwu- 
stu startuj¹cych zawodni-
ków.

Kolarki w blasku z³ota

Od lewej: T. Biesiadecki, D. Wójcik, opiekun F. Gorczyca,
M. Balana, J. Turek, S. Borowiec, N. Adamiec, M. Piecuch.

Tomasz Lewandowski.

Fot. £. Grzesik

W rozegranych 23 maja br. w obiek- 
tach sportowych PRz Akademickich 
Mistrzostwach Podkarpacia w tenisie 
sto³owym nasi reprezentanci „spacer- 
kiem” pokonali lokalnych konkurentów 
i zdobyli z³oty medal. Zespó³ wyst¹pi³ 
w sk³adzie: Tomasz Lewandowski, Alan 
Woœ, Mateusz Szymañski i Konrad 
Zaremba.

Nasze dziewczêta, wystêpuj¹ce 
w sk³adzie: Kinga Wyszyñska, Marta 
Wo³oszyn, Kamila Startek, zdoby³y 
br¹zowy medal.

Tenisiœci mistrzami Podkrapacia

To nie ¿art. Nasze sympatyczne siatkarki Ania Janas (IV CD) i Gosia Wac³awczyk
(IV ZD) zdoby³y z³oty medal w Mistrzostwach Podkarpacia w siatkówce pla¿owej. 
Mistrzostwa rozegrane zosta³y 18 maja br. w Kielnarowej (WSIiZ). W klasyfikacji 
dru¿ynowej dziewczêta zajê³y II miejsce, a ch³opcy III. W zawodach poszczególne 
uczelnie reprezentowa³o po kilka dwójek.

Nasz z³oty duet na rozegranym 22-23 maja br. w Lublinie Turnieju Strefowym 
wywalczy³ sobie awans do Fina³u Akademickich Mistrzostw Polski, które rozegrane 
zosta³y w Gdañsku w dniach 30-31 maja br.

Piotr Argasiñski
Student III LD (WBMiL)

mgr Tadeusz Czu³no
Klub Uczelniany AZS

Ewelina Dominiewska
Studentka III ZDL (WZiM)

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u

Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Klub Uczelniany AZS

Jakub Ko³odziejczyk
Student IV ED (WEiI)

mgr in¿. S³awomir Krok
Absolwent FD (WEiI)

mgr Marta Olejnik
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 Redaktor Naczelny GP

dr Janusz Pusz
Zak³ad Chemii Nieorganicznej

i Analitycznej WCh

Amadeusz Rêkosiewicz
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Damian Szczur 
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Przemys³aw Szot
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Marek Tomczyk
Student IV ZD (WZiM)

mgr in¿. Marcin Zych
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Pieœni i Tañca “Po³oniny”
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