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Fot. M. Misiakiewicz
Nagroda StatSoft zostaje na WBiIŒ.

Dr in¿. J. Kaleta 
wyró¿niona przez SGGW.

Medal Primus Inter Pares dla naszych absolwentów.
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi odznaczony

zosta³ prof. L.WoŸniak.

Stypendium MNiSzW Ewie Hajduk wrêczy³ JM Rektor. 

Wrêczenie zespo³owej nagrody
dla dr. hab. in¿. J. Kalembkiewicza, prof. PRz i dr in¿. E. Soèo.

Gaude Mater dla
nowo wypromowanych.Uroczyœcie promowany dr hab. in¿. J. Wiktor.
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Grudzieñ 2006 r. zapisa³ siê w na-
szej uczelni kilkoma wa¿nymi wyda-
rzeniami, do których nale¿a³o m.in.
nadzwyczajne uroczyste posiedzenie
Senatu w dniu 21 grudnia 2006 r. pod
przewodnictwem JM Rektora prof. An-
drzeja Sobkowiaka. W czasie tego po-
siedzenia odby³y siê: uroczysta pro-
mocja habilitacyjna i doktorska, wrê-
czenie nauczycielom akademickim na-
gród rektora za 2005 r., wrêczenie
odznaczeñ pañstwowych i medali “Za-
s³u¿onym dla Politechniki Rzeszow-
skiej”, wrêczenie stypendiów Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za
osi¹gniêcia w nauce na rok akademicki
2006/2007, wrêczenie nagród i medali
“Primus Inter Pares” dla najlepszych
absolwentów Politechniki Rzeszow-
skiej w roku 2006, wrêczenie nagrody
rektora SGGW oraz nagród przyzna-
nych przez firmê StatSoft Polska. Po-
siedzenie Senatu zaszczyci³a swoj¹
obecnoœci¹ pani Ewa Draus - wojewoda
podkarpacki.

W roku akademickim 2005/2006
w Politechnice Rzeszowskiej nadano
stopieñ naukowy doktora habilitowane-
go dwu osobom oraz stopnie naukowe
doktora dwudziestu dwu osobom.
W pierwszej kolejnoœci, i po raz trzeci
w historii uczelni, wrêczone zosta³y dy-
plomy doktora habilitowanego.

Do uroczystej promocji habilitacyj-
nej przyst¹pili:
� dr hab. in¿. Jerzy WIKTOR z Kate-

dry Technik Wytwarzania i Auto-
matyzacji na WBMiL Politechniki
Rzeszowskiej, który otrzyma³ dy-
plom nr 4,

� dr hab. in¿. Cezary SZCZEPAÑSKI
z Instytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych w Warszawie, który
otrzyma³ dyplom nr 5.
Stopieñ naukowy doktora habilito-

wanego z zakresu dyscypliny budowa
i eksploatacja maszyn nada³a Rada Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

PRz posiadaj¹ca uprawnienie do na-
dawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk technicznych.

Wzorem lat poprzednich odby³a siê
uroczysta promocja doktorska i wrê-
czenie nauczycielom akademickim na-
gród rektora za 2005 r. (lista nagród
zostanie opublikowana w marcowym
wydaniu GP).

Do uroczystej promocji doktorskiej
przyst¹pili:
� z Wydzia³u Budownictwa i In¿y-

nierii Œrodowiska: dr in¿. Jolanta
DŸwierzyñska, której Rada Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska nada³a stopieñ nauko-
wy doktora nauk technicznych z za-
kresu dyscypliny naukowej budow-
nictwo,

� z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa: dr in¿. Halina Bober i dr
in¿. Henryk Majcherczyk, którym
Rada Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa nada³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych z zakre-
su dyscypliny naukowej mechanika,
oraz dr Wojciech Bieniasz, dr in¿.
Andrzej Burghardt, dr in¿. S³awo-
mir Górka, dr in¿. Norbert Grzesik,
dr in¿. Ewa Janowska, dr in¿. Artur
Jaworski, dr in¿. Zenon Krzy¿ak,
dr in¿. Przemys³aw Mazurek, dr in¿.
S³awomir Miechowicz, dr in¿. Gra-
¿yna Mrówka-Nowotnik, dr in¿.
Mieczys³aw P³ocica, dr in¿. Pawe³
Rzucid³o i dr in¿. Tomasz Trzepie-

ciñski, którym Rada Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa nada³a
stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny
naukowej budowa i eksploatacja
maszyn,

� z Wydzia³u Chemicznego: dr in¿.
Urszula Szeluga i dr in¿. Roman
Warcho³, którym Rada Wydzia³u
Chemicznego nada³a stopieñ dokto-
ra nauk chemicznych z zakresu dys-
cypliny naukowej technologia che-
miczna,

� z Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki: dr in¿. Grzegorz B³¹d, dr
in¿. Antoni Szczepañski, dr in¿.
Anna Szlachta, dr in¿. Mariusz Wê-
glarski, którym Rada Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki nada³a
stopieñ naukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny na-
ukowej elektrotechnika.
Uroczystoœæ uœwietniona zosta³a

hymnem “Gaude Mater Polonia” w wy-
konaniu Zespo³u Pieœni i Tañca PRz
“Po³oniny”.

Nastêpnie wojewoda pani Ewa
Draus w towarzystwie JM Rektora
wrêczy³a odznaczenia pañstwowe. Po-
stanowieniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskie-
go odznaczeni zostali: Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi - prof. dr hab. in¿. Leszek
WoŸniak, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi -
dr hab. in¿. Marek Gotfryd, prof. PRz
i dr Adam Lecko, Br¹zowym Krzy¿em

Uroczyste posiedzenie Senatu PRz

Bie¿¹cy numer GP ma nieco odmienny charakter, jako ¿e w znacznym stopniu
poœwiêcono go prezentacji oferty edukacyjnej naszej uczelni w roku akademi-
ckim 2007/2008 i kierowany jest m.in. do kandydatów na studia w Politechnice
Rzeszowskiej. Pozwala to ¿ywiæ nadziejê, ¿e przedstawione w “Gazecie Politech-
niki” na s. 26-46 informacje pomog¹ naszym przysz³ym studentom w wyborze
w³aœciwego kierunku studiów.

Od Redakcji:

PROMOCJE, ODZNACZENIA, MEDALEPROMOCJE, ODZNACZENIA, MEDALE
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Zas³ugi - dr hab. in¿. Witold Bukowski,
prof. PRz, mgr in¿. Ewa Furman, dr in¿.
Ryszard Leniowski, dr in¿. Joanna Mar-
nik, dr in¿. Krzysztof Trojnar i dr in¿.
Tadeusz Wa³ach.

Stypendia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego za wyró¿niaj¹ce siê
osi¹gniêcia w nauce na rok akademicki
2006/2007 z r¹k JM Rektora otrzyma³y:
� Agnieszka Nowak - studentka IV

roku Wydzia³u Chemicznego na
kierunku technologia chemiczna,
która w okresie zaliczonych trzech
lat studiów uzyska³a œredni¹ ocen
4,97. W ubieg³ym roku tak¿e pobie-
ra³a stypendium Ministra, jej œrednia
ocen wynosi³a zaœ 4,98. Stypendium
Ministra otrzyma³a po raz trzeci,

� Ewa Krystyna Hajduk - studentka V
roku Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa na kierunku zarz¹dzanie
i in¿ynieria produkcji. Stypendium
Ministra otrzyma³a po raz drugi.
W okresie zaliczonych czterech lat
studiów uzyska³a œredni¹ ocen 4,61,
w ubieg³ym roku zaœ otrzyma³a sty-
pendium Ministra za œredni¹ 4,87.
Medalem “Zas³u¿onym dla Poli-

techniki Rzeszowskiej” wyró¿nieni zo-
stali: prof. Krzysztof Kluszczyñski
z Politechniki Œl¹skiej oraz pani Kry-
styna Drza³ z Oœrodka Kszta³cenia Lot-
niczego PRz.

Podobnie jak w latach ubieg³ych,
najlepsi absolwenci poszczególnych

wydzia³ów PRz zostali laureatami pie-
niê¿nych nagród Fundacji Rozwoju
Politechniki Rzeszowskiej i ustanowio-
nego przez ni¹ Medalu PRIMUS
INTER PARES. Medal ten - zgodnie
z regulaminem - Kapitu³a Medalu nada-
je za wybitne wyniki w nauce oraz za
dzia³alnoœæ na innych p³aszczyznach
¿ycia akademickiego (np. w studenc-
kim ruchu naukowym, w dzia³alnoœci
organizacyjnej, sportowej, kulturalnej),
maj¹cych istotny wp³yw na wizerunek
Politechniki Rzeszowskiej. Tegorocz-
nymi laureatami zostali: mgr in¿. Adam

Mas³oñ z Wydzia³u Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska, mgr in¿. Micha³
Wróbel z Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa, mgr in¿. Magdalena Krupa
z Wydzia³u Chemicznego, mgr in¿.
W³adys³aw Partyka z Wydzia³u Elek-
trotechniki i Informatyki oraz mgr
Anna Marcinek z Wydzia³u Zarz¹dza-
nia i Marketingu. Medale i nagrody
wyró¿nionym absolwentom wrêczy³
cz³onek Zarz¹du Fundacji Rozwoju
Politechniki Rzeszowskiej, równie¿ ab-
solwent PRz, a dziœ prezes firmy bu-
dowlanej “VIP”, mgr in¿. Kazimierz
Kopeæ w towarzystwie JM Rektora.

W czasie tej uroczystoœci wyró¿nio-
na zosta³a dr in¿. Jadwiga Kaleta
z Zak³adu Oczyszczania i Ochrony
Wód na WBiIŒ, która z r¹k JM Rektora
odebra³a dyplom uznania przyznany
przez rektora Szko³y G³ównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie za
osi¹gniêcia z zakresu dydaktyki,
w szczególnoœci za wspó³autorstwo
monografii “Woda - uzdatnianie i odno-
wa” opublikowanej przez SGGW.

Obecny na uroczystoœci przedstawi-
ciel firmy StatSoft Polska dr Janusz
W¹troba wrêczy³ nagrody przyznane
przez tê firmê za najlepsz¹ pracê
doktorsk¹ przygotowan¹ z zastosowa-
niem narzêdzi statystyki i analizy
danych zawartych w programach z ro-
dziny STATISTICA.

Odznaczenia pañstwowe wrêczy³a Ewa Draus, wojewoda podkarpacki (z lewej).
Fot. M. Misiakiewicz

Spotkanie op³atkowe z udzia³em Pani wojewody.
Fot. M. Misiakiewicz
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Nagrodê otrzymali: dr in¿. Janusz
Konkol z Zak³adu In¿ynierii Mate-
ria³owej i Technologii Budownictwa na
WBiIŒ, promotor w przewodzie dok-
torskim dr hab. in¿. Grzegorz Prokop-
ski, prof. PRz oraz dziekan Wydzia-
³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska prof. dr hab. in¿. Leonard Zie-
miañski.

Posiedzenie Senatu zbieg³o siê
z okresem Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
tote¿ po oficjalnej czêœci uroczystoœci
JM Rektor przekaza³ wszystkim obe-
cnym ¿yczenia wszelkiego dobra
w nadchodz¹cym Nowym Roku, a na-
stêpnie zaprosi³ do ³amania siê op³at-
kiem i do sto³u zastawionego œwi¹-
tecznym poczêstunkiem. Tu ju¿ w at-

mosferze kolêd œpiewanych przez
“Po³oniny” odby³o siê op³atkowe spot-
kanie Senatu z uczestnicz¹cymi w po-
siedzeniu osobami. Spotkania te po-
zostaj¹ w pamiêci uczestników na
d³ugo po tym, gdy ze œwi¹tecznego
sto³u znikn¹ pierogi przyrz¹dzone
przez panie z naszej sto³ówki.

Marta Olejnik

W dniu 7 listopada 2006 r. z wizyt¹
w naszej uczelni przebywa³ Marsza³ek
Sejmu RP pan Marek Jurek. Spotkanie,
którego gospodarzem by³ prorektor ds.
ogólnych prof. Tadeusz Markowski,
odby³o siê w Zespole Sal Wyk³ado-
wych (bud. S) z udzia³em parlamenta-
rzystów z Podkarpacia, studentów
i pracowników PRz oraz mieszkañców
regionu. Marsza³kowi towarzyszyli
m.in.: wojewoda podkarpacki pani Ewa
Draus wraz z wicewojewod¹ Robertem
Godkiem, pos³owie na Sejm RP - An-
drzej Szlachta, Stanis³aw O¿óg, An-
drzej Æwierz i Anna Paku³a-Sa-
charczuk, wicemarsza³ek wojewódz-
twa podkarpackiego Jan Burek, prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Waldemar
Szumny.

Dziêkuj¹c za zaproszenie i mo¿li-
woœæ spotkania ze studentami, Mar-
sza³ek Sejmu przedstawi³ zamierzenia
w³adz pañstwowych w odniesieniu do
projektu IV Rzeczypospolitej, na-
wi¹zuj¹c m.in. do przyk³adu przejœcia
we Francji od IV do V republiki.
W przekonaniu w³adz publicznych RP,
wprowadzone w 1989 r. z chwil¹ trans-
formacji ustrojowej zmiany s¹ dalece
niewystarczaj¹ce. III RP nie przewi-
dzia³a pewnych problemów, z którymi
musi siê zmierzyæ wraz z budow¹ pañ-
stwa opartego na demokracji rynku.
Nale¿¹ do nich m.in.: przestêpczoœæ,
kryzys demograficzny, dystans spo-
³eczny do krajów zachodnich, ró¿nice
cen i zarobków.

Do najwa¿niejszych i najbardziej
widocznych zadañ, nale¿y zaliczyæ
przywrócenie ludziom bezpieczeñstwa

i godnoœci praw. W ostatnich latach
z bezpieczeñstwem by³o coraz gorzej
i to na ró¿nych poziomach, od zama-
chów wprost na funkcjonariuszy pañ-
stwa (takim by³ zamach na komendanta
g³ównego policji), poprzez rosn¹c¹
przestêpczoœæ, wandalizm, przemoc
rówieœnicz¹, a¿ do liberalizacji prawa
karnego. Polska jest w sytuacji spadku
demograficznego, a w tym kontekœcie
ogromnie wa¿ne s¹ równie¿ prawa ro-
dziny. Jeszcze niedawno nie odstawali-
œmy od krajów tak demograficznie
¿ywych, jak Irlandia. Za³amanie
nast¹pi³o w stosunkowo krótkim czasie,
coraz mniej jest ma³¿eñstw i coraz
mniej rodzi siê dzieci, ¿yjemy bowiem
w kulturze, która nie uwa¿a rodziny za
szczególnie godny popularyzowania

sposób ¿ycia. Pañstwo, jak dot¹d, nie
wychodzi³o naprzeciw polskiej rodzi-
nie. Bardzo wysokie podatki poœrednie,
brak mieszkañ i rekompensaty w poli-
tyce spo³ecznej oraz wiele innych za-
niedbanych obszarów ¿ycia spo³ecz-
nego spowodowa³y, ¿e m³odzi ludzie
nie mog¹ siê usamodzielniæ lub z tru-
dem funkcjonuj¹ jako rodzina. Wy-
d³u¿enie urlopów macierzyñskich,
zmniejszenie podatków dla rodzin
w podatku PIT zale¿nie od liczby wy-
chowywanych dzieci, zasi³ek porodo-
wy jako zobowi¹zanie pañstwa, rodzina
wspó³pracuj¹ca ze szko³¹ i odwrotnie,
przywrócenie uczciwoœci w ¿yciu pub-
licznym, walka z korupcj¹ - to m.in. za-
dania dla w³adz RP.

Marsza³ek Sejmu w Politechnice

Marsza³ek Sejmu RP Marek Jurek.
Fot. M. Misiakiewicz

Nasi Goœcie
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Do kolejnych filarów IV RP nale¿y
zaliczyæ politykê interesu narodowego,
w ramach której Polska proponuje ucz-
ciw¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹.
Pañstwo zdolne chroniæ ludzi to w³aœ-
nie wizja IV RP i odpowiedŸ na takie

kryzysy, jak korupcja, wzrost prze-
stêpczoœci, kryzys demograficzny, lek-
cewa¿enie g³osu w ¿yciu miêdzynaro-
dowym. Jako cz³onek Unii Europej-
skiej Polska walczy o uczciwe zasady
importu ¿ywnoœci, o sprawy gazoci¹gu

ba³tyckiego i otwarcie rynków pracy,
o konstytucjê europejsk¹, niczego nie
proponuj¹c kosztem innych krajów.
“Istot¹ ¿ycia publicznego s¹ wielkie
projekty i przekonania, jest rozwi¹zy-
wanie problemów spo³ecznych, s¹ re-
akcje na problemy spo³eczne. Dzisiaj
przedmiotem polityki w Polsce jest pro-
jekt IV Rzeczypospolitej. Ten projekt
nie narzuci³ siê sam¹ si³¹ argumentów.
On mo¿e byæ przyjêty przez spo³eczeñ-
stwo w kolejnych demokratycznych
wyborach - albo nawet przez partie,
które siê z nim nie zgadzaj¹ - przez
przyjêcie wiêkszej czy mniejszej czêœci
jego argumentów, ale musi byæ przyjêty
w procesie politycznym, a wiêc ze
spo³eczeñstwem i poprzez spo³eczeñ-
stwo. Natomiast, ¿eby zaj¹æ stanowi-
sko wobec tego projektu, trzeba go
znaæ i dlatego dziêkujê Pañstwu
za uwagê” - tymi s³owami Marsza³ek
Sejmu RP Marek Jurek zakoñczy³
wyk³ad wyg³oszony w Politechnice
Rzeszowskiej.

(Tekst nieautoryzowany, na podstawie nagrania ma-
gnetofonowego.)

Marta Olejnik

Po wyk³adzie odby³a siê dyskusja. Pytanie zadaje prof. J. Adamczyk.
Fot. M. Misiakiewicz

W sobotê 28 paŸdziernika 2006 r.
rozpoczê³y siê dwusemestralne studia
podyplomowe “Zapewnienie jakoœci
w produkcji lotniczej”, prowadzone po
raz pierwszy przez Katedrê Technolo-
gii Maszyn i Organizacji Produkcji.
Rozpoczêcie studiów odby³o siê w jed-
nej z sal Katedry, w sali L-44. Podsta-
wowym celem studiów jest zapoznanie
uczestników z zasadami zarz¹dzania ja-
koœci¹ wg norm serii ISO 9000 i ISO
10000 oraz norm i przepisów lotni-
czych EN/AS 9100, PART 21, PART
145. Poza tym uczestnicy studium bêd¹
mogli poznaæ wp³yw ró¿nych czynni-
ków technicznych (konstrukcji, techno-
logi i wytwarzania i monta¿u,

metrologii, eksploatacji i zarz¹dzania)
na cechy wytwarzania wyrobów i ich
oddzia³ywañ na konstytuowanie pozio-
mu jakoœci tych wyrobów.

Osoby uczestnicz¹ce w studium re-
prezentuj¹ przede wszystkim przemys³
lotniczy województwa podkarpackie-
go, ale równie¿ lubelskiego. Wœród
s³uchaczy znajduj¹ siê osoby zajmuj¹ce
stanowiska m.in. pe³nomocnika ds. ja-
koœci, kontrolera produkcji, kierownika
dzia³u jakoœci, konstruktora i in.

Wiêkszoœæ ze s³uchaczy pracuje
w systemach zarz¹dzania jakoœci¹
w przedsiêbiorstwach posiadaj¹cych
certyfikaty jakoœci. Z ich wypowiedzi
wynika, ¿e jednym z g³ównych celów

uczestnictwa w studium jest poszerze-
nie wiedzy nt. zarz¹dzania jakoœci¹
zgodnie z normami ISO 9001:2000,
EN/AS 9100 oraz wymagañ przepisów
lotniczych.

Dodatkow¹ zachêt¹ do rozpoczêcia
studiów podyplomowych z zakresu
zarz¹dzania jakoœci¹ by³ dla studentów
fakt posiadania przez Katedrê Techno-
logii Maszyn i Organizacji Produkcji
certyfikowanego systemu zarz¹dzania
jakoœci¹ zgodnego z norm¹ PN-EN ISO
9001:2001, dziêki czemu przekazywa-
na wiedza o systemach jakoœci bêdzie
wynika³a nie tylko z teorii, ale rów-
nie¿ z kilkuletniej praktyki wdra¿ania

Studia podyplomowe prowadzone przez
Katedrê Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji WBMiL PRz

Studia podyplomowe prowadzone przez
Katedrê Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji WBMiL PRz

ZAPEWNIENIE JAKOŒCI
W PRODUKCJI LOTNICZEJ

ZAPEWNIENIE JAKOŒCI
W PRODUKCJI LOTNICZEJ



Nr 1-2(157-158)–STYCZEÑ-LUTY 2007 7

i utrzymywania systemu zarz¹dzania
jakoœci¹.

Na pierwszym spotkaniu wszyscy
studenci otrzymali materia³y pomocni-
cze do zajêæ. Komplet materia³ów za-
wiera³ nastêpuj¹ce skrypty:
� Jerzy £unarski: Systemy jakoœci,

normalizacji i akredytacji w zarz¹-
dzaniu organizacjami. Oficyna Wy-
dawnicza Politechniki Rzeszow-
skiej, Rzeszów 2006,

� Andrzej Pacana, Dorota Stadnicka:
Wdra¿anie i auditowanie systemów
zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnych
z norm¹ ISO 9001:2000. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszow-
skiej, Rzeszów 2006,

� Jaros³aw Sêp, Ryszard Per³owski,
Andrzej Pacana: Techniki wspoma-
gania zarz¹dzania jakoœci¹. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszow-
skiej, Rzeszów 2006.
Dodatkowo przed rozpoczêciem

drugiego semestru s³uchacze otrzymaj¹
skrypt Zapewnienie jakoœci w produkcji
lotniczej pod red. J. £unarskiego. Zo-
stanie on wydany w lutym 2007 r. i mo-
¿e stanowiæ równie¿ pomoc dla
studentów studiuj¹cych na specjalno-
œciach lotniczych na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa.

Programy przedmiotów dostosowa-
ne s¹ do zagadnieñ wystêpuj¹cych

w przemyœle lotniczym. Uczestnicy
studium po pierwszym semestrze bêd¹
mieli mo¿liwoœæ przyst¹pienia do egza-
minu o certyfikat PCBC Asystent jako-
œci i auditor wewnêtrzny systemu
jakoœci zgodnego z ISO 9001, a po dru-
gim semestrze do egzaminu na certyfi-
kat TÜV NORD Auditor wewnêtrzny
systemów EN/AS 9100, PART 21, PART
145, PART M.

Zarz¹dzanie jakoœci¹ w produkcji
lotniczej jest trudnym problemem wy-
magaj¹cym kompleksowego spe³nienia
wymagañ przepisów technicznych oraz

standardowych. W zwi¹zku z tym w od-
niesieniu do pracowników przemys³u
lotniczego wymagane s¹ wysokie kwa-
lifikacje, w tym równie¿ kwalifikacje
personelu zatrudnionego w s³u¿bach
zapewnienia jakoœci. Doskonale
wiedz¹ o tym przedsiêbiorstwa “Doliny
Lotniczej”, których pracownicy rozpo-
czêli naukê na studiach podyplomo-
wych w KTMiOP. Jakoœæ wyrobów
przemys³u lotniczego wynika zarówno
z wymagañ klientów, jak i z licznych
przepisów lotniczych, których znajo-
moœæ jest niezbêdna do w³aœciwego
zarz¹dzania jakoœci¹, a jednoczeœnie do
zapewnienia bezpieczeñstwa wyrobów
lotniczych. Dotyczy to zarówno organi-
zacji projektuj¹cych, produkuj¹cych,
jak i eksploatuj¹cych wyroby lotnicze
oraz wszystkich ich dostawców i pod-
dostawców. Przedsiêbiorstwa bran¿y
lotniczej wdra¿aj¹ systemy zarz¹dzania
jakoœci¹, które wspieraj¹ ich dzia³ania
na rzecz jakoœci. Musz¹ oni tak¿e ci¹gle
wykazywaæ skutecznoœæ funkcjonowa-
nia tych systemów, czy to przed audito-
rami jednostek certyfikuj¹cych, czy te¿
auditorami swoich klientów. Musz¹
tak¿e ci¹gle wdra¿aæ dzia³ania dosko-
nal¹ce, d¹¿¹c do zapobiegania niezgod-
noœciom, i to nie tylko ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo, ale równie¿ na du¿e
koszty produkcji lotniczej.

Uczestnictwo w organizowanych
studiach podyplomowych pomo¿e
uczestnikom zrozumieæ wp³yw ró¿-
nych czynników technicznych (kon-

Studia bêd¹ trwa³y dwa semestry i obejm¹ w sumie 240 godzin
w systemie 12 sesji zjazdowych.

Studia bêd¹ przebiega³y wed³ug nastêpuj¹cego planu:

Semestr pierwszy:

� Zarz¹dzanie jakoœci¹ wg norm
ISO serii 9000

� Standardowe systemy zarz¹dzania
jakoœci¹

� Projektowanie i wdra¿anie syste-
mów jakoœci

� Auditowanie systemów jakoœci
� Zarz¹dzanie procesowe
� Normalizacja i certyfikacja
� Zarz¹dzanie jakoœci¹ w WSK

“PZL Rzeszów” S.A.
� Metody statystyczne w procesach

wytwarzania
� Podstawy i zasady szczup³ej pro-

dukcji

Semestr drugi:

� Normy serii EN/AS 9100
� Przepisy bezpieczeñstwa w pro-

dukcji lotniczej (PART 21, PART
145, PART M)

� Jakoœæ maszyn, jej ocena i badania
� Zapewnienie jakoœci w procesach

projektowania
� Zapewnienie jakoœci w procesach

wytwarzania
� Nadzór metrologiczny w proce-

sach zapewnienia jakoœci
� Zapewnienie jakoœci w procesach

eksploatacji
� Zarz¹dzanie zmianami w organi-

zacji

S³uchacze studium pierwszego dnia zajêæ.
Fot. w³asna
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Z OBRAD SENATU

strukcji, technologii wytwarzania
i monta¿u, metrologii, eksploatacji
i zarz¹dzania) na cechy wytwarzanych
wyrobów i ich poziom jakoœci oraz da
im mo¿liwoœæ szerszego zapoznania siê
z normami i przepisami przemys³u lot-

niczego. Proponowane studia podyplo-
mowe s¹ jedynymi tego rodzaju studia-
mi przygotowanymi specjalnie dla
pracowników przemys³u lotniczego.
Kompleksowe poznanie restrykcyj-
nych wymagañ jakoœciowych, jakie

wystêpuj¹ w przemyœle lotniczym,
mo¿e byæ równie¿ u¿yteczne dla praco-
wników bran¿y motoryzacyjnej, zbro-
jeniowej i innych o podwy¿szonych
wymaganiach wzglêdem jakoœci.

Dorota Stadnicka

23 listopada 2006 r. odby³o siê kolejne posiedzenie Sena-
tu PRz. Rozpoczynaj¹c obrady, JM Rektor wrêczy³ nomina-
cjê na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat
pani dr hab. Marii Kwaœnik (Katedra Matematyki).

Nastêpnie Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� powo³ania Odwo³awczej Komisji ds. Ocen Nauczycieli

Akademickich,
� stwierdzenia zgodnoœci Regulaminu Samorz¹du Studen-

ckiego z ustaw¹ Prawo o szkolnictwie wy¿szym i Statu-
tem PRz,

� stwierdzenia zgodnoœci Regulaminu Samorz¹du Dokto-
rantów z ustaw¹ Prawo o szkolnictwie wy¿szym i Statu-
tem PRz,

� utworzenia na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu kie-
runku studiów europeistyka,

� warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia
na kierunku europeistyka w roku akad. 2007/2008,

� wyboru bieg³ego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego uczelni za 2006 r.

Ponadto Senat wys³ucha³:
� sprawozdania prorektora ds. nauczania prof. dr. hab. in¿.

Leszka WoŸniaka z przebiegu rekrutacji na studia w roku
akad. 2006/2007,

� podsumowania przez prorektora ds. nauczania wyników
nauczania za semestr letni roku akad. 2005/2006,

� raportu prorektora ds. wspó³pracy miêdzynarodowej i re-
gionalnej dr. hab. in¿. Aleksandra Koz³owskiego, prof.
PRz, dotycz¹cego realizacji programu Socrates/Erasmus
za rok akad. 2005/2006,

� informacji prorektora ds. wspó³pracy miêdzynarodowej
i regionalnej o programach wspó³pracy miêdzynarodowej
i przygotowaniu wydzia³ów PRz do prowadzenia zajêæ
w jêzyku angielskim.
Koñcz¹c obrady, JM Rektor zaprosi³ zebranych na uro-

czyste nadzwyczajne posiedzenie Senatu w dniu 21 grudnia
2006 r. poœwiêcone promocji habilitacyjnej i doktorskiej,
a tak¿e wrêczeniu nagród i odznaczeñ pañstwowych oraz
uczelnianych pracownikom i studentom PRz.

Agnieszka Pikor

Spotkanie odby³o siê w siedzibie
Lubelskiego Oddzia³u PAN. Rektorzy
wy¿szych uczelni oraz dyrektorzy in-
stytutów naukowo-badawczych z tych
trzech województw, opieraj¹c siê na

wymienionej deklaracji, zawarli poro-
zumienie o wspó³pracy w ramach
Wschodniego Trójk¹ta Innowacji
i Wiedzy. W tej wa¿nej chwili towarzy-
szyli im ponadto: dr Andrzej Siemasz-

ko - dyrektor Krajowego Punktu Kon-
taktowego Programów Badawczych
UE, Anna Dobrowolska - zastêpca dy-
rektora Departamentu Badañ na Rzecz
Gospodarki MNiSzW oraz pani Agnie-

Wschodni Trójk¹t Innowacji i WiedzyWschodni Trójk¹t Innowacji i Wiedzy
Konsolidacja w po³udniowo-wschodniej Polsce silnego oœrodka wiedzy i innowacji pozwoli komplek-

sowo rozwijaæ i wykorzystywaæ wspólny potencja³ badawczo-rozwojowy regionów, zw³aszcza poprzez
skuteczne aplikowanie o œrodki finansowe dostêpne z funduszy i programów Unii Europejskiej oraz in-
nych Ÿróde³ miêdzynarodowych. Maj¹c to na uwadze, pragniemy niniejszym wyraziæ ca³kowite poparcie
dla inicjatywy Wschodniego Trójk¹ta Innowacji i Wiedzy. Jednoczeœnie deklarujemy wsparcie dla tej
idei w zakresie wszelkich ustawowo przyznanych kompetencji w³adz samorz¹dowych i rz¹dowych woje-
wództwa lubelskiego, podkarpackiego i œwiêtokrzyskiego - brzmi deklaracja poparcia podpisana 6 listopada

2006 r., której sygnatariuszami s¹ wojewodowie i marsza³kowie wymienionych województw.
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szka Kapciak - dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów Regionalnych
w Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go, a tak¿e reprezentanci Urzêdów
Marsza³kowskich i Wojewódzkich Lu-
belszczyzny, Podkarpacia i wojewódz-
twa œwiêtokrzyskiego.

Porozumienie podpisali przedstawi-
ciele dwudziestu instytucji ogó³em,
w tym: UMCS, Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, Akademii Medycz-
nej i Akademii Rolniczej w Lublinie,
Politechniki Lubelskiej i Oddzia³u
PAN w Lublinie, Wy¿szej Szko³y Ofi-
cerskiej Si³ Powietrznych w Dêblinie,
Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, Akademii Œwiêto-
krzyskiej i Politechniki Œwiêtokrzys-
kiej w Kielcach, Wy¿szej Szko³y
Przedsiêbiorczoœci i Administracji
w Lublinie, Wy¿szej Szko³y Informaty-
ki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, Wy¿szej
Szko³y Handlowej im. B. Markowskie-
go w Kielcach, Instytutu Agrofizyki
PAN w Lublinie, Pañstwowego Insty-
tutu Weterynaryjnego w Pu³awach, In-
stytutu Medycyny Wsi w Lublinie,
Instytutu Nawozów Sztucznych
w Pu³awach, Instytutu Uprawy, Nawo-
¿enia i Gleboznawstwa - Pañstwowego
Instytutu Badawczego w Pu³awach.

W ramach inicjatywy przewiduje
siê:
� wspó³pracê badawczo-rozwojow¹

nakierowan¹ na zwiêkszenie pozio-
mu innowacyjnoœci gospodarki,

� wspólne ubieganie siê o œrodki finan-
sowe pochodz¹ce z programów
krajowych i miêdzynarodowych,
g³ównie w ramach Programów Ope-
racyjnych “Rozwój Polski Wschod-
niej 2007-2013” oraz “Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013”,

� wspó³pracê z przemys³em we wdra-
¿aniu i upowszechnianiu nowych
technologii.
Uczelnie oraz instytuty naukowo-

-badawcze ³¹cz¹ si³y. Zbli¿a siê bo-
wiem kolejny okres wykorzystania

funduszy strukturalnych UE na lata
2007-2013, a tym samym czas niepow-
tarzalnych - byæ mo¿e - dzia³añ,
zwi¹zanych z rozwojem instytucji na-
ukowych. Kierunki udzielanego przez
UE finansowego wsparcia s¹ zbie¿ne
z opracowanymi przez w³adze sa-
morz¹dowe Strategiami Rozwoju Wo-
jewództw i Regionalnymi Strategiami
Innowacji, owo porozumienie otwiera
zaœ drogê do œciœlejszej wspó³pracy œro-
dowiska naukowego tej czêœci Polski
na wzór tworzonych w Europie tzw.
Regionów Wiedzy.

Marta Olejnik

Przemawia dyrektor KPK dr A. Siemaszko. Za sto³em od lewej: marsza³ek woj. lu-
belskiego E. Wojtas, prezes Oddz. PAN w Lublinie prof. J. Górski, rektor UMCS
prof. W. Kamiñski.

Fot. A. Stêpniewski

JM Rektor A. Sobkowiak jednym z sygnatariuszy porozumienia.
Fot. A. Stêpniewski

W nastêpnym numerze

W ostatnich tygodniach minio-
nego roku odnotowano na uczelni
m.in. dwa wa¿ne wydarzenia,
zwi¹zane z oddaniem do u¿ytku no-
wych obiektów: Laboratorium Ob-
róbki Mechanicznej przyporz¹d-
kowanego do Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa oraz Centrum
Biotechnologicznego w Albigowej
dzia³aj¹cego w strukturze Wydzia-
³u Chemicznego.

O tych wydarzeniach przeczy-
taj¹ Pañstwo w nastêpnym nume-
rze GP.
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0 Panie Profesorze, nie tak dawano
wypromowany na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa mgr in¿. Micha³
Wróbel zosta³ ponownie wyró¿niony
w konkursie ogólnokrajowym z mate-
matyki. Pracowali Panowie razem,
a o poprzednim sukcesie informowali-
œmy dok³adnie rok temu na ³amach nu-
meru 1-2/2006 GP. Czy mogliby
Panowie podzieliæ siê wra¿eniami i po-
wiedzieæ coœ wiêcej na temat tegorocz-
nej nagrody?

G. Miszuris: Przede wszystkim
chcia³bym powiedzieæ, ¿e jestem bardzo
dumny z Micha³a i jednoczeœnie zadowo-
lony zarówno z jego podejœcia do ¿ycia,
jak i pracy naukowej. Wyró¿nienie jego
pracy przejœciowej w 2005 r. w konkursie
im. J. Marcinkiewicza na najlepsz¹ pracê
studenck¹ z matematyki teoretycznej, jak
i trzecia nagroda w konkursie na naj-
lepsz¹ pracê z teorii prawdopodobieñ-
stwa i zastosowañ matematyki w 2006 r.
s¹ faktami, które mówi¹ same za siebie.
S¹ to przecie¿ ogólnokrajowe konkursy
organizowane przez Polskie Towarzys-
two Matematyczne, gdzie z przyczyn
oczywistych (ma³a iloœæ zajêæ z matema-
tyki) w³aœciwie nie s¹ nagradzani studen-
ci innych wydzia³ów ni¿ matema-
tyczno-fizyczne.

0 Czy mo¿na pokusiæ siê o stwierdze-
nie, ¿e jest to miernikiem zaanga¿owa-
nia w pracê i czasu poœwiêconego
w wiêkszoœci na kszta³cenie siê?

G. Miszuris: Ja oczywiœcie mia³em
tego œwiadomoœæ, obserwuj¹c Micha³a
podczas prowadzonego przeze mnie kur-
su matematyki, jak i naszej póŸniejszej
wspó³pracy. Ale wracaj¹c do samej pracy
magisterskiej, to stanowi³a ona kontynua-

cjê pracy przejœciowej (co zreszt¹ by³o
przez nas planowane wczeœniej). Powiem
wiêcej, praca doktorska (któr¹ mam na-
dziejê Micha³ napisze bardzo szybko),
bêdzie w du¿ej mierze bazowa³a na jego
wczeœniejszych wynikach. Przypomnê,
¿e w okresie naszej wspó³pracy Micha³
nabra³ pewnej wprawy i og³ady w poru-
szaniu siê w tego typu zagadnieniach
oraz, mam nadziejê, praca ta sprawia mu
przyjemnoœæ.

0 Jak widaæ, mo¿e Pan Profesor o tym
sukcesie mówiæ d³ugo i z nieukrywan¹
satysfakcj¹. Czy Laureat zechcia³by
dodatkowo powiedzieæ coœ na temat
swej pracy magisterskiej? Wiem ju¿,
¿e z wrodzon¹ sobie skromnoœci¹ nie
mówi Pan o swoich sukcesach g³oœno.

M. Wróbel: Przede wszystkim dziê-
kujê Pañstwu za s³owa uznania i wysok¹
ocenê mojej pracy. Chcia³bym dodaæ, ¿e
dziêki realizacji mojej pracy mog³em na-
uczyæ siê wielu nowych rzeczy - w zasa-
dzie z ró¿nych dziedzin wiedzy ma-
tematycznej, fizycznej czy in¿ynierskiej -
co samo w sobie by³o dla mnie Ÿród³em
satysfakcji. Co do samej pracy magister-
skiej, to by³a w niej rozpatrywana pewna
klasa zagadnieñ brzegowych w obszarze
z³o¿onym z dwóch podobszarów, wyka-
zuj¹cych znaczn¹ dysproporcjê rozmia-
rów (jeden mianowicie jest pó³-
p³aszczyzn¹ lub pó³przestrzeni¹, drugi
natomiast obszarem skoñczonym). Jako
przyk³ad rozpatrywano osiowosymetry-
czne zagadnienie wymiany ciep³a, a kon-
kretnie modelowanie relacji cieplnej
pomiêdzy konstrukcj¹ budowlan¹
a pod³o¿em, co z za³o¿enia odpowiada
wspomnianej dysproporcji rozmiarowej
podobszarów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e

ograniczenie siê do tematyki wymiany
ciep³a nie wyklucza tu uogólnienia otrzy-
manych rezultatów na inne rodzaje pro-
blemów in¿ynierskich, natomiast w mo-
im przypadku by³o zwi¹zane z realizo-
wan¹ specjalizacj¹.

0 W tym miejscu przypomnê, ¿e pan
Micha³ Wróbel zosta³ w 2006 roku
laureatem Medalu Primus Inter Pares,
przyznawanego od trzech lat najlep-
szym absolwentom poszczególnych
wydzia³ów przez Fundacjê Rozwoju
Politechniki Rzeszowskiej.

M. Wróbel: Korzystaj¹c z okazji, ser-
decznie dziêkujê Fundacji za to wyró¿-
nienie. Wracaj¹c do pracy, nale¿y
wspomnieæ, ¿e rozpatrywane w niej za-
gadnienia równie dobrze mog¹ dotyczyæ
wielu innych zjawisk (oczywiœcie ró¿na
bêdzie terminologia oraz sens fizyczny),
przyk³adowo modelowania pewnych sta-
nów naprê¿eñ, np. skrêcania z³o¿onego
walca sprê¿ystego, wymiany masy po-
przez dyfuzjê lub reakcje chemiczne
w stanie ustalonym, czy zagadnieñ z za-
kresu elektrotechniki opisanych równa-
niami Laplace'a w poszczególnych
obszarach. Jeœli chodzi o metodê ba-
dawcz¹, to pomys³ jest banalnie prosty,
a mianowicie problemy w z³o¿onych ob-
szarach mo¿emy rozwi¹zywaæ za po-
moc¹ tzw. Metody Dekompozycji
Obszaru (MDO). Metoda ta jest pewn¹
koncepcj¹ dekompozycji geometrycznej
obszaru w zagadnieniu brzegowym, pole-
gaj¹c¹ na podziale zagadnienia pierwot-
nego na mniejsze i ³atwiejsze do
rozwi¹zania podzagadnienia, co sprzyja
efektywnoœci przeprowadzanych nastêp-
nie obliczeñ. Oczywiœcie, za to u³atwie-
nie musimy zap³aciæ komplikacjami

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e praca magisterska obroniona z wyró¿nieniem przez pana Micha³a Wróbla na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa zajê³a III miejsce w Konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego z matematyki
stosowanej. Promotorem pracy by³ dr hab. Giennadij Miszuris, prof. PRz z Katedry Matematyki. To drugie presti¿owe
wyró¿nienie mgr. in¿. Micha³a Wróbla w Konkursie PTM. Ju¿ jako absolwent PRz zosta³ nagrodzony Medalem Primus
Inter Pares przyznanym przez Fundacjê Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej w 2006 r.

Rozmowa z laureatem Konkursu PTM, absolwentem WBMiL Micha³em Wróblem
i prof. PRz Giennadijem Miszurisem, promotorem wyró¿nionej pracy magisterskiej.
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wynikaj¹cymi z koniecznoœci zachowa-
nia warunków zgodnoœci na granicach
podobszarów. MDO jest z natury rzeczy
korzystna w przypadku zagadnieñ w ob-
szarach z³o¿onych. U nas oczywisty jest
podzia³ rozpatrywanego obszaru: osobno
rozpatrujemy konstrukcjê budowlan¹,
a osobno warstwê gruntow¹. Zwróæmy
uwagê na fakt, ¿e jeden z podobszarów
(strefa gruntowa) jest nieskoñczony
(pó³przestrzeñ). Tak wiêc, nie mo¿emy tu
zastosowaæ klasycznych metod obliczeñ
numerycznych (problem taki mo¿na z ko-
lei rozwi¹zaæ na drodze analitycznej - co
uczyniono w pracy przejœciowej).

Z charakteru naszego zagadnienia
rozpatrywanego w ramach MDO wynika,
¿e w obszarze nieskoñczonym bêdziemy
mieli do czynienia z mieszanym warun-
kiem brzegowym. Dlatego zasadnicz¹
spraw¹ jest tu znajomoœæ zale¿noœci
wi¹¿¹cych strumieñ ciep³a i temperaturê
na jednej czêœci powierzchni brzegowej,
gdy znana jest wartoœæ temperatury (lub
gêstoœci strumienia ciep³a) na drugiej
czêœci wspomnianej powierzchni. Tego
typu zale¿noœci (uwzglêdniaj¹ce warunki
brzegowe pierwszego i drugiego rodzaju)
w postaci operatorów ca³kowych zosta³y
wyprowadzone w³aœnie w mojej pracy
przejœciowej. W ten sposób uzyskano wa-
runek transmisji pomiêdzy podobszarami
(bêd¹cy de facto nieklasycznym warun-
kiem brzegowym dla podobszaru odpo-
wiadaj¹cego konstrukcji budowlanej),
który zawiera wszystkie informacje na te-
mat pod³o¿a. S¹ to nie tylko jego sta³e ter-
mofizyczne, ale tak¿e wewnêtrzne Ÿród³a
ciep³a oraz temperatura (lub gêstoœæ stru-
mienia ciep³a) na powierzchni gruntu
poza obszarem budynku. Taki warunek
mo¿e byæ teraz u¿yty do rozwi¹zania za-
gadnienia w górnym podobszarze za po-
moc¹ Metody Elementów Skoñczonych
(MES), przy czym jego zastosowanie wy-
maga rozwi¹zania szeregu problemów.
Przede wszystkim stajemy przed konie-
cznoœci¹ opracowania procedury nume-
rycznego l iczenia operatorów
ca³kowych, wchodz¹cych w sk³ad warun-
ków transmisji. Szczególne utrudnienie
stanowi tu fakt, ¿e funkcja podca³kowa
wykazuje dwie osobliwoœci: pierwsz¹
(potêgow¹), bêd¹c¹ rezultatem za³o¿o-
nych warunków brzegowych, a tak¿e
sta³ych materia³owych, oraz drug¹ (ru-
chom¹ osobliwoœæ logarytmiczn¹), po-
chodz¹c¹ od zupe³nej ca³ki eliptycznej

pierwszego rodzaju wchodz¹cej w sk³ad
funkcji Greena. Korzystaj¹c z reprezenta-
cji asymptotycznej wspomnianej ca³ki
eliptycznej, uda³o siê wyodrêbniæ cz³on
zawieraj¹cy charakterystyczn¹ dla niej
osobliwoœæ, którego ca³kê jesteœmy
w stanie policzyæ analitycznie (pozosta³e
czêœci nie stwarzaj¹ ju¿ problemów
w ca³kowaniu numerycznym). W ten spo-
sób pozosta³ tylko problem uporania siê
z pierwsz¹ z osobliwoœci. Tutaj niezbêd-
ne sta³o siê przeprowadzenie badania
asymptotycznego rozwi¹zania w otocze-
niu punktu osobliwego. Badanie to po-
zwoli³o dok³adnie okreœliæ rodzaj osobli-
woœci, co z kolei umo¿liwi³o zastosowa-
nie odpowiedniej metody ca³kowania nu-
merycznego. Niestety, rozwi¹zanie pro-
blemu liczenia operatorów ca³kowych nie
umo¿liwia bezpoœredniego zastosowania
warunku transmisji jako warunku brzego-
wego w podobszarze ograniczonym. Jak
wspomniano, do rozwi¹zania problemu
wewn¹trz “konstrukcji budowlanej” wy-
korzystujemy MES, przy czym korzysta-
my tu z gotowej procedury zawartej
w module PDE (Partial Differential
Equation) pakietu Matlab. W zwi¹zku
z tym niemo¿liwa jest ingerencja w kod
procedury MES, która to ingerencja
umo¿liwi³aby bezpoœrednie wprowadze-
nie nieklasycznego warunku brzegowe-
go. Oprócz tego, standardowe programy
MES-owskie nie wyznaczaj¹ wartoœci
pochodnej rozwi¹zania w punktach
wêz³owych, a jedynie w punktach we-

wnêtrznych elementów skoñczonych.
U nas istnieje wymóg okreœlenia gêstoœci
strumienia ciep³a w punktach wêz³owych
na granicy podzia³u obszarów, gdy¿ na
funkcji tej dzia³a operator wchodz¹cy
w sk³ad warunku transmisji. St¹d ko-
nieczne sta³o siê opracowanie procedur
aproksymacji pochodnej rozwi¹zania
w kierunku normalnym do powierzchni
podzia³u obszaru, uwzglêdniaj¹cych mo-
¿liwe zachowania tego¿ rozwi¹zania
(g³adkie lub osobliwe). Wszystkie budo-
wane samodzielnie procedury by³y
sprawdzane na odpowiednich przyk³a-
dach testowych, co umo¿liwi³o okreœle-
nie ich dok³adnoœci.

Powróæmy jednak do problemu roz-
wi¹zania zagadnienia g³ównego. Jak
wspomniano wczeœniej, poszukujemy tu
przybli¿onego rozwi¹zania zagadnienia.
Na pocz¹tku zak³adamy, ¿e temperaturo-
wy warunek brzegowy na dolnym brze-
gu (czyli powierzchni styku budynku
z pod³o¿em) mo¿e byæ reprezentowany
jako suma wa¿ona pewnych liniowo nie-
zale¿nych funkcji bazowych. Funkcje te
zosta³y dobrane w taki sposób, aby uw-
zglêdnia³y zachowanie asymptotyczne
rozwi¹zania, natomiast wspó³czynniki
wagowe nie s¹ znane. W dalszej kolejno-
œci tworzymy funkcjona³ celu, który
uwzglêdnia wszystkie warunki transmi-
syjne, i szukamy rozwi¹zania, minimali-
zuj¹c go. Ostatecznie, maj¹c wyznaczone
wspó³czynniki przy funkcjach bazowych,
mo¿emy okreœliæ rozwi¹zanie nie tylko

Laureat wyró¿nionej pracy magisterskiej ze swoim Promotorem.
Fot. w³asna
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na powierzchni kontaktu podobszarów,
ale i w dowolnych ich punktach wewnê-
trznych. Oczywiste jest, ¿e tak otrzymane
rozwi¹zanie jest zawsze rozwi¹zaniem
przybli¿onym. Jakoœæ tego przybli¿enia
zale¿y od wielu czynników, m.in. liczby
i rodzaju funkcji bazowych, gêstoœci siat-
ki elementów skoñczonych, co z kolei ma
wp³yw na stosowane procedury aproksy-
macji strumienia ciep³a oraz ca³kowania
itp. W badanych przypadkach maksymal-
na wartoœæ b³êdu wzglêdnego rozwi¹za-
nia przyjmowa³a rz¹d wielkoœci, co jest
wynikiem bardzo dobrym. Obliczenia
przeprowadzono na siatce elementów
skoñczonych maj¹cej 126 wêz³ów na po-
wierzchni podzia³u podobszarów. Dalsze
zwiêkszenie dok³adnoœci rozwi¹zania
mo¿na osi¹gn¹æ, korzystaj¹c z innej me-
tody. Mianowicie, jak wspomnia³em
wczeœniej, znacznie korzystniejsza wy-
daje siê byæ bezpoœrednia implementacja
nieklasycznego warunku brzegowego do
kodu procedury MES. Ogólny wniosek
p³yn¹cy z dotychczasowych badañ jest
taki, ¿e Metoda Dekompozycji Obszaru
z uwzglêdnieniem nieklasycznego wa-

runku ca³kowego pozwala istotnie
zmniejszyæ rozmiar rozpatrywanego
w zagadnieniu obszaru, co prowadzi do
zwiêkszenia efektywnoœci modelowania.

G. Miszuris: Mam wra¿enie, ¿e Mi-
cha³owi uda³o siê dok³adnie wyjaœniæ za-
gadnienie podjête przez niego w pracy
magisterskiej, choæ oczywiœcie powy¿-
szy opis z natury rzeczy musia³ byæ skró-
towy i powierzchowny. Ja dodam, ¿e za-
stosowana tu metoda MDO wraz
z analitycznym rozwi¹zaniem zagadnie-
nia w jednym z podobszarów w istocie
sprowadza problem w obszarze ograni-
czonym do nieklasycznego zagadnienia
rozwi¹zywanego metod¹ MES-MEB
(Metoda Elementów Skoñczonych po-
³¹czona z Metod¹ Elementów Brzego-
wych). Na zakoñczenie powiem, ¿e
w opisany powy¿ej sposób mo¿na roz-
wi¹zywaæ dowolne problemy eliptyczne,
nawet nieliniowe. Istnieje tu jednak jedno
istotne ograniczenie, mianowicie nieli-
niowoœæ mo¿e wystêpowaæ jedynie
w podobszarze ograniczonym lub w sa-
mym warunku transmisji. W przeciwnym
wypadku nie jesteœmy w stanie znaleŸæ

rozwi¹zania analitycznego dla obszaru
nieskoñczonego, a to cofa nas do punktu
wyjœcia. Wyra¿am przy okazji nadziejê,
¿e kolejne wyró¿nienie pracy Micha³a
w konkursie przybli¿y³o czytelnikom GP
nie tylko informacjê o jego sukcesach,
ale równie¿ pozwoli³o dostrzec stopieñ
u¿ytecznoœci matematyki i metod nume-
rycznych w rozwi¹zywaniu problemów
in¿ynierskich, co jest niezwykle wa¿ne
w dobie rozwoju technologii informaty-
cznych. Pamiêtajmy przecie¿, ¿e zada-
niem naszej uczelni jest szkolenie spe-
cjalistów najwy¿szej klasy, pos³ugu-
j¹cych siê wiedz¹ z ró¿nych dziedzin
in¿ynierii, informatyki i matematyki.
Z pewnoœci¹ swój wk³ad bêdzie tutaj
mia³ nowo powsta³y Wydzia³ Matematy-
ki i Fizyki Stosowanej.

0 Gratulujê Panom sukcesów. Laure-
atowi ¿yczê kolejnych nagród i rozwi-
jania wybranych zagadnieñ z dotych-
czasow¹ pasj¹, Promotorowi zaœ satys-
fakcji i dalszych osi¹gniêæ w pracy, te-
raz ju¿ z doktorantem Micha³em
Wróblem.

Rozmawia³a Marta Olejnik

16 i 17 listopada 2006 r. odby³a siê
w Warszawie konferencja inauguruj¹ca
7. Program Ramowy Badañ, Rozwoju
Technologicznego i Wdro¿eñ Wspól-

noty Europejskiej. Na konferencji za-
prezentowane zosta³y ogólne za³o¿e-
nia rozpoczynaj¹cego siê w styczniu
2007 r. 7. PR, jak równie¿ przedstawio-

ne w panelach tematycznych zagadnie-
nia dotycz¹ce programów szcze-
gó³owych. Obecnoœæ na konferencji
by³ych i obecnych ministrów, reprezen-
tuj¹cych naukê i szkolnictwo wy¿sze,
przedstawiciela Parlamentu Europej-
skiego prof. Jerzego Buzka oraz licz-
nych reprezentantów Komisji Euro-
pejskiej uœwiadomi³a jej uczestnikom
wagê Programu, a tak¿e mo¿liwoœci, ja-
kie otwieraj¹ siê przed polskimi nauko-
wcami w nastêpnych siedmiu latach.

7. Program Ramowy bêdzie trwa³
nie cztery, jak koñcz¹cy siê 6. PR, lecz
siedem lat. Rozpocz¹³ siê w styczniu
2007 r. i zakoñczy w grudniu 2013 r.
Jest to najwiêkszy program finansowa-
nia badañ naukowych i rozwoju tech-
nologicznego w Europie. Jego naj-
wa¿niejszymi celami s¹: wspieranie
wspó³pracy ponadnarodowej na wszy-

Konferencja inauguruj¹ca
7. Program Ramowy w Polsce

Konferencja inauguruj¹ca
7. Program Ramowy w Polsce

Cele 7. PR bêd¹ realizowane poprzez nastêpuj¹ce
programy szczegó³owe:

� COOPERATION (Wspó³praca) - wspieranie ponadnarodowej wspó³pracy
naukowo-badawczej w wybranych obszarach tematycznych,

� IDEAS (Pomys³y) - wspieranie badañ inicjowanych przez naukowców we
wszystkich dziedzinach wiedzy, realizowanych przez pojedyncze zespo³y
krajowe lub ponadnarodowe,

� PEOPLE (Ludzie) - wzmacnianie potencja³u ludzkiego w zakresie badañ
i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachêcanie do mobilnoœci miê-
dzynarodowej i miêdzysektorowej,

� CAPACITIES (Mo¿liwoœci) - wspieranie kluczowych aspektów europej-
skiego potencja³u w zakresie badañ, rozwoju technologicznego i innowacji,
takich jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, badania na
rzecz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, problemy spo³eczeñstwa opartego
na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne dzia³ania
w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej.
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stkich p³aszczyznach w ca³ej UE,
zwiêkszenie dynamizmu, kreatywnoœci
i doskona³oœci europejskich badañ na-
ukowych w pionierskich dziedzinach
badañ, wzmacnianie potencja³u ludz-
kiego poprzez zapewnienie lepszej edu-
kacji i szkoleñ, zachêcanie naukow-
ców do mobilnoœci i rozwijania karie-
ry, zintensyfikowanie dialogu miêdzy
œwiatem nauki a spo³eczeñstwem
w Europie celem zwiêkszenia spo³ecz-
nego zaufania do nauki, wspieranie na-
ukowców rozpoczynaj¹cych karierê,
wspieranie szerokiego stosowania re-
zultatów i rozpowszechnianie wiedzy
uzyskanej w wyniku dzia³alnoœci ba-
dawczej finansowanej ze œrodków pub-
licznych.

7. Program Ramowy bêdzie wspie-
ra³ tak¿e bezpoœrednie nienuklearne
dzia³ania naukowe i technologiczne
prowadzone przez Wspólne Centrum
Badawcze (Joint Research Centre -
JRC). Ca³kowity bud¿et 7. PR na lata
2007-2013 wynosi 50 521 mln euro.
Przewidziano tak¿e wsparcie w wyso-
koœci 2 700 mln euro na dzia³ania
badawczo-szkoleniowe zwi¹zane
z energetyk¹ j¹drow¹ w programie
EURATOM.

W programie COOPERATION
wspierana bêdzie miêdzynarodowa
wspó³praca w nastêpuj¹cych obszarach
tematycznych:
� Zdrowie
� ¯ywnoœæ, rolnictwo, biotechnologia
� Technologie informacyjne i komuni-

kacyjne

� Nanonauki, nanotechnologie, mate-
ria³y i nowe technologie produkcyj-
ne

� Energia
� Œrodowisko (w tym zmiany klimatu)
� Transport (w tym aeronautyka)
� Nauki spo³eczno-ekonomiczne i hu-

manistyczne
� Przestrzeñ kosmiczna
� Bezpieczeñstwo

Systemy finansowania projektów
bêd¹ okreœlone w zaproszeniach do
sk³adania wniosków.

Na warszawskiej konferencji swoj¹
obecnoœæ zaznaczy³a Politechnika Rze-
szowska. Na sesji tematycznej poœwiê-
conej transportowi wyst¹pi³a z prezen-
tacj¹ “Materials Laboratory in Rzeszów
(possibilities of conducting European-
scale research)” prof. PRz Romana
Œliwa.

Na zakoñczenie konferencji zosta³y
wrêczone Kryszta³owe Brukselki dla
najaktywniejszych uczestników mi-
jaj¹cego 6. PR w kategoriach: najlepsza
uczelnia, instytut badawczy, du¿e
przedsiêbiorstwo, MŒP, naukowiec.
Nagrodê specjaln¹ - Kryszta³ow¹ Bru-
kselkê - odebra³ z r¹k Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Micha³a Se-
weryñskiego prezes WSK “PZL-Rze-
szów” S.A. Marek Darecki. Zosta³a ona
przyznana za owocn¹ wspó³pracê prze-
mys³u z nauk¹.

Urszula Kluska

Struktura bud¿etu 7. PR
w mln euro:

COOPERATION 32 365

IDEAS 7 460

PEOPLE 4 728

CAPACITIES 1 751

Razem 50 521

Fot. w³asna

Konferencje-Sympozja-Seminaria

W dniach 19-20 paŸdziernika
2006 r., na zaproszenie Oddzia³u Rze-
szowskiego Polskiego Towarzystwa
Matematycznego oraz Katedry Mate-

matyki PRz, odwiedzi³ nasz¹ uczelniê
prof. Marek Kordos z Uniwersytetu
Warszawskiego - wieloletni redaktor
naczelny miesiêcznika “Delta”, popu-

larnonaukowego pisma z dziedziny
matematyki, fizyki i astronomii (www.
mimuw.edu.pl/delta/). “Delta” jest
miesiêcznikiem popularyzuj¹cym ma-

FLEXORYRó¿ne rodzaje geometriiRó¿ne rodzaje geometrii
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tematykê, fizykê i astronomiê na bardzo
wysokim poziomie, wydawanym od
1974 r. pod egid¹ Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego, Polskiego To-
warzystwa Fizycznego i Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego. Obec-
nym wydawc¹ jest Uniwersytet War-
szawski.

Prof. M. Kordos wyg³osi³ dwa
wyk³ady - pierwszy dla pracowników,
zatytu³owany “Przestrzenie kierunków,
czyli wspó³zale¿noœæ ró¿nych klasycz-
nych geometrii”, w którym przedstawi³
znane geometrie: Euklidesow¹, elip-
tyczn¹, paraboliczn¹, hiperboliczn¹
oraz geometriê czasoprzestrzeni.
Ponadto wskaza³ na wzajemne zale¿no-
œci oraz mo¿liwoœæ rozpatrywania prze-

strzeni kierunków ka¿dej z geometrii
i dostrze¿enia wzajemnego generowa-
nia geometrii ró¿nych rodzajów i wy-
miarów. Obserwacje te maj¹ tak¿e
bezpoœrednie zastosowanie w fizyce.

Kolejnym wyk³adem by³ wyk³ad
popularno-naukowy dla studentów oraz
m³odzie¿y szkolnej, pt. “Flexory, czyli
ruchome wieloœciany o sztywnych œcia-
nach”. Profesor pokaza³ dwa znane
typy flexorów, których siatki zosta³y po
wyk³adzie rozdane uczestnikom do sa-
modzielnego sklejenia. Przedstawi³
równie¿ aktualn¹ wiedzê na temat fle-
xorów, w tym interesuj¹cy wynik Cau-
chy'ego dotycz¹cy sztywnoœci wielo-
œcianu wypuk³ego.

Stanis³awa Kanas

Profesor Kordos prezentuje flexory. S³uchacze zabieraj¹ siatki flexorów do sklejenia.
Fot. w³asna

Profesor Kordos z ma³¿onk¹ i zarz¹dem OR PTM.
Fot. w³asna

III Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa “Przyczyny i skutki de-
gradacji œrodowiska glebowego”, która
odby³a siê w dniach 18-20.09.2006 r.
w Bystrem, ma charakter cykliczny - co
4 lata jest organizowana w Rzeszowie.
Uczestniczy³o w niej 125 pracowników
naukowych z uczelni i instytutów
krajowych oraz zagranicznych: Akade-
mii Rolniczych (z Lublina, Krakowa,
Szczecina, Bydgoszczy, Wroc³awia,
Poznania), Uniwersytetów (z Lublina,
Torunia, Olsztyna, Rzeszowa), Poli-
technik (Warszawska, Rzeszowska,
Bia³ostocka), SGGW (Warszawa),
Wszechnicy Mazurskiej, IUNG (Pu-
³awy, Wroc³aw), Uniwersytetu w Dro-
hobyczu, Uniwersytetu I. Franko we
Lwowie oraz Uniwersytetu w Pre-
šowie. W konferencji uczestniczyli
goœcie, m.in. prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Konferencja obejmowa³a sesjê ple-
narn¹, 5 sesji monotematycznych oraz
6 sesji posterowych. Tematykê konfe-
rencji opisano poni¿ej.

Sesja plenarna (4 referaty). Przed-
stawiono aktualne problemy: degrada-
cji i rekultywacji gleb, roli systemu
melioracyjnego w przyœpieszeniu ³ugo-
wania gleb, regeneracyjnego od-
dzia³ywania nawozu organicznego na
gleby bardzo kwaœne i wyczerpane ze

Konferencja
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sk³adników pokarmowych oraz od-
dzia³ywania ró¿nych systemów gospo-
darowania na œrodowisko glebowe.

Sesja I “Degradacja chemiczna
gleb i rekultywacja” (3 referaty i 28
posterów). W referatach uwzglêdniono
przydatnoœæ: struktury jonowej kom-
pleksu sorpcyjnego do oceny stopnia
degradacji chemicznej gleb, wp³ywu
optymalizacji dawkowania herbicydów
na dynamikê rozk³adu, poziom pozo-
sta³oœci substancji aktywnej w glebie
i mo¿liwoœci jego ograniczenia. W sesji
posterowej przedstawiono w³aœciwoœci
gleb zdegradowanych po kopalni rud
z³ota, arsenu i siarki oraz objêtych
emisj¹ zwi¹zków azotu, a tak¿e wp³y-
wem komunikacji, przemys³u i klêski

powodzi. Przedstawiono tak¿e proble-
my zasolenia gleb wodami kopalniany-
mi, przemieszczania siê soli na sk³a-
dowisku odpadów posodowych, rekul-
tywacji zbiorników odpadów po flota-
cji rud miedzi oraz biodegradacji
ropopochodnych wêglowodorów me-
tod¹ biologiczn¹ i inne.

Sesja II “Nawozowe wykorzysta-
nie odpadów i skutki dla œrodowiska
glebowego” (3 referaty i 25 posterów).
Referaty w tej sesji dotyczy³y wp³ywu
wieloletniego nawadniania œciekami
krochmalnianymi na œrodowisko gle-
bowe oraz zawartoœci metali ciê¿kich
i ich frakcji w wybranych materia³ach
organicznych, a tak¿e w ¿ycicy wielo-
kwiatowej po zastosowaniu osadów
œciekowych z popio³em. W sesji poste-
rowej zaprezentowano zagadnienia do-
tycz¹ce: wykorzystania wêgla bru-
natnego do u¿yŸniania gleb, formowa-
nia kompozytu z odpadów organiczno-
-mineralnych do celowego kszta³to-
wania w³aœciwoœci gleb, w³aœciwoœci
osadów i kompostów przeznaczonych
do rekultywacji terenów zdegradowa-
nych, wp³ywu odpadów przemys³o-

wych i osadów œciekowych oraz kom-
postów na w³aœciwoœci gleby, plonu
i sk³adu chemicznego roœlin, prognozo-
wania strat i toksycznoœci WWA pod-
czas kompostowania osadów œcie-
kowych i inne.

Sesja III “Monitorowanie zagro-
¿eñ œrodowiska glebowego” (4 refera-
ty i 24 postery). Referaty dotyczy³y
lotnych popio³ów przemys³owych jako
potencjalnego Ÿród³a emisji do gleby
kobaltu i manganu, opracowania
za³o¿eñ metodycznych do monitoringu
gleb strefy ochronnej huty miedzi, oce-
ny stopnia zanieczyszczenia gleb aglo-
meracji warszawskiej przez metale
ciê¿kie i WWA oraz wstêpnej inwenta-
ryzacji powierzchniowych Ÿróde³ za-

nieczyszczeñ gleb w wybranych
rejonach Pradoliny Podkarpackiej.
W sesji posterowej przedstawione pro-
blemy naukowe by³y zwi¹zane z baz¹
danych jako Ÿród³em informacji o œro-
dowisku glebowym, z zawartoœci¹ pier-
wiastków œladowych w ró¿nych gle-
bach, z wp³ywem zasolonych wód na
zmiany w obsadzie kompleksu sorpcyj-
nego i zasolenie gleby, z dynamik¹ me-
tali ciê¿kich w glebach wybranych
punktów monitoringowych w strefie
ochronnej Huty Miedzi “G³ogów”,
z wp³ywem nawo¿enia siark¹ na liczeb-
noœæ i sk³ad gatunkowy zbiorowisk
grzybów w glebie i inne.

Sesja IV “Kszta³towanie w³aœci-
woœci gleb w ró¿nych systemach rol-
nictwa” (3 referaty i 33 postery).
Wyg³oszone referaty dotyczy³y chemi-
zmu gleb p³owych wytworzonych
z glin, wp³ywu polimeru Hidroplus na
strukturê agregatów erodowanej gleby
p³owej wytworzonej z lessu, wp³ywu
roœlin i uprawy przeciwerozyjnej na
w³aœciwoœci fizyczne gleby i erozjê po-
wierzchniow¹. W sesji posterowej po-
ruszono wiele szczegó³owych

zagadnieñ dotycz¹cych analizy geosta-
tycznej retencji wody produkcyjnej
w warunkach intensywnego nawadnia-
nia gleby, wykorzystania wskaŸników
gospodarki wêglem glebowym w oce-
nie stanu materii organicznej gleb oraz
w³aœciwoœci i stabilnoœci frakcji koloi-
dalnej gleb intensywnie nawo¿onych
fosforem. Prezentowano tak¿e wyniki
dotycz¹ce udzia³u wêgla i azotu we
frakcji próchnicy w zale¿noœci od sto-
sowanych zabiegów agrotechnicznych,
charakterystyki w³aœciwoœci oksydo-
-redukcyjnych mad rzecznych oraz
kompleksów wilgotnoœciowo-glebo-
wych odwodnionych torfowisk. Intere-
suj¹ce by³y dane na temat wp³ywu
wieloletniego nawo¿enia organicznego
i mineralnego na aktywnoœæ enzymów
w glebie oraz na zawartoœæ pierwia-
stków œladowych w glebach, chwastach
i w warzywach, zmian w³aœciwoœci
chemicznych gleby lekkiej w wyniku
nawadniania roœlin wod¹ o ró¿nym za-
soleniu, wp³ywu zmiany u¿ytkowania
gleby z rolnego na leœny na zawartoœæ
niektórych metali ciê¿kich w glebie
i roztworze glebowym oraz w³aœciwo-
œci wodno-powietrznych gleby ugorów
herbicydowych i inne.

Sesja V “Dynamika procesów gle-
bowych w glebach u¿ytkowanych
rolniczo i wy³¹czonych z uprawy”
(2 referaty i 13 posterów). W referatach
przedstawiono ocenê strat gleby ze
sp³ywem powierzchniowym w rejonie
wy¿ynnym oraz przyrodniczych uwa-
runkowañ zalesieñ na gruntach porol-
nych. Postery dotyczy³y kszta³towania
siê w³aœciwoœci fizycznych gleb o ró¿-
nym sposobie u¿ytkowania na obszarze
chronionego krajobrazu, mo¿liwoœci
migracji rozpuszczalnej materii organi-
cznej w profilach gleb leœnych, wp³ywu
wielkoœci sorpcji chemicznej fosforu
w ró¿nych glebach na zawartoœæ formy
przyswajalnej, wp³ywu od³ogowania na
zawartoœæ i jakoœæ substancji organicz-
nej gleb p³owych, fizykochemicznych
w³aœciwoœci gleb industrioziemnych na
sk³adowisku odpadów paleniskowych
i inne.

Sesja VI “Wykorzystanie roœlin
w ochronie i rekultywacji gleb” (9 po-
sterów). W sesji zaprezentowano wyni-
ki badañ dotycz¹ce roli zbiorowisk

Przyczyny i skutki degradacji
œrodowiska glebowego

Przyczyny i skutki degradacji
œrodowiska glebowego



16 GAZETA POLITECHNIKI

8-10 wrzeœnia 2006 r.

trawiastych w trzecim stopniu oczysz-
czania œcieków, oceny przydatnoœci od-
mian hodowlanych Festuca ovina do
zadarniania stanowisk zdegradowa-
nych, wp³ywu nasadzeñ sosn¹ zwy-
czajn¹ i olsz¹ szar¹ na w³aœciwoœci gleb
zdegradowanych przez po¿ar, wyko-
rzystania fitotestu do okreœlenia zmian
dynamiki rozk³adu amidosufuronu
w glebie p³owej, zawartoœci o³owiu
w wybranych gatunkach roœlin upraw-
nych w rejonie oddzia³ywania hutnic-
twa miedzi i inne.

Konferencja obejmowa³a równie¿
czêœæ terenow¹, podczas której poka-
zano uczestnikom trzy profile gleb - na
Pogórzu Dynowskim, w Kotlinie Ja-
sielsko-Kroœnieñskiej i w Bieszczadach
Zachodnich. W czasie trasy terenowej
uczestnicy zapoznali siê z walorami
i osobliwoœciami przyrodniczymi,
krajoznawczymi, glebowymi (w tym
z elementami fizjografii i geomorfolo-
gii) terenów pogórza, kotlin œródgór-
skich i górzystych. W tej czêœci
konferencji uwzglêdniono równie¿ rys
historyczny osadnictwa w rejonach
po³o¿onych na trasie przejazdu oraz
wa¿niejsze obiekty architektoniczne,
z ukazaniem piêkna krajobrazów natu-
ralnych i kulturowych Podkarpacia.

W Zeszytach Naukowych Po³udnio-
wo-Wschodniego Oddzia³u PTIE
i PTG w Rzeszowie, nr 8/2006 (260
stron) opublikowane zosta³y dwustro-
nicowe komunikaty o konferencji
(1 punkt wg listy MNiI). Wyniki badañ
naukowych przedstawionych w formie
referatów i posterów objêtych tematyk¹
konferencji bêd¹ opublikowane w Wy-
dawnictwie PAN - w Zeszytach Proble-
mowych Postêpów Nauk Rolniczych,
z.: 519, 520 i 521/2007 (4 punkty wg li-
sty MNiI).

W czasie trwania obrad konferencji
naukowej pracowa³a Komisja Wnio-
skowa pod przewodnictwem prof. dr.
hab. Jana Kopera z ATR w Bydgosz-
czy, która na zakoñczenie obrad przed-
stawi³a 6 wniosków:

1. Kontynuowaæ problematykê
obejmuj¹c¹ ochronê i zagospodarowa-
nie gleb w ramach cyklicznej konferen-
cji “Przyczyny i skutki degradacji
œrodowiska glebowego”.

2. Opracowaæ nomenklaturê do-
tycz¹c¹ procesów zwi¹zanych z prze-
kszta³ceniem gleb wskutek uprawy
poprzez zakwaszenie czy wyczerpanie
z gleb sk³adników pokarmowych
i zak³ócenia równowagi jonowej.

3. Tematykê badawcz¹ konferencji
poszerzyæ o zagadnienia zwi¹zane
z ochron¹ bioró¿norodnoœci, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem organizmów
glebowych.

4. W standardach oceny jakoœci gleb
oraz w standardach jakoœci ziemi
(Dz. U. nr 165, poz. 1359 z 2002 r.)
wprowadziæ uzupe³nienie wskaŸników
o zasobnoœæ wêgla organicznego dla
gleb u¿ytkowanych rolniczo.

5. Zwróciæ uwagê na stosowanie do
rekultywacji gleb odpadów przetwo-
rzonych w urz¹dzeniach i instalacjach
standaryzowanych pod k¹tem cech
u¿ytkowych i zawartoœci substancji
ograniczaj¹cych ich stosowanie.

6. Przyspieszyæ realizacjê strategii
wapnowania gleb Polski (Narodowy
Program Wapnowania Gleb IUNG
Pu³awy). Wprowadziæ nie tylko wapno-
wanie nawozowe gleb, ale równie¿
kompensacyjne, wyrównuj¹ce ich kwa-
œny odczyn.

Konferencja zosta³a zorganizowana
przez Uniwersytet Rzeszowski (Zak³ad
Gleboznawstwa i Chemii Œrodowiska),
przy wspó³udziale Politechniki Rze-
szowskiej (Katedra Chemii Nieorgani-
cznej i Analitycznej, Zak³ad Oczysz-
czania i Ochrony Wód) oraz innych jed-
nostek (Zak³ad Przyrodniczych Pod-
staw Rolnictwa UR, Katedra Agro-
ekologii Uniwersytetu Rolniczego
w Dublanach, Komitet Gleboznawstwa
i Chemii Rolnej PAN, Zarz¹d G³ówny
Polskiego Towarzystwa Gleboznaw-
czego Oddzia³u PTG w Rzeszowie, De-
partament Rolnictwa i Œrodowiska
Urzêdu Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Rzeszowie,
Zak³ady Miêsne Smak-Eko w Górnie).

Przewodnicz¹c¹ Komitetu Organi-
zacyjnego konferencji by³a dr hab. in¿.
Janina Kaniuczak, prof. UR, a ze strony
Politechniki Rzeszowskiej w pracach
Komitetu uczestniczyli dr hab. in¿. Jan
Kalembkiewicz, prof. PRz oraz dr hab.
in¿. Witold Niemiec, prof. PRz. Auto-
rzy sprawozdania brali tak¿e udzia³
w pracach Komitetu Naukowego kon-
ferencji.

Jan Kalembkiewicz
Witold Niemiec

W dniach 16-18 listopada 2006 r.
odby³a siê 18. cykliczna Konferencja
Naukowo-Techniczna “Ko³a Zêbate
KZ 2006”, tym razem w Oœrodku
Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasion-
ce. Organizatorem konferencji by³a Ka-
tedra Konstrukcji Maszyn PRz przy
wspó³pracy Politechniki Poznañskiej.
Konferencja przebiega³a pod honoro-
wym patronatem Komisji Budowy Ma-
szyn Oddzia³u PAN w Poznaniu.
Z okazji 75. urodzin zas³u¿onego dla
Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. in¿.
dr. h.c. Kazimierza Wieczorowskiego
z Politechniki Poznañskiej, materia³y
konferencyjne opatrzono zdjêciem
dostojnego Jubilata wraz z ¿yczeniami
od spo³ecznoœci akademickiej PRz.

Artyku³y przygotowane przez 47
uczestników podzielono na dwie, rów-
nolegle siê odbywaj¹ce, sesje. Znacz¹-
ca czêœæ referatów dotyczy³a zagadnieñ
technologii uzêbieñ, przy czym czêœæ
prezentowanych prac by³a efektem ba-
dañ wykonywanych we wspó³pracy
z zak³adami przemys³owymi. St¹d du¿a
wartoœæ poznawcza opracowanych za-
gadnieñ naukowych jako praktycznie
zweryfikowanych. Inne tematy obej-
mowa³y nowoczesne metody wirtual-
nego modelowania przek³adni zê-
batych oraz narzêdzi do ich obróbki,
poruszano tak¿e zagadnienia kontakto-
we cz³onów przek³adni pod obci¹¿e-
niem. Ponadto zaprezentowano kilka
nowych opracowañ konstrukcyjnych

Konferencja

KO£A ZÊBATE KZ 2006
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przek³adni zêbatych, w tym przek³ad-
nie o nieewolwentowej linii zêba. Mi³¹
niespodziank¹ by³ przyjazd prof. Igora
Hrycaja z Politechniki Lwowskiej, któ-
ry przedstawi³ w³asn¹ koncepcjê uzê-
bienia o sinusoidalnej linii zêba. Warto
zaznaczyæ, ¿e lwowska uczelnia otrzy-
ma³a patent na to uzêbienie wraz z me-
tod¹ jego obwiedniowej obróbki.
Oprócz prezentacji referatów, wszyscy
uczestnicy konferencji mieli mo¿li-
woœæ zwiedzenia Wydzia³u Przek³adni
Lotniczych WSK “PZL Rzeszów” S.A.

Towarzyska atmosfera podczas
przerw w obradach, jak te¿ w trakcie
uroczystej kolacji, sprzyja³a swobodnej
wymianie pogl¹dów i nawi¹zywaniu
kontaktów, które byæ mo¿e rozwin¹ siê
w przysz³¹ wspó³pracê miêdzy oœrod-
kami naukowymi i przemys³owymi.

W trakcie rozmów na temat
przysz³ych konferencji dotycz¹cych
kó³ zêbatych powsta³a koncepcja roz-
szerzenia spektrum zagadnieñ do napê-

dów zêbatych w ogólnoœci, co da³oby
mo¿liwoœæ dyskusji w szerszym gronie.
Projekt spotka³ siê z powszechn¹ apro-
bat¹ i uzgodniono, ¿e zostan¹ podjête
dalsze rozmowy o kszta³cie kolejnej
konferencji, która bêdzie organizowana
w 2008 r.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ,
¿e konferencja by³a udanym forum wy-
miany doœwiadczeñ i koncepcji prac

badawczych na przysz³oœæ oraz pozwo-
li³a zorientowaæ siê w prowadzonych
obecnie badaniach i osi¹gniêciach
oœrodków naukowych. Pozytywnym

zjawiskiem by³a liczna obecnoœæ
uczestników z zak³adów przemys³o-
wych wytwarzaj¹cych ko³a zêbate
(Pratt&Whitney Kalisz oraz WSK
“PZL Rzeszów” S.A.), co da³o mo¿li-
woœæ bezpoœredniej konfrontacji podej-
mowanych zagadnieñ naukowych
z oczekiwaniami przemys³u.

Mieczys³aw P³ocica

Uczestnicy konferencji w trakcie obrad. Na pierwszym planie prof. K. Wieczo-
rowski.

Fot. w³asna

Powitanie goœci przez prof. Tadeusza Markowskiego odby³o siê w czasie kolacji.
Fot. w³asna

W dniu 4 grudnia 2006 r. odby³a siê
konferencja pod has³em “IT Academic
Day”, zorganizowana przez dzia³aj¹c¹
na Wydziale Elektrotechniki i Informa-
tyki Grupê NET (sekcjê Ko³a Nauko-
wego Informatyki “KOD”) we wspó³-
pracy z firm¹ Microsoft Polska. Konfe-
rencja by³a odpowiedzi¹ na rosn¹ce
zainteresowanie studentów i pracowni-
ków uczelni najnowszymi technologia-
mi informatycznymi.

Uczestników powita³ dr in¿. Jan Ro-
dziñski, prodziekan Wydzia³u Elektro-
techniki i Informatyki. Pierwsz¹ czêœæ
spotkania prowadzi³a Ma³gorzata Szy-
pu³a zajmuj¹ca siê w firmie Microsoft
kontaktami ze œrodowiskiem akademi-
ckim. W czasie prelekcji przedstawio-
no m.in. mo¿liwoœci odbywania
praktyk w tej firmie przez studentów
oraz absolwentów Wydzia³u. Oferta

Academic
Day

Academic
Day

IT
Konferencja
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wspó³pracy Microsoftu z Politechnik¹
Rzeszowsk¹ obejmuje przedsiêwziêcia
zwi¹zane z udostêpnianiem oprogra-
mowania (Microsoft Academic Allian-

ce i ELMS), organizowanie wyk³adów
(IT Academy) oraz udzia³ studentów
w konkursach tematycznych (Imagine
Cup).

Drug¹ czêœæ “IT Academic Day”
stanowi³o interesuj¹ce seminarium pt.
“Zarz¹dzanie projektami - metodyka
i narzêdzia” poprowadzone przez dr.
in¿. Tadeusza Golonkê. Jako Microsoft
Regional Director popularyzuje on
platformê NET w œrodowiskach dewe-
loperów, architektów i akademickim,
dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadcze-
niem. Tadeusz Golonka zaprezentowa³
nowe trendy z zakresu zarz¹dzania in-
nowacyjnymi projektami informatycz-
nymi rozwijanymi metodyk¹ Agile.
Przedstawi³ tak¿e wsparcie dla tej me-
todyki w œrodowisku programistycz-
nym Visual Studio Team System.

Konferencja spotka³a siê z du¿ym
zainteresowaniem zarówno ze strony
studentów, jak i pracowników. Liczba
chêtnych do udzia³u w niej przekro-
czy³a oczekiwania organizatorów, któ-
rzy przygotowali 130 miejsc.

Piotr Kaduk
Bartosz TrybusFragment strony internetowej Grupa.NET.PRz.

� Seminaria Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
w po³owie paŸdziernika br. przeznaczono na wys³uchanie
referatów wyg³oszonych:

� w dniu 18 paŸdziernika 2006 r. przez mgr. in¿. Toma-
sza Cieœlaka - kierownika Zak³adu Obróbki Skrawa-
niem Tulei Cylindrycznych w firmie Mahle Polska Sp.
z o.o. w Krotoszynie, nt. “Wp³yw parametrów techno-
logicznych g³adzenia cylindrów na strukturê geome-
tryczn¹ ich powierzchni i wskaŸniki procesu”,

� w dniu 19 paŸdziernika 2006 r. przez doc. dr. in¿. Zyg-
munta Lecha Warszy z Polskiego Towarzystwa Metro-
logicznego, nt. “¯yroskopy laserowe jako przetworni-
ki do pomiaru parametrów ruchu obrotowego”.

� Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki
Stosowanej zorganizowa³a wyk³ady otwarte wyg³oszone
w dniu 20 paŸdziernika 2006 r. przez dr. hab. Marka
Kordosa, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu War-
szawskiego, nt. “Przestrzenie kierunków, czyli wspó³-
zale¿noœæ ró¿nych klasycznych geometrii” oraz “Flekso-
ry, czyli ruchome wieloœciany o sztywnych œcianach”.

� Mgr in¿. Anna Œl¹czka z firmy Chema-Elektromet w Rze-
szowie wyg³osi³a w dniu 25 paŸdziernika 2006 r. referat
nt. “Hydroksyalkilowanie kwasu barbiturowego” na se-
minarium Wydzia³u Chemicznego.

� Katedra Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska rozpoczê³a organizacjê

wyk³adów otwartych prof. dr. hab. in¿. dr. h. c. cz³. koresp.
PAN, cz³. czynnego PAU Zenona Waszczyszyna, prof.
zw. PRz z cyklu “Metody obliczeniowe w teorii konstruk-
cji”. Pierwszy wyk³ad nt. “Teoria rzêdu II i czêœciowe
uplastycznienie w analizie MES p³askich ram sprê¿ysto-
-plastycznych” wyg³oszony zosta³ w dniu 8 listopada
2006 r. Drugi wyk³ad nt. “Sieci bayesowskie na tle deter-
ministycznych sieci neuronowych (wprowadzenie)”
wyg³oszony zosta³ w dniu 22 listopada 2006 r.

� Mgr in¿. Jolanta Gruszecka z Zak³adu Mikrobiologii Szpi-
tala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie wyg³osi³a na semi-
narium Wydzia³u Chemicznego w dniu 15 listopada
2006 r. referat nt. “Badanie mechanizmu ekstrakcji jonów
Co, Ni, Cu w uk³adach z aromatycznymi kwasami karbo-
ksylowymi”.

� Na seminariach Katedry Fizyki na Wydziale Matematyki
i Fizyki Stosowanej:

� w dniu 16 listopada 2006 r. dr in¿. Tomasz Wiêcek
wyg³osi³ referat nt. “Materia³y auksetyczne”,

� w dniu 30 listopada 2006 r. dr El¿bieta Szwajczak i mgr
Ryszard Stagraczyñski dokonali “Prezentacji laborato-
rium biofizycznego”,

� w dniu 7 grudnia 2006 r. prof. dr hab. El¿bieta Wa³aj-
tys-Rode, kierownik Katedry Biochemii i Biotechno-
logii na Wydziale Chemicznym, wyg³osi³a referat nt.
“Kryoprezerwacja” oraz dr El¿bieta Szwajczak, mgr

SEMINARIA WYDZIA£OWE
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14 grudnia 2006 r. w Politechnice
odby³o siê seminarium poœwiêcone
Procesowi Boloñskiemu - konstrukcji
programów studiów dwustopniowych,
systemowi zapewnienia jakoœci
kszta³cenia oraz mobilnoœci i systemo-
wi ECTS - transferu i akumulacji
punktów.

Seminarium prowadzone by³o przez
promotora boloñskiego - dr. hab. Marka
Frankowicza. W seminarium wziêli
udzia³ nauczyciele akademiccy oraz
pracownicy administracyjni odpowie-
dzialni za organizacjê i przebieg proce-
su dydaktycznego.

Proces Boloñski to restrukturyzacja
i harmonizacja systemu szkolnictwa
wy¿szego w krajach Unii Europejskiej.
Jego celem jest utworzenie do 2010 r.
wspólnej Europejskiej Przestrzeni

Szkolnictwa Wy¿szego, która zak³ada
wprowadzenie studiów dwu- i trzystop-
niowych, systemu porównywalnych
dyplomów, systemu ECTS, wspieranie
mobilnoœci studentów i wyk³adowców,
promocjê wspó³pracy w zakresie jako-
œci kszta³cenia oraz wdra¿anie syste-
mów kszta³cenia ustawicznego. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e wspólna przestrzeñ
szkolnictwa wy¿szego nie zak³ada
ujednolicenia systemów kszta³cenia,
ale harmonizacjê umo¿liwiaj¹c¹ stu-
dentom m.in. odbywanie czêœci stu-
diów na uczelniach zagranicznych.

Jednym z filarów systemu boloñ-
skiego jest jego stopniowoœæ, za-
k³adaj¹ca, ¿e ka¿dy z etapów stanowi
odrêbn¹ ca³oœæ. Umo¿liwia to zmianê

Seminarium poprowadzi³ promotor boloñski dr hab. M. Frankowicz.
Fot. M. Misiakiewicz

Seminarium cieszy³o siê wielkim zainteresowaniem.
Fot. M. Misiakiewicz

Dzieñ Boloñski w Politechnice Rzeszowskiej

Seminarium

Ryszard Stagraczyñski i mgr in¿. Tadeusz Bujak kon-
tynuowali “Prezentacjê laboratorium biofizycznego”,

� w dniu 14 grudnia 2006 r. zosta³ przedstawiony referat
autorstwa mgr Katarzyny Grzybowskiej, dr. hab. Ma-
riana Palucha i dr. Andrzeja Grzybowskiego z Instytu-
tu Fizyki Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach nt.
“Osobliwe zachowanie dielektrycznej relaksacji dru-
gorzêdowej glikoli polipropylenowych”.

� Prof. dr hab. Józef Zió³kowski, profesor zwyczajny
Uniwersytetu Wroc³awskiego wyg³osi³ w dniu 21 listopa-
da 2006 r. referat nt. “Synteza organiczna katalizowana
kompleksami metali w roztworach wodnych i w uk³adach
dwufazowych” na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

Bronis³aw Œwider
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Odeszli od nas

Nie umiera ten, kto trwa w naszej pamiêci. W 2006 roku spo³ecznoœæ akademick¹ Politechniki Rzeszowskiej opuœcili
na zawsze i bezpowrotnie Ci, którzy tê uczelniê przez lata swej pracy wspó³tworzyli wraz z nami.

W 2006 roku po¿egnaliœmy:
� prof. dr. hab. in¿. Zdzis³awa Wójcika, prof. zw. PRz, z Katedry Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn

i Lotnictwa. Zmar³ 21 stycznia 2006 r., mia³ 78 lat,
� dr. hab. in¿. W³adys³awa £akotê, prof. PRz - prodziekana ds. nauczania na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œro-

dowiska, zarazem kierownika Zak³adu Badañ Konstrukcji na tym Wydziale. Zmar³ 19 czerwca 2006 r., mia³ 62 lata,
� Henryka Wojciechowskiego - pracownika DS "Nestor". Zmar³ 2 marca 2006 r., mia³ 54 lata,
� Zbigniewa Filipa - pracownika DS “Akapit”. Zmar³ 12 wrzeœnia 2006 r., mia³ 52 lata,
� Stanis³awa Kasicê - pracownika DS “Arcus”. Zmar³ 6 listopada 2006 r., mia³ 48 lat.

M.O.

profilu kszta³cenia po studiach pierw-
szego stopnia, przerwanie nauki miê-
dzy jednym a drugim stopniem oraz in-
dywidualizacjê programów nauczania.
Innymi filarami s¹: zapewnienie jako-
œci kszta³cenia przez tworzenie komisji
akredytacyjnych i wprowadzenie an-
kietyzacji nauczycieli akademickich
przez studentów oraz wspieranie mobi-
lnoœci pracowników i studentów dziêki

zwiêkszeniu aktywnoœci w wymianie
zagranicznej.

Boloñski system kszta³cenia w Poli-
technice Rzeszowskiej to:
� mo¿liwoœæ studiowania wed³ug in-

dywidualnych programów,
� mo¿liwoœæ odbywania czêœci stu-

diów w wybranej uczelni europej-
skiej,

� czytelny system transferu punktów
kredytowych (ECTS) u³atwiaj¹cy
studia równoleg³e i wymianê stu-
dentów,

� tworzenie warunków sprzyjaj¹cych
mobilnoœci studentów i nauczycieli
akademickich,

� tworzenie wewnêtrznych systemów
zapewnienia jakoœci kszta³cenia.

Maria Popek

Z ¿a³obnej karty

W dniu 19 czerwca 2006 r. odszed³
od nas, ¿egnany z g³êbokim ¿alem
i smutkiem, dr hab. in¿. W³adys³aw
£akota, profesor Politechniki Rzeszow-
skiej, prodziekan ds. nauczania Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska. Prawie ca³e ¿ycie zawodowe
zwi¹za³ z naszym Wydzia³em. W 1973
roku po oœmiu latach pracy na stanowi-
sku konstruktora w WSK “PZL Rze-
szów”, zosta³ pracownikiem naukowo-
-technicznym w Zak³adzie Mechaniki
Budowli, nastêpnie asystentem (1973-
-1976), adiunktem (1976-1982), profe-
sorem nadzwyczajnym (od 2000 r.),
kierownikiem Zak³adu Badañ Kon-
strukcji (od 1999 r.) i prodziekanem ds.
nauczania na WBiIŒ (od 2002 r.).

Zami³owanie do eksperymentowa-
nia, rzetelna praca i talent by³y podstaw¹

sukcesów naukowych Profesora w dys-
cyplinie doœæ odleg³ej od wyuczonego
zawodu in¿yniera elektryka, któr¹ by³a
mechanika - dynamika konstrukcji.
G³ówne zagadnienia, które podejmowa³
w dzia³alnoœci badawczej, obejmuj¹:
wp³yw drgañ i ha³asu na ludzi, modelo-
wanie, identyfikacjê i badania ekspery-
mentalne uk³adów napêdowych ko-
³owych maszyn budowlanych, procesy
wibroakustyczne w uk³adach p³ytowych
i warstwowych, drgania budynków i bu-
dowli spowodowane zewnêtrznymi wy-
muszeniami, analizê modaln¹ kon-
strukcji in¿ynierskich i badania emisji
dŸwiêku przez elementy konstrukcyjne
mostów kolejowych.
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Dorobek naukowy profesora W. £a-
koty obejmuje m.in. ponad 30 publikacji
w periodykach naukowych, 90 refera-
tów i publikacji w materia³ach konferen-
cyjnych, monografiê i skrypt oraz ponad
20 opracowañ badawczych. Ponadto
przygotowa³ kilkadziesi¹t ekspertyz
i opinii technicznych obiektów budow-
lanych i in¿ynierskich. By³ rzeczoznaw-
c¹ z zakresu oceny wp³ywu drgañ
i ha³asu na ludzi. Opracowa³ kilka recen-
zji prac doktorskich, artyku³ów i refera-
tów.

Prawy charakter, empatia i umiejêt-
noœæ nawi¹zywania kontaktu ze s³ucha-
czami w po³¹czeniu z wiedz¹ i niezwy-
kle sumiennym podejœciem do obo-
wi¹zków dydaktycznych, zjedna³y Pro-
fesorowi uznanie i szacunek zarówno
studentów, jak i wspó³pracowników.
Przez ponad 30 lat prowadzi³ wyk³ady,
æwiczenia i laboratoria dla studentów
budownictwa i in¿ynierii œrodowiska
z mechaniki teoretycznej, wytrzy-
ma³oœci materia³ów, podstaw automaty-
ki, podstaw badañ doœwiadczalnych i te-
orii eksperymentu oraz ochrony przed
ha³asem, wibracjami i promieniowa-
niem. Wypromowa³ kilkudziesiêciu in-
¿ynierów oraz magistrów in¿ynierów
budownictwa i in¿ynierii œrodowiska.

Zorganizowa³ laboratoria dydaktyczne
wytrzyma³oœci materia³ów, mechaniki
i wibroakustyki oraz automatyki w in¿y-
nierii œrodowiska. Jako prodziekan ds.
nauczania z wielkim zaanga¿owaniem
wykona³ ogromn¹, bardzo wa¿n¹, cho-
cia¿ ma³o efektown¹, pracê zwi¹zan¹
z doskonaleniem programów i toku na-
uczania, prac dyplomowych, organi-
zacj¹ pracy dziekanatu oraz przygoto-
waniem Wydzia³u do pozytywnie za-
koñczonej akredytacji kierunku budow-
nictwo. Profesor by³ inicjatorem wielu
kulturalnych, sportowych i integracyj-
nych przedsiêwziêæ studentów, m.in.
“ostatnich wyk³adów” i imprez karna-
wa³owych.

Poczucie obowi¹zku i odpowie-
dzialnoœci cechuj¹ce profesora W. £a-
kotê to g³ówna przyczyna czynnego za-
anga¿owania w dzia³alnoœæ organiza-
cyjn¹, ¿ycie spo³eczne, sportowe i towa-
rzyskie Wydzia³u, uczelni i œrodowiska
zawodowego. Przez wiele kadencji by³
cz³onkiem Rady Wydzia³u Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska, Senatu PRz
i ich komisji. Pracowa³ w komitetach or-
ganizacyjnych i naukowych konferencji
i sympozjów. By³ cz³onkiem Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, cz³onkiem SEP, przewod-

nicz¹cym Komisji Nauki Oddzia³u
PZITB w Rzeszowie. Przez d³ugie lata
by³ aktywnym dzia³aczem AZS-u.

Rzetelna praca naukowa, pedago-
giczna i dzia³alnoœæ organizacyjna Pro-
fesora W³adys³awa £akoty zyska³y wy-
sokie uznanie. Zosta³ odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, medalem
Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszow-
skiej, Medalem Edukacji Narodowej,
dwukrotnie uzyska³ nagrodê Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, nagro-
dê Ministra Infrastruktury, wiele razy
by³ nagradzany przez rektora PRz za
osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne.

Dla licznych przyjació³ i znajomych
W³adek by³ niezwykle ¿yczliwym i wra-
¿liwym cz³owiekiem. Potrafi³ siê cie-
szyæ ¿yciem, by³ szarmancki i obdarzo-
ny poczuciem humoru. Lubi³ siatkówkê,
taniec, górskie wêdrówki, d³ugie rozmo-
wy o sprawach powa¿nych i codzien-
nych. Trudno pogodziæ siê z Jego przed-
wczesnym odejœciem.

Pozostanie w naszej pamiêci jako
Cz³owiek wielkiej prawoœci, pracowito-
œci i sumiennoœci, oddany nauce, pracy
ze studentami i dzia³alnoœci spo³ecznej -
¿yczliwy dla wszystkich przyjaciel, ko-
lega, ceniony wspó³pracownik.

Szczepan Woliñski

0 Na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa od 2005 r. prê¿nie dzia³a Ko³o
pod wymienion¹ nazw¹, o czym wspo-
mnieliœmy w poprzednim numerze GP.
Sk¹d idea za³o¿enia Ko³a i pomys³ na
jego nazwê?

Za³o¿ycielami Ko³a s¹ studenci obec-
nie 4. i 5. roku specjalnoœci lotniczej na
wspomnianym Wydziale oraz opiekun

Ko³a mgr in¿. Grzegorz Kopecki. Nazwa
Ko³a wynika z ogólnej nazwy tej europej-
skiej organizacji. W Europie EURO-
AVIA posiada 32 oddzia³y lokalne w 17
krajach, a jeden z nich znajduje siê w na-
szej uczelni. Ko³o skupia studentów lot-
nictwa wszystkich specjalnoœci i tak¹ for-
mê dzia³alnoœci Ko³a chcemy utrzymaæ.
Jako cz³onek zarz¹du Ko³a mogê w jego

imieniu powiedzieæ, ¿e nie mamy zamia-
ru ukierunkowywaæ dzia³alnoœci Ko³a na
jedn¹ tylko specjalnoœæ. Ko³o zawi¹zy-
wali studenci wszystkich specjalnoœci
i za³o¿enie jest takie, aby ono dzia³a³o za-
równo w zakresie budowy p³atowca, jego
napêdu, jak i awioniki oraz pilota¿u.

0 Lotnicy maj¹ ju¿ kilka kó³ nauko-
wych. Czy dzia³alnoœæ EUROAVII nie

EUROAVIA Rzeszów

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

Rozmowa z Edwinem Forgielem - studentem IV roku specjalnoœci "lotnictwo" na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa PRz, cz³onkiem zarz¹du Ko³a Naukowego EUROAVIA Rzeszów.
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pokrywa siê z dzia³alnoœci¹ innych kó³
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa?

Zak³adaj¹c nasze Ko³o, mieliœmy
œwiadomoœæ istnienia na naszym Wy-
dziale takich kó³, jak SKNL czy Ko³o Na-
ukowe Szybowników. EUROAVIA nie
jest dla istniej¹cych kó³ konkurencj¹, lecz
uzupe³nieniem, ze wzglêdu na miêdzyna-
rodowy charakter jej dzia³alnoœci. Wa-
runkiem cz³onkostwa w tej organizacji
by³o za³o¿enie odrêbnego ko³a, posia-
daj¹cego w nazwie EUROAVIA. Za t¹
organizacj¹ stoi blisko 50 lat tradycji. Uz-
naliœmy, ¿e stworzenie u nas oddzia³u
przyniesie nam wymierne korzyœci.

0 Czy ko³a wspó³pracuj¹ ze sob¹?
Na p³aszczyŸnie naukowej doskonale

siê uzupe³niamy i wspó³pracujemy, np.
na spotkaniu Studenckiego Ko³a Nau-
kowego Lotników przekazano jedne
z pierwszych informacji o EUROAVII.
Na pewno nie ma miêdzy nami niezdro-
wej rywalizacji. Podkreœlam s³owo nie-
zdrowej, bo rywalizacja sama w sobie jest
po¿¹dana i bez w¹tpienia prowadzi do
szybszego rozwoju.

0 Mo¿e Pan podaæ jakiœ przyk³ad
wspó³pracy tych kó³?

Oczywiœcie. Przyk³adem takiej
wspó³pracy jest projekt bezpilotowego
aparatu lataj¹cego, realizowany w ra-

mach Miêdzyuczelnianych In¿ynierskich
Warsztatów Lotniczych organizowanych
corocznie w Bezmiechowej. Projekt rea-
lizowany jest z inicjatywy i pod okiem
opiekuna SKNL mgr. in¿. Jerzego Baku-
nowicza. Jego wykonawcami s¹ nato-
miast cz³onkowie EUROAVII. Obecnie
do projektu w³¹czamy siê równie¿ w spo-
sób materialny. Projekt wkroczy³ w fazê
zamontowania na nim napêdu oraz
elektroniki niezbêdnej do wykonywania
misji okreœlonych regulaminem konkur-
su. Bêdzie to zrealizowane przy znacz-
nym udziale EUROAVII.

0 Jaki obraliœcie cel swojej dzia³alno-
œci?

G³ówn¹ statutow¹ dzia³alnoœci¹ na-
szego Ko³a i tej europejskiej organizacji
jest inicjowanie, pomoc w nawi¹zywaniu
kontaktów miêdzy studentami a prze-
mys³em lotniczym, a tak¿e wymiana do-
œwiadczeñ pomiêdzy poszczególnymi
krajami wchodz¹cymi w sk³ad Stowarzy-
szenia.

0 W jaki sposób realizujecie to zada-
nie?

Organizujemy wyjazdy do firm lotni-
czych i centrów badawczych. Cz³onko-
wie naszego Ko³a uczestnicz¹ w war-
sztatach, na których realizuj¹ projekty
pod okiem in¿ynierów z wiod¹cych firm
europejskich. W paŸdzierniku 2006 r.

zorganizowaliœmy obóz naukowy pod
nazw¹ "Aerotechnika 2006". Celem obo-
zu by³o odwiedzenie i nawi¹zanie wspó³-
pracy z licz¹cymi siê oœrodkami lotniczy-
mi w Polsce. Uda³o siê nam dotrzeæ do
firm ze wschodniego obszaru kraju.
W tym roku planujemy kolejn¹ edycjê
Aerotechniki. D¹¿ymy do podjêcia
wspó³pracy z kolejnymi firmami. Dziêki
temu chcemy umo¿liwiæ studentom spe-
cjalnoœci lotniczej odbywanie praktyk
i sta¿y w wiod¹cych firmach lotniczych
w kraju i za granic¹. Bêd¹c cz³onkiem
miêdzynarodowej organizacji, mamy
perspektywy na siln¹ i szerok¹ wspó³pra-
cê z przemys³em europejskim.

0 Wspomnienia z obozu?
Obóz trwa³ piêæ dni, w przeci¹gu któ-

rych przemieszczaliœmy siê z Rzeszowa
w kierunku Warszawy, odwiedzaj¹c po
drodze Mielec i Dêblin. W miejscach tych
poza zwiedzaniem zak³adów pracy i jed-
nostek badawczych wys³uchaliœmy wielu
interesuj¹cych wyk³adów.

0 Jakie zak³ady odwiedziliœcie?
Podczas wyjazdu odwiedziliœmy takie

oœrodki, jak: PZL Mielec, Wy¿sza Szko³a
Oficerska Si³ Powietrznych w Dêblinie,
Szko³a M³odszych Specjalistów Lotnic-
twa w Dêblinie, 6. Baza Lotnicza, Woj-
skowe Zak³ady Lotnicze Nr 3, Baza
Techniczna PLL LOT wraz z portem lot-
niczym, Instytut Lotnictwa w Warszawie
wraz z Engineering Design Center - Ge-
neral Electric. W ka¿dej z firm czy jedno-
stek naukowych otrzymaliœmy pro-
pozycjê dalszej wspó³pracy.

0 O jaki rodzaj wspó³pracy chodzi?
Firmy PZL Mielec, PLL LOT, czy

General Electric zaproponowa³y odbycie
praktyk, sta¿y, realizacjê prac dyplomo-
wych na potrzeby zak³adu oraz pracê.
Wy¿sza Szko³a Oficerska Si³ Powietrz-
nych zaprasza nas do siebie po ukoñcze-
niu studiów na odbycie kursu oficer-
skiego i zasilenie zawodowej kadry woj-
skowej. WZL Nr 3 równie¿ oczekuje na
nowych specjalistów, choæ jest to zak³ad,
który ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê pro-
wadzi mocn¹ weryfikacjê przysz³ych pra-
cowników. Z du¿¹ otwartoœci¹ i ¿yczli-
woœci¹ spotkaliœmy siê w Instytucie Lot-
nictwa w Warszawie. G³ówny konstruk-
tor samolotu Iryda Pan mgr in¿. W³odzi-
mierz Gnarowski zadeklarowa³ swoj¹
pomoc w ka¿dym zakresie, konsultacje
telefoniczne i osobiste, pomoc w roz-

Cz³onkowie KN EUROAVIA Rzeszów z pilotem akrobacyjnym i konstruktorem sa-
molotu Juka Jurgisem Kairysem (III Ma³opolski Piknik Lotniczy - Kraków 2006).

Fot. w³asna
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wi¹zywaniu problemów in¿ynierskich
i wskazówki przy realizacji prac dyplo-
mowych.

0 W zwi¹zku z tym, jakie firmy
z bran¿y lotniczej s¹ w krêgu waszego
zainteresowania?

W Polsce jest co najmniej kilka po-
wa¿nych i licz¹cych siê firm, czy jedno-
stek naukowych.

Studenci mog¹ ju¿ teraz odbyæ prakty-
kê w General Electric w Warszawie i to,
co jest warte podkreœlenia, p³atn¹ prakty-
kê. Na pewno sporym wyzwaniem jest In-
stytut Lotnictwa. Ponadto ze swoj¹ ofert¹
dla pilotów i in¿ynierów od eksploatacji
wychodz¹ równie¿ Polskie Linie Lotni-
cze LOT. Nie nale¿y zapominaæ o firmie
PZL Mielec, która jest bardzo otwarta na
wspó³pracê ze studentami Politechniki
Rzeszowskiej. Podobnie Wojskowe Za-
k³ady Lotnicze Nr 3 w Dêblinie.

0 Sk¹d macie pieni¹dze na organiza-
cjê takiego obozu?

Obóz finansowany by³ w znacznej
czêœci ze œrodków ministerialnych.
Wsparcia udzieli³ nam równie¿ dziekan
WBMiL oraz Samorz¹d Studencki.
G³ównym naszym za³o¿eniem by³o zoba-
czyæ jak najwiêcej przy mo¿liwie niskim
nak³adzie finansowym. Mogê powie-
dzieæ, ¿e siê to uda³o.

0 Jaki by³ wasz wk³ad w organizacjê
tego obozu?

W zasadzie ca³y obóz zorganizowany
zosta³ nak³adem czasu i wysi³ku trzech
osób spoœród zarz¹du Ko³a. Najwiêk-
szym wyzwaniem by³o dla nas skoordy-
nowanie wszystkiego w czasie. Musie-
liœmy mieæ na uwadze dostêpnoœæ po-
szczególnych firm w danym okresie.
Wa¿nym kryterium by³o finansowanie.
Tutaj musieliœmy zadaæ sobie sporo tru-
du, aby obóz nie przerós³ naszych mo¿li-
woœci finansowych, a posiadane fun-
dusze wykorzystaæ w optymalny sposób.

0 Czyli zdobywacie tak¿e doœwiad-
czenie na innej p³aszczyŸnie, nie tylko
lotniczej?

Organizowanie tego rodzaju imprez
jest zajêciem doœæ obszernym zadaniowo
i dziêki temu daje du¿e pole do popisu,
tak¿e satysfakcjê. Dlatego w naszym
Kole sprawdzamy siê nie tylko w spra-
wach typowo in¿ynierskich, ale równie¿
zwi¹zanych z finansowaniem, PR, czy

pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju
funduszy.

0 Czy wszystkie te wydarzenia inicju-
jecie sami, czy uzyskujecie jak¹œ po-
moc?

Wszystkie wydarzenia zorganizowa-
liœmy w³asnym nak³adem pracy. Wiele
z nich by³o równie¿ naszego pomys³u.
Dziêki temu, ¿e robimy wszystko sami,

coraz lepiej poruszamy siê w g¹szczu
obecnych na ka¿dym kroku formalnoœci,
zdobywamy nowe doœwiadczenia i mimo
trudnoœci, uwa¿amy ¿e warto.

0 Szczerze gratulujê zarówno po-
mys³u, jak i sukcesów. Trudno - jak
s¹dzê - pogodziæ sprawy osobiste, stu-
denckie, z tak ambitn¹ dzia³alnoœci¹
poza uczelni¹...
� Ciê¿ko jest pogodziæ zajêcia na

uczelni z wszelkimi innymi, które reali-
zujemy w ramach Ko³a, a jest ich na-
prawdê niema³o.

0 Czyli…
Nie bêdê ukrywaæ, ¿e czêsto nadwyrê-

¿amy cierpliwoœæ naszych wyk³adow-
ców. Mamy jednak nadziejê, ¿e bêd¹ dla
nas wyrozumiali. Niestety wszelkie firmy
i instytucje, z którymi mamy kontakt, pra-
cuj¹ w godzinach, które w znacznej czê-

œci pokrywaj¹ siê z zajêciami na uczelni.
Wtedy dokonujemy wyboru�.

0 Co w najbli¿szej przysz³oœci?
Na najbli¿szy rok mamy ju¿ plany na

zrealizowanie kilku projektów i co naj-
mniej dwóch wartoœciowych wydarzeñ.
Nie chcia³bym jeszcze mówiæ dok³adnie,
jakie to bêd¹ wydarzenia. S¹ one jeszcze
w trakcie precyzowania. Jeœli ustalimy

wszystkie szczegó³y i bêdziemy mieli
formalne potwierdzenie ich realizacji, na
pewno niezw³ocznie o nich poinformuje-
my. Jak wspomnia³em wczeœniej, bêdzie-
my d¹¿yæ do realizacji kolejnej edycji
Aerotechniki. Uwa¿amy, ¿e obóz ten
wiele wnosi w rozwój osobowoœci in¿y-
nierskiej ka¿dego studenta. W zwi¹zku
z tym chcemy, aby Aerotechnika sta³a siê
wydarzeniem cyklicznym i by³a kontynu-
owana przez naszych nastêpców.

0 Dziêkuj¹c za rozmowê, w Nowym
Roku ¿yczê Panom tylko wysokich lo-
tów, pomyœlnej realizacji planów, od-
wagi w chwilach podejmowania
trudnych decyzji i chlubnej kontynua-
cji tradycji polskiego lotnictwa. Navi-
gare necesse est.

Dziêkujê w imieniu wszystkich kole-
gów.

Rozmawia³a
Marta Olejnik

Przed samolotem Iryda z jego g³ównym konstruktorem mgr. in¿. W³odzimierzem
Gnarowskim.

Fot. w³asna
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Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa

Ko³o Naukowe Lotników
Opiekun - mgr in¿. Jerzy Bakunowicz

� Wykonanie i zrealizowanie projektu samolotu z uwzglêdnie-
niem wymagañ konkursowych postawionych przez organizato-
rów Miêdzyuczelnianych In¿ynierskich Warsztatów Lotni-
czych (prace obejmowa³y kompletne obliczenia aerodynamicz-
ne i wytrzyma³oœciowe oraz wykonanie kompozytowej struktu-
ry noœnej p³atowca z u¿yciem technologii LPC).

� Zrealizowanie prac przejœciowych i dyplomowych.
� Udzia³ w III Miêdzyuczelnianych In¿ynierskich Warsztatach

Lotniczych w Bezmiechowej.
� Zorganizowanie obozu naukowego "Bli¿ej Nieba" w Akade-

mickim Oœrodku Szybowcowym PRz.
� Prowadzenie zajêæ szkoleniowych.

STUDENCKI RUCH NAUKOWY
w Politechnice Rzeszowskiej
STUDENCKI RUCH NAUKOWY
w Politechnice Rzeszowskiej

Ko³o Naukowe Mechaników
Sekcja samochodowa

Opiekun - dr in¿. Artur Jaworski

� Poszerzanie wiedzy cz³onków Ko³a z zakresu motoryzacji (wy-
miana, podczas organizowanych spotkañ, informacji do-
tycz¹cych nowych technologii stosowanych w samochodach,
prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie wyników
badañ i ich prezentowanie w formie referatów na sympozjach
oraz na gazetce œciennej).

� Udzia³ w XV Seminarium Ko³a Naukowego "Mechaników"
organizowanym przez Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹
w Warszawie.

� Zorganizowanie wyjazdu naukowo-dydaktycznego do za-
k³adów bran¿y motoryzacyjnej: Fabryki Samochodów Fiat
Auto Poland w Tychach oraz Zak³adu Silników Spalinowych
Fiat-GM-Powertrain w Bielsku-Bia³ej.

� Prace nad modelem pojazdu o napêdzie hybrydowym spali-
nowo-elektrycznym.

Ko³o Naukowe Robotyki “Mechatronik”
Opiekun - dr in¿. Maciej Trojnacki

� Zorganizowanie pokazów robotów na VIII Targach Edu-
kacyjnych.

� Programowanie ró¿nego rodzaju robotów mobilnych oraz
manipulatora Scorbot 4PC.

� Prowadzenie prac konstrukcyjnych i eksperymentalnych
zwi¹zanych z czterono¿nym i dwuno¿nym robotem kro-
cz¹cym.

� Zorganizowanie seminarium naukowego dotycz¹cego mani-
pulatora Scorbot 4PC.

� Udzia³ w Ogólnopolskiej Konferencji Kó³ Naukowych w Bia-
³ymstoku.

� Udzia³ w pokazach robotów CybAiRBot oraz walkach sumo
robotów w Poznaniu.

� Zorganizowanie cyklu wyk³adów dotycz¹cych architektury
i programowania komputerów PC, sterowników PC/104, a tak-
¿e dzia³ania serwomechanizmów modelarskich.

� Zorganizowanie seminarium naukowego dotycz¹cego robotów
AmigoBot.

� Rozpoczêcie prac z zakresu programowania sterownika
PC/104, modu³u do sterowania radiowego robotów oraz
zbudowania robota sumo.

Zakres realizowanych prac
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Ko³o Naukowe Szybowników “Bezmiechowa”
Opiekun - dr in¿. Andrzej Majka

� Wykorzystanie technik CAD/CAM w projektowaniu szy-

bowców. Prowadzone s¹ prace, których celem jest opracowanie
wspó³czesnych metod projektowania szybowców opieraj¹cych
siê na szerokim wykorzystaniu systemów CAD/CAM (CATIA,
UNIGRAPHICS). Tworzone s¹ równie¿ dodatkowe narzêdzia
programistyczne, których zadaniem jest wyznaczanie charakte-
rystyk osi¹gowych, dynamicznych i obci¹¿eniowych w ró¿-
nych fazach lotu.

� Analiza startu za wyci¹gark¹ w warunkach górskich.

Dokonano analizy teoretycznej startu szybowca z wykorzysta-
niem wyci¹garki, dla warunków odpowiadaj¹cych lotnisku
w Bezmiechowej. Symulacje numeryczne obejmowa³y
przypadki startu normalnego (przy du¿ej ró¿nicy wysokoœci
pomiêdzy punktem startu a wyci¹gark¹) oraz przypadki startu
przerwanego (np. po zerwaniu liny). Okreœlono minimaln¹
wysokoœæ wyczepienia szybowca, zapewniaj¹c¹ bezpieczne
odejœcie od zbocza. Wyniki analiz teoretycznych s¹ po-
równywane z pomiarami wykonywanymi podczas rze-
czywistych startów. Pozwoli to na uszczegó³owienie i weryfi-
kacjê stosowanych modeli. Wnioski z analiz bêd¹ podstaw¹ do
weryfikacji instrukcji wykonywania lotów na lotnisku w Bez-
miechowej.

� Analiza startu grawitacyjnego. Rozpoczêto prace maj¹ce na
celu zbudowanie adekwatnego modelu dynamicznego
pozwalaj¹cego przeanalizowaæ start grawitacyjny. Model jest

obecnie w fazie testowania i weryfikacji. Wyniki analiz
pozwol¹ na sformu³owanie szeregu zaleceñ i wymagañ
odnoœnie do szybowców startuj¹cych grawitacyjnie. W przy-
sz³ym roku przewiduje siê kontynuacjê rozpoczêtych prac oraz
dodatkowo rozszerzenie zakresu tematycznego o analizê
obci¹¿eñ dzia³aj¹cych na szybowiec l¹duj¹cy na pasie o du¿ym
nachyleniu.

� Dzia³alnoœæ lotnicza. W ci¹gu ca³ego 2006 r. cz³onkowie Ko³a
Naukowego Szybowników wykonywali loty na terenie
Akademickiego Oœrodka Szybowcowego Politechniki Rze-
szowskiej w Bezmiechowej. W dzia³alnoœci szkoleniowej i tre-
ningowej œciœle wspó³pracuj¹ oni z Aeroklubem Politechniki
Rzeszowskiej, który ma swoj¹ siedzibê w Akademickim
Oœrodku Szybowcowym w Bezmiechowej Górnej.

� Cz³onkowie Ko³a reprezentowali Politechnikê Rzeszowsk¹ na
dwóch imprezach:
� Krajowych Zawodach Szybowcowych w Klasie Klub - B

(Leszno).
� Krajowych Zawodach Szybowcowych o Puchar Prezydenta

Miasta Ostrowa Wlkp. (Micha³ków). Udzia³ w tych zawo-
dach okaza³ siê byæ najwiêkszym sukcesem w dotychczaso-
wej dzia³alnoœci Ko³a - Damian Æwiêka³a, student 4. roku
specjalnoœci pilota¿, startuj¹c na szybowcu PW-6U, zaj¹³
drugie miejsce, trac¹c do zwyciêzcy 81 punktów.

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

� Poszerzanie wiedzy cz³onków Ko³a na temat in¿ynierii
zarz¹dzania oraz popularyzacja indywidualnych osi¹gniêæ
w tym zakresie.

� Zorganizowanie wycieczki do Goodrich KROSNO Sp. z o. o.
w Kroœnie oraz do Zelmeru S.A. w Rzeszowie.

� Zorganizowanie spotkania z pe³nomocnikiem ds. Systemu
Jakoœci z Agro-Hurt S.A., osob¹ maj¹c¹ praktyczn¹ wiedzê nt.
systemów zarz¹dzania jakoœci¹.

� Opracowanie i opublikowanie artyku³ów.

Ko³o Naukowe “Euroavia”
Opiekun - mgr in¿. Grzegorz Kopecki

� Kontynuacja tematyki zwi¹zanej z wyposa¿aniem modeli RC
w elementy awioniki.

� Aktywny udzia³ w organizacji wizyty grupy wêgierskich
studentów z Budapesztu oraz Nyiregyhaza.

� Pomoc w zorganizowaniu III Ma³opolskiego Pikniku
Lotniczego w Krakowie oraz przygotowanie stanowiska
prezentuj¹cego Ko³o, Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
oraz Politechnikê Rzeszowsk¹.

� Prezentacja dwóch posterów na Miêdzynarodowej Konferencji
AERODAYS 2006 w Wiedniu, 19-21.06.2006 r. Studenci z Po-
litechniki Rzeszowskiej byli jedynymi studentami z Polski,
których postery zosta³y zakwalifikowne. Uczestniczyli w kon-
ferencji na preferencyjnych warunkach finansowych. Pobyt

dwóch studentów zosta³ sfinansowany przez organizacjê
STAR-PL.

� Zakwalifikowanie siê i udzia³ cz³onka Ko³a w miêdzynarodo-
wych warszatach projektowych Design Workshop 2007
organizowanych przez Stowarzyszenie EUROAVIA oraz
European Space Agency (ESA) w Holandii 16.07-5.08.2006 r.
Pe³ne koszty uczestnictwa pokrywali organizatorzy.

� Udzia³ w dorocznym Kongresie Stowarzyszenia EUROAVIA
"AMEAC 2006 Belgrad" 15-22.10.2006 r.

� Organizacja obozu naukowego "AEROTECHNIKA 2006"
w dniach 16-20.10.2006 r. Projekt zosta³ dofinansowany przez
MNiSW.
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Ko³o Naukowe Informatyków “Sieci Komputerowe”
Opiekun - mgr in¿. Dominik Strza³ka

� Cotygodniowe spotkania, na których poruszano takie zagad-
nienia, jak: koncepcja ewolucji paradygmatów, sprzê¿enie
zwrotne, równanie logistyczne, termodynamika, teoria ma³ych
œwiatów. W przygotowaniu s¹ tematy dotycz¹ce problemu
samopodobieñstwa geometrycznego i statystycznego, metod
statystycznych oraz teorii perkolacji.

� Realizacja projektu praktycznego, który ma na celu stworzenie
stanowiska do analiz meteorologicznych poprzez wyko-
rzystanie dostêpu do sieci satelitów NOAA. W tym celu
zakupiono instalacjê antenow¹ oraz finalizowany jest zakup
urz¹dzenia odbiorczego (skanera pasma UKF).

Ko³o Naukowe Informatyków “Kod”
Opiekun - dr in¿. Andrzej Kubaszek

� Spotkania w Laboratorium Komputerowym Zak³adu Podstaw
Elektrotechniki i Informatyki, podczas których studenci
opracowuj¹ referaty. Dominuj¹c¹ tematyk¹ by³y algorytmy
oraz przygotowania do Akademickich Mistrzostw w Progra-
mowaniu Zespo³owym.

� Udzia³ w Akademickich Mistrzostwach w Programowaniu
Zespo³owym.

� Przygotowanie witryny informacyjnej.
� Zorganizowanie seminarium "IT Academic Day", na którym

prelegentami byli wyk³adowcy Microsoft.

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Ko³o Naukowe Elektroenergetyków
Opiekun - dr in¿. Henryk Wachta

� Udzia³ by³ych cz³onków Ko³a (absolwentów) w Konkursie
Multimedialnym "Rzeszów in plus 2006" - przyznanie
wyró¿nienia za nades³an¹ pracê.

� Kontynuacja prac wizualizacyjnych fortyfikacji pancernych
z okresu I wojny œwiatowej z rejonu Przemyœla.

� Kontynuacja wizualizacyjnych prac rekonstrukcyjnych
dzielnicy ¿ydowskiej w Przemyœlu.

� Kontynuacja komputerowej rekonstrukcji zniszczonego w cza-
sie I wojny œwiatowej zabytkowego ratusza w Przemyœlu oraz
zabudowy pierzei œredniowiecznego rynku.

� Kontynuacja prac zwi¹zanych z budow¹ stanowisk labo-
ratoryjnych, na których bêd¹ wykonywane badania Ÿróde³
œwiat³a i pomiary ich parametrów fotometrycznych - urz¹-
dzeniami pomiarowymi bêd¹: kula Ulbricha oraz fotometr
ramienny.

� Udzia³ w szkoleniu Formation Workshop 2006 w Leuven
w Belgii w dniach 05-12.11.2006 r.

� Udzia³ przedstawicieli Ko³a w seminarium "Nauka i Przemys³"
w Krakowie.

� Organizacja praktyk studenckich w Muzeum Lotnictwa w Kra-
kowie.

Ko³o Naukowe Pomiarowców “6 sigma”
Opiekun - dr in¿. Roman Tabisz

� Poznawanie teoretycznych i praktycznych problemów
zwi¹zanych z zastosowaniem systemów pomiarowych w prze-
myœle.

� Popularyzacja indywidualnych osi¹gniêæ cz³onków Ko³a we
wspomnianej wczeœniej dziedzinie.

� Udzia³ w prezentacji profesjonalnej aparatury pomiarowej
firmy Keithley.

� Udzia³ w prezentacji profesjonalnej aparatury pomiarowej firm
Advantech i IOtech oraz w prezentacji technologii
informatycznej Microsoft Studio NET.

� Wyjazd szkoleniowo-integracyjny:
� poznawanie procesu produkcji oraz systemu pomiarów

d³ugoœci i k¹ta w firmie KIRCHHOFF w Mielcu,
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Ko³o Naukowe Geodetów “Glob”
Opiekun - mgr in¿. Jerzy Gajdek

� Poszerzenie pola testowego GPS w Oœrodku Akademickim
Politechniki Rzeszowskiej i przeliczenie wspó³rzêdnych
geograficznych z dok³adnoœci¹ 0,01 sek. (dok³adnoœæ ok.
0,3 m) www.prz.rzeszow.pl/wbiis/kg - GL�B - pole testowe
GPS.

� Pokaz sprzêtu geodezyjnego i satelitarnego firmy TOPCON.
W trakcie pokazu wytyczono punkty obrysu Krytej P³ywalni
w Miasteczku Akademickim przy u¿yciu odbiornika HiperPro,
który wykorzysta³ sygna³y z amerykañskich satelitów GPS(8)
i rosyjskich GLONASS(4), www.piib.org.pl, In¿ynier Budow-
nictwa, nr 7-8/2006.

� Kontynuacja pomiarów osiadañ DS "Alchemik" (temat zosta³
zakoñczony).

� Wycieczka techniczna z opiekunem do Biura Projektów
TRANSPROJEKT w Krakowie wraz z cz³onkami Ko³a
Naukowego Mostowców.

� Organizacja obozu naukowego w Bezmiechowej Górnej,
w którym uczestniczyli równie¿ studenci z Wydzia³u Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej wraz z opiekunem
naukowym.

� Kontynuowanie pomiarów osiadañ posadzki i odkszta³ceñ
hangaru w Bezmiechowej Górnej.

� Wymiana stabilizacji punktów geodezyjnych na stoku
pó³nocnym z drewnianej na betonow¹.

� Pomiary na punktach geodezyjnych sprzêtem udostêpnionym
przez centralê firmy TOPCON w Warszawie, obliczenie
wspó³rzêdnych nowo zastabilizowanych punktów.

� Uzupe³nienie pomiarów k¹towych i przeliczenie wspó³-
rzêdnych pañstwowych i geograficznych Wie¿y Kontroli
Lotów lotniska szybowcowego w Bezmiechowej Górnej.

� Wystawa zdjêæ w Laboratorium Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej Górnej nt. Obozy naukowe KN "GL�B" na
górze szybowników.

� Wyk³ad opiekuna KN "GL�B" mgr. in¿. Jerzego Gajdka i po-
kaz projektowania na mapach elektronicznych prezentowany
przez niego ogó³owi pracowników i studentów Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska oraz zainteresowanym
tematyk¹ studentom i pracownikom innych wydzia³ów,
cz³onkom Podkarpackiej Izby In¿ynierów Budownictwa i Sto-

Ko³o Naukowe Budowlanych
Sekcja konstrukcyjna

Opiekun - dr in¿. Zdzis³aw Pisarek

� Zajmowanie siê zagadnieniami wprowadzania norm europej-
skich do praktyki in¿ynierskiej w Polsce.

� Przyjêcie planu pracy na najbli¿szy okres.

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

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

� Udzia³ w III Miêdzynarodowej Konferencji Studentów i M³o-
dych Pracowników Nauki, pn. "Nauka i Technika w Ochronie
Œrodowiska", na której zaprezentowany referat zosta³ nagro-
dzony I nagrod¹ przez Komitet Naukowy Konferencji.

� Udzia³ w VII Jarmarku Ekologicznym.
� Zorganizowanie wycieczki dotycz¹cej:

� unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w Zak³adzie
Termicznej Utylizacji Odpadów Eko-Top w Rzeszowie,

� oczyszczania œcieków przemys³owych w Browarze Le¿ajsk.
� Utworzenie strony internetowej.
� Realizacja pracy badawczej pt. "Jakoœæ wód wybranych zbior-

ników ma³ej i du¿ej retencji w województwie podkarpackim".

� poznawanie systemu zarz¹dzania jakoœci¹, nowoczesnej li-
nii monta¿u elementów elektronicznych oraz laboratorium
badañ œrodowiskowych w firmie BURY w Mielcu,

� zwiedzanie renesansowego Zespo³u Pa³acowo-Parkowego
oraz Muzeum Siarkopolu w Baranowie Sandomierskim.

� Opracowanie strony internetowej Ko³a.
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Sekcja spektroskopii optycznej
Opiekun - dr Jan Domin

� Koncentrowanie wyników na wdro¿eniach nabytej aparatury
w ramach ZPORR do procesu badawczego w Laboratorium
Spektroskopii Molekularnej i Atomowej w Katedrze Fizyki.

� Udzia³ w Miêdzynarodowym Sympozjum pod patronatem
IEEE w Wildze pod Warszaw¹, gdzie prezentowane by³y prace
cz³onków Ko³a.

� Publikacja prac cz³onków Ko³a.

Ko³a Naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

Ko³o Naukowe Metod Fizyki Stosowanej
Sekcja spektroskopii mechanicznej

Opiekun - dr in¿. Tomasz Wiêcek

� Koncentrowanie dzia³alnoœci na pracach badawczych do-
tycz¹cych w³aœciwoœci fizycznych w³ókien stosowanych
do ró¿nych kompozytów konstrukcyjnych.

� Uczestnictwo w pokazach z fizyki dla m³odzie¿y szkó³ œred-
nich, a tak¿e w Targach Edukacyjnych PRz.

Ko³o Naukowe Mostowców
Opiekun - dr in¿. Lucjan Janas

� Udzia³ w Seminarium Ko³a Naukowego Mostowców, które
poœwiêcone by³o mostom w Japonii.

� Zorganizowanie wycieczki technicznej na budowê naj-
d³u¿szego w Polsce mostu ³ukowego w miejscowoœci Milówka
k. ¯ywca.

� Udzia³ w seminarium dotycz¹cym mostów w Warszawie.
� Wycieczka na budowê tunelu pod drog¹ krajow¹ nr 4 w Kras-

nem k. Rzeszowa, gdzie poznano technologiê budowy tunelu
oraz przyk³ady nowoczesnych elementów wyposa¿enia.

� Udzia³ w seminarium poœwiêconym mostom w Rzeszowie,
gdzie zosta³a przedstawiona m.in. historia rzeszowskich
mostów.

� Udzia³ w szkoleniu dotycz¹cym nowoczesnych systemów
deskowañ i rusztowañ firmy PERI.

� Udzia³ w I Ogólnopolskim Seminarium Studenckich Kó³
Naukowych Mostowców pt. "Wspó³czesne tendencje w budow-
nictwie mostowym".

� Tworzenie i rozwijanie witryny internetowej Ko³a.

warzyszeñ Naukowo-Technicznych wchodz¹cych w sk³ad
Izby.

� Publikacja artyku³u pt. "Kosmiczne tyczenie" w Gazecie
Politechniki nr 9-10/2006.

� Aktualizacja strony internetowej Ko³a - www.glob.prz.prv.pl.
� Dzia³alnoœæ Ko³a w 2006 r., podobnie jak w roku poprzednim,

przynios³a wymiern¹ korzyœæ materialn¹. Tym razem Ko³o
otrzyma³o notebook firmy "ARISTO" od starosty powiatu

leskiego za punkt geodezyjny "Wie¿a Kontroli Lotów" w Bez-
miechowej Górnej, który bêdzie s³u¿y³ geodetom do orientacji
pomiarów geodezyjnych na pó³noc i po³udnie od pasma Gór
S³onnych.

� W realizacji niektórych zadañ w 2006 r. wspomagali Ko³o
pracownicy Katedry Geodezji im. Kaspra Weigla: in¿. Jan Ma-
lak, mgr Dawid Zientek, za co sk³ada siê im wyrazy po-
dziêkowania.

Ko³o Naukowe Odnawialne �ród³a Energii „ERG”
Opiekun - dr Wies³aw Stêpieñ

� Poszerzanie wiedzy z zakresu problemów zwi¹zanych z tech-
nik¹ konwersji energii w celu praktycznego wykorzystania
w obszarze tzw. ma³ej energetyki.

� Zorganizowanie wycieczki na Targi Odnawialnych �róde³
Energii ENEX - Nowa Energia w Kielcach.

� Opracowanie strony internetowej Ko³a.
� Zorganizowanie wycieczki do Geotermii Podhalañskiej w Bañ-

skiej Ni¿nej k. Zakopanego.
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Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu

Ko³o Naukowe Rachunkowoœci i Ubezpieczeñ Gospodarczych
Opiekunowie - dr Grzegorz Lew, mgr Robert Dankiewicz

� Organizowanie spotkañ z przedstawicielami biznesu.
� Wspó³organizowanie praktyk na zasadzie wolontariatu,

w efekcie których czêœæ studentów znalaz³a pracê m.in.
w Zak³adach Magnezytowych Ropczyce, Cefarmie Rzeszów,
Podkarpackim Klubie Biznesu.

� Wydanie monografii pt. "Rachunek kosztów i ubezpieczenia
gospodarcze w przedsiêbiorstwie", pod red. opiekunów Ko³a.

� Uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Rachunkowoœci na
Uniwersytecie Gdañskim.

Ko³o Naukowe “Biotech”
Opiekun - prof. dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode

� Wyg³oszenie oœmiu seminariów naukowych.
� Uczestnictwo w konferencji "Bio-Rad Genomics RoadShow

2006".
� Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji "W³asnoœæ prze-

mys³owa w biotechnologii".
� Udzia³ w prezentacji "Biochemia i biologia molekularna".

� Prezentacja obejmowa³a nastêpuj¹ce tematy:
� przeciwcia³a do identyfikacji modyfikacji potranslacyjnych

bia³ek (fosforylacja, nitracja),
� PCR - reakcja ³añcuchowa polimerazy DNA,
� elektroforeza ¿elowa,
� oczyszczanie kwasów nukleinowych.

Ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Chemicznym

Ko³o Naukowe Studentów Chemii “Esprit”
Opiekun - dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof. PRz

� Udzia³:
� w XXIV Ogólnopolskiej Szkole Chemii "Wiosna 2006"

w Krakowie,
� w Forum M³odych w ramach dorocznego Zjazdu Polskiego

Towarzystwa Chemicznego w Gdañsku,
� w XXV Ogólnopolskiej Szkole Chemii "Jesieñ 2006" w Pu-

cku.

� Publikacje w Zeszycie Naukowym Prace Kó³ Naukowych PRz.
� Przeprowadzenie kilkunastu pokazów chemicznych dla

uczniów szkó³ gimnazjalnych w celu propagowania wiedzy
chemicznej wœród m³odzie¿y.

Ko³o Naukowe Fizyków
Opiekun - dr Henryk Herba

� Wyg³oszenie referatów nt.:
� Oddzia³ywanie promieniowania alfa z materi¹,
� Oddzia³ywanie promieniowania beta z materi¹,
� Oddzia³ywanie promieniowania gamma z materi¹,
� Podstawy spektroskopii Mössbauerowskiej.

� Testowanie i uruchamianie aparatury badawczej i diagnostycz-
nej promieniowania j¹drowego.

� Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Instytutu Fizyki
J¹drowej Polskiej Akademii Nauk w Bronowicach oraz do
Katedry Fizyki Cia³a Sta³ego Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
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Ko³o Naukowe In¿ynierii Finansowej
Opiekun - mgr Pawe³ Hydzik

� Kontynuacja badañ rynków finansowych i rozwoju spo³eczno-
-ekonomicznego Podkarpacia.

� Udzia³ w pracach organizacyjnych oraz imprezach naukowych
PRz.

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

� Zajmowanie siê zagadnieniami zwi¹zanymi z funkcjonowa-
niem podmiotów gospodarczych na polskim rynku ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem zmian, jakie mia³y miejsce po wejœciu
Polski do Unii Europejskiej.

� Przygotowanie cyklu wyk³adów dotycz¹cych zagadnieñ
finansowych ze szczególnym uwzglêdnieniem dwóch bloków
zagadnieñ, tj. bankowoœci i upad³oœci przedsiêbiorstw.

� Przygotowanie artyku³ów do Zeszytu Naukowego Prace Kó³
Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.

� Wspó³organizowanie wyjazdów dydaktycznych i prelekcji.
� Zbieranie informacji i prowadzenie badañ na tematy zwi¹zane

ze zmianami na rynku podmiotów gospodarczych w po³u-
dniowo-wschodniej Polsce pod k¹tem upad³oœci przedsiê-
biorstw.

Ko³o Naukowe Reklamy
Opiekun - dr Jakub Daszkiewicz

� Przygotowanie prezentacji Zak³adu Nauk Humanistycznych na
Targi Edukacyjne organizowane przez PRz.

� Przygotowanie wystawy prac uczestników Warsztatów Terapii
Zajêciowej przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Rzeszowie
i opieka nad ni¹.

� Publikacja artyku³u w Gazecie PRz.

� Organizacja i prowadzenie obozu naukowego pt. "Reklama
ekologiczna rejonu bieszczadzkiego".

� Z³o¿enie 3 prac cz³onków Ko³a do Zeszytu Kó³ Naukowych
wydawanych przez Oficynê Wydawnicz¹ PRz.

� Nawi¹zanie wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy w Rze-
szowie.

Ko³o Naukowe Komunikacji Marketingowej
Opiekun - dr Marcin Gêbarowski

� Udzia³ w imprezie targowej - Miêdzynarodowych Dniach
Marketingu i Reklamy "RemaDays".

� Udzia³ w II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej
"Zarz¹dzanie Miastem i Regionem w XXI wieku".

� Zorganizowanie w PRz Seminarium Studenckiego "Studenci
o marketingu", podczas którego studenci Ko³a przedstawili
szeœæ prezentacji multimedialnych dotycz¹cych wybranych
zagadnieñ komunikacji marketingowej.

� Zapoznanie siê z ekspozycjami prezentowanymi podczas
Miêdzynarodowych Targów Artyku³ów i Us³ug Reklamowych
EURO-REKLAMA.

� Udzia³ w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Quo Vadis
Marketingu".

� Przygotowanie "VI Integracyjnego Ogniska Studenckich Kó³
Naukowych PRz".

� Rozpoczêcie realizacji badañ marketingowych dla Studia
Kosmetyki Samochodowej "Ben-Trader".

� Pobyt w Poznaniu po³¹czony ze zwiedzaniem imprez tar-
gowych (odbywaj¹cych siê na terenach Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich: TOUR SALON - Miêdzynarodowy
Salon Turystyczny, GASTRO-INVEST-HOTEL - Wystawa
Produktów i Us³ug dla Hotelarstwa i Gastronomii) oraz bro-
waru nale¿¹cego do Kompanii Piwowarskiej - LECH Browary
Wielkopolski.

� Zorganizowanie w PRz Seminarium Biznesowego "Absol-
wenci o marketingu".

� Zorganizowanie "VI Nocnego Spotkania z Reklam¹" - kilku-
godzinnej prezentacji najciekawszych filmów reklamowych
z ca³ego œwiata.

� Publikacja artyku³ów w Pracach Kó³ Naukowych PRz.
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Zestawieniem objêto ko³a naukowe, które z³o¿y³y sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci.

Zestawienie: Barbara Pasaman

Ko³o Naukowe Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania Œrodowiskiem
Opiekun - prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak

� Dzia³ania zmierzaj¹ce do stworzenia strony naukowej Ko³a.·
� Bie¿¹ce uaktualnianie gazetki poœwiêconej dzia³alnoœci Ko³a.
� Publikacja 10 artyku³ów w Zeszytach Kó³ Naukowych PRz.
� Udzia³ w badaniach prowadzonych przez Katedrê Przed-

siêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci dotycz¹cych
przedsiêbiorstw z terenu woj. podkarpackiego, które wdro¿y³y
SZŒ wed³ug wymagañ normy ISO 14001.

� Udzia³ w III Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej
"Wspó³czesne problemy zarz¹dzania i marketingu" zorga-
nizowanej przez Wy¿sz¹ Szko³ê Menad¿ersk¹ w Legnicy.

� Udzia³ w badaniach przeprowadzonych na terenie woj. pod-
karpackiego "Badanie efektów spo³ecznych realizacji Regio-
nalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego".

� Zorganizowanie spotkania "Rekreacja, reaktywacja" w celu
promowania Ko³a i zachêcenia nowych cz³onków do zaanga¿o-
wania siê w jego dzia³alnoœæ.

� Zorganizowanie wyjazdu do browaru "Van Pur" w celu
zapoznania siê z systemem zarz¹dzania firm¹ w praktyce oraz
organizacj¹ procesów produkcji.

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

� Opracowanie czterech referatów, które zosta³y przedstawione
na Konferencji Kó³ Naukowych PRz.

� Omawianie problematyki teoretycznej oraz rozwi¹zywanie
bie¿¹cych problemów analitycznych.

Ko³o Naukowo-Badawcze Turystyki “Tuptuœ”
Opiekun - dr in¿. Artur Stec

� Opracowywanie procedury zbierania informacji o walorach
i infrastrukturze turystycznej. Dane pos³u¿¹ do aktualizowania
strony irlandzkiego przewoŸnika lotniczego Ryanair www.
go-rzeszow.com.

� Przygotowywanie ankiety, która zostanie przeprowadzona
wœród podmiotów bran¿y turystycznej w Rzeszowie.

� Przygotowanie i rozprowadzenie ankiety skierowanej do
turystów korzystaj¹cych z oferty gospodarstw agroturys-
tycznych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim.

� Zorganizowanie wycieczki do trzygwiazdkowego Hotelu
Hetman w Rzeszowie.

Prezentacja prac zaprojektowanych i wykonanych w ramach Ko³a Naukowego Robotyki "Mechatronik"
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Zakoñczy³ siê Rok Jêzyka Polskie-
go og³oszony przez Senat RP w grud-
niu 2005 r. Zainaugurowany zosta³
dyktandem parlamentarnym 21 lutego
2006 r., w Miêdzynarodowym Dniu Jê-
zyka Ojczystego. Obchody Roku Jêzy-
ka Polskiego mia³y - w za³o¿eniach -
przyczyniæ siê do poprawy tzw. pol-
szczyzny publicznej. Czy siê przyczy-
ni³y i w jakim stopniu? Mo¿na siê d³ugo

nad tym zastanawiaæ i chyba, niestety,
bez znacz¹cych wniosków. Zachwasz-
czenie ojczystej polskiej mowy sta³o siê
norm¹, szpanem, niezrozumia³ym do-
wartoœciowaniem, nie wiem czym jesz-
cze. Oby piêkna w swej treœci uchwa³a
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 22
grudnia 2005 r. nie pozosta³a, jak wiele
innych, tylko pobo¿nym ¿yczeniem na
papierze.

5 listopada 2005 r. ruszy³a w Inter-
necie Akcja PZP - precz z przekleñ-
stwami. Mniej wiêcej w tym samym
czasie elbl¹ska policja, w myœl art. 141
Kodeksu wykroczeñ, zaczê³a egzekwo-
waæ kary od osób przeklinaj¹cych
w miejscach publicznych, w³¹cznie
z kierowaniem spraw do s¹du grodz-
kiego. Za spraw¹ Elbl¹ga do akcji
przyst¹pi³y inne miasta. We W³oc-
³awku i Toruniu stra¿ miejska wyda³a
wojnê bluzgaj¹cym w miejscach publi-
cznych, podobnie zareagowa³y w³adze
Sopotu i Gdañska. W Warszawie
oprócz mandatów stra¿ miejska skiero-
wa³a m.in. z tego powodu wiele spraw
do s¹du.

Choæ sam pomys³ spowodowa³ roz-
maite komentarze, to sprawa wzbudzi³a
zainteresowanie w innych krêgach, tak-
¿e w œrodowisku akademickim Pozna-
nia, W³oc³awka i Radomia. Trudno dziœ
przes¹dziæ wynik tej prowadzonej na
szerok¹ skalê kampanii, nie da siê
ca³kowicie wykorzeniæ wulgaryzmów
z naszego ¿ycia - mówi³ na antenie TV
prof. Walery Pisarek z UJ, pierwszy
przewodnicz¹cy Rady Jêzyka Polskie-
go. Jeœli jednak akcja przyczyni siê
choæ w niewielkim stopniu do zahamo-
wania tej niechlubnej przypad³oœci, bê-
dzie to jej niew¹tpliwy sukces.

Na przestrzeni dziejów jêzyk by³
i jest podstawowym elementem to¿sa-
moœci narodu. Znaczenie wprowadzo-
nej w 1999 r. Ustawy o jêzyku polskim,
jest niestety skutecznie os³abiane po-
przez zaniechanie obowi¹zku jej prze-
strzegania.

St¹d te¿ uchwa³a Senatu RP jest
niew¹tpliwie szczególnym zwróce-
niem uwagi na istotê problemu. Wulga-
ryzmy by³y i s¹ cech¹ obyczajów,
niemniej od oko³o kilkunastu lat sta³y

"Naród ¿yje - dopóki jêzyk jego ¿yje.

Bez jêzyka narodowego nie ma narodu".

Karol Libelt

...i co z tego, czy bêdziemy ³adniej mówiæ?

"Polszczyzna ³¹czy³a w przesz³oœci i ³¹czy dziœ wszystkich Polaków, bez wzglêdu na
miejsce zamieszkania, wiek, pogl¹dy polityczne i wszelkie inne ró¿nice czy odrêbnoœci.
Nie ma innego dobra tak powszechnego i tak wa¿nego dla nas wszystkich, jak jêzyk
ojczysty.

Po polsku rozmawiamy, przekazujemy swoje uczucia, uczymy mówiæ nasze dzieci,
wyznajemy wiarê, piszemy wiersze. Mo¿emy mieæ ró¿ne pogl¹dy, zajmowaæ ró¿ne sta-
nowiska w wielu kwestiach, mo¿emy siê spieraæ, dyskutowaæ, ale zawsze bêdziemy to
robiæ po polsku i nie jest obojêtne, czy bêdzie to jêzyk ró¿norodny i bogaty, piêkny i po-
prawny, etyczny i estetyczny, czy te¿ ubogi i prymitywny, pe³en sloganów i nieporad-
nych sformu³owañ, niepotrzebnych zapo¿yczeñ i wulgaryzmów.

Jêzyk jest podstawowym sk³adnikiem to¿samoœci Polaków i dobrem kultury naro-
dowej.

Bior¹c to pod uwagê, uchwala siê, co nastêpuje:
Senat og³asza rok 2006 Rokiem Jêzyka Polskiego.
Senat wyra¿a przekonanie, ¿e w Roku Jêzyka Polskiego nale¿y pokazywaæ polszczy-

znê w jej bogactwie i w ca³ej ró¿norodnoœci - od jêzyka ogólnego do odmian regional-
nych i gwar ludowych, w których czêsto wyra¿a siê kultura ma³ych ojczyzn; od stylów
artystycznych do wypowiedzi zawodowych i œrodowiskowych, od jêzyka pokolenia
najstarszego do gwary m³odzie¿owej.

Zdaniem Senatu - w telewizji, w radiu, na ³amach prasowych nale¿y upowszechniaæ
wiedzê o jêzyku, propagowaæ dobr¹ polszczyznê oraz kulturê jêzyka. To, jaka bêdzie
polszczyzna, zale¿y przede wszystkim od nas samych, od naszej postawy wobec jêzyka
ojczystego; gospodarzami jêzyka s¹ bowiem wszyscy nim siê pos³uguj¹cy.

W opinii Senatu ochrona i rozwijanie jêzyka polskiego pozwoli zachowaæ to¿sa-
moœæ kulturow¹ i œwiadomoœæ odrêbnoœci we wspólnej, ale przecie¿ ró¿norodnej Euro-
pie. Wejœcie do Unii Europejskiej spowodowa³o, ¿e troska o polszczyznê nabra³a
nowego wymiaru: nasz jêzyk sta³ siê pi¹tym (pod wzglêdem liczby u¿ytkowników) jê-
zykiem Unii Europejskiej i istnieje du¿a szansa na to, by sta³ siê tak¿e jednym z najwa¿-
niejszych jêzyków europejskich. Powinniœmy wiêc nie tylko dbaæ o polszczyznê
w kraju, lecz tak¿e upowszechniaæ j¹ poza granicami Polski.

Polszczyzna nas ³¹czy i niech to bêdzie jêzyk bogaty, poprawny i piêkny. Z tych
wzglêdów Senat zwraca siê do w³adz publicznych i Polaków o ochronê, otaczanie
opiek¹ i kultywowanie polszczyzny" - czytamy w uchwale.

Rok jêzyka polskiego za nami
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siê coraz g³oœniejsze i bardziej agre-
sywne, na sta³e wesz³y do s³ownika
wiêkszoœci Polaków. Niegdyœ by³y ce-
ch¹ lumpenproletariatu, dzisiaj zago-
œci³y m.in. w mediach, w kinie i w tea-
trze, tak¿e w literaturze. Najskuteczniej
przed wulgaryzacj¹ broni siê radio pu-
bliczne - stwierdza raport o stanie
ochrony jêzyka polskiego. Wulgaryz-
mów u¿ywa siê jako przerywników,
a coraz gorsze s³ownictwo m³odzie¿y
i dzieci budzi zrozumia³y niepokój.
Wydaje siê wrêcz, ¿e stan wulgaryzacji
naszego jêzyka siêga dziœ zenitu. Nie
sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e to ju¿
niema³y problem spo³eczny, wyma-
gaj¹cy pracy u podstaw w rodzinie,
szkole, koœciele i uczelni kszta³c¹cej
przysz³e elity. Przyczyn tego stanu rze-
czy z pewnoœci¹ mo¿na upatrywaæ
m.in. w znikomym zainteresowaniu
czytelnictwem, a przez to i brakiem
umiejêtnoœci swobodnego wypowiada-
nia siê, liberalnym podejœciem do spra-
wy przez samych polonistów (którzy a¿
tak bardzo Roku Jêzyka Polskiego nie
popularyzowali), brakiem reakcji do-
ros³ych na wulgaryzmy, wreszcie coraz

powszechniejszym brakiem kultury
szeroko pojêtej. W Danii, Niemczech
i Szwecji oraz w innych krajach za-
chodniej Europy u¿ywanie wulgaryz-
mów jest spo³ecznie piêtnowane.

W obliczu narastaj¹cej w szybkim
tempie przemocy w szko³ach trudno za-
chowaæ dziœ spokój. Nie wdaj¹c siê
w ocenê systemu, ciœnie siê na usta py-
tanie: quo vadis polska szko³o? To jed-
nak oddzielne zagadnienie i zadanie dla
odpowiednich instytucji.

Ju¿ w 1997 r. policja w Radomiu
wprowadzi³a akcjê “Ma³olat”, w czasie
której policjanci odwozili wa³êsaj¹ce
siê noc¹ po mieœcie “z³ote dzieci” do
domów lub izb dziecka. Niestety,
obroñcy praw cz³owieka dostrzegli
w tym naruszenie wolnoœci obywatel-
skich i akcja zosta³a przerwana (!)
przez rzecznika praw obywatelskich
w 1998 r. Szkoda, bo mo¿e w³aœnie wte-
dy by³ dobry moment na kontynuacjê
tych dzia³añ w szerszym zakresie? Dzi-
siaj na ró¿nych p³aszczyznach naszej
rzeczywistoœci obserwujemy z zapar-
tym tchem skutki Ÿle pojêtej tolerancji,
boimy siê w miejscu publicznym zwró-

ciæ uwagê, stajemy siê bezradni wobec
wandalizmu i chamstwa. Dobrze, ¿e do
podobnych akcji zaczyna siê powracaæ,
o czym œwiadcz¹ dzia³ania podjête
w listopadzie 2006 r. w Sopocie. Miej-
my nadziejê, ¿e znajd¹ godnych naœla-
dowców na terenie kraju. Mo¿e tak¿e
w Rzeszowie?

Marta Olejnik

THETON ORNANS, CZYLI
PRZYDAWKA ZDOBI¥CA

Gdzie cz³owiek siê ruszy,
Czy tam, czy te¿ tu -
Wci¹¿ wpada mu w uszy
To s³ówko na Q.

Bez Q, ¿e tak powiem,
By by³a nam bieda,
Bez niego siê bowiem
Wyraziæ nic nie da.

I rozpacz, i radoœæ,
I nastrój ze snu,
To wszystko nam wzmacnia,
Podkreœla nam Q.

Do Q jest zmuszony
Odwo³aæ siê dziœ,
Kto z pewn¹ precyzj¹
Wyraziæ chce myœl.

Szpikuje wiêc mowê,
Szpikuje bez koñca,
Niegodna, a modna
Przydawka zdobi¹ca.

Tysi¹cem rozmaitych
Odcieni siê mieni.
Rozrasta siê w zdaniach
Tysi¹cem korzeni.

Ju¿ dzieciê, gdy musi
Dwa odj¹æ od dwu,
Natychmiast na pomoc
Przyzywa to Q.

I w koñcu, je¿eli
Ktoœ tego nie zmieni,
Tym s³owem siê zaczn¹
Podpieraæ uczeni.

Jak coœ niedoœæ jasno
Wywiedzie siê mu,
Uczony w przypisie
do³o¿y to Q.

Ludwik Jerzy Kern

Takie bêd¹ Rzeczypospolite...
Ze zdumieniem przeczyta³am tekst “rozgrzewaj¹cego” testu kompetencyjnego,

jaki przygotowa³ m³odym czytelnikom “Gazety Wyborczej” warszawski nauczyciel.
Niby zabawa, ale powia³o groz¹: Podczas obiadu Jaœ bezlitoœnie mêczy³ jajko widel-
cem. Jajko wkurzy³o siê, odbi³o siê od talerza, wyr¿nê³o ch³opca w twarz i zaczê³o
uciekaæ po pod³odze w g³¹b sali. Z no¿em w jednej i widelcem w drugiej rêce, z nosem
w majonezie i ustami rozwartymi w bezg³oœnym krzyku Jaœ ruszy³ w pogoñ.

Jeœli to ¿art, to jakiœ nieœmieszny. Jaki¿ to bowiem œwiat zosta³ wykreowany
w owym tekœcie? Œwiat przemocy i agresji. Wœciek³oœci i emocji negatywnych.
¯¹dz¹ silni i przystosowani. Nie ma miejsca na nieumiejêtnoœæ i s³aboœæ. S³aby i nie-
zorganizowany - z³oœci, “wkurza”, trzeba go uderzyæ, “wyr¿n¹æ w twarz” i uciec.
W tym œwiecie nawet poczciwe jajko zdolne jest do ataku i przemocy.

Ale agresja wyzwala agresjê. Teraz to Jaœ, nie bacz¹c na œmieszny wygl¹d, “z no-
sem w majonezie” rusza w pogoñ za jajkiem. Nie mamy w¹tpliwoœci, co z nim zrobi,
gdy je dopadnie: posieka no¿em, pok³uje widelcem, rozgniecie na miazgê, skopie,
zdepcze, zglanuje, zglebi (dwa ostatnie to slangowe odpowiedniki czasowników ko-
paæ, znêcaæ siê fizycznie).

Takie prymitywne emocje mo¿na opisywaæ jedynie jêzykiem prymitywnym, nic
wiêc dziwnego, ¿e w szkolnym tekœcie znalaz³y siê s³owa, których kulturalny
cz³owiek nie u¿yje publicznie: wkurzyæ siê, wyr¿n¹æ. To okreœlenia bardzo potoczne,
a do tego wkurzyæ siê - o czym nie wszyscy pamiêtaj¹ - jest eufemizmem (³agodniej-
szym zastêpnikiem) innego s³owa, bardzo wulgarnego.

Byæ mo¿e œwiat wokó³ nas jest pe³en z³oœci, agresji, prostactwa, byæ mo¿e
w³aœciw¹ reakcj¹ na to jest brutalny, wulgarny jêzyk. Jak jednak bêdzie wygl¹daæ do-
ros³e ¿ycie naszych dzieci, jeœli dziœ szko³a nie nauczy ich wra¿liwoœci, nie poka¿e im
bogactwa jêzyka i nie nauczy z tego bogactwa korzystaæ?

Ci¹g dalszy na s. 26.
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Brzydkie s³owa sta³y siê ostatnio cech¹ ¿ycia publicznego.
Polityka, publicystyka, nie mówi¹c o literaturze i filmie, pe³ne
s¹ inwektyw, s³ów prymitywnych, brutalnych, wulgarnych.
Okazuje siê, ¿e nie jest od nich wolny tak¿e jêzyk we wspó³czes-
nej szkole i to zarówno jêzyk przerw szkolnych, jak i zajêæ lek-

cyjnych. A przecie¿ wci¹¿ s¹ aktualne s³owa Jana Zamoyskie-
go: Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie...

Ewa Ko³odziejek
“Licz siê ze s³owami...

Jêzykowa corrida 3”

WYDZIA£ BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, ul. Poznañska 2, bud. P

tel.: (017) 865 17 52, e-mail: rb@prz.edu.pl

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska PRz powsta³ w 1967 r. jako
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego
i Komunalnego w dynamicznie rozwi-
jaj¹cej siê Wy¿szej Szkole In¿ynier-
skiej. By³ jej kolejnym, trzecim
wydzia³em. Od 1993 roku Wydzia³ po-
siada prawo do nadawania stopnia na-
ukowego doktora nauk technicznych
z zakresu budownictwa. Obecnie
WBiIŒ kszta³ci studentów na jednoli-
tych 5-letnich studiach magisterskich
w trybie stacjonarnym oraz na studiach
pierwszego i drugiego stopnia w trybie
niestacjonarnym. Na Wydziale studiuje
ok. 2300 studentów, w tym na studiach
stacjonarnych ok. 1600 studentów i ok.

700 studentów na studiach niestacjo-
narnych. W ramach wspó³pracy
z uczelniami zagranicznymi (m.in.
w Portugalii, Niemczech, Belgii) nie-
którzy studenci odbywaj¹ zajêcia dy-
daktyczne w tych oœrodkach.

System studiów obejmuje:
� studia pierwszego stopnia, koñcz¹ce

siê uzyskaniem tytu³u in¿yniera,
� studia drugiego stopnia, koñcz¹ce

siê uzyskaniem tytu³u zawodowego
magistra.
Absolwent studiów uzyskuje przy-

gotowanie zarówno teoretyczne, jak
i praktyczne, wymagane w pracy zawo-
dowej, stosowne do ukoñczonego stop-
nia studiów.

Kierunek: budownictwo, specjalnoœæ:
konstrukcje budowlane i in¿ynierskie.
Student ma mo¿liwoœæ wyboru jednego
z szeœciu bloków dyplomowania:
� konstrukcje budowlane i in¿ynier-

skie,
� konstrukcje budowlane i in¿ynier-

skie, komputerowe wspomaga-
nie projektowania i teoria kon-
strukcji,

� konstrukcje budowlane i in¿ynier-
skie, budowa i utrzymanie mo-
stów,

� konstrukcje budowlane i in¿ynier-
skie, budownictwo miejskie,

� konstrukcje budowlane i in¿ynier-
skie, budownictwo i kszta³towa-
nie terenów zieleni,

Wydzia³owe Laboratorium Badañ Konstrukcji.
Fot. M. Misiakiewicz

Budynek WBiIŒ.
Fot. M. Misiakiewicz

Ci¹g dalszy ze s. 25.
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WYDZIA£ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 8, bud. L

tel.: (017) 865 17 55, e-mail: rm@prz.edu.pl

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-
twa PRz jest jednostk¹, która da³a
pocz¹tek wy¿szym studiom technicz-
nym w Rzeszowie. Od 1963 roku Wy-
dzia³ prowadzi studia na kierunku
mechanika i budowa maszyn w ró¿nych
specjalnoœciach, w tym od roku 1972
specjalnoœæ lotnictwo z unikaln¹ w ska-
li kraju specjalizacj¹ pilota¿. W odpo-

wiedzi na przemiany spo³eczne i gospo-
darcze w 1991 r. utworzona zosta³a
specjalnoœæ organizacja i zarz¹dzanie
w przemyœle, której sukces zaowocowa³
utworzeniem w 2001 r. nowego kierun-
ku studiów zarz¹dzanie i in¿ynieria
produkcji. W ostatnich latach urucho-
mione zosta³y kierunki: lotnictwo i kos-
monautyka (2005), oparty na wielo-

letniej praktyce prowadzenia specjal-
noœci lotnictwo, oraz automatyka i ro-
botyka (2006), którego uruchomienie
poprzedzi³o prowadzenie od 1998 r.
specjalnoœci mechatronika.

Obecnie WBMiL kszta³ci studen-
tów na studiach I i II stopnia w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym. Na
Wydziale studiuje ok. 2700 studentów,

� konstrukcje budowlane i in¿ynier-
skie, marketing w budownictwie
i realizacja obiektów budowla-
nych.

Na kierunku budownictwo kszta³ci
siê specjalistów, którzy opieraj¹c siê na
nabytej wiedzy teoretycznej i umiejêt-
noœciach praktycznych, s¹ przygotowy-
wani do projektowania i wykonywania
obiektów budownictwa mieszkaniowe-
go, przemys³owego, inwentarskiego,
u¿ytecznoœci publicznej oraz mostów
z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nik komputerowych. Absolwenci przy-
gotowani s¹ tak¿e do przeprowadzania
remontów i modernizacji obiektów bu-
dowlanych i in¿ynierskich oraz nadzo-
rowania i zarz¹dzania procesami
budowlanymi z wykorzystaniem no-
woczesnych technik i technologii.
Ukoñczenie tego kierunku daje
wszechstronne przygotowanie do pracy
w zawodzie w kraju i za granic¹, m.in.
do pe³nienia funkcji kierowniczych
w przedsiêbiorstwach budowlanych,
jednostkach administracji pañstwowej,
jednostkach edukacyjnych, do prowa-
dzenia w³asnej firmy budowlanej oraz
biura projektowego.

Kierunek: in¿ynieria œrodowiska, spe-
cjalnoœæ: in¿ynieria komunalna. W ra-
mach tej specjalnoœci studenci mog¹
wybieraæ nastêpuj¹ce bloki dyplomo-
wania:
� uzdatnianie wód,
� oczyszczanie œcieków i utylizacja

odpadów,

� zaopatrzenie w wodê i odprowa-
dzanie œcieków,

� ciep³ownictwo i klimatyzacja,
� alternatywne Ÿród³a energii.
Kierunek in¿ynieria œrodowiska

obejmuje kszta³cenie z zakresu projek-
towania, wykonawstwa i eksploatacji
sieci oraz pompowni wodnych, funk-
cjonowania sieci gazowych, instalacji
wodoci¹gowych, kanalizacyjnych
i specjalnych instalacji sanitarnych.
Absolwenci tego kierunku posiadaj¹
umiejêtnoœci z zakresu wykonawstwa,
remontów i eksploatacji, a tak¿e projek-
towania typowych obiektów i urz¹-
dzeñ sieci instalacji sanitarnych, pro-

jektowania urz¹dzeñ uzdatniania wody,
oczyszczania œcieków i utylizacji odpa-
dów, podejmowania dzia³añ z zakresu
ochrony œrodowiska naturalnego oraz
wykorzystania alternatywnych Ÿróde³
energii. Ukoñczenie tego kierunku daje
wszechstronne przygotowanie do pracy
w zawodzie, tak w kraju, jak i za gra-
nic¹, m.in. w jednostkach gospodar-
czych, handlowych, administracji
pañstwowej, jednostkach edukacyj-
nych, do prowadzenia w³asnej firmy sa-
nitarnej oraz biura projektowego.

dr in¿. Aleksander Starakiewicz
prodziekan ds. nauczania

Studenci kierunku in¿ynieria œrodowiska podczas zajêæ laboratoryjnych.
Fot. M. Misiakiewicz
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w tym na studiach stacjonarnych
ok. 2200.

System studiów odejmuje:
� studia I stopnia, koñcz¹ce siê uzy-

skaniem kwalifikacji zawodowych
i tytu³u in¿yniera,

� studia II stopnia, koñcz¹ce siê uzy-
skaniem tytu³u zawodowego magi-
stra,

� studia doktoranckie, których efek-
tem jest obrona pracy doktorskiej
i uzyskanie tytu³u doktora nauk
technicznych.

Kierunek: automatyka i robotyka,
specjalnoœci:
� informatyka i robotyka,
� informatyka w projektowaniu ma-

szyn.
Kierunek automatyka i robotyka

³¹czy problemy mechaniki, elektroniki,
elektrotechniki, informatyki oraz in¿y-
nierii produkcji. Ukoñczenie tego kie-
runku daje wszechstronne przygo-
towanie do pracy w zawodach zwi¹za-
nych z tymi dyscyplinami i szeroki wy-
bór miejsca pracy w kraju i za granic¹.
Absolwenci kierunku s¹ przygotowy-
wani do rozwi¹zywania problemów in-
formatycznych, mechatronicznych,
organizacyjnych oraz marketingo-
wych, zwi¹zanych z robotyzacj¹ i auto-

matyzacj¹ procesów produkcyjnych
w ró¿nych dziedzinach przemys³u.
Mog¹ aktywnie uczestniczyæ we wdra-
¿aniu nowoczesnej techniki, stosowa-
niu robotów i manipulatorów w ró¿-
nych dziedzinach przemys³u, jak rów-
nie¿ budowie uk³adów napêdowych
i steruj¹cych ró¿nych urz¹dzeñ prze-
mys³owych, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem aplikacji informatyki w ró¿-
nych dziedzinach techniki. Dobra zna-
jomoœæ metod i narzêdzi wspoma-
gaj¹cych projektowanie - CAD pozwa-
la absolwentom podj¹æ pracê w za-
k³adach przemys³u elektromaszyno-
wego.

Kierunek: lotnictwo i kosmonautyka,
specjalnoœci:
� pilota¿,
� awionika,
� samoloty,
� silniki lotnicze.
Studia na kierunku lotnictwo i kos-

monautyka prowadz¹ do wykszta³cenia
specjalistów dla nowoczesnego prze-
mys³u lotniczego oraz innych ga³êzi
przemys³u pracuj¹cych na rzecz lotnic-
twa i kosmonautyki. Kszta³cenie na
tym kierunku uwzglêdnia potrzeby pro-
jektantów i u¿ytkowników statków po-
wietrznych z zakresu budowy i eks-

ploatacji, a tak¿e wymagania miêdzy-
narodowe dotycz¹ce kwalifikacji pra-
cowników. Absolwenci tego kierunku
s¹ przygotowani do wykonywania za-
dañ in¿ynierskich w nowoczesnych
zak³adach przemys³u lotniczego oraz
u u¿ytkowników statków powietrz-
nych. S¹ równie¿ przydatni w innych
ga³êziach przemys³u maszynowego, re-
alizuj¹cego zadania na rzecz lotnictwa.
Gruntowna wiedza i umiejêtnoœci zdo-
byte w przedmiotach podstawowych,
kierunkowych i specjalnoœciowych
czyni¹ absolwentów przygotowanymi
do podjêcia twórczej pracy projektowo-
-konstrukcyjnej i naukowo-badawczej
zarówno w kraju, jak i za granic¹,
zwi¹zanej z silnikami lotniczymi, sa-
molotami i urz¹dzeniami awioniczny-
mi. Absolwenci specjalnoœci pilota¿
przygotowani s¹ do pe³nienia funkcji
pilota zawodowego w lotnictwie trans-
portowym, zgodnie ze standardami
Miêdzynarodowej Organizacji Lotnic-
twa Cywilnego (ICAO). Posiadaj¹ oni
wykszta³cenie techniczne z zakresu
eksploatacji sprzêtu lotniczego, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wyposa-
¿enia pok³adowego samolotów oraz
problematyki organizacji ruchu lotni-
czego.

Kierunek: mechanika i budowa ma-

szyn, specjalnoœci:
� alternatywne Ÿród³a i przetwarza-

nie energii,
� komputerowe wspomaganie wy-

twarzania,
� organizacja i zarz¹dzanie w prze-

myœle,
� pojazdy samochodowe.
Mechanika i budowa maszyn jest

jednym z najstarszych technicznych
kierunków studiów. Absolwenci kie-
runku uzyskuj¹ wszechstronn¹ wiedzê
z zakresu technologii, konstrukcji i eks-
ploatacji maszyn, obejmuj¹c¹ nie tylko
podstawy teoretyczne i wiedzê fa-
chow¹, ale równie¿ umiejêtnoœci wyko-
rzystania nowoczesnych technik
komputerowych w projektowaniu i pro-
dukcji. Ponadto program studiów umo-
¿liwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk
ekonomicznych, organizacji i zarz¹-

Nasze samoloty. Mewa M-20 w powietrzu.
Fot. P. Czajka
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dzania, ekologii. Studia na tym kierun-
ku kszta³c¹ specjalistów dla nowoczes-
nego przemys³u maszynowego i prze-
mys³ów pokrewnych. Szeroki zakres
wiedzy zdobytej przez absolwentów
kierunku otwiera mo¿liwoœci podjêcia
pracy zawodowej w przedsiêbior-
stwach zajmuj¹cych siê wytwarzaniem
i eksploatacj¹ maszyn, w jednostkach
projektowych, konstrukcyjnych i tech-
nologicznych - tak¿e zwi¹zanych z au-
tomatyzacj¹ procesów technolo-
gicznych, jednostkach odbioru tech-
nicznego produktów i materia³ów, jed-
nostkach akredytacyjnych i atestacyj-
nych, jednostkach naukowo-badaw-
czych i konsultingowych oraz innych
jednostkach gospodarczych, admini-
stracyjnych i edukacyjnych wyma-
gaj¹cych wiedzy technicznej i in-
formatycznej. Absolwenci mog¹ byæ
równie¿ zatrudnieni jako specjaliœci
w dziedzinie przygotowania, organiza-
cji i zarz¹dzania produkcj¹.

Kierunek: zarz¹dzanie i in¿ynieria

produkcji, specjalnoœci:
�informatyka w zarz¹dzaniu przed-

siêbiorstwem,
� zintegrowane zarz¹dzanie jako-

œci¹, œrodowiskiem i bezpieczeñ-
stwem,

� zarz¹dzanie logistyczne,
� zarz¹dzanie procesami produk-

cyjnymi.
Kierunek zarz¹dzanie i in¿ynieria

produkcji ma na celu kszta³cenie spe-
cjalistów, którzy potrafi¹ ³¹czyæ nowo-
czesn¹ wiedzê i umiejêtnoœci in¿y-
nierskie z wiedz¹ i umiejêtnoœciami
menad¿erskimi. Zachodz¹ce w ostat-

nich latach przeobra¿enia w przemyœle
(powstawanie ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw, restrukturyzacja, racjonali-
zacja kosztów wytwarzania i technik
produkcji), rozszerzaj¹ zakres wyma-
gañ stawianych in¿ynierom. Dzisiejszy
in¿ynier to nie tylko twórca techniki,
ale równie¿ menad¿er posiadaj¹cy wie-
dzê i umiejêtnoœci z zakresu ekonomii,
rachunkowoœci, zarz¹dzania, prawa go-
spodarczego, logistyki, ekologii itp.
Przed tak interdyscyplinarnie wy-
kszta³con¹ kadr¹ in¿yniersko-mena-
d¿ersk¹ rynek pracy stawia dziœ wy-
magania z zakresu zarz¹dzania perso-
nelem, projektowania systemów pro-
dukcyjnych, przygotowania i organi-
zacji produkcji, zarz¹dzania logistyk¹,
zarz¹dzania jakoœci¹ i bezpieczeñ-

stwem, wdra¿ania systemów informa-
tycznych. Absolwenci kierunku s¹
przygotowani do pracy w ma³ych, œred-
nich i du¿ych przedsiêbiorstwach pro-
dukcyjnych, jednostkach projektowych
i doradczych zajmuj¹cych siê zagadnie-
niami in¿ynierii produkcji, innych jed-
nostkach gospodarczych oraz admi-
nistracyjnych, w których wymagana
jest wiedza techniczna, ekonomiczna
i informatyczna oraz umiejêtnoœci or-
ganizacyjne.

Wydzia³ zaprasza do uczestnictwa
w studenckim ruchu naukowym
wszystkich studentów zainteresowa-
nych prowadzon¹ tematyk¹.

dr in¿. Pawe³ Litwin
prodziekan ds. nauczania

Robot Scorbot 12 w laboratorium robotyki.
Fot. A. Burghardt

WYDZIA£ CHEMICZNY
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 6, bud. H
tel.: (017) 865 16 52, 854 36 55, e-mail: chemia@prz.rzeszow.pl

Wydzia³ Chemiczny PRz powsta³
w 1968 r. i uzyska³ prawo prowadze-
nia studiów in¿ynierskich na kierunku
technologia chemiczna. Od 1972 roku
Wydzia³ uzyska³ prawo prowadzenia
studiów magisterskich na kierunku che-

mia i technologia organiczna, nato-
miast w 1999 r. uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora nauk
chemicznych w dyscyplinie technolo-
gia chemiczna.

Obecnie Wydzia³ Chemiczny
kszta³ci ok. 1000 studentów, w tym na
studiach dziennych ok. 950, na trzech
kierunkach:

OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz
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� technologia chemiczna (studia
stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego i drugiego stopnia),

� in¿ynieria materia³owa (studia
stacjonarne pierwszego stopnia),

� biotechnologia (studia stacjonar-
ne pierwszego stopnia).

Kierunek: technologia chemiczna.
Absolwent studiów pierwszego stopnia
kierunku technologia chemiczna uzy-
skuje tytu³ zawodowy in¿yniera, otrzy-
muje wykszta³cenie podstawowe z za-
kresu nauk chemicznych i technicznych
oraz wiedzê dotycz¹c¹ chemicznych
procesów technologicznych. Posiada
podstawy umiejêtnoœci kierowania ze-
spo³ami ludzkimi oraz firm¹. Jest przy-
gotowany do rozpoczêcia pracy zawo-
dowej w przemyœle chemicznym i prze-
mys³ach pokrewnych oraz firmach
zwi¹zanych z produkcj¹ nowoczesnych
materia³ów - na stanowiskach zwi¹za-
nych z organizacj¹ i prowadzeniem
procesów produkcyjnych. Zakres wie-
dzy ekonomicznej umo¿liwia mu tak¿e
rozpoczêcie prowadzenia samodzielnej
dzia³alnoœci gospodarczej.

Absolwent studiów drugiego stop-
nia jest przygotowany do projektowa-
nia, prowadzenia i rozwijania che-
micznych procesów technologicznych

w przemyœle oraz do wykonywania
w praktyce zawodowej podstawowych
zadañ, obejmuj¹cych przede wszy-
stkim: badania technologiczne, tworze-
nie koncepcji chemicznej procesu,
koncepcji ca³ej technologii, realizacjê
procesu, modernizacjê procesów oraz
technologii, rozwijanie technologii
przy wspó³pracy ze specjalistami in-
nych dyscyplin, wdra¿anie procesów
i produktów do praktyki, bezpieczeñ-
stwo i ochronê œrodowiska, edukacjê.
Posiada tak¿e podstawow¹ wiedzê z za-
kresu prowadzenia badañ naukowych.

Na trzecim roku studiów pierwsze-
go stopnia student mo¿e wybraæ kszta³-
cenie w nastêpuj¹cych specjalnoœciach:
� synteza organiczna i tworzywa

sztuczne,
� analiza chemiczna w przemyœle

i œrodowisku,
� in¿ynieria chemiczna i bioproce-

sowa.
Decyzja o uruchomieniu specjalno-

œci uwarunkowana jest liczb¹ chêtnych
i podejmowana jest przez Radê Wy-
dzia³u. Student mo¿e kontynuowaæ na-
ukê na ww. specjalnoœciach w ramach
studiów drugiego stopnia.

Absolwenci specjalnoœci synteza
organiczna i tworzywa sztuczne wypo-
sa¿eni s¹ w nowoczesn¹ wiedzê z za-

kresu chemii i technologii polimerów
oraz zaawansowanej chemii organicz-
nej ze szczególnym uwzglêdnieniem
praktycznego wykorzystania tej wiedzy
w projektowaniu i obs³udze procesów
przemys³u chemicznego, farmaceu-
tycznego, kosmetycznego, spo¿ywcze-
go i pokrewnych, w projektowaniu wy-
robów oraz technologii przetwórstwa
i recyklingu tworzyw sztucznych, a tak-
¿e w metodach instrumentalnej analizy
zwi¹zków organicznych, polimerów
i tworzyw sztucznych.

Absolwenci specjalnoœci analiza
chemiczna w przemyœle i œrodowisku
zdobywaj¹ wiedzê z zakresu analizy la-
boratoryjnej: technicznej oraz instru-
mentalnej. Otrzymuj¹ oni gruntowne
przygotowanie obejmuj¹ce zaawanso-
wan¹ wiedzê chemiczn¹ oraz wiedzê
z zakresu stosowania nowoczesnych
metod analizy chemicznej, w tym tak¿e
obróbki i interpretacji danych metoda-
mi numerycznymi. Absolwent mo¿e
podejmowaæ pracê w jednostkach spe-
cjalistycznych w przemyœle oraz we
wszelkich instytucjach kontrolnych,
monitoruj¹cych i diagnostycznych,
a tak¿e w innych przedsiêbiorstwach
i urzêdach wykorzystuj¹cych szeroko
rozumian¹ analizê chemiczn¹.

Absolwenci specjalnoœci in¿ynieria
chemiczna i bioprocesowa zdobywaj¹
wiedzê z zakresu mechanizmów proce-
sów wymiany pêdu, ciep³a oraz masy,
towarzysz¹cych procesom w prze-
mys³ach: chemicznym, spo¿ywczym,
farmaceutycznym, w biotechnologii,
i in. Uzyskuj¹ oni równie¿ wiedzê
z dziedziny nowoczesnych technik roz-
dzia³u mieszanin (procesy membrano-
we, adsorpcyjne, chromatograficzne
i in.). Umiejêtnoœæ budowy modelu ma-
tematycznego procesu pozwala na pra-
cê z zakresu przenoszenia skali procesu
z laboratoryjnej na przemys³ow¹, pro-
jektowania, optymalizacji i sterowania
tymi procesami na skalê przemys³ow¹.
Ponadto student szkoli siê w dziedzinie
komputerowego wspomagania projek-
towania, procesów, aparatów oraz
systemów technologicznych. Typowe
dziedziny zatrudnienia to: przemys³
chemiczny, petrochemiczny, przemys³

Laboratorium chemiczne.
Fot. M. Misiakiewicz
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przetwórczy (farmaceutyczny, tekstyl-
ny, kosmetyczny), biotechnologia,
a ponadto firmy i biura projektowe
z dziedziny in¿ynierii chemicznej i bio-
procesowej, oœrodki naukowo-badaw-
cze.

Kierunek studiów: in¿ynieria mate-

ria owa. Absolwent otrzymuje wszech-
stronne przygotowanie z fizyki i chemii
cia³a sta³ego, termodynamiki, proce-
sów technologicznych, mechaniki i wy-
trzyma³oœci materia³ów. Nauka o mate-
ria³ach, a tak¿e podstawy znajomoœci
technologii wytwarzania i przetwór-
stwa trzech g³ównych grup materia³ów
(tworzywa organiczne, metaliczne i ce-
ramiczne) pozwol¹ na ³atwe przystoso-
wanie siê absolwenta do pracy w ró¿-
nych ga³êziach przemys³u. Absolwenci
tego kierunku mog¹ byæ zatrudniani
wszêdzie tam, gdzie potrzebna jest
wszechstronna znajomoœæ metodologii
badañ, obróbki, u¿ytkowania i pro-
jektowania okreœlonych materia³ów.
Bêd¹ mogli spe³niaæ integruj¹c¹ rolê
pomiêdzy konstruktorami i technologa-
mi, a przede wszystkim uzupe³ni¹ nie-
liczn¹ kadrê specjalistów z zakresu ma-
teria³oznawstwa w naszej gospodarce.

Kierunek studiów: biotechnologia.
Absolwent uzyskuje interdyscyplinar-
ne przygotowanie pozwalaj¹ce na pracê
w dziedzinach wymagaj¹cych ³¹czenia
wiadomoœci dotycz¹cych procesów

chemicznych i mechanizmów funkcjo-
nowania ¿ywych organizmów. Jest
przygotowany teoretycznie i praktycz-
nie do stosowania podstawowych tech-
nik biotechnologicznych umo¿li-
wiaj¹cych selekcjê i ukierunkowan¹
modyfikacjê mikroorganizmów i ko-
mórek organizmów wy¿szych oraz do
projektowania i wdra¿ania procesów
biotransformacji i biosyntezy. Szcze-
gólny nacisk jest po³o¿ony na zagadnie-
nia zwi¹zane z uzyskiwaniem i oczysz-
czaniem bioproduktów wykorzystywa-
nych w procesach technologicznych,
przemyœle farmakologicznym i pro-
dukcji ¿ywnoœci. Absolwent uzyskuje

równie¿ wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ szero-
kie stosowanie ró¿nych technik analizy
produktów biotechnologicznych, a tak-
¿e nowoczesnych metod diagnostycz-
nych. Pozwoli mu to na podjêcie pracy
w szerokim zakresie specjalizacji we
wszystkich ga³êziach gospodarki,
w których stosowane s¹ nowoczesne
metody izolacji, oczyszczania i analizy
produktów biotechnologicznych:
w przemyœle farmaceutycznym, ochro-
nie œrodowiska oraz w laboratoriach ba-
dawczych i kontrolnych.

dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. PRz
prodziekan ds. ogólnych

Wydzia³ Chemiczny poœrodku.
Fot. M. Misiakiewicz

WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATKI
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 2, bud. B

tel.: (017) 865 12 89, 865 17 64, fax: (017) 854 20 88, e-mail: dwe@prz.edu.pl

Wydzia³ Elektrotechniki i Informa-
tyki powsta³ w 1965 r. jako drugi z kolei
wydzia³ PRz (do 2000 r. funkcjonowa³
jako Wydzia³ Elektryczny). W 1999
roku Wydzia³ uzyska³ prawo do nada-
wania stopnia doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie elektrotechnika.
Do tej pory stopnie naukowe doktora
nadano 16 osobom. Obecnie Wydzia³

kszta³ci oko³o 2100 studentów na
trzech kierunkach: elektrotechnika, in-
formatyka oraz elektronika i telekomu-
nikacja.

Wydzia³ prowadzi studia:
� stacjonarne pierwszego stopnia na

kierunkach:
� elektrotechnika,
� informatyka,

� elektronika i telekomunikacja,
� stacjonarne drugiego stopnia na kie-

runkach:
� elektrotechnika,
� informatyka,

� niestacjonarne pierwszego i drugie-
go stopnia na kierunkach:
� elektrotechnika,
� informatyka.
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Kierunek: elektrotechnika. Studia na
kierunku elektrotechnika przygotowuj¹
absolwentów do rozwi¹zywania z³o¿o-
nych problemów in¿ynierskich z dzie-
dziny szeroko pojêtej elektrotechniki
z zastosowaniem nowoczesnych metod
i narzêdzi. Umo¿liwiaj¹ zdobycie wie-
dzy z zakresu: projektowania, kon-
strukcji, budowy i eksploatacji urz¹-
dzeñ, uk³adów i systemów elektroener-
getycznych. W czasie studiów student
ma mo¿liwoœæ zapoznania siê z proble-
mami wspó³czesnej energetyki, do-
tycz¹cymi jakoœci energii elektrycznej,
elektronicznego przetwarzania energii,
automatyki napêdu, gospodarki elek-
troenergetycznej, wykorzystania tech-
niki mikroprocesorowej, poznania no-
woczesnych metod projektowania
oœwietlenia. Studia na kierunku elek-
trotechnika daj¹ tak¿e mo¿liwoœæ opa-
nowania wiedzy i umiejêtnoœci z zakre-
su zasad projektowania i eksploatacji
nowoczesnych systemów automatyki
i sterowania w przemyœle maszyno-
wym, energetyce, chemii i innych
ga³êziach przemys³u, programowania
sterowników PLC maszyn i urz¹dzeñ
oraz organizacji pracy robotów w gnia-
zdach produkcyjnych. Pozwalaj¹ reali-
zowaæ zainteresowania i poszerzyæ
wiedzê z dziedziny projektowania

uk³adów i podzespo³ów elektronicz-
nych, wspó³czesnych uk³adów i syste-
mów telekomunikacyjnych, analogo-
wych i cyfrowych, technik informacyj-
no-pomiarowych, eksploatacji kompu-
terowych systemów informacyjno-po-
miarowych i przetwarzania danych
oraz graficznej prezentacji wyników.
Absolwent studiów stopnia pierwszego
jest przygotowany do podjêcia samo-

dzielnej pracy lub kontynuowania na-
uki na studiach stopnia drugiego.

Kierunek: informatyka. Absolwenci
kierunku informatyka w czasie studiów
nabywaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i umiejêt-
noœci w zakresie: samodzielnego roz-
wi¹zywania podstawowych proble-
mów informatycznych, przygotowania,
realizacji i weryfikacji projektów infor-
matycznych, praktycznego pos³ugiwa-
nia siê narzêdziami informatycznymi
i bieg³oœci¹ w programowaniu, techni-
cznych aspektów obs³ugi sprzêtu infor-
matycznego i oprogramowania, szyb-
kiego adaptowania siê do dynamicznie
zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci infor-
matycznej. W zale¿noœci od indywidu-
alnych zainteresowañ student mo¿e
zdobywaæ wiedzê i umiejêtnoœci na te-
mat: tworzenia oprogramowania narzê-
dziowego i systemowego, projektowa-
nia kompletnych systemów informa-
tycznych, zadaniowych lub obiekto-
wych, realizacji prototypu systemu,
uk³adu sieci komputerowych, opraco-
wania oprogramowania bêd¹cego pro-
toko³em sieciowym - interfejsem ko-
munikacyjnym czy oprogramowaniem
narzêdziowym. Student ma mo¿liwoœæ
nabycia praktycznych umiejêtnoœci
z zakresu: programowania w jêzyku

Fragment generatora wysokich napiêæ - Zak³ad Energoelektroniki i Elektroener-
getyki.

Fot. M. Misiakiewicz

Pracownia komputerowa - Katedra Informatyki i Automatyki.
Fot. M. Misiakiewicz
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asemblera, C, C++, Java, mikroinfor-
matyki, in¿ynierii systemów informa-
tycznych, technologii internetowych,
grafiki komputerowej i animacji, two-
rzenia baz danych w bogato wyposa¿o-
nych pracowniach komputerowych.
Absolwent studiów stopnia pierwszego
jest przygotowany do podjêcia samo-
dzielnej pracy lub kontynuowania na-
uki na studiach stopnia drugiego.

Kierunek: elektronika i telekomuni-

kacja. Program kszta³cenia studentów

na kierunku elektronika i telekomunika-
cja zapewnia absolwentom przygoto-
wanie do prowadzenia dzia³alnoœci in-
¿ynierskiej w dziedzinie elektroniki
i telekomunikacji zarówno w sferze
produkcji, jak te¿ szeroko pojêtych
us³ug. Student zdobywa niezbêdn¹ wie-
dzê i umiejêtnoœci dotycz¹ce projekto-
wania, wytwarzania, eksploatacji, te-
stowania i obs³ugi serwisowej analogo-
wych i cyfrowych uk³adów, urz¹dzeñ
oraz systemów elektronicznych i tele-
komunikacyjnych. Posiada znajomoœæ

nowoczesnych technologii mikro- i na-
noelektronicznych oraz narzêdzi kom-
puterowych w obszarze zaawansowa-
nych programów in¿ynierskich CAX.
Absolwent studiów stopnia pierwszego
jest przygotowany do podjêcia samo-
dzielnej pracy lub kontynuowania na-
uki na studiach stopnia drugiego tego
samego kierunku lub kierunków pokre-
wnych (elektrotechnika).

dr hab. in¿. Kazimierz Buczek,
prof. PRz

dziekan WEiI

WYDZIA£ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 6, bud. K

tel.: (017) 865 19 18, 865 17 85, e-mail: dwmifs@prz.edu.pl

Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej dzia³a od wrzeœnia 2006 r. i jest
najm³odszym wydzia³em Politechniki
Rzeszowskiej. W jego sk³ad wchodz¹
dwie jednostki: Katedra Fizyki i Kate-
dra Matematyki. Kadra naukowa Wy-
dzia³u liczy 7 profesorów tytularnych,
9 doktorów habilitowanych, 39 dokto-
rów i 10 magistrów. Wydzia³ prowadzi
studia stacjonarne pierwszego stopnia
na dwóch kierunkach: fizyka technicz-
na i matematyka. W roku akademickim
2007/2008 planowane jest uruchomie-
nie specjalnoœci ekologiczne przemiany
energii na kierunku fizyka techniczna.

Kierunek: fizyka techniczna, specjal-
noœci: fizyka komputerowa w technice
i medycynie, informatyczne systemy
diagnostyczne. Studia na kierunku fizy-
ka techniczna trwaj¹ 3,5 roku (7 seme-
strów). Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ in-
¿yniera i maj¹ mo¿liwoœæ kontynuowa-
nia nauki na studiach drugiego stopnia
(magisterskich). Obydwie specjalnoœci
zapewniaj¹ zdobycie wiedzy z nauk
podstawowych, dobre wykszta³cenie
w zakresie nauk technicznych (elektro-
nika, grafika in¿ynierska, podstawy au-
tomatyki, diagnostyka, inteligentne sy-
stemy pomiarowe) oraz szerokie przy-
gotowanie informatyczne: programo-
wanie, administrowanie sieciami infor-
matycznymi, akwizycja i obróbka da-

nych. Absolwenci kierunku fizyka
techniczna znajd¹ zatrudnienie
w przedsiêbiorstwach produkcyjnych,
zak³adach przemys³owych, placów-
kach medycznych, specjalistycznych
laboratoriach i instytucjach administra-
cji pañstwowej.

Kierunek: matematyka, specjalnoœci:
zastosowania matematyki w ekonomii,
matematyka z informatyk¹ - specjal-

noœæ nauczycielska. Studia na kierunku
matematyka trwaj¹ 3 lata (6 seme-
strów). Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ li-
cencjata. Mog¹ oni kontynuowaæ naukê
na studiach drugiego stopnia na Poli-
technice Rzeszowskiej albo na innych
uczelniach. Studenci kierunku matema-
tyka obu specjalnoœci zostaj¹ zapoznani
z podstawami wspó³czesnej matematy-
ki oraz jej metodami i licznymi zastoso-
waniami. Studentom specjalnoœci za-

Pokazy z fizyki - dr T. Jasiñski i dr in¿. T. Wiêcek demonstruj¹ zjawisko Bernoullie-
go.

Fot. w³asna
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stosowania matematyki w ekonomii
zdobyta wiedza matematyczna pozwoli

zrozumieæ i opisaæ wiele zjawisk eko-
nomicznych z zakresu finansów, ban-

kowoœci czy ubezpieczeñ. Absolwenci
tej specjalnoœci zostaj¹ przygotowani
do pracy w towarzystwach ubezpiecze-
niowych, sektorze bankowym, instytu-
cjach finansowych itp. Natomiast stu-
denci matematyki z informatyk¹ (spe-
cjalnoœæ nauczycielska) zdobywaj¹ za-
sób wiedzy z zakresu informatyki oraz
psychologii, pedagogiki i dydaktyki,
który pozwoli im wykonywaæ zawód
nauczyciela matematyki oraz nauczy-
ciela informatyki w szko³ach podsta-
wowych i gimnazjalnych.

W roku akademickim 2007/2008
WMiFS planuje uruchomiæ studia
drugiego stopnia na kierunkach fizyka
techniczna i matematyka.

dr Anetta Szynal-Liana
prodziekan ds. nauczania

Pracownia komputerowa.
Fot. w³asna

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
Dziekanat: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 8, bud. L

tel.: (017) 865 13 83, 865 16 00, fax: (017) 862 81 93, e-mail: rz@prz.rzeszow.pl

Na Wydziale Zarz¹dzania i Marke-
tingu prowadzone jest kszta³cenie na
kierunku zarz¹dzanie w formie studiów
pierwszego i drugiego stopnia (stacjo-
narne i niestacjonarne). Absolwenci
kierunku zarz¹dzanie otrzymuj¹ odpo-
wiednio tytu³ zawodowy licencjata lub
magistra z zakresu specjalnoœci za-
rz¹dzanie dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.

Od roku akademickiego 2007/2008
Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu pla-
nuje rozpocz¹æ kszta³cenie na kierun-
kach: europeistyka i towaroznawstwo

w formie studiów pierwszego stopnia
(stacjonarne i niestacjonarne), a w dal-
szej kolejnoœci planuje siê prowadziæ
kontynuacjê tych kierunków w formie
studiów drugiego stopnia (stacjonarne
i niestacjonarne).

W trakcie nauki studenci maj¹ mo¿-
liwoœæ studiowania na uczelniach za-
granicznych w ramach programu
Socrates/Erasmus, realizowania siê na-
ukowo w studenckich ko³ach nauko-
wych oraz uczestniczenia w ró¿nych
organizacjach studenckich i spo³ecz-
nych.

Kierunek: zarz¹dzanie. Na kierunku
kszta³ci siê specjalistów z zakresu orga-
nizacji i zarz¹dzania, zarz¹dzania fi-
nansami, gospodark¹, personelem,
kszta³towania strategii i polityki rynko-
wej oraz kierowania realizacj¹ funkcji
marketingowych w instytucjach rynko-
wych. Zakres programowy studiów
umo¿liwia sprostanie celom wyni-
kaj¹cym z rozwoju cywilizacyjnego,
postêpu technicznego oraz przeobra¿eñ
politycznych i gospodarczych widocz-
nych we wszystkich dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego w Polsce. Ma on du¿y wa-
lor praktyczny, umo¿liwiaj¹c zastoso-
wanie zdobytej wiedzy w licznych
dziedzinach administracji i gospodarki.

Absolwenci kierunku zarz¹dzanie
s¹ specjalistami zdolnymi do wykony-
wania funkcji zarz¹dczych w ró¿norod-
nych organizacjach ¿ycia gospodar-
czego. Celem kszta³cenia na tym kie-
runku jest wyrabianie u studiuj¹cych
zdolnoœci do wykonywania funkcji
sztabowych i kierowniczych w przed-
siêbiorstwach. Przekazywana w trakcie
nauki wiedza dotyczy umiejêtnoœci

sprawowania funkcji kierowniczych,
z jednej strony - fachowej terminologii
i wiedzy, z drugiej - sposobów postêpo-
wania u³atwiaj¹cych takie strukturalne
organizowanie sytuacji, by umo¿liwiæ
rozwi¹zywanie problemów praktyki.

Znajomoœæ specjalistycznej termi-
nologii jest konieczna do komunikowa-
nia siê ze specjalistami praktyki oraz do
rozumienia literatury fachowej. Kon-
kretna wiedza o instytucjach, ramo-
wych uwarunkowaniach prawnych lub
empirycznie stwierdzonych prawid³o-
woœciach jest wymagana do rozpozna-
wania mo¿liwoœci, barier oraz precyzo-
wania dzia³añ. Wiedza o modelowych
sposobach postêpowania u³atwia anali-
zê i strukturalizacjê pojawiaj¹cych siê
nowych problemów.

Absolwenci kierunku, poza ogóln¹
wiedz¹ z zakresu nauk ekonomicznych
i zarz¹dzania, a tak¿e z dyscyplin kom-
plementarnych, zdobywaj¹ umiejêtno-
œci specjalistyczne dotycz¹ce analizy
otoczenia przedsiêbiorstwa, a w szcze-
gólnoœci œrodowiska rynkowego i kon-
kurencyjnego firmy, analizy zasobów
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wewnêtrznych przedsiêbiorstwa oraz
planowania strategii rozwoju i dzia-
³ania przedsiêbiorstwa, w tym jego pod-
stawowych strategii: marketingowych,
zarz¹dzania produkcj¹, personelem i fi-
nansami firmy. Kluczow¹ umiejêtno-
œci¹ absolwentów kierunku jest przy-
gotowanie do opracowywania, wdra-
¿ania i kontroli programów operacyj-
nych strategii przedsiêbiorstwa. W wy-
niku studiów otrzymuj¹ oni wysokie
kompetencje jêzykowe i informatycz-
ne, które pozwalaj¹ na zastosowanie in-
formatyki do wspomagania zarz¹-
dzania, a w szczególnoœci wykorzysta-
nia technik informatycznych w firmach
i organizacjach celem zwiêkszenia kon-
kurencyjnoœci na rynku oraz uzyskania
wiêkszej elastycznoœci w zakresie
przedsiêwziêæ gospodarczych. Ci¹g³a
modyfikacja programów studiów wyni-
ka z koniecznoœci kszta³cenia kadr wy-
kazuj¹cych siê du¿¹ sprawnoœci¹
w warunkach funkcjonowania Polski
w Unii Europejskiej w dobie globaliza-
cji.

W trakcie studiów drugiego stopnia
(po pierwszym semestrze) studenci
maj¹ mo¿liwoœæ wyboru specjalnoœci:
� zarz¹dzanie marketingowe,
� finanse i rachunkowoœæ,
� prawo i administracja w gospo-

darce rynkowej,
� zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem,
� zarz¹dzanie informacj¹,
� ekonomika i organizacja turysty-

ki,
� komunikacja spo³eczna w bizne-

sie,
� zarz¹dzanie bezpieczeñstwem

drogowym,
� zarz¹dzanie w agrobiznesie.

Kierunek: europeistyka. Na kierunku,
pocz¹wszy od roku akademickiego
2007/2008, WZiM prowadziæ bêdzie
studia pierwszego stopnia. Zajêcia dy-
daktyczne odbywaæ siê bêd¹ w syste-
mie studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych. Absolwent kierunku otrzyma
tytu³ zawodowy licencjata. Celem
kszta³cenia na tym kierunku jest przy-
gotowanie absolwentów do pracy w ad-
ministracji europejskiej, w krajowej ad-

ministracji rz¹dowej i samorz¹dowej na
stanowiskach zwi¹zanych z problema-
tyk¹ europejsk¹ oraz we wszelkich pod-
miotach wspó³pracuj¹cych z krajami
UE. Szczególny nacisk k³adziony jest
na poznanie i zrozumienie wspó³czes-
nych europejskich procesów integra-
cyjnych, ustalenie przyczyn, znaczenia
i konsekwencji tych zjawisk, zestawie-
nie z wydarzeniami zachodz¹cymi
w poszczególnych pañstwach europej-
skich (zrozumienie ich ró¿norodnoœci)
i na ca³ym œwiecie (globalizacja). Ab-

solwent kierunku ma byæ wszechstron-
nie przygotowany do samodzielnego
analizowania i oceny procesów za-
chodz¹cych we wspó³czesnej Europie.

Studia maj¹ charakter interdyscypli-
narny. W procesie dydaktycznym du¿¹
uwagê zwraca siê na problemy spo³ecz-
ne, polityczne, prawne i ekonomiczne
jednocz¹cej siê Europy, zasady integra-
cji europejskiej, formowanie i funkcjo-
nowanie wspólnego rynku, zasady
gospodarki unijnej, fundusze unijne
i mo¿liwoœci ich wykorzystania, zasady
organizacji i funkcjonowania organów
Wspólnot Europejskich, prowadzenie
sporów i negocjacji, ochronê prawa
cz³owieka. Studia na kierunku europei-
styka maj¹ byæ szko³¹ myœlenia, s³u¿yæ
kszta³towaniu œwiatopogl¹du i posze-

rzaniu horyzontów poznawczych, a nie
tylko przygotowaniu do sprawnego wy-
konywania konkretnych czynnoœci ma-
terialno-technicznych.

Absolwenci kierunku europeistyka
zostan¹ wyposa¿eni w podstawow¹
wiedzê z zakresu socjologii, politologii,
ekonomii, funkcjonowania stosunków
miêdzynarodowych, wiedzê o pañstwie
i prawie, a tak¿e z zakresu europejskiej
tradycji, historii i kultury, spo³eczno-
-politycznych uwarunkowañ integracji
europejskiej. Du¿y nacisk k³adziony

bêdzie na analizê to¿samoœci cywiliza-
cyjnej Europy, ustalenie roli Polski
w procesie integracji europejskiej oraz
poznanie mo¿liwoœci zwi¹zanego z tym
rozwoju. Absolwenci uzyskaj¹ tak¿e
gruntown¹ wiedzê na temat struktury
oraz prawnych i ekonomicznych
aspektów funkcjonowania Wspólnot
Europejskich. Poznaj¹ europejsk¹ an-
tropologiê spo³eczn¹, mechanizmy re-
gionalizmu i federalizmu w Europie,
elementy wspólnej polityki zagranicz-
nej i bezpieczeñstwa w Europie oraz
wspó³pracy policyjnej i s¹dowej
w sprawach karnych, zakres praw so-
cjalnych i ochrony praw cz³owieka
w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Du¿¹ wagê w kszta³ceniu na ww.
kierunku przywi¹zuje siê do praktycz-

Budynek Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu.

Fot. M. Misiakiewicz
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nej znajomoœci jêzyków obcych, dlate-
go te¿ w programie nauczania prze-
widziane s¹ konwersatoria z dwóch jê-
zyków europejskich (angielski, francu-
ski lub niemiecki) na wybranym przez
s³uchaczy poziomie. Równie wiele

miejsca poœwiêcone zostanie na
kszta³cenie praktycznych umiejêtnoœci
z zakresu wykorzystania technik infor-
matycznych, jak obs³uga specjalistycz-
nych programów komputerowych,
umiejêtnoœæ poszukiwania, przetwa-
rzania i zarz¹dzania informacj¹ w sieci.
Zajêcia te przygotowywaæ bêd¹ do uzy-
skania certyfikatu ECDL.

Od czwartego semestru studenci
bêd¹ mogli kontynuowaæ naukê w ra-
mach jednej z trzech specjalnoœci:
� administracja europejska,
� europejskie przedsiêbiorstwo

w warunkach globalizacji,
� komunikacja spo³eczna i media.

Kierunek: towaroznawstwo. Towaro-
znawstwo jako nauka o towarach, za-
rz¹dzaniu jakoœci¹, kszta³towaniu,
ochronie jakoœci oraz wdra¿aniu jej
priorytetów w dzia³alnoœci gospodar-
czej stanowi ³¹cznik miêdzy procesami
produkcji a ekonomi¹, jako g³ównymi
elementami funkcjonowania przedsiê-
biorstwa. W sytuacji dynamicznie za-

chodz¹cych procesów globalizacji, in-
formatyzacji, wdra¿ania systemów
zarz¹dzania i kontroli jakoœci, ¿adne
przedsiêbiorstwo produkcyjne, handlo-
we i us³ugowe nie mo¿e sprawnie
funkcjonowaæ bez specjalistów i mena-

d¿erów jakoœci, którymi s¹ towarozna-
wcy. Studia pierwszego stopnia na kie-
runku towaroznawstwo trwaj¹ 3,5 roku.
Absolwenci uzyskuj¹ tytu³ zawodowy
in¿yniera. Studia na tym kierunku po-
zwalaj¹ na zdobycie wiedzy z zakresu
towaroznawstwa surowców i produk-
tów ¿ywnoœciowych, towaroznawstwa
artyku³ów przemys³owych, materia³o-
znawstwa, opakowalnictwa, przecho-
walnictwa, funkcjonowania wspó³-
czesnej gospodarki i przedsiêbiorstwa,
kszta³towania i ochrony jakoœci wyro-
bów oraz us³ug, zdolnoœci pos³ugiwa-
nia siê wspó³czesnymi metodami i na-
rzêdziami informatycznymi wspie-
raj¹cymi procesy kszta³towania i stero-
wania jakoœci¹ produktów oraz odpo-
wiedzialnoœci spo³ecznej, etycznej
i prawnej wynikaj¹cej z wykonywanej
pracy.

W trakcie procesu kszta³cenia
szczególny nacisk k³adziony jest na
opanowanie przez studentów wiedzy
i umiejêtnoœci z zakresu:

� technologii produkcji oraz projek-
towania, zarz¹dzania i oceny jako-
œci surowców i produktów ¿ywno-
œciowych,

� projektowania, zarz¹dzania i oce-
ny jakoœci artyku³ów przemys³o-
wych,

� prowadzenia badañ towarów na
zgodnoœæ z wymaganiami norm
krajowych i miêdzynarodowych,

� wdra¿ania miêdzynarodowych
systemów zarz¹dzania serii ISO,

� wdra¿ania systemów zapewnienia
jakoœci zdrowotnej i bezpieczeñ-
stwa ¿ywnoœci HACCP,

� polityki ¿ywnoœciowej i ¿ywienia
cz³owieka,

� wdra¿ania nowoczesnych roz-
wi¹zañ w dziedzinie opakowal-
nictwa i przechowalnictwa towa-
rów,

� doradztwa z zakresu obrotu towa-
rami z wykorzystaniem systemów
automatycznej identyfikacji,

� wykonywania ekspertyz towaro-
znawczych.

Absolwenci towaroznawstwa bêd¹
mogli podj¹æ zatrudnienie w dzia³ach
kontroli jakoœci, marketingu, badañ
rynkowych, logistyki oraz badañ i roz-
woju produktów w przedsiêbiorstwach
dowolnej bran¿y. Zdobyte wykszta³ce-
nie pozwoli równie¿ na podjêcie za-
trudnienia na stanowiskach zwi¹zanych
z certyfikacj¹, standaryzacj¹ i wprowa-
dzaniem systemów zapewnienia jako-
œci, menad¿erów i ekspertów w la-
boratoriach analitycznych, firmach
produkcyjnych, handlowych, konsul-
tingowych i doradczych, urzêdach cel-
nych i administracji, jednostkach
kontroli, inspekcji sanitarnej i handlo-
wej. Ukoñczenie studiów przygotowu-
je tak¿e do podjêcia w³asnej dzia-
³alnoœci gospodarczej i samodzielnego
zarz¹dzania firm¹.

prof. dr hab. in¿. Maria Ruda -
kierownik Katedry Zarz¹dzania

Rozwojem Regionalnym
dr in¿. Grzegorz Lew - prodziekan

ds. nauczania Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu

dr Marta Pomyka³a - adiunkt
w Zak³adzie Prawa i Admnistracji

Pracownia komputerowa na WZiM.
Fot. M. Misiakiewicz
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BIBLIOTEKA G£ÓWNA
ul. M. Sk³odowskiej-Curie 8/2, 35-959 Rzeszów, tel.: (017) 865 12 64, tel./fax: (017) 854 25 33,

e-mail: bgprz@prz.rzeszow.pl, http://www.prz.rzeszow.pl/biblio/biblio.htm

Biblioteka G³ówna Politechniki
Rzeszowskiej posiada najwiêkszy ksiê-
gozbiór techniczny w regionie. Groma-
dzone przez przesz³o pó³ wieku zbiory
to 149 tys. vol. ksi¹¿ek, 34,5 tys. vol.
czasopism oraz 143 tys. jednostek in-
wentarzowych norm, katalogów tech-
nicznych, aprobat budowlanych,
instrukcji itp. Bie¿¹ca prenumerata cza-
sopism to 399 tytu³ów polskich i 90
tytu³ów zagranicznych. Ponadto z ka¿-
dego komputera pod³¹czonego bezpo-
œrednio do Uczelnianej Sieci
Komputerowej jest zapewniony dostêp
do 12 tys. czasopism elektronicznych
i baz bibliograficzno-abstraktowych.
W Czytelni Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa oraz Czytelni Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu na pojedyn-

czych stanowiskach komputerowych
mo¿na dodatkowo skorzystaæ z opraco-
wywanych przez bibliotekarzy biblio-
grafii zagadnieniowych: naukowo-
-technicznej, ekonomiczno-spo³ecznej
i samolotowej. Biblioteka jest ca³kowi-
cie skomputeryzowana. O zbiorach
i mo¿liwoœci ich udostêpniania infor-

muj¹ katalogi w sieci lokalnej oraz
w Internecie (https://katalog.prz.rze-
szow.pl).

Udostêpnianie zbiorów na zewn¹trz
odbywa siê w Wypo¿yczalni, a na miej-
scu w 5 czytelniach wydzia³owych, jed-
nej filialnej w Stalowej Woli i Punkcie
Informacji Normalizacyjnej. Czytelnie
dysponuj¹ ³¹cznie 260 miejscami dla
czytelników. W ka¿dej czytelni znaj-
duj¹ siê ksi¹¿ki, czasopisma i zbiory
specjalne zgodne z tematyk¹ wydzia³u,
na rzecz którego placówka pracuje. We
wszystkich czytelniach znajduj¹ siê sta-
nowiska internetowe do pracy w³asnej
studentów.

Z czytelni mo¿e korzystaæ ka¿dy za-
interesowany tematyk¹ zbiorów, z Wy-
po¿yczalni wy³¹cznie pracownicy

i studenci Politechniki Rzeszowskiej
oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego po
uprzednim zapisaniu siê.

Liczba czytelników zarejestrowa-
nych w bazie komputerowej wynosi³a
na koniec grudnia 2006 r. przesz³o
10 tys. osób. W ubieg³ym roku wypo¿y-
czono na zewn¹trz oko³o 55 tys.

Sala katalogowa.
Fot. M. Byczkowska

Wypo¿yczalnia
Budynek F, p. 103

ul. M. Sk³odowskiej-Curie 8/2
35-959 Rzeszów

tel.: (017) 865-15-84
e-mail: wypozycz@prz.rzeszow.pl

Czytelnia Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki

Budynek F, p. 202
ul. M. Sk³odowskiej-Curie 8/2

35-959 Rzeszów
tel.: (017) 865-12-64

e-mail: czytgl@prz.rzeszow.pl

Czytelnia Wydzia³u Chemicznego
i Katedry Fizyki
Budynek H, p. 87

al. Powstañców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

tel.: (017) 865-13-21
e-mail: czytchem@prz.rzeszow.pl

Czytelnia Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska

Budynek P, p. 5
ul. Poznañska 2
35-959 Rzeszów

tel.: (017) 865-10-27
e-mail: czytbud@prz.rzeszow.pl

Czytelnia Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa
Budynek L, p. 112

al. Powstañców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

tel.: (017) 865-13-50
e-mail: czytlot@prz.rzeszow.pl

Czytelnia Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu

Budynek L, p. 110
al. Powstañców Warszawy 8

35-959 Rzeszów
tel.: (017) 865-13-50

e-mail: czytlot@prz.rzeszow.pl

Czytelnia Zamiejscowego Oœrodka
Dydaktycznego
w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 12

37-450 Stalowa Wola
tel.: (015) 844-89-12

Punkt Informacji Normalizacyjnej
Budynek P, p. 5 d
ul. Poznañska 2
35-959 Rzeszów

tel.: (017) 865-10-29
e-mail: pin@prz.rzeszow.pl
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ksi¹¿ek. W tym samym okresie w 6 sa-
lach czytelnianych odnotowano blisko
95 tys. odwiedzin u¿ytkowników, któ-
rym udostêpniono na miejscu oko³o

500 tys. ksi¹¿ek, czasopism i zbiorów
specjalnych.

Biblioteka posiada unikaln¹ kolek-
cjê literatury emigracyjnej przekazan¹

Politechnice Rzeszowskiej przez polo-
niê brytyjsk¹.

mgr El¿bieta Ka³u¿a
dyrektor Biblioteki G³ównej

STUDIUM JÊZYKÓW OBCYCH
EUROPEJSKI SYSTEM KSZTA£CENIA JÊZYKOWEGO -

ORGANIZACJA NAUCZANIA JÊZYKÓW OBCYCH W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

Nasz adres: 35-959 Rzeszów, ul. Podkarpacka 1
tel.: (017) 865 12 09, tel./fax: (017) 854 72 80, e-mail: sjo@prz.rzeszow.pl, www.prz.rzeszow.pl/sjo

Nowy kszta³t geopolityczny wielo-
jêzycznej i wielokulturowej Europy
wymaga edukacji daj¹cej jednostce
mo¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju
zawodowego, nad¹¿aj¹cej za szybkimi
zmianami w gospodarce i kszta³tuj¹cej
postawy spo³ecznego wspó³¿ycia, pro-
wadz¹cego do powstania demokratycz-
nego spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Umiejêtnoœæ ¿ycia i pracy w Europie
oraz poza jej granicami zale¿y w du¿ej
mierze od znajomoœci kilku jêzyków
obcych.

Europejski system kszta³cenia jêzy-
kowego obowi¹zuj¹cy w naszej uczelni
zawiera szeœæ poziomów bieg³oœci jê-
zykowych: A1, A2, B1, B2, C1, C2,
w ramach których organizowane s¹ za-
jêcia dla studentów (od A1 do B2). Wy-
znaczenie wspólnych poziomów

osi¹gniêæ (schemat 1.) w odniesieniu do
poszczególnych sprawnoœci jêzyko-
wych i komunikacyjnych ma wyrówny-
waæ szanse w nauce jêzyków obcych,
prowadziæ do zwiêkszonej mobilnoœci,

œciœlejszej wspó³pracy w œwiecie nauki,
handlu i przemys³u, wspieraæ dzia³ania
zmierzaj¹ce do wzmacniania wiêzi kul-
turowych pomiêdzy Europejczykami.
Ponadto system ten umo¿liwia porów-
nywanie poziomów, umiejêtnoœci i za-
wartoœci programów oraz oceniania
w europejskich szko³ach wy¿szych
i placówkach kszta³cenia jêzykowego.

Nauka jêzyków obcych przebiega
w formie obowi¹zkowych lektoratów,
w grupach od 15 do 20 osób, oraz kur-
sów komercyjnych w grupach do 15
osób. Sk³ada siê z nastêpuj¹cych eta-
pów (schemat 2.):

�dwa semestry nauki dla studentów
pierwszego roku - nieobowi¹zko-
we kursy wyrównawcze przygo-
towuj¹ce do kontynuacji nauki po
szkole œredniej na drugim roku
studiów, na poziomach A2, B1 lub
B2,

�kontynuacja nauki jêzyka obcego
ze szko³y œredniej na poziomach
A2, B1 lub B2,

Schemat 1. Poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2
i odpowiadaj¹ce im egzaminy miêdzynarodowe.

Schemat 2.
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�nauka drugiego jêzyka obcego na
poziomach A1, A2, B1 lub B2.

Ponadto istnieje mo¿liwoœæ konty-
nuacji nauki na odpowiednich dla sie-
bie poziomach w ramach kursów
specjalistycznych i przygotowuj¹cych
do egzaminów miêdzynarodowych
(schemat 2.).

W czerwcu 2006 r. Studium Jêzy-
ków Obcych otrzyma³o z British Coun-

cil propozycjê utworzenia Wewnêtrz-
nego Centrum Egzaminacyjnego na
Egzaminy BEC (Business English Cer-
tificate). Od roku akademickiego
2006/2007 nasi studenci bêd¹ mogli
przystêpowaæ do tego uznawanego na
ca³ym œwiecie egzaminu, bêd¹cego
œwiadectwem kompetencji jêzykowych
z zakresu terminologii zawodowej.

Obszerna informacja zwi¹zana
z dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹ SJO, Euro-
pejskim Systemem Kszta³cenia Jêzy-
kowego oraz wspó³prac¹ krajow¹ i miê-
dzynarodow¹ znajduje siê na stronie
www.prz.rzeszow.pl/sjo lub http://
sjo.prz.edu.pl.

mgr Ma³gorzata Pomorska
zastêpca kierownika SJO PRz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
oraz Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej

Nasz adres: 35-959 Rzeszów, ul. Poznañska 2a, bud. £
tel.: (017) 865 15 95, 865 15 94, e-mail: swfis@prz.rzeszow.pl

Studium WFiS, jak równie¿ KU
AZS dzia³aj¹ w uczelni od ponad 40 lat.
Podstawowym zadaniem Studium jest
zapewnienie optymalnego rozwoju
sprawnoœci fizycznej i umiejêtnoœci ru-
chowych ka¿dego studenta. Realizacji
tego celu podporz¹dkowano ca³¹ struk-
turê, organizacjê pracy i dzia³alnoœæ
tych jednostek.

Cele i zadania SWFiS realizowane
s¹ g³ównie w ramach zajêæ obligatoryj-
nych (3., 4. i 5. semestr), prowadzonych
w nastêpuj¹cych grupach:
� grupy ogólnorozwojowe,
� sekcje sportowe Klubu Uczelnia-

nego AZS,
� grupy nauki p³ywania,
� grupy usprawnienia ruchowego

dla osób niepe³nosprawnych,
� grupy aerobiku (gimnastyka przy

muzyce).
W programie dzia³alnoœci Studium

znajduj¹ siê tak¿e zajêcia fakultatywne,
dostêpne dla studentów wszystkich lat
studiów. Studium dysponuje, w ramach
Centrum Sportowo-Dydaktycznego,
pe³nowymiarowymi trzema arenami
sportowymi z przeznaczeniem do ko-
szykówki, siatkówki, tenisa ziemnego,
halowej pi³ki no¿nej oraz salami: spor-
tów walki, sal¹ fitness z saun¹ i urz¹-
dzeniami do aerobiku, sal¹ do gim-
nastyki i tenisa sto³owego, jak równie¿
si³owni¹, kortami tenisowymi oraz

boiskiem o nawierzchni asfaltowej i do
koszykówki.

Obecnie, na potrzeby studentów
wynajmowana jest jedynie kryta
p³ywalnia Rzeszowskiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji.

Studium dysponuje ponadto wypo-
¿yczalni¹ sprzêtu sportowego, udostêp-
niaj¹c m.in.:
� narty, buty, kijki,
� sprzêt turystyczny (plecaki, œpi-

wory, karimaty),
� rowery górskie,
� ³odzie ¿aglowe: Pegaz, El-Bimbo,

Omega, Bez IV.

Wspólnie z Klubem Uczelnianym
AZS, Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu prowadzi zajêcia w 18
sekcjach sportowych, jak równie¿ wie-
le imprez sportowo-rekreacyjnych dla
studentów i pracowników uczelni,
m.in.:
� uczelniane rozgrywki w halow¹

pi³kê no¿n¹, siatkówkê oraz ko-
szykówkê po³¹czone z mistrzo-
stwami domów studenckich,

� akademickie mistrzostwa woje-
wództwa w kilkunastu dyscypli-
nach,

Nowa hala sportowa.
Fot. M. Misiakiewicz
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� Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿-
szych,

� rekreacyjne obozy letnie,
� wiele zawodów okolicznoœcio-

wych.
Realizacja wspomnianych zadañ

jest mo¿liwa dziêki zaanga¿owaniu ka-
dry trenersko-instruktorskiej, któr¹ sta-
nowi 13. nauczycieli akademickich, jak
równie¿ dzia³aczy “azetesiaków”.

Oczywistym jest, ¿e zajêcia prowa-
dzone przez Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu oraz Akademicki
Zwi¹zek Sportowy wp³ywaj¹ znacz¹co
na stan upowszechniania kultury fi-
zycznej wœród studentów, umo¿li-
wiaj¹c im tym samym poprawê stanu
zdrowia oraz w³aœciwe wykorzystanie
aktywnych form wypoczynku. Zapra-
szamy.

mgr Jacek Lutak
kierownik SWFiS

Kadra uczelni kontra siatkarki.
Fot. M. Misiakiewicz

Studia zagraniczne - Socrates/Erasmus
Program Erasmus to jeden z kompo-

nentów wspólnotowego programu edu-
kacyjnego Socrates, którego celem jest
zacieœnianie wspó³pracy miêdzynaro-
dowej w dziedzinie edukacji, podno-
szenie poziomu kszta³cenia w szko³ach
wy¿szych, jak równie¿ promowanie na-
uki jêzyków obcych. Co wiêcej, ma on
przyczyniæ siê do stworzenia europej-
skiego wymiaru w nauczaniu, wzboga-
cania wiedzy na temat innych krajów
europejskich oraz wspomagania proce-
sów przystosowania siê do nowych wa-
runków spo³eczno-ekonomicznych
w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do
Unii Europejskiej.

Jednym z dzia³añ w ramach owego
Programu, ciesz¹cym siê najwiêksz¹
popularnoœci¹, s¹ wymiany studenckie.
S¹ to wyjazdy studentów do uczelni
partnerskich z krajów europejskich
oraz przyjazdy studentów z uczelni
partnerskich, trwaj¹ce powy¿ej 3 mie-
siêcy. Studenci realizuj¹ uzgodniony
wczeœniej z w³adzami danego wydzia³u
program zajêæ. W jego sk³ad wchodz¹

przedmioty posiadaj¹ce okreœlon¹
wartoœæ punktów ECTS, których suma
powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 30. Sy-
stem punktowy ECTS pozwala na zali-

czenie okresu studiów zagranicznych
w uczelni macierzystej. Studenci wy-
je¿d¿aj¹cy otrzymuj¹ grant pocho-
dz¹cy z funduszy programu, który, co
trzeba podkreœliæ, nie pokrywa w ca-
³oœci wydatków zwi¹zanych z wyjaz-
dem do uczelni goszcz¹cej. Wyje¿-
d¿aj¹cy student zachowuje prawo do
wszelkich œwiadczeñ przys³uguj¹cych
studentowi PRz (np. stypendium).

Kolejnym dzia³aniem podejmowa-
nym w ramach programu jest wymiana
kadry akademickiej. S¹ to wyjazdy
krótkoterminowe do uczelni partner-
skich, maj¹ce na celu przeprowadzenie

zajêæ dydaktycznych. W chwili obecnej
liczba uczelni wy¿szych, z którymi Po-
litechnika Rzeszowska posiada podpi-
san¹ umowê o wspó³pracy, wynosi 28.
Ich pe³ny wykaz wraz z linkami do stron
internetowych znajduje siê na stronie
internetowej Dzia³u Wspó³pracy z Za-
granic¹, gdzie mo¿na równie¿ znaleŸæ
szczegó³owe informacje dotycz¹ce
Programu Socrates/Erazmus oraz zasa-
dy ubiegania siê o wyjazd.

Studiowanie za granic¹ to nie tylko
doskonalenie jêzyka obcego, rozwój
s³ownictwa z zakresu dziedziny studio-
wania, czy te¿ poznanie kultury i trady-
cji danego kraju. To równie¿ krok ku
samodzielnoœci oraz bardzo du¿y atut
w przysz³oœci podczas ubiegania siê
o wymarzone stanowisko pracy. Co
wiêcej, nawi¹zane przyjaŸnie miêdzy-
narodowe s¹ bezcenne, a opowieœci
spotkanych osób s¹ Ÿród³em wiedzy
o œwiecie.

mgr Monika Stanisz
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Socrates
Edukacja i Kultura
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PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTÓW
Nasz adres: 35-959 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 10

tel.: (017) 865 18 99, 865 18 98, fax: (017) 865 18 98, e-mail: bpos@prz.rzeszow.pl

Przy Politechnice Rzeszowskiej ist-
nieje Miêdzyuczelniane Biuro ds. Przy-
sposobienia Obronnego Studentów,
z którego dzia³alnoœci w ramach poro-
zumienia korzystaj¹ studentki i studen-
ci Politechniki Rzeszowskiej, Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, Wy¿szej Szko³y
Zarz¹dzania w Rzeszowie, Wy¿szej
Szko³y Administracji i Zarz¹dzania
w Przemyœlu, Wy¿szej Szko³y Spo³ecz-
no-Gospodarczej w Tyczynie.

Przysposobienie obronne jest:
�nieobowi¹zkowym programem

nauki objêtym planem studiów,
�prowadzone w systemie samo-

kszta³cenia i konsultacji,
�zakoñczone egzaminem koñco-

wym w formie testu (w czasie se-
sji); ocena z egzaminu testowego
nie wlicza siê do œredniej ocen
w semestrze.

Studenci, którzy zaliczyli pierwszy
rok wy¿szych studiów zawodowych, li-
cencjackich lub jednolitych studiów
magisterskich (studia stacjonarne i nie-

stacjonarne) mog¹ odbyæ na swój
wniosek przysposobienie obronne
w pierwszym semestrze drugiego roku

studiów zawodowych, licencjackich
albo w drugim semestrze drugiego roku
studiów magisterskich lub równorzêd-

nych. Wniosek o zakwalifikowanie do
odbycia przysposobienia obronnego
studentów nale¿y z³o¿yæ w dziekanacie
odpowiedniego wydzia³u lub w ww.
Biurze do 31 paŸdziernika danego roku.

Druki wniosków znajduj¹ siê
w dziekanatach, w ww. Biurze i na stro-
nie internetowej. Biuro umo¿liwia stu-
dentom - ochotnikom odbycie s³u¿by
wojskowej (uregulowanie stosunku do
s³u¿by wojskowej w trakcie studiów).
W roku akademickim 2006/2007 wnio-
ski o zakwalifikowanie do odbycia
przysposobienia obronnego z³o¿y³o
ponad 500 studentów.

Uczestnicy przysposobienia obron-
nego bior¹ tak¿e udzia³ w ogólnopol-
skich Zawodach Sprawnoœciowo-
-Obronnych M³odzie¿y Akademickiej
“Military ¯ak”, co jest szczególn¹
form¹ satysfakcji i relaksu. Zawody

Ogólnopolskie Zawody Obronne M³odzie¿y Akademickiej “Military ¯ak 2006”
w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

Fot. w³asna

Najlepsza zawodniczka Barbara Rybka (studentka V roku WZiM PRz) odbiera na-
grodê za zdobycie I miejsca w Zawodach Obronnych M³odzie¿y Akademickiej
“Military ¯ak 2005” w Dêblinie.

Fot. w³asna
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rozgrywane s¹ pod honorowym patro-
natem Ministra Obrony Narodowej
oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego.

Dru¿yna Politechniki rokrocznie
zajmuje czo³owe miejsce w kraju, zna-
komicie promuj¹c w³asn¹ uczelniê i re-
gion Podkarpacia na forum ogólno-
polskim.

W roku akademickim 2005/2006 za-
wody odby³y siê w Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce, a zakwa-
lifikowa³o siê do nich 30 zespo³ów.

W czterech konkurencjach startowa³o
120 zawodników: odby³ siê test z zakre-
su wiedzy obronnej, bieg na orientacjê
na dystansie 4 km, strzelanie sportowe
z kbks na odleg³oœæ 50 m do celu,
p³ywanie na odcinku 50 m. Nasi studen-
ci przywieŸli cztery puchary, dyplomy
i indywidualne nagrody rzeczowe - byli
najlepsi w Polsce z wiedzy teoretycznej
w konkurencji zespo³owej. Zawody
po³¹czono ze zwiedzaniem nadmor-
skiego kurortu i Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej.

Nowa forma szkolenia obronnego
w PRz wychodzi na wprost oczekiwa-
niom studentów i umo¿liwia uregulo-
wanie stosunku do s³u¿by wojskowej
w czasie studiów. Wszystkich ochotni-
ków zapraszamy do korzystania z tej
formy szkolenia. Nasze Biuro mieœci
siê w bud. S Politechniki Rzeszowskiej.

in¿. Jan Wojtyna
kierownik Biura

ds. Przysposobienia Obronnego

KLUB STUDENCKI “PLUS”
Nasz adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 1a

tel.: (017) 86 51 382, www.pozyton.prv.pl

Klub Studencki “PLUS” Politechni-
ki Rzeszowskiej jest najstarszym miej-
scem spotkañ m³odzie¿y akademickiej
w Rzeszowie, w którym licznie gro-
madz¹ siê studenci pragn¹cy mi³o spê-
dziæ wolny czas. Klub przyci¹ga
wszystkich profesjonaln¹ muzyk¹ i nie-
zwyk³¹ atmosfer¹.

W klubie “PLUS” odbywaj¹ siê ró¿-
nego rodzaju koncerty, dyskoteki, kur-
sy tañca towarzyskiego i dyskoteko-
wego, studenckie wieczory z reklam¹,
przegl¹dy piosenki studenckiej, wie-
czory kabaretowe. Na wystêpy zapra-
szani s¹ nie tylko artyœci lokalni, ale

tak¿e gwiazdy rangi ogólnopolskiej
oraz muzycy ze Stanów Zjednoczo-
nych, krajów Unii Europejskiej, nawet
z Australii. Szczególn¹ sympati¹ stu-
dentów ciesz¹ siê imprezy “KICZ-
-PARTY”, organizowane w ka¿d¹ nie-
dzielê przy muzyce disco polo.

To nie jedyne imprezy odbywaj¹ce
siê w klubie “PLUS”. Tutaj studenci or-
ganizuj¹ swoje pó³metki i ró¿ne impre-
zy okolicznoœciowe. Od 2001 roku
w klubie odbywaj¹ siê œwietne i cenio-
ne nie tylko przez studentów Cykliczne
Spotkania z Kultur¹ Studenck¹ POZY-
TON (www.pozyton.prv.pl), w ramach

których rzeszowscy ¿acy maj¹ okazjê
poznaæ takie formy rozrywki, jak teatr
studencki, kabaret, piosenkê poetyck¹
oraz muzykê jazzow¹, blues i reggae.

Dzia³alnoœæ Klubu Studenckiego
“PLUS” od wielu lat ¿ywo kreuje ¿ycie
towarzyskie i kulturalne naszych stu-
dentów.

mgr in¿. Tomasz Zaj¹c
kierownik Klubu "PLUS"Wieczory studenckie w Klubie “PLUS”.

Fot. T. Zaj¹c

Terry Man dla studentów.
Fot. T. Zaj¹c
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AKADEMICKIE RADIO I TELEWIZJA CENTRUM
Nasz adres: 35-084 Rzeszów, ul. Akademicka 5

tel.: (017) 854 01 01, fax: 865 11 85, e-mail: redakcja@radiocentrum.pl, www.radiocentrum.pl

Pocz¹tki dzia³alnoœci rozg³oœni aka-
demickiej siêgaj¹ 1970 r., kiedy to
z po³¹czenia radiowêz³ów poszczegól-
nych domów studenckich miasteczka
akademickiego Politechniki Rzeszow-
skiej powsta³o jedno centrum radiowe.

Przyjê³o ono nazwê Studenckie Radio
Rzeszów Centrum. Program radiowy
przesy³any by³ drog¹ kablow¹ do blisko
2 tys. potencjalnych odbiorców. By³ to
program typowo studencki, poœwiêco-
ny osi¹gniêciom i problemom rze-
szowskiej uczelni. W 1994 roku Poli-
technika Rzeszowska wyst¹pi³a z wnio-
skiem do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji o przydzia³ koncesji na roz-
powszechnianie programu radiowego
w paœmie UKF. W dniu 31 grudnia
1994 r. zmianie uleg³a nazwa i koncep-
cja programowa radia, które jako Aka-
demickie Radio Centrum (ARC) sta³o
siê pierwsz¹ lokaln¹ stacj¹ komercyjn¹
w Rzeszowie nadaj¹c¹ na falach eteru.
S³uchacze ARC, obok wielu informacji
lokalnych, otrzymuj¹ co godzinê Ra-
diowy Serwis Informacyjny (RSI) za-

wieraj¹cy najœwie¿sze informacje
z kraju i ze œwiata. Atutem radia jest bo-
gata oferta programów autorskich,
w tym magazynów o tematyce eduka-
cyjnej, kulturalnej i akademickiej.
W 1997 roku ARC rozpoczê³o nadawa-

nie w górnym paœmie UKF, na bardzo
radioaktywnej czêstotliwoœci 89,0
MHz. Moc nadawania 100 W daje za-
siêg oko³o 40 km wokó³ Rzeszowa.
ARC dociera do blisko 250 tys. s³ucha-
czy.

Rozg³oœnia dysponuje trzema stu-
diami radiowymi. Studio emisyjne,
z którego emituje siê program radiowy,
jest przystosowane do pracy DJ-skiej
oraz klasycznej. Studio monta¿owe to
niedu¿e studio, w którym nagrywa siê
reklamy, zapowiedzi programowe, roz-
mowy oraz montuje materia³y dŸwiê-
kowe. Studio produkcyjne (naj-
wiêksze) jest przystosowane do nagrañ

Otrzêsiny studentów PRz pod patronatem ARC.
Fot. w³asna
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Studio emisyjne ARC - Marlena Walas.
Fot. w³asna
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programów radiowych i telewizyjnych.
ARC pracuje na sprzêcie firm AKG,
Shure, Denon, Marantz, Sony, EELA
Audio, Technics, Akai, Behringer, Phi-
lips, Yamaha, TEAC.

ARC jest najchêtniej s³uchan¹
rozg³oœni¹ w Rzeszowie, czego dowo-
dzi bardzo du¿a s³uchalnoœæ w miej-
scach publicznych. Najwy¿sze noto-
wania osi¹ga w grupie wiekowej do
40 roku ¿ycia. S³uchaczami s¹ m³odzi
ludzie lubi¹cy dobr¹ muzykê, a tê
ARC stara siê prezentowaæ jak naj-
czêœciej.

29 listopada 2001 r. ARC otrzyma³o
now¹ koncesjê, która umo¿liwia nada-

wanie programu o charakterze akade-
mickim do koñca 2008 r. W styczniu
2004 r. do ARC w³¹czona zosta³a Aka-
demicka Telewizja Centrum, która
swój program ju¿ wkrótce bêdzie roz-
powszechniaæ w systemie kablowym
na terenie miasteczka studenckiego Po-
litechniki Rzeszowskiej.

W kwietniu 2004 r. powsta³a grupa
multimedialna Polskie Rozg³oœnie
Akademickie, zrzeszaj¹ca wszystkie
koncesjonowane stacje radiowe o cha-
rakterze akademickim (Rzeszów, Lub-
lin, Kraków, Bia³ystok, Olsztyn,
Poznañ, Warszawa, £ódŸ, Zielona
Góra, Wroc³aw). Dziêki temu najlepsze

materia³y dziennikarskie maj¹ szansê
dotrzeæ do 5 400 000 s³uchaczy, w tym
do blisko 900 000 studentów.

Praca w ARC to nie tylko mo¿li-
woœæ odbycia praktyki dydaktycznej,
ale równie¿ zdobycie drugiego zawodu
i cennych doœwiadczeñ. Studentów za-
interesowanych wspó³prac¹ z ARC
w zakresie realizacji dŸwiêku, pracy re-
porterskiej, prezentacji programów ra-
diowych czy akwizycji reklamy
prosimy o kontakt osobisty w siedzibie
radia lub drog¹ mailow¹: praca@radio-
centrum.pl.

mgr Andrzej Blahaczek
redaktor naczelny ARiTC

STUDENCKI ZESPÓ£ PIEŒNI I TAÑCA “PO£ONINY”
Nasz adres: 35-084 Rzeszów, ul. Podkarpacka 1

tel.: (017) 865 15 99, e-mail: zychm@prz.rzeszow.pl

Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca
“PO£ONINY” - reprezentacyjny ze-
spó³ artystyczny Politechniki Rze-
szowskiej oraz miasta Rzeszowa - roz-
pocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w listopadzie
1969 r. Przez te wszystkie lata do chwili

obecnej swoimi wystêpami rozs³awia
nasz¹ uczelniê i miasto zarówno w kra-
ju, jak i poza jego granicami.

W sk³ad Zespo³u licz¹cego obecnie
ponad 100 osób wchodz¹ cztery grupy
wokalno-taneczne, soliœci oraz kapela,

a jego cz³onkami s¹ g³ównie studenci
Politechniki Rzeszowskiej. Ka¿dego
roku Zespó³ uzupe³nia swój sk³ad, re-
krutacja odbywa siê w paŸdzierniku.

W swoim repertuarze Zespó³ pre-
zentuje bardzo urozmaicony folklor ro-
dzimej ziemi rzeszowskiej. S¹ to tañce:
rzeszowskie, przeworskie, lasowiackie,
kroœnieñskie, z okolic £añcuta, a tak¿e
z Pogórza Gorlickiego. “PO£ONINY”
posiadaj¹ równie¿ w programie polskie
tañce narodowe oraz tañce i przyœpiew-
ki regionów po³udniowej i wschodniej
Polski (m.in. podlaskie, lubelskie, La-
chów S¹deckich, Górali Podhalañ-
skich).

Do chwili obecnej Zespó³ da³ oko³o
2000 koncertów w kraju i za granic¹,
spotykaj¹c siê z gor¹cym przyjêciem
publicznoœci i wieloma pochlebnymi
recenzjami prasowymi. Jest to wyni-
kiem wysokiego poziomu artystyczne-
go tancerzy, po³¹czonego z tempe-
ramentem i ¿ywio³owoœci¹ polskich
tañców i pieœni.

“PO£ONINY” nagra³y wiele pro-
gramów telewizyjnych i radiowych
oraz s¹ laureatami krajowych i miêdzy-
narodowych festiwali folklorystycz-"PO£ONINY" na Placu Czerwonym w Moskwie.

Fot. M. Zych
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nych (m.in. we Francji, Hiszpanii,
Holandii, Grecji, Turcji, Belgii, Szwe-
cji, Puerto Rico, USA oraz Rosji).

Ostatni sukces zespo³u to zajêcie
I miejsca na Festiwalu Kultury S³o-
wiañskiej w S³owiañsku na Kubaniu
(Rosja), który odby³ siê we wrzeœniu
2006 r. i po³¹czony by³ z festiwalem
folklorystycznym uœwietniaj¹cym dni
Moskwy.

“PO£ONINY” od wielu lat zapew-
niaj¹ oprawê artystyczn¹ wszystkich
wa¿nych uroczystoœci uczelnianych
oraz stanowi¹ kolorow¹ wizytówkê Po-
litechniki Rzeszowskiej.

mgr in¿. Alina Koœció³ek-Rusin
kierownik artystyczny, choreograf

SZPiT “PO£ONINY”
Tañce rzeszowskie.

Fot. M. Zych

STO£ÓWKA STUDENCKA “AKADEMIK”
Nasz adres: ul. Akademicka 8, 35-082 Rzeszów

tel./fax: (017) 854 16 14, e-mail: stolowka@prz.rzeszow.pl

Sto³ówka mieœci siê na terenie mia-
steczka akademickiego PRz, jest przy-

stosowana do wydawania 2500 po-
si³ków obiadowych dziennie dla stu-

dentów i pracowników uczelni. Posiada
nowoczesn¹ bazê sprzêtow¹, dwie sale
konsumpcyjne - na 520 i 100 miejsc. Od
kwietnia 2005 r. proces produkcji odby-
wa siê na warunkach Unijnego Euro-
pejskiego Systemu Higieny HCCP.

Sto³ówka, oprócz codziennej pro-
dukcji posi³ków obiadowych, organi-
zuje wszelkiego rodzaju imprezy zle-
cane z zewn¹trz, takie jak: bale sylwe-
strowe, studniówki, przyjêcie weselne,
urodzinowe, bankiety i wszelkiego ro-
dzaju uroczystoœci, a wykwalifikowana
kadra przygotowuje smaczne potrawy
zarówno z kuchni polskiej, jak i kuchni
œwiata. Dla studentów i pracowników
stosowane s¹ ceny preferencyjne. Od
grudnia 2006 r. w sto³ówce prowadzona
jest sprzeda¿ posi³ków jednodanio-
wych bezabonamentowych dla studen-
tów i pracowników Politechniki Rze-
szowskiej.

mgr in¿. Beata Staroñ
kierownik Sto³ówkiSto³ówka akademicka.

Fot. M. Misiakiewicz
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Miasteczko akademickie Politechniki Rzeszowskiej
Siedziba administracji: 35-084 Rzeszów, ul. Akademicka 3

tel.: (017) 86 51 578, (017) 86 51 654, e-mail: akademik@prz.rzeszow.pl

Miasteczko akademickie Politech-
niki Rzeszowskiej to nie tylko domy
studenckie, zapewniaj¹ce zakwatero-
wanie dla oko³o 2500 studentów.
W miasteczku znajduje siê tak¿e
sto³ówka akademicka, przychodnia,
klub studencki, amfiteatr, kort teniso-
wy, apteka, kioski i sklepiki spo¿yw-
cze, zak³ad fryzjerski, punkty ksero-
graficzne i inne.

Do dyspozycji studentów przezna-
czonych jest ogó³em siedem bardzo do-
brze wyposa¿onych domów studenc-
kich, w tym jeden poza Rzeszowem,
w obrêbie lotniska Jasionka - przewi-
dziany g³ównie do zakwaterowania stu-
dentów specjalizacji pilota¿owej Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa,
dysponuj¹cy 74 miejscami.

Domy studenckie Politechniki Rze-
szowskiej po³o¿one przy ul. Akademic-
kiej w Rzeszowie to:
� “Akapit” - 315 miejsc,
� “Alchemik” - 224 miejsc,
� “Arcus” - 310 miejsc,
� “Ikar” - 580 miejsc,
� “Nestor” - 309 miejsc,
� “Pingwin” - 325 miejsc,
� “Promieñ” - 318 miejsc,
W bezpoœrednim s¹siedztwie do-

mów studenckich dzia³a najwiêksza

w Rzeszowie sto³ówka akademicka.
Wszystkie domy studenckie posiadaj¹
wysoki standard wykoñczenia i wypo-
sa¿enia. Pokoje jedno-, dwu- i trzyoso-
bowe posiadaj¹ poprzez centralê ³¹cz-
noœæ telefoniczn¹ wewnêtrzn¹ i zew-
nêtrzn¹ oraz dostêp do Internetu. W do-
mach studenckich PRz znajduj¹ siê
si³ownie, pralnie, sklepiki, a w DS
“Ikar” dobrze wyposa¿ona pracownia
komputerowa, dostêpna dla wszystkich

studentów. Obok domów studenckich
znajduj¹ siê doœæ rozleg³e tereny zieleni
nadaj¹ce siê do wypoczynku i rekreacji.
Monitoring obiektów oraz profesjonal-
na ochrona zapewniaj¹ bezpieczeñstwo
oraz dobre warunki do nauki i wypo-
czynku zamieszkuj¹cym tu studentom.

mgr Jadwiga Wilczyñska
kierownik Osiedla Studenckiego

Czy nie warto tu mieszkaæ?
Fot. M. Misiakiewicz

Komfortowy DS “Alchemik”. Si³ownia w akademiku.
Fot. M. Misiakiewicz
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Ostatni rzut oka prezesa AZS Grzegorza Sowy na sportowe trofea.

Mistrzostwa Polski Politechnik. 

Spotkanie towarzyskie w Klubie "PLUS". 

Dwa pokolenia siatkarzy AZS PRz. Kadra gór¹ równie¿ na boisku.
Fot. S. Ko³odziej

Zaciêty pojedynek "starzy" na "m³odych".

Mistrz sztangi
w akcji. 

Przyszli mistrzowie karate.

,
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Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Inauguracja nowej hali na sportowo
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Dok³adnie w dwa miesi¹ce po oficjalnym otwarciu nowej hali sportowej, w dniach 
8-10 grudnia 2006 r. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z Akademickim 
Zwi¹zkiem Sportowym zorganizowa³y dni sportu w Politechnice Rzeszowskiej pod 
nazw¹ "Inauguracja Sportowa". Impreza rozpoczê³a siê w pi¹tek 8 grudnia o godz. 17.00 
meczem siatkówki pomiêdzy siatkarkami AZS i kadr¹ naukow¹ PRz. Mecz ten poœwiê-
cony by³ pamiêci nieod¿a³owanego profesora PRz W³adys³awa £akoty - wielkiego 
sympatyka sportu i przyjaciela m³odzie¿y, który odszed³ od nas tak wczeœnie. Po meczu 
sztangê wyciska³ rekordzista Polski Marek Hajduk - student II roku Wydzia³u Budowy 
Maszyn i Lotnictwa.

Bardzo podoba³ siê pokaz karate w wykonaniu najm³odszych adeptów (5-10-latków) 
tej piêknej dyscypliny sportu. Podopieczni trenera Janusza Wiœniewskiego byli gor¹co 
oklaskiwani przez publicznoœæ i rodziców. Po wystêpie m³odych karateków piêkny pokaz 
tenisa zademonstrowa³ wiecznie m³ody i sprawny profesor Tadeusz Markowski, nie daj¹c 
szans naszemu koledze Antoniemu Domino.

Najwiêcej emocji dostarczy³ jednak mecz siatkówki, w którym wyst¹pili siatkarze 
AZS PRz przeciwko swoim starszym kolegom siatkarzom - absolwentom naszej uczelni. 
Oni w³aœnie przed laty godnie reprezentowali barwy Politechniki Rzeszowskiej. 
Spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem m³odzie¿y 2:1.

Po zakoñczeniu imprez sportowych wszyscy uczestnicy spotkali siê w Klubie "Plus" 
przy szklance piwa. W zwi¹zku z otwarciem nowej hali sportowej ZG AZS przyzna³ 
uczelnianemu AZS przywilej organizacji Mistrzostw Polski Politechnik w tenisie 
sto³owym. Mistrzostwa te rozegrane zosta³y w dniach 8-10 grudnia 2006 r. Wprawdzie nie 
odnieœliœmy sukcesów sportowych (VII miejsce kobiety i VIII mê¿czyŸni), ale organiza-
cyjnie SWFiS i AZS spisa³y siê wzorowo, zyskuj¹c wielkie uznanie goœci i uczestników 
zawodów. Rywalizacjê wœród mê¿czyzn wygra³a Politechnika Gdañska, a wœród kobiet 
Politechnika Bia³ostocka.

Pi³ka w grze. tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Klub Uczelniany
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego PRz

serdecznie zaprasza na

organizowany w Sto³ówce Studenckiej "Akademik"
17 lutego 2007 r.

Zapewniamy, jak zawsze, dobr¹ zabawê i liczne niespodzianki.

Bli¿szych informacji udzielamy w biurze AZS-u (nowa hala sportowa), p. 15
lub pod nr. tel. (017) 865 16 44,  865 15 95,  kom. 0604 177 022

Profesor Tadeusz Markowski w akcji. Udany blok dziewczyn.

Autorzy tekstów

Piotr Kaduk
Student II WEiI (FD)

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

i Analitycznej WCh

dr Stanis³awa Kanas 
Katedra Matematyki WMiFS

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Oczyszczania

i Ochrony Wód WBiIŒ

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

mgr Barbara Pasaman
Dzia³ Nauczania

mgr Agnieszka Pikor
Sekretariat Rektora

dr in¿. Mieczys³aw P³ocica
Katedra Konstrukcji Maszyn WBMiL

mgr in¿. Maria Popek
G³ówny Specjalista ds. Nauczania

i Informatyzacji Toku Studiów

dr in¿. Dorota Stadnicka
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji

Produkcji WBMiL

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej

dr in¿. Bartosz Trybus 
Katedra Informatyki i Automatyki WEiI

dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz
Prodziekan ds. Ogólnych i Rozwoju WBiIŒ
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