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Fot. M. Misiakiewicz

Centrum Biotechnologiczne PRz w Albigowej. Laboratorium Obróbki Mechanicznej.

Poœwiêcenie Oœrodka.

Uroczyste przeciêcie wstêgi przez prof. PRz J. Burka -
wicemarsza³ka woj. podkarpackiego.

Uroczyste przeciêcie wstêgi. W tej wa¿nej chwili uczestniczyli: kanclerz 
W. Gawe³, starosta ³añcucki A. Krzysztoñ, prof. E. Wo³ajtys-Rode i JM 

Rektor A. Sobkowiak.

Od lewej: JM Rektor A. Sobkowiak, prof. PRz J. Burek, R. Stankiewicz 
(Sandvik-Coromant Polska), kanclerz PRz W. Gawe³. 
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“W dniu dzisiejszym przekazujemy
do eksploatacji gruntownie zmoderni-
zowany obiekt Laboratorium Obróbki
Mechanicznej Politechniki Rzeszow-
skiej dla potrzeb Centrum Zaawanso-
wanych Technologii AERONET – Do-
lina Lotnicza, który jest finansowany
z Sektorowego Programu Operacyjne-
go Wzrost Konkurencyjnoœci Przed-
siêbiorstw, priorytet 1. – Rozwój przed-
siêbiorczoœci i wzrost instytucji otocze-
nia biznesu, dzia³anie 1.4.1 – Wzmoc-
nienie wspó³pracy miêdzy sfer¹ badaw-
czo-rozwojow¹ a gospodark¹. Labora-
torium zostanie przystosowane do
funkcjonowania w Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej, gdzie bêdzie mo¿li-
woœæ prowadzenia na szerok¹ skalê
specjalistycznych badañ naukowych,
które nastêpnie bêd¹ wdra¿ane do prze-
mys³u lotniczego rozwijanego na tere-
nie Podkarpacia, a docelowo tak¿e
w Europie. Projekt jest komplementar-
ny z projektem Podkarpacki Park
Naukowo-Technologiczny, który zosta³
utworzony w celu dokonywania prze-
p³ywu wiedzy i technologii pomiêdzy
jednostkami naukowymi. Ponadto jest
zintegrowany z projektem Utworzenie
nowoczesnego laboratorium badañ
materia³ów dla przemys³u lotniczego,
którego inicjatorem i podmiotem za-
rz¹dzaj¹cym jest Politechnika Rze-
szowska, bêd¹ca koordynatorem Cen-
trum Zaawansowanych Technologii.

Modernizacja Laboratorium Obróbki
Mechanicznej Politechniki Rzeszow-
skiej dla potrzeb CZT – AERONET
wpisuje siê tak¿e w ramy Strategii Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata
2003-2006, Regionalnej Strategii Inno-
wacji Województwa Podkarpackiego
oraz innych dokumentów rz¹dowych”
– powiedzia³ rektor prof. Andrzej Sob-
kowiak na otwarciu obiektu 30 listopa-
da 2006 r.

Misj¹ Laboratorium jest prowadze-
nie dzia³alnoœci dydaktycznej oraz nau-
kowo-dydaktycznej. Strona dydaktycz-
na to g³ównie zajêcia ze studentami
z przedmiotów objêtych planem stu-
diów oraz prowadzenie szkoleñ z zakre-
su programowania i obs³ugi maszyn
sterowanych numerycznie, m.in. w ra-
mach Centrum Transferu Nowoczes-
nych Technologii Wytwarzania. Dzia-
³alnoœæ badawcza oraz us³ugowa jest

Dziêki œrodkom pozyskanym z funduszy strukturalnych UE, w ostatnich tygodniach minio-
nego roku odnotowano w Politechnice Rzeszowskiej m.in. dwa wa¿ne wydarzenia, zwi¹zane
z oddaniem do u¿ytku nowych obiektów - zmodernizowanego Laboratorium Obróbki Mecha-
nicznej, przyporz¹dkowanego do Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, oraz Centrum Bio-
technologicznego w Albigowej, dzia³aj¹cego w strukturze Wydzia³u Chemicznego.

MODERNIZACJA LABORATORIUM
OBRÓBKI MECHANICZNEJ

MODERNIZACJA LABORATORIUM
OBRÓBKI MECHANICZNEJ

W tej hali mieszcz¹ siê laboratoria badañ materia³ów dla przemys³u lotniczego.
Fot. M. Misiakiewicz
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mo¿liwa dziêki znakomitemu wyposa-
¿eniu w 7 nowoczesnych obrabiarek
sterowanych numerycznie, 5-osiowe
centrum obróbkowe HSM uzbrojone
w nowoczesne oprzyrz¹dowanie oraz
aparaturê pomiarow¹. Czujniki piezoe-
lektryczne si³y, momentu oraz emisji
akustycznej, kamera termowizyjna,
wyrównowa¿arka do narzêdzi obroto-
wych, uk³ad pomiaru drgañ samo-
wzbudnych obrabiarki, to tylko czêœæ
nowoczesnej aparatury.

W sk³ad Laboratorium Obróbki Me-
chanicznej wchodz¹:
� G³ówna hala maszyn wyposa¿ona

w 6 obrabiarek sterowanych numery-
cznie oraz obrabiarki konwencjonal-
ne,

� Laboratorium obróbki skrawaniem
i narzêdzi,

� Laboratorium metrologii i kontroli
jakoœci,

� Laboratorium napêdów i sterowania,
� Laboratorium obróbki œciernej,
� Pracownia komputerowa programo-

wania maszyn CNC,
� Pracownia komputerowa obróbko-

wych baz danych,
� Sala konferencyjna.

Parametry techniczne zmodernizo-
wanego obiektu to 1381,30 m2 po-
wierzchni zabudowy, 1489,12 m2 po-
wierzchni netto wraz z antresol¹ oraz
kubatura 10 220 m3. Projekt budowlany
modernizacji hali LOM zosta³ spo-
rz¹dzony przez Autorsk¹ Pracowniê
Architektury “ASA” sp. z o.o. Wyko-

nawc¹ robót by³o Przedsiêbiorstwo Re-
montowo-Budowlane “REMBUD” sp.
z o.o. Strzy¿ów, które do realizacji za-
dania w³¹czy³o nastêpuj¹cych podwy-
konawców:
� w bran¿y elektrycznej – “Elektro-

monta¿” Rzeszów S.A.,
� w bran¿y instalacji wod.-kan. i c.o. –

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
“Zawpol” sp. z o.o.

� w bran¿y wentylacji i klimatyzacji –
“Rzeszowskie Przedsiêbiorstwo In-
stalacji Sanitarnych” sp. z o.o.
Ca³kowita wartoœæ inwestycji wy-

nosi³a 3 200 000 z³ ogó³em, w tym
mieszcz¹ siê œrodki UE - 1388 tys. z³,
MNiSzW - 350 tys. z³, oraz 187 tys. z³
z rezerwy bud¿etowej Ministra Finan-
sów.

CENTRUM BIOTECHNOLOGICZNE
W ALBIGOWEJ

CENTRUM BIOTECHNOLOGICZNE
W ALBIGOWEJ

W dniu 15 grudnia 2006 r. zosta³ od-
dany do u¿ytku Oœrodek Naukowo-Dy-
daktyczny pn. Centrum Biotech-
nologiczne Politechniki Rzeszowskiej
w Albigowej, powo³any zarz¹dzeniem
rektora z 7 sierpnia 2006 r. i dzia³aj¹cy

pod kierownictwem prof. dr hab. El¿-
biety Wa³ajtys-Rode - kierownik Kate-
dry Biochemii i Biotechnologii na
Wydziale Chemicznym PRz. Na terenie
przekazanym uczelni jako darowizna
przez Starostwo Powiatowe w £añcucie

(aktem notarialnym z 8 grudnia 2000 r.)
znajduj¹ siê oddane do u¿ytku dwa bu-
dynki. Nowy budynek laboratoryjny
oraz ponad stuletnia Zasadnicza Szko³a
Ogrodnicza, która po renowacji zmie-
ni³a swoje oblicze, to piêkne nowoczes-
ne obiekty, gdzie pracowaæ bêd¹
zarówno naukowcy, jak i studenci wy-
mienionego Wydzia³u.

Otwarcie Centrum odby³o siê w uro-
czystej oprawie i z udzia³em honoro-
wych goœci, wœród których znaleŸli siê
m.in.: przedstawiciel Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Grzegorz Pu-
œcion, starosta ³añcucki Adam Krzy-
sztoñ, wójt gminy £añcut Zbigniew
£oza, panie E¿bieta Inglot-Ulman i Ma-
ria Trojnar - radne powiatu ³añcuckie-
go oraz proboszcz parafii Albigowa
ks. Stanis³aw Grzywna, który dokona³
poœwiêcenia obiektu. Starosta powiatu
³añcuckiego Adam Krzysztoñ, gratu-
luj¹c, z³o¿y³ deklaracjê o dalszym
wspieraniu dzia³añ Politechniki na zie-
mi ³añcuckiej i symbolicznie przekaza³
na rêce rektora statuetkê œw. Micha³a
Archanio³a - patrona tej ziemi.

W czasie otwarcia uroczystoœci JM
Rektor prof. Andrzej Sobkowiak przy-

To jedyne takie laboratoria w regionie.
Fot. M. Misiakiewicz
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pomnia³ o przejêciu przed szeœcioma
laty budynku laboratoryjnego oraz bu-
dynku starej szko³y, a tak¿e o ich ów-
czesnym stanie technicznym. Obecnie
te nowoczesne obiekty bêd¹ s³u¿yæ pro-
wadzonym w Centrum badaniom na-
ukowym i kszta³ceniu kadry na po-
ziomie wymaganym w Unii Europej-
skiej.

Wyposa¿enie i uruchomienie bu-
dynku laboratoryjnego Centrum Bio-
technologicznego by³o wspó³finanso-
wane przez UE z Europejskiego Fundu-
szu Regionalnego i bud¿et pañstwa
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR). Mieszcz¹ siê tu cztery nowo-
czesne laboratoria: hodowli komórek
i immunologii, oczyszczania i analizy
bia³ek, bioinformatyczne oraz analizy
produktów biotechnologicznych, z za-
pleczem technicznym i socjalnym,
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej
776,82 m2. Oddaj¹c obiekt do u¿ytku,
JM Rektor uroczyœcie wrêczy³ prof.
El¿biecie Wa³ajtys-Rode akt mianowa-
nia na stanowisko profesora zwyczaj-
nego w Politechnice Rzeszowskiej.
Dziêki jej doœwiadczeniu i zaanga¿o-

waniu, Centrum zosta³o wyposa¿one
w niezbêdn¹ aparaturê i bêdzie prowa-
dziæ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ oraz ba-
dawcz¹ w dziedzinie biotechnologii, na
wskroœ nowatorsk¹ w regionie. W pla-
nach Pani Profesor i ca³ego zespo³u
Centrum mieœci siê m.in.: stworzenie
podstaw biotechnologii na Podkarpa-
ciu, uzyskanie certyfikatów europej-
skich dla zorganizowanych labora-
toriów oraz specjalizacja w zakresie
analizy produktu biotechnologicznego.

W budynku dydaktycznym zlokali-
zowano laboratorium naukowo-badaw-
cze dla studentów, salê wyk³ado-
wo-konferencyjn¹, cztery lokale miesz-
kalne dla kadry akademickiej, pomiesz-
czenia socjalne i szatnie dla studentów
(³¹czna powierzchnia u¿ytkowa obiek-
tu to 642,35 m2). Istnieje mo¿liwoœæ
wykorzystania przestrzeni poddasza,
a dziêki temu powiêkszenie powierzch-
ni mieszkalnej o kolejne trzy lokale.
W zaadaptowanym budynku gospodar-
czym przewidziano dodatkowo pomie-
szczenie dla zwierz¹t laboratoryjnych
oraz utylizatorniê odpadów.

Budowa i modernizacja obiektów,
która w znacznej mierze sfinansowana

zosta³a ze œrodków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, kosztowa³a
ogó³em 6 487 539 z³. W ramach przed-
siêwziêcia wykoñczono m.in. budynek
laboratoryjny oraz wyposa¿ono go
w infrastrukturê zgodn¹ z wymogami
UE dla tego typu obiektów (pokój
ch³odnia, aparatura do uzdatniania
wody, sterylizatornia), wykonano nowe
ogrodzenie, drogi i chodniki, zbudowa-
no parking i now¹ sieæ kanalizacyjn¹,
a tak¿e wodoci¹gow¹, gazow¹ i elek-
tryczn¹. Modernizacja budynku dy-
daktycznego wymaga³a znacznego za-
anga¿owania fachowców z uwagi na
du¿y stopieñ jego zniszczenia, spowo-
dowany wiekiem, charakterem obiektu
jako zabytku oraz koniecznoœci¹ zmia-
ny stropów drewnianych na ¿elbetowe,
wymiany wiêŸby i pokrycia dachu,
a tak¿e izolacji i osuszenia piwnic.

Akordem wieñcz¹cym wa¿ne wyda-
rzenie otwarcia Centrum Biotechnolo-
gicznego by³o symboliczne przeciêcie
wstêgi oraz zaprezentowanie goœciom
pomieszczeñ oddanego obiektu.

Marta Olejnik

Dokument nr 36/IV

Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 12 stycznia 2007 r.
w sprawie decyzji MON dotycz¹cych Wojskowej Akademii Technicznej

Konferencja Rektorów Akademic-
kich Szkó³ Polskich (KRASP), repre-
zentuj¹ca wszystkie polskie uczelnie
akademickie, wype³niaj¹c swoj¹ misjê
ustawow¹, dba o dobro, jakoœæ i rangê
uczelni w naszym kraju. Autonomiê
uczelni KRASP traktuje jako wartoœæ
fundamentaln¹.

Ze szczególn¹ wra¿liwoœci¹ reagu-
jemy na przejawy naruszania norm
utrwalonych w œwiecie akademickim.
W tym kontekœcie z wielkim niepo-
kojem przyjmujemy decyzje Ministra

Obrony Narodowej, zmierzaj¹ce do
likwidacji Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, uczelni cz³onkowskiej
KRASP, zas³u¿onej dla rozwoju nauki
i techniki, kszta³c¹cej w przewa¿aj¹cej
czêœci studentów cywilnych.

Rektorzy podkreœlaj¹, ¿e z ustawy
Prawo o szkolnictwie wy¿szym wynika
okreœlony tryb uchwalania i wprowa-
dzania w ¿ycie statutu autonomicznej
uczelni, któr¹ jest WAT. Ustawa ta jed-
noznacznie okreœla tak¿e tryb likwida-
cji lub przekszta³cania szkó³ wy¿szych,

rolê senatu oraz sposób wyboru przez
kolegium elektorów rektora uczelni,
tak¿e wojskowej (art. 4 ust.1, art. 18 ust.
3, art. 38 ust. 5, art. 56, art. 72 ust. 1 i art.
73). Zdaniem Prezydium KRASP
dzia³ania Ministra powinny byæ podej-
mowane przy poszanowaniu ducha i li-
tery ustawy oraz statutu WAT.

prof. dr hab. Tomasz Borecki

wiceprzewodnicz¹cy KRASP

KRASP
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PERSONALIA

Dr Marek Pyda, adiunkt
w Katedrze Technologii i Ma-
teria³oznawstwa Chemicznego
na Wydziale Chemicznym,
uzyska³ stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk
chemicznych z zakresu dyscy-
pl iny naukowej chemia ,
nadany w dniu 9 maja 2006 r.
przez Radê Wydzia³u Che-
micznego Politechniki £ódz-
kiej. Centralna Komisja do
Spraw Stopni i Tytu³ów w dniu
18 grudnia 2006 r. zatwierdzi³a

uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej:
W³aœciwoœci termodynamiczne polimerów badane metodami
kalorymetrii.

Pan Marek Pyda pochodzi z Wielkopolski, urodzi³ siê
w 1950 r. w W¹growcu. Studia wy¿sze - kierunek fizyka -
ukoñczy³ na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopieñ
naukowy doktora nauk fizycznych uzyska³ w 1982 r. równie¿
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1973-1992 by³
nauczycielem akademickim w Katedrze Fizyki Akademii
Rolniczej w Poznaniu. Przez ponad 10 lat pracowa³ w Uni-
versity of Tennessee, Department of Chemistry w Knoxville
(USA), m.in. jako koordynator, a ostatnio dyrektor
ATHAS-Lab (Advanced Thermal Analysis System). W la-
tach 2004-2006 by³ cz³onkiem Editorial Board - Journal
of Thermal Analysis and Calorimetry (Akademiai Kiado,
Springer). Specjalizuje siê w problematyce w³aœciwoœci
termicznych polimerów, kalorymetrii skaningowej. Ma
w dorobku naukowym blisko 140 publikacji, wiêkszoœæ
w czasopismach o miêdzynarodowym zasiêgu. Od 1 marca
2005 r. jest zatrudniony w naszej uczelni.

HABILITACJE

DOKTORATY

Mgr in¿. Grzegorz Dec,
wyk³adowca w Katedrze Infor-
matyki i Automatyki na Wy-
dziale Elektrotechniki i Infor-
matyki, uzyska³ stopieñ nauko-
wy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
informatyka, nadany przez
Radê Wydzia³u Elektroniki
i Technik Informacyjnych Poli-
techniki Warszawskiej w dniu
31 paŸdziernika 2006 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Rozmyty
system ekspertowy jako sprzê-

towy uk³ad sterowania i kontroli. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Jacek Kluska, profesor Politech-
niki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof.
dr hab. in¿. Marian Adamski, profesor zwyczajny Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego i dr hab. in¿. Cezary Zieliñski, profe-
sor Politechniki Warszawskiej.

Mgr in¿. Pawe³ Potyrañski, wyk³adowca w Zak³adzie
Metrologii i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora

nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej elektro-
technika, nadany przez Radê
Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 15 listopada
2006 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Metoda weryfikacji
dok³adnoœci elektroimpedan-
cyjnego systemu tomograficz-
nego. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr
hab. in¿. Mykhaylo Dorozho-
vets z Politechniki Rzeszow-
skiej. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali: prof. dr hab. in¿. Tadeusz Skubis z Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach i dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, profe-
sor Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Jacek Jakie³a, wyk³adowca w Zak³adzie Infor-
matyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dys-
cypliny naukowej informatyka, nadany przez Radê Wydzia-
³u Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki
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Œl¹skiej w Gliwicach w dniu
28 listopada 2006 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Agentowo
zorientowana metodologia mo-
delowania organizacji. Promo-
torami w przewodzie dok-
torskim byli: dr hab. in¿.
Stanis³aw Wo³ek , profesor Po-
litechniki Rzeszowskiej i dr
hab. in¿. Miros³aw Zaborowski
z Instytutu Informatyki Teore-
tycznej i Stosowanej PAN
w Gliwicach. Rozprawê dok-
torsk¹ recenzowali: prof. dr

hab. in¿. Stanis³aw Kozielski, profesor zwyczajny Politech-
niki Œl¹skiej i dr hab. in¿. Krzysztof Cetnarowicz, profesor
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Mgr Grzegorz Mentel,
asystent w Zak³adzie Metod
Iloœciowych w Ekonomii na
Wydziale Zarz¹dzania i Mar-
ketingu, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk ekono-
micznych z zakresu dyscypliny
naukowej ekonomia, nadany
przez Radê Wydzia³u Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu
Szczeciñskiego w dniu 7 grud-
nia 2006 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Ocena skuteczno-
œci szacowania ryzyka za po-

moc¹ metod VaR na polskim rynku kapita³owym. Promoto-
rem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. Waldemar
Tarczyñski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczeciñskie-
go. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. Dorota
Witkowska, profesor Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie i dr hab. Stefan Grzesiak, profesor Uni-
wersytetu Szczeciñskiego.

Mgr in¿. Celina Jagie³o-
wicz-Ryznar, asystentka
w Katedrze Mechaniki Stoso-
wanej i Robotyki na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
mechanika, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 13 grudnia
2006 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Odporne sterowanie

rozmyte ruchem nad¹¿nym mobilnego robota ko³owego. Pro-
motorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Zenon
Hendzel, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali: dr hab. in¿. Mariusz Giergiel, profe-
sor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr hab. in¿.
Miros³aw Œmieszek, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Jacek Pacana,
asystent w Katedrze Konstruk-
cji Maszyn na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej w dniu 13
grudnia 2006 r. Temat rozpra-
wy doktorskiej: Konstrukcyjne
uwarunkowania rozk³adu na-
prê¿eñ i badania ko³a podatne-
go falowej zêbatej przek³adni hermetycznej. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Marian Mija³, pro-
fesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recen-
zowali: prof. dr hab. in¿. Jan Szadkowski, profesor
zwyczajny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Biel-
sku-Bia³ej i dr hab. in¿. Adam Marciniec, profesor Politech-
niki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Jadwiga Pisula,
asystentka w Katedrze Kon-
strukcji Maszyn na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
budowa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 13 grudnia 2006 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej: Mo-
del matematyczny geometrii
uzêbienia i zazêbienia kó³ walcowych kszta³towanych ob-
wiedniowo. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr
hab. in¿. Adam Marciniec, profesor Politechniki Rzeszow-
skiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr in¿. dr h. c.
Kazimierz Wieczorowski, profesor zwyczajny Politechniki
Poznañskiej i prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, profe-
sor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej. Rada Wydzia³u
wyró¿ni³a rozprawê doktorsk¹.
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Z OBRAD SENATU
Kolejne posiedzenie Senatu PRz odby³o siê 18 stycznia

br. Otwieraj¹c obrady, JM Rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak wrêczy³ nominacjê na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat prof. dr. hab. Bronis³awowi
Wajnrybowi (WMiFS).

Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie
wniosków o mianowanie:
� dr. hab. in¿. Stanis³awa Antasa na stanowisko profesora

nadzwyczajnego na okres 5 lat,

� dr. hab. Czes³awa Jasiukiewicza na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.
Ponadto Senat przyj¹³ uchwa³ê w sprawie nadania prof.

dr. hab. in¿. Eugeniuszowi Œwitoñskiemu, profesorowi zwy-
czajnemu Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach tytu³u i godno-
œci doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Prof. dr
hab. in¿. Eugeniusz Œwitoñski jest kierownikiem Katedry
Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Tech-
nologicznym Politechniki Œl¹skiej. Posiada wybitne

Mgr Wies³aw K¹kol, wyk³adowca
w Zak³adzie Finansów i Bankowoœci na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
ekonomicznych z zakresu dyscypliny
naukowej ekonomia, nadany przez Radê
Wydzia³u Zarz¹dzania i Informatyki
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu
w dniu 18 stycznia 2007 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Wycena przedsiêbiorstwa na

podstawie analizy wariantów strategicznych.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. in¿. Wies³aw Pluta, profesor
zwyczajny Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu. Rozprawê doktorsk¹ recen-
zowali: prof. dr hab. Jan Skalik, profesor
zwyczajny Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu i dr hab. Jan Sobiech, profesor
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora zwyczajne-
go w Politechnice Rzeszowskiej:

� prof. dr hab. El¿bietê Wa³ajtys-Rode, kierownik
Katedry Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Che-
micznym z dniem 1 stycznia 2007 r.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej:

� dr. hab. in¿. Stanis³awa Antasa w Katedrze Samolo-
tów i Silników Lotniczych na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa na okres 5 lat z dniem 1 lutego 2007r.,

� dr. hab. Czes³awa Jasiukiewicza w Katedrze Fizyki
na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej na czas
nieokreœlony z dniem 15 lutego 2007 r.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

El¿bieta Wa³ajtys-Rode Stanis³aw Antas Czes³aw Jasiukiewicz
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Wizyta profesora
Gerharda Banse
Wizyta profesora
Gerharda Banse

Nasi GoœcieNasi Goœcie

osi¹gniêcia w rozwoju mechaniki, szczególnie w zastosowa-
niach in¿ynierskich - mechaniki oœrodków ci¹g³ych, dynami-
ki uk³adów napêdowych maszyn, biomechaniki.

W dalszej kolejnoœci Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� nowelizacji regulaminu nadawania medalu “Zas³u¿onym

dla Politechniki Rzeszowskiej”,
� powo³ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok

akad. 2007-2008 na studia wy¿sze oraz studia doktoranc-
kie,

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

� przyjêcia planu rzeczowo-finansowego uczelni na lata
2007-2013 w ramach Planu Inwestycyjnego Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
w zakresie inwestycji “Regionalne Centrum Dydaktycz-
no-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Poli-
techniki Rzeszowskiej”,

� przyjêcia planu rzeczowo-finansowego uczelni na lata
2007-2013 w ramach Planu Inwestycyjnego Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
w zakresie inwestycji “Rozbudowa i doposa¿enie Oœrod-
ka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im.
Ignacego £ukasiewicza”,

� przyjêcia planu rzeczowo-finansowego uczelni na lata
2007-2013 w ramach Planu Inwestycyjnego Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007-2013 w zakresie inwestycji “Budowa,
rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Po-
litechniki Rzeszowskiej”.
Omawiaj¹c ostatni punkt obrad, Senat przychyli³ siê

do wniosku dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
dr. hab. Kazimierza Rajchela, prof. PRz o zwiêkszenie o 100
osób limitu przyjêæ na studia stacjonarne II stopnia w roku
akad. 2006/2007.

Agnieszka Pikor

W dniu 18 stycznia 2007 r. na za-
proszenie kierowników Katedry
Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci oraz Zak³adu
Nauk Humanistycznych Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu przyby³
do naszej uczelni znany niemiecki
socjolog techniki prof. dr hab. Ger-
hard Banse z Fraunhoferowskiego
Centrum Zastosowañ Projektowa-
nia Systemów Logistycznych i In-
formacyjnych (ALI) przy Branden-
burskim Technicznym Uniwersyte-
cie w Cottbus i Instytutu Ewalua-
cji Techniki i Analizy Systemowej
(ITAS) w Centrum Badawczym im.
H. Helmholtza w Karlsruhe. Profe-
sor Banse specjalizuje siê w badaniu
spo³eczno-kulturowych uwarunko-
wañ i skutków wdra¿ania nowych
technologii (Nowe technologie
i spo³eczeñstwo informacyjne) oraz
w metodologii badañ problemo-
wych (Koncepcje, metody i funkcje

badañ problemowych). Obecnie jest
kierownikiem projektu badawczego
Uwarunkowania i skutki kulturowe
in¿ynierii informacyjnej (ITAS).

W ramach wizyty goœæ z Niemiec
wyg³osi³ wyk³ad otwarty pt. Dwa
lata w Unii Europejskiej - przekleñ-

stwo czy b³ogos³awieñstwo? Wra¿e-
nia z interdyscyplinarnej miêdzyna-
rodowej wspó³pracy naukowej oraz
wzi¹³ udzia³ w zorganizowanym
przez Katedrê Przedsiêbiorczoœci,
Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci
WZiM seminarium poœwiêconym
miêdzyuczelnianej wspó³pracy nau-
kowo-badawczej na szczeblu katedr
i wydzia³ów, wymianie akademic-
kiej oraz wspólnym publikacjom.
Wizyta prof. G. Banse mia³a
zwi¹zek ze staraniami Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu o urucho-
mienie nowego kierunku dyplomo-
wania europeistyka i stworzenie stu-
diom europejskim merytorycznego
i organizacyjnego zaplecza miêdzy-
narodowego. Patronat nad wizyt¹
obj¹³ rektor Politechniki Rzeszow-
skiej prof. dr hab. in¿. Andrzej Sob-
kowiak.

Krzysztof Michalski



10 GAZETA POLITECHNIKI

Nagrodê Nobla w dziedzinie chemii
w 2006 r. otrzyma³ Roger D. Kornberg
za fundamentalne osi¹gniêcia w bada-
niu molekularnych podstaw procesu
transkrypcji u organizmów eukarioty-
cznych (organizmy eukariotyczne po-
siadaj¹ wyodrêbnione j¹dra komór-
kowe w odró¿nieniu od organizmów
prokariotycznych). Transkrypcja jest
procesem umo¿liwiaj¹cym komórkom
posiadaj¹cym zapis informacji genety-
cznej w postaci DNA przepisanie jej na
informacyjny RNA (mRNA) przez en-
zym zwany polimeraz¹ RNA. Informa-
cja zawarta w mRNA podlega nastêp-
nie t³umaczeniu na jêzyk sekwencji
aminokwasów bia³ek komórkowych
w procesie translacji na rybosomach.
Transkrypcja nale¿y do najwa¿niej-
szych procesów ¿yciowych i podlega
kontroli poprzez skomplikowane syste-
my regulacji. Uruchamianie tych syste-
mów i aktywacja odpowiednich genów
zale¿¹ od aktualnych potrzeb komórki.

Poznawanie procesu transkrypcji
zapocz¹tkowa³o odkrycie przez S.B.
Weissa i L. Gladstone'a aktywnoœci en-
zymu polimerazy RNA w j¹drach ko-
mórek w¹troby szczura w 1959 r.
Rozpoczêto badania procesu transkryp-
cji i jego roli w proliferacji oraz ró¿ni-
cowaniu komórek, rozwoju organiz-
mów wielokomórkowych, a tak¿e
odpowiedzi komórek na zewnêtrzne sy-
gna³y i stymulacjê. Wyjaœnienie me-
chanizmu regulacji polimerazy RNA
mia³o zasadnicze znaczenie w zrozu-
mieniu regulacji procesu transkrypcji,
najwa¿niejszego poziomu kontroli eks-
presji genów w komórce.

Pierwsze badania polimerazy RNA
i mechanizmów transkrypcji, ze wzglê-
dów metodycznych, dotyczy³y organiz-
mów prokariotycznych - bakterii.
Nagrodê Nobla w dziedzinie fizjologii

i medycyny otrzymali za te badania
F. Jacob, J. Monod i A. Lwoff w 1965 r.
Oczekiwano, ¿e mechanizmy trans-
krypcji u bakterii i organizmów euka-
riotycznych bêd¹ takie same. W pew-
nym sensie te przewidywania by³y uza-
sadnione, podstawowe mechanizmy s¹
istotnie bardzo podobne. Wiele lat ba-
dañ zajê³o stwierdzenie i opisanie ró¿-
nic. Obecnie wiemy ju¿, ¿e w ko-
mórkach eukariotycznych zarówno
bardziej z³o¿ony jest sam zapis genety-
czny (zawiera introny i eksony, czyli
fragmenty niekoduj¹ce i koduj¹ce), jak
i postaæ materia³u genetycznego, czyli
podwójnej helisy DNA, która u eukar-
iotów jest zwi¹zana z bia³kami i upako-
wana w nukleosomach tworz¹cych
chromatynê, przybieraj¹c¹ w formie
skondensowanej postaæ chromosomów
o budowie bardziej z³o¿onej ni¿ chro-
mosomy bakteryjne. Równie¿ mecha-
nizmy transkrypcji w komórkach
eukariotycznych s¹ bardziej skompli-
kowane i posiadaj¹ dodatkowe pozio-
my regulacji.

Zapocz¹tkowanie procesu trans-
krypcji nastêpuje w okreœlonym miejs-
cu zwanym promotorem, które ma spe-
cyficzn¹ sekwencjê nukleotydów
matrycowej nici DNA. Okaza³o siê, ¿e
eukariotyczna polimeraza RNA nie
rozpoznaje bezpoœrednio miejsc pro-
motorowych, wymagane jest poœred-
nictwo specyficznych bia³ek, które s¹
do tego zdolne. U bakterii wystêpuje
jedna polimeraza RNA sk³adaj¹ca siê
z rdzenia posiadaj¹cego cztery pod-
jednostki i pi¹t¹ zmienn¹ podjednost-
kê nazywan¹ sigma. Ta w³aœnie pod-
jednostka rozpoznaje promotor i po
przy³¹czeniu reszty kompleksu poli-
merazy RNA inicjuje transkrypcjê.
Geny bakterii tworz¹ funkcjonalne
kompleksy - operony, które znajduj¹

siê pod kontrol¹ wielu czynników
zwanych transkrypcyjnymi represora-
mi i aktywatorami. One to bezpoœred-
nio ³¹cz¹ siê z polimeraz¹ RNA
i wp³ywaj¹ na jej wi¹zanie do promoto-
ra, co reguluje szybkoœæ transkrypcji.

U organizmów eukariotycznych
wystêpuj¹ trzy ró¿ne formy polimerazy
RNA (I, II, III) z³o¿one z wielu podjed-
nostek. Polimeraza RNA II jest zdolna
do transkrypcji wszystkich genów ko-
duj¹cych bia³ka i stanowi g³ówny cel
systemów regulacji transkrypcji. Nie
znaleziono odpowiednika bia³ka sigma,
natomiast po wielu badaniach wykryto
istnienie bardzo wielu bia³ek, czynni-
ków transkrypcji, które rozpoznaj¹ sek-
wencje promotorowe i s¹ niezbêdne do
utworzenia kompleksu inicjacyjnego
i transkrypcji DNA do mRNA w ko-
mórce eukariotycznej. Piêæ spoœród
tych czynników nosi nazwê ogólnych
czynników transkrypcji, poniewa¿ s¹
one wymagane do transkrypcji
wszystkich genów. Maj¹ oznaczenia
TFIIB, D, E, F i H. Sekwencyjne
przy³¹czenie tych czynników do miejs-
ca promotora umo¿liwia rozpoznanie
przez polimerazê RNA II miejsca ini-
cjacji przepisywania genu, rozwiniêcie
dwuniciowej matrycy DNA, kopiowa-
nie pojedynczych nici DNA do komple-
mentarnego RNA z u¿yciem tris-
fosforanów rybonukleozydów jako jed-
nostek budulcowych i w koñcu od³¹-
czenie RNA i odtworzenie dwunicio-
wej helisy DNA w miarê przesuwania
polimerazy wzd³u¿ matrycy DNA.
Dodatkowo u organizmów eukarioty-
cznych wykryto specyficzne dla ró¿-
nych genów wzmacniaj¹ce sekwencje
nukleotydów matrycy DNA, do któ-
rych przy³¹czaj¹ siê bia³ka aktywuj¹ce
specyficzne geny, co przyspiesza eks-
presjê tych genów.

NAGRODA NOBLA

Molekularne podstawy transkrypcji
u organizmów eukariotycznych

Molekularne podstawy transkrypcji
u organizmów eukariotycznych
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W³aœnie Kornbergowi zawdziêczamy poznanie i wyjaœ-
nienie molekularnych podstaw transkrypcji i jej regulacji
w komórkach eukariotycznych. Stosowanie nowatorskich te-
chnik badañ strukturalnych i biochemicznych pozwoli³o mu
na rekonstytucjê izolowanej z dro¿d¿y polimerazy RNA oraz
jej funkcjonalnych kompleksów z matryc¹ DNA, produktem
mRNA, substratowymi nukleotydami i bia³kami regulatoro-
wymi.

Roger Kornberg rozpocz¹³ badania od prac nad struktur¹
chromatyny podczas stypendium podoktoranckiego w MRC
Uniwersytetu Cambridge w Anglii, wspólnie z Francisem
Crickiem i Aaronem Klugiem w latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku. Opisa³ wtedy dok³adnie budowê nukleoso-
mu jako podstawowej jednostki chromatyny. Po powrocie
do Uniwersytetu Stanford w Kalifornii (USA) rozpocz¹³ ba-
dania systemu transkrypcji na prostym modelu organizmu
eukariotycznego, jakim s¹ dro¿d¿e Saccharomyces cerevi-
siae. Wa¿nym osi¹gniêciem by³o uzyskanie rekonstytuowa-
nego systemu transkrypcji dro¿d¿y in vitro sk³adaj¹cego siê
z piêciu ogólnych czynników transkrypcji, wysoko oczysz-
czonej polimerazy RNA II i bia³ka wi¹¿¹cego sekwencjê pro-
motorow¹ TATA. W trakcie badañ okaza³o siê, ¿e oprócz
tych czynników umo¿liwiaj¹cych podstawow¹ transkrypcjê,
w komórkach eukariotycznych wystêpuje jeszcze kompleks
z³o¿ony z oko³o 20 bia³ek, nazwany Mediatorem, który jest
niezbêdny do transferu pozytywnych i negatywnych syg-
na³ów wielu wi¹¿¹cych DNA czynników transkrypcji
do kompleksu inicjuj¹cego transkrypcjê, sk³adaj¹cego siê
z polimerazy RNA II i ogólnych czynników transkrypcji.
Kornberg stwierdzi³, ¿e do transkrypcji w komórce eukario-
tycznej niezbêdne s¹ trzy komponenty: ogólne czynniki
transkrypcji, Mediator i polimeraza RNA II. Chromatyna
i Mediator stwarzaj¹ wiêc nowe poziomy regulacji pomiêdzy
specyficznymi dla ró¿nych genów czynnikami transkrypcji
i polimeraz¹ RNA, prowadz¹c do znacznie bardziej skompli-
kowanych mechanizmów regulacji. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
pomimo ogromnego postêpu w tej dziedzinie, ci¹gle brak
ca³kowitego zrozumienia procesu transkrypcji i roli
wszystkich bia³ek bior¹cych w nim udzia³ u organizmów
eukariotycznych.

Kornberg s³usznie postulowa³, ¿e polimeraza RNA mo¿e
byæ platform¹, wokó³ której aparat transktypcji jest budowa-
ny. Du¿e rozmiary kompleksu polimerazy RNA z dro¿d¿y
(11-12 podjednostek, ciê¿ar cz¹steczkowy 500 kDa) oraz
jego niestabilnoœæ czyni³y badania bardzo trudnymi. Korn-
berg pracowa³, stosuj¹c techniki mikroskopii elektronowej
i badañ krystalograficznych promieniami X, wprowadzi³
m.in. metodê uzyskiwania dwuwymiarowych kryszta³ów
bia³ek na powierzchni lipidów. Niemniej rozwi¹zanie podjê-
tych zadañ zajê³o mu 20 lat. Prze³omowym by³ rok 2001, kie-

dy to zosta³a opublikowana w Science, jednym z najbardziej
presti¿owych pism poœwiêconych biologii molekularnej, in-
fromacja o strukturze z³o¿onej z 10 podjednostek polimerazy
RNA z dro¿d¿y oraz kompleksu elongacyjnego (wy-
d³u¿aj¹cego dobudowywan¹ niæ RNA), zawieraj¹cego poli-
merazê RNA, matrycê DNA i tworzony produkt RNA. W na-

stêpnych latach grupa Kornberga opisa³a ró¿ne funkcjonalne
kompleksy polimerazy RNA z DNA, RNA, nukleotydami
i ró¿nymi bia³kami. Jedna z opisanych struktur reprezentuje
uwarunkowania molekularne wystêpuj¹ce bezpoœrednio po
utworzeniu wi¹zania fosfodiestrowego pomiêdzy koñcem 3'
³añcucha RNA i zbli¿aj¹cym siê rybonukleotydem zanim
wyst¹pi³a translokacja hybrydy DNA/RNA. W jednej
z ostatnich publikacji zaprezentowano strukturê krystaliczn¹
kompleksu transkrybuj¹cego, przedstawiaj¹cego enzym po-
³¹czony z 15-nukleotydowym DNA i 9-nukleotydowym
komplementarnym RNA w obecnoœci terminuj¹cego de-
oksynukleotydu w pozycji 3'. W tym kompleksie miejsce
wi¹¿¹ce zbli¿aj¹cy siê nukleotyd jest puste i reprezentuje on
stan po translokacji hybrydy DNA/RNA. Struktura stanu
posttranslokacyjnego hybrydy DNA/RNA wykaza³a, jak do-
chodzi do separacji i zabezpieczenia przed reasocjacj¹ nowo
utworzonej nici mRNA przez pêtlê polimerazy.

£¹cz¹c badania struktur krystalicznych metod¹ dyfrakcji
promieni X z mikroskopi¹ elektronow¹, grupa Kornberga
opisa³a model inicjuj¹cego kompleksu transkrypcyjnego za-

Profesor Roger D. Kornberg.
Fot. w³asna

Odkrycia Rogera Kornberga

w dziedzinie CHEMII w 2006 rokuw dziedzinie CHEMII w 2006 roku
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Nagrody FNP 2006

wieraj¹cego piêæ generalnych ogólnych czynników transkry-
pcji i wykaza³a, ¿e wi¹¿¹ siê one bezpoœrednio z dwu-
niciowym promotorem DNA, podczas gdy polimeraza RNA
mo¿e siê przy³¹czaæ tylko do nici pojedynczej. Wyjaœniono
tak¿e mechanizm rozpoznawania sekwencji promotora i rolê
poszczególnych ogólnych czynników transkrypcji w tym
procesie.

Zbadano te¿ strukturê kompleksu polimeraza RNA II -
Mediator. Mo¿na w nim wyró¿niæ funkcjonalny modu³
“g³owy” Mediatora z³o¿onej z 7 podjednostek, których inter-
akcja z polimeraz¹ RNA wymaga obecnoœci generalnego
czynnika transkrypcji TFIIF. Opisano mechanizm selekcji
trisfosforanów rybonukleozydów, które dyfunduj¹ do
aktywnego centrum polimerazy RNA poprzez lejkowaty
kana³ utworzony w cz¹steczce enzymu. Proces selekcji jest
dwustopniowy. Pocz¹tkowo nukleotyd jest przy³¹czany
w pozycji odwróconej poni¿ej miejsca aktywnego, nastêpnie
przenoszony do miejsca aktywnego (dokonuje rotacji) i do-
budowywany do komplementarnej zasady w nici matryco-
wego DNA przez wi¹zanie diestrowe, tworzone w procesie
katalizy z udzia³em dwu jonów Mg2+. Taka procedura
przed³u¿a czas prze¿ycia nukleotydów.

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e dziêki mechanisty-
cznym badaniom procesu transkrypcji przeprowadzonym
przez Kornberga, po raz pierwszy poznano i wyjaœniono po-
szczególne etapy transkrypcji, a wiêc rozpoznawanie miejs-
ca promotorowego, inicjacjê transkrypcji, translokacjê
hybrydy DNA/RNA po dodaniu nastêpnego nukleotydu,
a tak¿e proces od³¹czania RNA od matrycy oraz selekcji
przy³¹czanych nukleotydów w miejscu aktywnym polimera-
zy RNA.

Do wyjaœnienia pozostaj¹ szczegó³owe molekularne me-
chanizmy regulacji procesu transkrypcji i interakcje kom-
pleksu Mediatora z polimeraz¹ oraz czynnikami transkry-
pcji. Jest to bardzo istotne, poniewa¿ zaburzenia regulacji
transkrypcji prowadz¹ do transformacji nowotworowych, re-
akcji zapalnych, chorób serca oraz chorób metabolicznych.
Znajomoœæ regulacji transkrypcji pozwoli równie¿ na kon-
trolê rozwoju i ró¿nicowania komórek macierzystych w ce-
lach transplantacji, bêd¹cych nadziej¹ odtwarzania ró¿nych
narz¹dów.

Badania Rogera Kornberga i jego zespo³u trwa³y 20 lat.
Powstaje pytanie: czy nastêpne rozwi¹zania pojawi¹ siê
szybciej, i czy doskonalone wci¹¿ narzêdzia badawcze mog¹
zast¹piæ intuicjê genialnych badaczy, do których niew¹tpli-
wie nale¿y Roger Kornberg?

Urodzony w 1947 r. Roger Kornberg jest synem Artura
Kornberga, biochemika, który w 1959 r. otrzyma³ Nagrodê
Nobla w dziedzinie medycyny. Doktorat uzyska³ w 1972 r.
na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii i pozostaje zwi¹zany
z tym Uniwersytetem jako kierownik Wydzia³u Biologii
Strukturalnej. Jako post-doc. przebywa³ w Medical Research
Council Laboratory of Molecular Biology w Cambridge
w Anglii. Jest autorem 206 publikacji naukowych.

Artyku³ przygotowano na podstawie publikacji Advanced In-
formation on the Nobel Prize in Chemistry 2006, KUNGL. VE-
TENSKAPSAKADEMIEN, The Royal Swedish Academy of
Sciences, www.kva.se oraz literatury zamieszczonej w tym opra-
cowaniu.

El¿bieta Wa³ajtys-Rode

Rada Fundacji na rzecz Nauki Pol-
skiej po raz piêtnasty przyzna³a nagro-
dy za wybitne osi¹gniêcia i odkrycia
naukowe. S¹ to najwa¿niejsze wyró¿-
nienia naukowe w Polsce, przyznawa-
ne corocznie wybitnym uczonym
w czterech obszarach nauki. Wysokoœæ
nagrody wynosi 150 tys. z³.

Uroczystoœæ odby³a siê 6 grudnia
2006 r. na Zamku Królewskim w War-
szawie. Laureatami FNP zostali m.in.:
� w obszarze nauk humanistycz-

nych i spo³ecznych: prof. dr hab.
Piotr Sztompka z Instytutu Socjolo-
gii Uniwersytetu Jagielloñskiego,

za oryginalne opracowanie idei
wspó³czesnej socjologii pozwa-
laj¹ce rozumieæ wyznaczniki oraz
dynamikê skomplikowanych zmian
spo³eczeñstw nowoczesnych,
przedstawione m.in. w ksi¹¿kach
Socjologia. Analiza spo³eczeñstwa
oraz Socjologia zmian spo³ecznych,

� w obszarze nauk przyrodniczych
i medycznych: prof. dr hab.
Mariusz Z. Ratajczak z Zak³adu
Fizjologii Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie oraz
z Uniwersytetu w Louisville, za od-
krycie w szpiku kostnym oraz krwi

pêpowinowej komórek funkcjonal-
nie przypominaj¹cych macierzyste
komórki zarodkowe,

� w obszarze nauk œcis³ych: prof. dr
hab. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki
PAN oraz Instytutu Fizyki Teorety-
cznej Uniwersytetu Warszawskie-
go, za opracowanie potwierdzonej
w ostatnich latach teorii rozcieñczo-
nych pó³przewodników ferromag-
netycznych oraz zademonstrowanie
nowych metod starowania namag-
nesowaniem,

� w obszarze nauk technicznych:
prof. dr hab. in¿. Leon Gradoñ

Polskie Noble
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z Wydzia³u In¿ynierii Chemicznej
i Procesowej Politechniki War-
szawskiej, za opracowanie teorii
procesów powstawania transportu

aerozoli i mikrocz¹stek w gazach
i cieczach oraz jej wykorzystanie
w urz¹dzeniach technicznych i me-
dycznych.

W roku 2005 nagrodê z zakresu
nauk technicznych otrzyma³ prof. dr
hab. in¿. Roman S³owiñski z Instytutu
Informatyki Politechniki Poznañskiej.

Marta Olejnik

Laureatem Fundacji w dziedzinie
nauk technicznych zosta³ prof. dr hab.
in¿. Leon Gradoñ z Wydzia³u In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej Politechniki
Warszawskiej. Laureata uhonorowano
za Opracowanie teorii procesów po-
wstawania i transportu aerozoli i mi-
krocz¹stek w gazach i cieczach oraz jej
wykorzystanie w urz¹dzeniach techni-
cznych i medycznych. W tej dziedzinie
prof. L. Gradoñ posiada obok oryginal-
nego i nowatorskiego w skali œwiatowej
dorobku naukowego, tak¿e znacz¹ce,
mierzone liczb¹ 60 patentów, roz-
wi¹zania techniczne, z których korzy-
staj¹ firmy na ca³ym œwiecie, m.in.
medyczne (inhalatory proszkowe) i sa-
mochodowe (filtry do silników diesla).

Prof. L. Gradoñ ma 59 lat i pochodzi
ze Szczekocin k. Zawiercia. Ukoñczy³
Wydzia³ Chemiczny Politechniki War-
szawskiej oraz Wydzia³ Matematyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Doktorat i habilitacjê z zakresu
in¿ynierii chemicznej uzyska³ na Poli-
technice Warszawskiej, gdzie od
1996 r. jest profesorem zwyczajnym.
Jest stypendyst¹ Fulbrighta, profeso-
rem wizytuj¹cym w Uniwersytecie sta-
nowym Nowy York (dwukrotnie),
Uniwersytecie w Salzburgu (dwukrot-
nie) oraz w Uniwersytecie w Hiroszi-
mie, cz³onkiem wielu polskich i za-
granicznych Rad Naukowych i Wy-

dawniczych, m.in. In¿ynierii Chemicz-
nej i Procesowej, Ochrony Œrodowiska
w Ministerstwie Œrodowiska, Central-
nego Instytutu Ochrony Pracy, Instytu-
tu Chemii i Techniki J¹drowej, Int.
Society Aerosols in Medicine, Gessel-
schaft für Aerosolforschung, Int.
J. Occupational Safety and Ergono-
mics, Journal Aerosol in Medicine,
Advanced Powder Technology. Prof.
L. Gradoñ to z³oty medalista na Miê-
dzynarodowej Wystawie Innowacyjno-
œci EUREKA’98 w Brukseli, zdobywca
nagrody Z³otego Eskulapa za inhalator
ultradŸwiêkowy na Miêdzynarodo-
wych Targach Medycznych oraz nagro-
dy Fundacji Rockefellera za prace nad
wymian¹ gazow¹ w p³ucach, laureat
w konkursie Mistrz Techniki 2002 za
ci¹g do produkcji filtrów, Marian Smo-
luchowski Award - laureat nagrody
przyznanej przez Int. Soc. Aerosol Re-
search za prace nt. mechaniki aerozoli
i wiele innych.

Dzia³alnoœæ naukowa prof. L. Gra-
donia obejmuje uk³ady rozproszone
i koncentruje siê w znacz¹cym stopniu
na modelowaniu oddzia³ywañ, jakie za-
chodz¹ lub towarzysz¹ takim uk³adom
w warunkach dynamicznych, np. pod-
czas przep³ywu aerozolu leczniczego
w p³ucach lub filtracji oczyszczaj¹cej
paliw oraz spalin w silnikach samocho-
dowych. Charakterystyczn¹ cech¹

uk³adów, które posiadaj¹ znaczenie
przemys³owe czy medyczne, jest sub-
mikronowa wielkoœæ cz¹stek sta³ych
(aerozole) lub kropel cieczy (hydrozo-
le), co utrudnia, a w wiêkszoœci przy-
padków wrêcz uniemo¿liwia stosowa-
nie eksperymentalnych technik badaw-
czych. Do okreœlenia oraz przewidywa-
nia cech behawioralnych, tzn. za-
chowania siê i w³aœciwoœci uk³adów
rozproszonych w realnym zastosowa-
niu, niezbêdne jest modelowanie mate-
matyczne zachodz¹cych w nich od-
dzia³ywañ, przede wszystkim adhezyj-
nych, warunkuj¹cych ³¹czenie siê poje-
dynczych cz¹stek/kropel w wiêksze
zespo³y oraz ich rozdzielanie, np. pod
wp³ywem przep³ywaj¹cego strumienia
powietrza. Modelowanie ma tê uni-
kaln¹ cechê, ¿e umo¿liwia œledzenie
wp³ywu wa¿nych praktycznie parame-
trów na strukturê aerozolu oraz po-
zwala na przewidywanie zmian tej stru-
ktury z dok³adnoœci¹, jak¹ trudno
by³oby uzyskaæ metodami ekspery-
mentalnymi.

Nale¿y podkreœliæ nowatorski cha-
rakter prac prof. L. Gradonia. Do tych
o najwiêkszym znaczeniu zaliczyæ mo-
¿na badania stabilnoœci i ewolucji sy-
stemów fizjologicznych oraz procesów
transportu w organizmie, obejmu-
j¹cych m.in. depozycjê cz¹stek i me-
chanizmy oczyszczania p³uc, jak rów-

W dniu 6 grudnia 2006 r. na Zamku Królewskim w Warszawie zosta³y wrêczone nagrody FUNDACJI
NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, instytucji powo³anej do pe³nienia misji wspierania nauki w Polsce.
Zgodnie z dewiz¹ Fundacji: wspieraæ tylko najlepszych, aby mogli staæ siê jeszcze lepsi, te najbar-
dziej presti¿owe wyró¿nienia naukowe, czêsto zwane polskim Noblem, przyznawane s¹ w czterech
dziedzinach: nauk humanistycznych i spo³ecznych, przyrodniczych i medycznych oraz nauk
œcis³ych i nauk technicznych.
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nie¿ dozowanie leków metodami
inhalacyjnymi wraz z konstrukcj¹ no-
wych urz¹dzeñ dozuj¹cych i diagnosty-
cznych. Powy¿sze zagadnienia stano-
wi¹ nie tylko nowy obszar zaintereso-
wañ wspó³czesnej in¿ynierii proceso-
wej, ale równie¿ nowy kierunek badañ
w kraju, który zosta³ zapocz¹tkowany
i jest skutecznie rozwijany przez Profe-
sora na Wydziale In¿ynierii Chemicz-
nej i Procesowej Politechniki War-
szawskiej. W dziedzinie techniki zain-
teresowania prof. L. Gradonia dotycz¹
wiod¹cego obecnie w œwiecie kierunku
badañ z zakresu nanotechnologii: mo¿-
liwoœci wytwarzania nowych obiektów
o niespotykanych dot¹d w³aœciwo-
œciach w wyniku ich miniaturyzacji
oraz zintegrowania nowych funkcji
w tradycyjnych elementach systemów
czy urz¹dzeñ. W szczególnoœci prace
prof. L. Gradonia obejmuj¹ takie za-
gadnienia, jak wytwarzanie nano-
w³ókien, projektowanie reaktorów do
wytwarzania nanocz¹stek w reakcjach
gaz-cia³o sta³e oraz formowanie
cz¹stek nanostrukturalnych do zastoso-
wañ medycznych.

Rezultaty badañ prof. L. Gradonia
zosta³y opublikowane w 15 monogra-
fiach i rozdzia³ach w monografiach
o zasiêgu miêdzynarodowym, 150 arty-
ku³ach w renomowanych czasopis-
mach naukowych i 180 prezentacjach
na konferencjach krajowych i zagrani-
cznych. Profesor jest ponadto autorem
lub wspó³autorem 7 podrêczników aka-
demickich i wspomnianych ju¿ 60 opa-
tentowanych rozwi¹zañ technicznych.
Tajemnica warsztatu naukowego prof.
Gradonia to umiejêtnoœæ ³¹czenia teorii
z praktyk¹. Niezwykle cennym dorob-
kiem Profesora jest wykorzystanie
opracowanych modeli teoretycznych
do projektowania konkretnych proce-
sów technologicznych i budowy goto-
wych urz¹dzeñ. Nale¿¹ do nich ju¿
wdro¿one do produkcji b¹dŸ znajduj¹ce
siê w stadium przygotowania do wdro-
¿enia: destylacja pró¿niowa kwasów
t³uszczowych (IChP, Pollena Nowy
Dwór), inhalator ultradŸwiêkowy
(Med-Bryt Polska), filtry do kombaj-
nów górniczych (KOMAG), maski
przemys³owe (Secura BC), technologia
filtrów do wody i innych p³ynów (Mic-

rospun Products), filtry do silników
diesla CCV (Fleetguard Inc. USA), in-
halator proszkowy (GlaxoSmith, Klei-
ne), samojezdna stacja uzdatniania
wody (Moto Truck) oraz filtry membra-
nowe do oczyszczania produktów spo-
¿ywczych (Biodesign, UK).

Dokonania naukowe Profesora sta-
nowi¹ inspiracjê w jego dzia³alnoœci
dydaktycznej i popularyzatorskiej.
Znajduj¹ one wielkie uznanie zarówno
w œrodowisku studenckim, naukowym,
jak i pozanaukowym. Dobitnym tego
wyrazem s¹ przyznawane mu wyró¿-
nienia i odznaczenia: Nauczyciel Roku
w Department of Chemical Enginee-
ring University of Cincinatti, Jan Rud-
nik in Memoriam - medal za wybitne
zas³ugi w rozwoju pulmonologii dzie-
ciêcej przyznany przez Instytut Matki
i Dziecka w Rabce, Cummins Professor
of Filtaration - tytu³ nadawany przez
œwiatowego producenta silników diesla
osobom, które znacz¹co przyczyni³y
siê do rozwoju nowych technologii,
Pro Labore Securo - statuetka Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie RP wyró¿-
niaj¹ca prace z zakresu ochrony zdro-
wia.

Osobista refleksja, jaka nasuwa mi
siê przy tej okazji, wi¹¿e siê z charakte-
rem prof. Gradonia. Osobowoœæ, obok
wrêcz niezwyk³ych - z dzisiejszej per-

spektywy - dokonañ naukowych, jest
elementem równie mocno wp³ywaj¹-
cym na sposób postrzegania kogoœ jako
naukowca i nauczyciela w œrodowisku
pracy. Pamiêtam Profesora z wczes-
nych lat jego kariery naukowej - z semi-
nariów, które odbywa³y siê w ów-
czesnym Instytucie, a obecnym Wy-
dziale In¿ynierii Chemicznej Politech-
niki Warszawskiej pod dyskretnym
przewodnictwem prof. Ciborowskiego,
jednego z twórców in¿ynierii chemicz-
nej w Polsce. Jako uczestnik studiów
doktoranckich z uwag¹ przys³uchi-
wa³em siê opiniom i o¿ywionej z regu³y
dyskusji po wyg³oszonym referacie.
Ju¿ wtedy nie sposób by³o nie zauwa-
¿yæ aktywnoœci naukowej prof. L. Gra-
donia. By³o w jego wypowiedziach coœ
wiêcej ni¿ tylko rzeczowoœæ i wnikli-
woœæ oceny: pewien dyskretny umiar
i niezwyk³y takt. Te same cechy mo¿na
by³o dostrzec u Profesora, gdy do nie-
dawna jako dziekan kierowa³ dyskusj¹
nad rozpraw¹ doktorsk¹ czy habilita-
cyjn¹. Dzisiaj tak¿e jako nauczyciel
akademicki potrafi rozbudziæ wyobraŸ-
niê i zainteresowania studentów,
o czym œwiadcz¹ entuzjastyczne opinie
o Profesorze zamieszczane w interne-
cie.

Ireneusz Opaliñski

Profesor Leon Gradoñ.
Fot. w³asna
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X Podkarpackie Forum InnowacyjnoœciX Podkarpackie Forum Innowacyjnoœci

G³ówne tematy konferencji:

�podsumowanie VII edycji kon-
kursu Innowator Podkarpacia,

�mo¿liwoœci finansowania inno-
wacji w latach 2007-2013,

�za³o¿enia Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-
-2013.

Forum zainaugurowa³a uroczysta
gala VII edycji konkursu Innowator
Podkarpacia, zorganizowanego przez
Politechnikê Rzeszowsk¹, RARR oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyj-
noœci i Transferu Technologii “Hory-
zonty”. Konkurs mia³ na celu wy-
³onienie i promocjê najbardziej inno-
wacyjnych przedsiêbiorstw dzia-
³aj¹cych w naszym regionie. Firmy,
które otrzyma³y nagrody i wyró¿nienia,
zaprezentowa³y wysoki stopieñ rozwo-
ju, a ich nowatorskie technologie oraz
produkty wykazuj¹ równie¿ bardzo wy-
soki poziom technologiczny i zaliczaj¹

siê do czo³ówki w swoich specjalno-
œciach.

Do tegorocznej edycji konkursu
zg³osi³o siê 26 przedsiêbiorstw, z któ-
rych 19 zakwalifikowano do drugiego
etapu. Komisja konkursowa wy³oni³a
trzech laureatów w kategoriach:

�mikro przedsiêbiorstwo (zatrud-
niaj¹ce od 1 do 9 pracowników),

�ma³e przedsiêbiorstwo (zatrud-
niaj¹ce od 10 do 49 pracowni-
ków),

�œrednie przedsiêbiorstwo (zatrud-
niaj¹ce od 50 do 249 pracowni-
ków).

Tytu³ INNOWATOR PODKAR-
PACIA 2006 roku otrzyma³y firmy:
� W kategorii mikro przedsiêbiorstwo:

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdro-
wotnej “LUDMEX” z Rzeszowa za
us³ugi elektroterapii chorób serca,

� W kategorii ma³e przedsiêbiorstwo:
“ELMAK” Sp. z o. o. z Rzeszowa
za zestaw radiowy RF MAK,

� W kategorii œrednie przedsiêbior-
stwo: “SPLAST” Sp. z o. o. z Jedli-
cza za technologiê produkcji “Sub-
frame plastik Front Cash Plug”.
Komisja zdecydowa³a o przyznaniu

wyró¿nieñ firmom:
� OwocOintment s.c. z Brzozowa za

lek Scaldex, maœæ przeciwko opa-
rzeniom,

� Enterio s.c. z Rzeszowa za wdro¿e-
nie i rozwój portalu www.tworzy-
wa.pl,

� Melex A&D Tyszkiewicz Sp. j.
z Mielca za rozwój modu³owej kon-
cepcji pojazdów elektrycznych.
Nagrody zosta³y wrêczone przez

marsza³ka województwa podkarpac-
kiego Zygmunta Cholewiñskiego, wo-
jewodê podkarpackiego Ewê Draus
oraz rektora Politechniki Rzeszowskiej
prof. Andrzeja Sobkowiaka. W przer-
wie Forum odby³a siê konferencja pra-
sowa z ww. osobami, prezesem RARR
pani¹ Barbar¹ KuŸniar-Jab³czyñsk¹
oraz wszystkimi nagrodzonymi.

Dorota Jakie³a

18 grudnia 2006 r. w Politechnice Rzeszowskiej odby³o siê
jubileuszowe X Podkarpackie Forum Innowacyjnoœci zorganizowane przez

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego, Politechnikê Rzeszowsk¹
oraz Rzeszowsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego.

NAGRODY REKTORANAGRODY REKTORA

Nagrody indywidualne
I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

�prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak, prof.
nadzw. PRz - kierownik Katedry In-
frastruktury i Ekorozwoju, za uzyska-
nie tytu³u naukowego profesora

z WYDZIA£U BUDOWY
MASZYN I LOTNICTWA

�dr hab. Anna Kucaba-Pietal, prof.
nadzw. PRz w Zak³adzie Mechaniki
P³ynów i Aerodynamiki, za uzyska-
nie stopnia naukowego doktora habi-
litowanego i monografiê habilita-
cyjn¹

�dr hab. in¿. Janusz Porzycki, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Technik Wy-
twarzania i Automatyzacji, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego i monografiê habili-
tacyjn¹

W dniu 21 grudnia 2006 r. podczas uroczystego nadzwyczajnego posiedzenia Senatu
JM Rektor wrêczy³ nauczycielom akademickim Politechniki Rzeszowskiej

nagrody przyznane za osi¹gniêcia naukowe lub dydaktyczne w 2005 r.
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8-10 wrzeœnia 2006 r.

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
�prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski,

prof. nadzw. PRz w Katedrze In¿y-
nierii Chemicznej i Procesowej,
za uzyskanie tytu³u naukowego pro-
fesora

�prof. dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmar-
ski, prof. nadzw. PRz w Katedrze In-
¿ynierii Chemicznej i Procesowej, za
uzyskanie tytu³u naukowego profeso-
ra

z WYDZIA£U
ELEKTROTECHNIKI

I INFORMATYKI
�dr in¿. Bogdan Kwolek, adiunkt

w Katedrze Informatyki i Automaty-
ki, za cykl publikacji z zakresu prze-
twarzania i analizy obrazów cyfro-
wych

z WYDZIA£U MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ

�prof. dr hab. Józef Banaœ, prof. zw.
PRz - kierownik Katedry Matematy-
ki, za autorstwo podrêcznika akade-
mickiego pt. “Podstawy matematyki
dla ekonomistów”, Wydawnictwo
Naukowo-Techniczne

Nagrodê zespo³ow¹
I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
�dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof.

nadzw. PRz - kierownik Zak³adu

Chemii Organicznej i adiunkci w tym
Zak³adzie: dr in¿. Dorota G³owacz-
-Czerwonka, dr in¿. Dorota Kijow-
ska, dr in¿. Renata Lubczak, dr in¿.
Iwona Zarzyka-Niemiec, za cykl pu-
blikacji dotycz¹cych badañ nad re-
akcjami hydroksyalkilowania nie-
których zwi¹zków azacyklicznych
i kwasów organicznych oraz nad za-
stosowaniem otrzymanych zwi¹zków
jako nowych monomerów

Nagrody indywidualne
II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

�dr in¿. Zbigniew Bieniek, adiunkt
w Zak³adzie Geometrii i Grafiki In¿y-
nierskiej, za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora z wyró¿nieniem

�dr in¿. Izabela Skrzypczak, adiunkt
w Katedrze Geodezji, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora z wyró¿-
nieniem

z WYDZIA£U BUDOWY
MASZYN I LOTNICTWA

�prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz,
prof. zw. PRz - kierownik Katedry
Przeróbki Plastycznej, za cykl publi-
kacji z zakresu badañ eksperymental-
nych i symulacji numerycznej proce-
sów plastycznego kszta³towania me-
tali

�prof. dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz,
prof. nadzw. PRz - kierownik Katedry
Termodynamiki, za autorstwo mono-
grafii naukowej pt. “Konwekcyjna
wymiana masy/ciep³a w p³ytkowych
wirnikach regeneratora obrotowego”,
Oficyna Wydawnicza PRz

�dr hab. in¿. Krzysztof Kubiak, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Materia³o-
znawstwa, za uzyskanie stopnia nau-
kowego doktora habilitowanego

�dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji, za
autorstwo monografii pt. “Topografia
powierzchni. Pomiar, analiza od-
dzia³ywania”, Oficyna Wydawnicza
PRz, oraz cyklu publikacji z zakresu
pomiarów i analizy struktury geome-
trycznej powierzchni

�dr hab. in¿. Galina Setlak, prof.
nadzw. PRz - kierownik Zak³adu In-
formatyki, za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego

�dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Awioniki
i Sterowania, za cykl publikacji nt.
syntezy, budowy i badañ uk³adów au-
tomatycznego sterowania samolota-
mi

�dr hab. in¿. Jerzy Wiktor, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Technik Wy-
twarzania i Automatyzacji, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego

�dr in¿. Andrzej Kawalec, adiunkt
w Katedrze Technik Wytwarzania
i Automatyzacji, za monografiê habi-
litacyjn¹

�dr in¿. Zenon Opiekun, adiunkt w Ka-
tedrze Odlewnictwa i Spawalnictwa,
za monografiê habilitacyjn¹ i cykl pu-
blikacji

z WYDZIA£U
CHEMICZNEGO

�dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Technologii
i Materia³oznawstwa Chemicznego,
za uzyskanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego

�dr hab. in¿. Ireneusz Opaliñski, prof.
nadzw. PRz w Katedrze In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej, za cykl pu-
blikacji poœwiêcony badaniom i mo-
delowaniu zjawisk adhezyjnych wy-
stêpuj¹cych w materia³ach rozdrob-
nionych

WBiIŒ - nagrodê odbieraj¹: prof. PRz A. Koz³owski, prof. PRz Sz. Woliñski, dr in¿.
Z. Plewako, dr in¿. L. Œlêczka i dr in¿. K. Wróbel z Katedry Konstrukcji Budowla-
nych.

Fot. M. Misiakiewicz
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z WYDZIA£U
ELEKTROTECHNIKI

I INFORMATYKI
�dr in¿. Marcin Bednarek, adiunkt

w Katedrze Informatyki i Automaty-
ki, za uzyskanie stopnia naukowego
doktora i za cykl publikacji

�dr in¿. Tadeusz Bewszko, adiunkt
w Zak³adzie Energoelektroniki
i Elektroenergetyki, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora z wyró¿-
nieniem

z WYDZIA£U MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ

�dr hab. Henryka Czy¿, prof. nadzw.
PRz w Katedrze Fizyki, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora habilito-
wanego

�dr Adam Lecko, adiunkt w Katedrze
Matematyki, za monografiê habilita-
cyjn¹ i cykl publikacji

Nagrody zespo³owe II stopnia
otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

�prof. nadzw. PRz: dr hab. in¿. Alek-
sander Koz³owski, dr hab. in¿. Szcze-
pan Woliñski, adiunkci: dr in¿. Zbig-
niew Plewako, dr in¿. Lucjan Œlêczka
i dr in¿. Krystyna Wróbel, wszyscy
z Katedry Konstrukcji Budowlanych,
oraz dr hab. in¿. arch. Adam Rybka,
prof. nadzw. PRz - kierownik Za-
k³adu Urbanistyki i Architektury, za
cykl publikacji i uczestnictwo w unij-
nych programach COST dotycz¹cych
wspó³pracy oraz realizacji badañ nau-
kowo-technicznych z zakresu bu-
downictwa

z WYDZIA£U BUDOWY
MASZYN I LOTNICTWA

�prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, prof.
zw. PRz - kierownik Katedry Mate-
ria³oznawstwa, adiunkci: dr in¿. Ry-
szard Filip i dr in¿. Andrzej Nowot-
nik, za cykl publikacji dotycz¹cych
kinetyki przemian fazowych, od-
kszta³cania i kszta³towania w³aœciwo-
œci mechanicznych objêtoœciowych
oraz warstwy wierzchniej tworzyw
konstrukcyjnych

�prof. dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz,
prof. nadzw. PRz - kierownik Ka-
tedry Odlewnictwa i Spawalnictwa,
adiunci: dr in¿. Marek Mróz i dr in¿.
Andrzej Trytek oraz asystent mgr

in¿. Miros³aw Tupaj, za cykl publi-
kacji nt. kszta³towania w³aœciwoœci
u¿ytkowych stopów

�dr in¿. Bogus³aw Do³êga, dr in¿. To-
masz Rogalski i dr in¿. Pawe³ Rzu-
cid³o - adiunkci, oraz asystent mgr
in¿. Grzegorz Kopecki, wszyscy
z Katedry Awioniki i Sterowania, za
cykl publikacji z zakresu badania al-
gorytmów sterowania i diagnostyki
elementów uk³adów sterowania sa-
molotem

�dr in¿. Wies³aw Fr¹cz i dr in¿. Bruno
Krywult - adiunkci z Katedry Prze-
róbki Plastycznej, za wspó³autorstwo
podrêcznika akademickiego pt. “Pro-
jektowanie i wytwarzanie elementów
z tworzyw sztucznych”, Oficyna Wy-
dawnicza PRz

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
�dr hab. in¿. Dorota Antos, prof.

nadzw. PRz i dr in¿. Wojciech Pi¹t-
kowski - adiunkt, oboje z Katedry In-
¿ynierii Chemicznej i Procesowej, za
cykl publikacji dotycz¹cych proce-
sów wymiany masy

�dr hab. in¿. Piotr Król, prof. nadzw.
PRz - kierownik Zak³adu Technologii
Tworzyw Sztucznych oraz dr Bo¿ena
Król - adiunkt w tym Zak³adzie, za
istotny wk³ad w rozwój technologii
wytwarzania tworzyw poliuretano-
wych udokumentowany publikacja-
mi naukowymi

z WYDZIA£U
ELEKTROTECHNIKI

I INFORMATYKI
�dr in¿. Kazimierz Lal - starszy

wyk³adowca i mgr in¿. Tomasz Rak -
asystent, obaj z Katedry Informatyki
i Automatyki, za cykl artyku³ów do-
tycz¹cych klastrowych systemów
operacyjnych, protoko³ów sieci tele-
komunikacyjnych i modelowania sy-
stemów internetowych oraz za wspó³-
autorstwo ksi¹¿ek pt. “Linux a tech-
nologie klastrowe”, wydawnictwo
Mikom, i “Linux. Komendy i polece-
nia. Praktyczne przyk³ady”, wydaw-
nictwo Helion

�dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof.
nadzw. PRz - kierownik Zak³adu
Podstaw Elektrotechniki i Informaty-
ki, dr hab. in¿. dr h. c. W³odzimierz
Kalita, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych oraz pracow-
nicy tego Zak³adu: dr hab. in¿. Marek
Gotfryd, prof. nadzw. PRz, mgr in¿.
Piotr Jankowski-Mihu³owicz - asy-
stent, a tak¿e dr in¿. Jadwiga P³oszyñ-
ska, adiunkt w Katedrze Elektrodyna-
miki i Uk³adów Elektromaszyno-
wych, za organizacjê laboratorium
urz¹dzeñ zewnêtrznych komputerów,
przygotowanie nowego programu
studiów dla kierunku elektronika i te-
lekomunikacja oraz stworzenie pod-

WBMiL - nagrodê odbieraj¹: prof. J. Sieniawski, dr in¿. A. Nowotnik i dr in¿. R. Fi-
lip z Katedry Materia³oznawstwa.

Fot. M. Misiakiewicz
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staw do jego uruchomienia, a tak¿e za
indywidualne autorstwo skryptu pt.
“Podstawy telekomunikacji”, Oficy-
na Wydawnicza PRz (prof. PRz M.
Gotfryd)

Nagrody indywidualne
III stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

�dr hab. in¿. Jan Jaremski, prof.
nadzw. PRz - kierownik Zak³adu
Geotechniki i Hydrotechniki, za au-
torstwo monografii pt. “The influence
of physical and chemical processes
occurring in the weathered Opole
marls on the geotechnical parame-
ters”, Oficyna Wydawnicza PRz

�dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof.
nadzw. PRz - kierownik Zak³adu In-
¿ynierii i Chemii Œrodowiska, za cykl
publikacji dotycz¹cych powstawania
zwi¹zków biogennych w zbiornikach
wodnych

�dr in¿. Les³aw Bichaj³o, adiunkt
w Katedrze Mostów, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora

�dr in¿. Jolanta DŸwierzyñska, adiunkt
w Zak³adzie Geometrii i Grafiki In¿y-
nierskiej, za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora

�dr in¿. Renata Gruca-Rokosz, adiunkt
w Zak³adzie In¿ynierii i Chemii Œro-

dowiska, za uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora

z WYDZIA£U BUDOWY
MASZYN I LOTNICTWA

�dr hab. in¿. Zbigniew Oniszczuk,
prof. nadzw. PRz w Katedrze Mecha-
niki Stosowanej i Robotyki, za cykl
publikacji nt. teoretycznej analizy
drgañ poprzecznych z³o¿onych
uk³adów ci¹g³ych

�dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Przeróbki
Plastycznej, za cykl publikacji nt. teo-
retycznych i eksperymentalnych ba-
dañ z zakresu materia³ów kompozy-
towych oraz biomechaniki

�dr in¿. Andrzej Burghardt, adiunkt
w Katedrze Mechaniki Stosowanej
i Robotyki, za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora

�dr in¿. Piotr Cieciñski, adiunkt w Ka-
tedrze Awioniki i Sterowania, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora

�dr in¿. Barbara Dul-Korzyñska, star-
szy wyk³adowca w Katedrze Technik
Wytwarzania i Automatyzacji, za au-
torstwo skryptu pt. “Obróbka skrawa-
niem i narzêdzia”, Oficyna Wydaw-
nicza PRz

�dr in¿. Artur Jaworski, adiunkt
w Zak³adzie Pojazdów Samochodo-
wych i Silników Spalinowych, za

uzyskanie stopnia naukowego dok-
tora

�dr in¿. Tomasz Kudasik, adiunkt
w Katedrze Konstrukcji Maszyn, za
uzyskanie stopnia naukowego dok-
tora

�dr in¿. Gra¿yna Mrówka-Nowotnik,
adiunkt w Katedrze Materia³oznaw-
stwa, za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora

�dr in¿. Arkadiusz Rzucid³o, adiunkt
w Zak³adzie Informatyki za uzyska-
nie stopnia naukowego doktora

�dr in¿. Pawe³ Rzucid³o, adiunkt w Ka-
tedrze Awioniki i Sterowania, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora

�dr in¿. Joanna Wilk, adiunkt w Kate-
drze Termodynamiki, za cykl publi-
kacji z zakresu wymiany ciep³a oraz
uk³adów produkcji ciep³a i energii
elektrycznej

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
�dr in¿. Marcin Chutkowski, adiunkt

w Katedrze In¿ynierii Chemicznej
i Procesowej, za uzyskanie stopnia
naukowego doktora

�dr in¿. Tomasz Paczeœniak, adiunkt
w Katedrze Chemii Fizycznej, za
uzyskanie stopnia naukowego dok-
tora

�dr in¿. El¿bieta Sitarz-Palczak,
adiunkt w Katedrze Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej, za uzyskanie
stopnia naukowego doktora

�dr El¿bieta WoŸnicka, adiunkt w Ka-
tedrze Chemii Nieorganicznej i Ana-
litycznej, za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora

z WYDZIA£U
ELEKTROTECHNIKI

I INFORMATYKI
�dr in¿. Zbigniew Hajduk, adiunkt

w Katedrze Informatyki i Automaty-
ki, za cykl publikacji dotycz¹cy
wspó³czesnych systemów zdalnego
sterowania oraz praktycznych aplika-
cji uk³adów programowalnych

�dr in¿. Kazimierz Kury³o, adiunkt
w Zak³adzie Energoelektroniki i E-
lektroenergetyki, za uzyskanie stop-
nia naukowego doktora

�dr in¿. Jan Mróz, adiunkt w Katedrze
Elektrodynamiki i Uk³adów Elektro-
maszynowych, za cykl publikacji do-
tycz¹cych trwa³oœci silników induk-
cyjnych klatkowych wysokiego na-
piêcia, œredniej i du¿ej mocy

WEiI - nagrodê odbieraj¹ profesorowie PRz: W. Kalita, J. Bajorek i M. Gotfryd.
Fot. M. Misiakiewicz
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�dr in¿. Antoni Szczepañski, adiunkt
w Zak³adzie Podstaw Elektrotechniki
i Informatyki, za uzyskanie stopnia
naukowego doktora

�dr in¿. Mariusz Wêglarski, adiunkt
w Zak³adzie Systemów Elektronicz-
nych i Telekomunikacyjnych, za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora

�dr in¿. Dariusz ¯ak, adiunkt w Kate-
drze Podstaw Elektroniki, za uzyska-
nie stopnia naukowego doktora

z WYDZIA£U MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ

�dr Urszula Bednarz, adiunkt w Kate-
drze Matematyki, za uzyskanie stop-
nia naukowego doktora

�dr Krzysztof Smela, adiunkt w Kate-
drze Matematyki, za uzyskanie stop-
nia naukowego doktora

�dr Mariusz Startek, adiunkt w Kate-
drze Matematyki, za autorstwo skryp-
tu pt. “Podstawy rachunku prawdopo-
dobieñstwa z elementami statystyki
matematycznej”, Oficyna Wydawni-
cza PRz

�dr Ma³gorzata Wo³owiec-Musia³,
adiunkt w Katedrze Matematyki za
uzyskanie stopnia naukowego dok-
tora

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA
I MARKETINGU

�prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak,
prof. nadzw. PRz - kierownik Kate-

dry Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci, za cykl publi-
kacji poœwiêconych zagadnieniom
zarz¹dzania, ochrony œrodowiska
i ekonomii

�dr hab. in¿. Ludomir Laudañski, prof.
nadzw. PRz - kierownik Zak³adu Me-
tod Iloœciowych w Ekonomii, za au-
torstwo podrêcznika akademickiego
pt. “Statystyka nie tylko dla licencja-
tów” cz. 2, Oficyna Wydawnicza PRz

�dr Marcin Gêbarowski, adiunkt w Ka-
tedrze Marketingu, za uzyskanie sto-
pnia naukowego doktora

�dr Grzegorz Lew, adiunkt w Zak³a-
dzie Finansów i Bankowoœci, za cykl
publikacji poœwiêconych tematyce
zastosowania rachunku odpowie-
dzialnoœci w zarz¹dzaniu

�dr Grzegorz Ostasz, adiunkt - kierow-
nik Zak³adu Nauk Humanistycznych,
za cykl publikacji dotycz¹cych naj-
nowszej historii politycznej Polski
i Europy

�dr in¿. Renata Piêtowska-Laska, a-
diunkt w Zak³adzie Edukacji Ustawi-
cznej, za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora

�dr in¿. Artur Stec, adiunkt w Katedrze
Zarz¹dzania Rozwojem Regional-
nym, za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora

�dr Alfred Szyde³ko, adiunkt w Za-
k³adzie Finansów i Bankowoœci, za
cykl publikacji poœwiêconych proble-
matyce wykorzystania systemu ra-
chunkowoœci w zarz¹dzaniu wspó³-
czesnym przedsiêbiorstwem

�dr in¿. Janusz Œwierzowicz, adiunkt
w Zak³adzie Informatyki w Zarz¹dza-
niu, za cykl publikacji nt. systemów
bazodanowych

�dr Stanis³aw Wieczorek, adiunkt -
kierownik Zak³adu Edukacji Ustawi-
cznej, za cykl publikacji nt. zarz¹dza-
nia jakoœci¹ procesu dydaktycznego

WCh - nagrodê zespo³ow¹ otrzymuj¹ prof. PRz P. Król i dr B. Król z Zak³adu
Technologii Tworzyw Sztucznych.

Fot. M. Misiakiewicz

WMiFS - nagrodê odbiera dr K. Wilczek z Katedry Matematyki.
Fot. M. Misiakiewicz
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i zarz¹dzania bezpieczeñstwem dro-
gowym oraz za autorstwo ksi¹¿ki pt.
“Podstawy psychologii pracy i ergo-
nomii”, wydawnictwo Tarbonus

�dr Lucyna Witek, adiunkt w Katedrze
Marketingu, za cykl publikacji z za-
kresu marketingu i ekologii

�dr in¿. Dariusz Wyrwa, adiunkt w Ka-
tedrze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dza-
nia i Ekoinnowacyjnoœci, za uzyska-
nie stopnia naukowego doktora

�mgr in¿. Sylwia Dziedzic, asystentka
w Katedrze Przedsiêbiorczoœci, Za-
rz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci, za
cykl publikacji poœwiêconych organi-
zacji i zarz¹dzaniu przedsiêbior-
stwem sektora rolno-spo¿ywczego

ze STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I SPORTU

�mgr Jacek Lutak, starszy wyk³adow-
ca - kierownik Studium, za wk³ad
w rozwój bazy sportowej Politechniki
Rzeszowskiej

Nagrody zespo³owe
III stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

�dr in¿. Jadwiga Kaleta i dr in¿. Alicja
Puszkarewicz, obie adiunkt w Zak³a-
dzie Oczyszczania i Ochrony Wód, za
cykl publikacji dotycz¹cych wysoko-

efektywnych procesów uzdatniania
wody i usuwania z niej niebezpiecz-
nych zanieczyszczeñ

�dr in¿. Dorota Papciak i dr Justyna Za-
morska, obie adiunkt w Zak³adzie
Oczyszczania i Ochrony Wód, za
wspó³autorstwo skryptu pt. “Podsta-
wy biologii i biotechnologii œrodo-

wiskowej”, Oficyna Wydawnicza
PRz

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
�prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski,

prof. nadzw. PRz, dr in¿. Roman Bo-
chenek i dr in¿. Alina Je¿owska -
adiunkci, wszyscy z Katedry In¿y-
nierii Chemicznej i Procesowej, za
cykl publikacji dotycz¹cych optyma-
lizacji procesów i systemów techno-
logii chemicznej

�dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof.
nadzw. PRz i dr in¿. Eleonora Soèo -
adiunkt, oboje z Katedry Chemii Nie-
organicznej i Analitycznej, za cykl
publikacji z zakresu badañ w³aœciwo-
œci fizykochemicznych reagentów
i jonów metali w uk³adach homo-
i heterogennych

z WYDZIA£U
ELEKTROTECHNIKI

I INFORMATYKI
�dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof.

nadzw. PRz - kierownik Katedry Pod-
staw Elektroniki i dr in¿. Adam Stad-
ler - adiunkt w tej Katedrze, za cykl
publikacji dotycz¹cych badania szu-
mów niskoczêstotliwoœciowych re-
zystorów i termometrów typu RuO2

+ szk³o

WZiM - nagrodê obieraj¹ dr A. Szyde³ko i dr G. Lew.
Fot. M. Misiakiewicz

SWFiS - nagroda dla mgr. J. Lutaka - kierownika Studium.
Fot. M. Misiakiewicz
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�dr in¿. Ewa Dziuban, dr in¿. Barbara
Wilk i dr in¿. Pawe³ Potyrañski -
adiunkci w Zak³adzie Metrologii
i Systemów Pomiarowych, za
wspó³autorstwo skryptu pt. “Techni-
ka pomiarowa w medycynie. Labora-
torium”, Oficyna Wydawnicza PRz,
oraz za zorganizowanie i rozwój no-
wej specjalnoœci dydaktycznej
w Zak³adzie z zakresu techniki po-
miarowej w medycynie

z WYDZIA£U MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ

�prof. dr hab. Jan Stankiewicz, prof.
zw. PRz i dr Katarzyna Wilczek -
adiunkt, oboje z Katedry Matematy-
ki, za wspó³autorstwo skryptu pt.
“Rachunek ró¿niczkowy i ca³kowy
funkcji wielu zmiennych”, Oficyna
Wydawnicza PRz

�prof. dr hab. Tadeusz Lulek, prof. zw.
PRz, dr hab. Barbara Lulek, prof.

nadzw. PRz, dr Dorota Jakubczyk -
adiunkt i mgr S³awomir Wolski - asy-
stent, wszyscy z Katedry Fizyki, za
organizacjê i wydanie materia³ów
VIII Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej nt. “Symmetry and Struc-
tural Properties of Condensed Mat-
ter”

Bronis³aw Œwider

W dniu 20 grudnia 2006 r. odby³o
siê zebranie wyborcze, podczas którego
wybrano nowe w³adze Samorz¹du
Doktorantów na rok akademicki
2006/2007. W sk³ad Zarz¹du weszli:
Jacek Tutak - przewodnicz¹cy, Ma³go-
rzata Skibicka - wiceprzewodnicz¹ca,
Pawe³ Wojewoda - sekretarz, Micha³
Jurek i Wojciech Boryczko - cz³onko-
wie. Komisja Rewizyjna pracuje
w sk³adzie: Marcin Kêdzior - przewod-
nicz¹cy, £ukasz Rzepka - wiceprze-
wodnicz¹cy, Bogus³aw Konefa³ -
sekretarz.

Prowadzona przez doktorantów
dzia³alnoœæ wi¹¿e siê z ustaleniami
V Krajowego Zjazdu Doktorantów zor-
ganizowanego w paŸdzierniku 2005 r.,
którego gospodarzem by³a Politechnika
Warszawska. G³ównym za³o¿eniem
Zjazdu by³o wówczas omówienie statu-
su doktorantów i ich samorz¹dnoœæ
oraz przyjêcie okreœlonych rozwi¹zañ.
Delegatem na ten Zjazd z Politechniki
Rzeszowskiej wybrany zosta³ autor ni-
niejszego tekstu.

W wyniku ustaleñ ww. Zjazdu dok-
toranci podjêli decyzjê o powo³aniu Sa-
morz¹du Doktorantów Politechniki
Rzeszowskiej. W dniu 8 listopada
2005 r. odby³y siê pierwsze wybory
wœród œrodowiska doktoranckiego
w Politechnice Rzeszowskiej, podczas
których wy³onione zosta³y w³adze Sa-
morz¹du Doktorantów. W sk³ad Sa-
morz¹du weszli wówczas:
� mgr in¿. Ma³gorzata Skibicka -

przewodnicz¹ca,

� mgr in¿. Marcin Kêdzior - wiceprze-
wodnicz¹cy,

� mgr in¿. Pawe³ Wojewoda - cz³o-
nek.
Pierwszym zagadnieniem, którym

zajê³y siê w³adze Samorz¹du, by³o
opracowanie projektu Regulaminu Sa-
morz¹du Doktorantów. W porozumie-
niu z Samorz¹dem Doktorantów Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, z pocz¹t-
kiem 2006 r. podjêto równie¿ starania
o uzyskanie zni¿ek dla doktorantów
przy przejazdach MPK. Starania te zo-
sta³y uwieñczone sukcesem - od maja
2006 r. doktoranci rzeszowskich uczel-
ni posiadaj¹ zni¿ki na przejazdy MPK.

Przewodnicz¹ca Samorz¹du w tam-
tym okresie, mgr in¿. Ma³gorzata Skibi-
cka, bra³a udzia³ w spotkaniach orga-
nizowanych przez ówczesne Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji z przedsta-
wicielami Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego, Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich oraz
spotkaniu z przewodnicz¹cymi Sa-
morz¹dów Doktoranckich, w czasie
których poruszano ¿ywotne sprawy
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Samorz¹dów
Doktoranckich.

Ni¿ej podpisany - jako przedstawi-
ciel œrodowiska doktorantów - bra³
czynny udzia³ w opracowaniu Regula-
minu Studiów Doktoranckich, by³ rów-
nie¿ delegatem na VI Krajowy Zjazd
Doktorantów, który odby³ siê we
Wroc³awiu w dniach 4-6 maja 2006 r.
Podczas tego Zjazdu ukonstytuowa³a
siê Krajowa Rada Doktorantów. W li-

stopadzie 2006 r. w Krakowie odby³ siê
VII Krajowy Zjazd Doktorantów, na
którym po raz kolejny mia³ zaszczyt re-
prezentowaæ Politechnikê Rzeszowsk¹.
Na tym ZjeŸdzie, oprócz wyboru no-
wych w³adz, zastanawiano siê, w jaki
sposób poprawiæ nienajlepsz¹ sytuacjê
materialn¹ doktorantów. Poruszono
równie¿ problematykê grantów promo-
torskich, które Ministerstwo najpraw-
dopodobniej zniesie. Œrodowisko dok-
torantów wyrazi³o z tego powodu swój
g³êboki niepokój i zaapelowa³o do
przedstawiciela MNiSzW o uchylenie
tej maj¹cej zapaœæ decyzji.

Od roku akademickiego 2005/2006
przedstawiciele doktorantów mog¹ za-
siadaæ w Radach Wydzia³u, a od roku
akademickiego 2006/2007 równie¿
w Senacie Politechniki Rzeszowskiej.

Marcin Kêdzior

Samorz¹d Doktorantów dzia³a
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Fot. M. Misiakiewicz

Fot. Archiwum

Akademicki Oœrodek Szybowcowy PRz w Bezmiechowej.

DS "Ikar", z prawej sto³ówka studencka.

Niniejszy dodatek do nr 3/2007 (159) "Gazety uczelni¹ kszta³c¹c¹ pilotów lotnictwa cywilnego. 
Politechniki" ma specjalny charakter, gdy¿ w ca³oœci Obecnie na szeœciu wydzia³ach, w ramach 17 kie-
poœwiêcony jest  prezentacji oferty edukacyjnej runków studiów i ponad 50 specjalnoœci, studiuje oko³o 
Politechniki Rzeszowskiej. Kierowany jest do osób, 13.000 studentów. Profil kszta³cenia jest syste-
które w paŸdzierniku 2007 r. zamierzaj¹ podj¹æ studia matycznie dostosowywany do potrzeb gospodarki 
na jednym z wydzia³ów naszej uczelni. Z tego w³aœnie i zmieniaj¹cego siê rynku pracy. Uczelnia posiada 
powodu kolejno zaprezentowano poszczególne  bogat¹ bazê przeznaczon¹ na potrzeby studentów, 
wydzia³y, a dalej jednostki miêdzywydzia³owe s³u¿¹ce w tym oko³o  2400 miejsc w bardzo dobrze 
wszystkim studentom, tj. Bibliotekê G³ówn¹, Studium wyposa¿onych domach studenckich. Na terenie osiedla 
Jêzyków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego studenckiego znajduj¹ siê sto³ówka i przychodnia 
i Sportu. Uzupe³nieniem podstawowych informacji s¹ ak ad em ic ka  or az  ap te ka , ak ty wn ie  dz ia ³a j¹  
wiadomoœci nt. wspó³pracy miêdzynarodowej w zakre- Akademicki Zwi¹zek Sportowy, Klub Studencki 
sie edukacji, mo¿liwoœci odbycia s³u¿by wojskowej PLUS, Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca PO£ONINY, 
w trakcie studiów, warunków socjalnych i domów a tak¿e inne organizacje studenckie. Mam nadziejê, ¿e 
studenckich, sto³ówki akademickiej, kultury informacje zawarte w dodatku specjalnym GP 
studenckiej itp. przybli¿¹ zainteresowanym tê uznan¹ wœród wy¿szych 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego £uka- szkó³ technicznych uczelniê, zachêc¹ do podjêcia 
siewicza jest najstarsz¹ i najwiêksz¹ uczelni¹ studiów w Politechnice Rzeszowskiej i stan¹ siê 
techniczn¹ w Polsce po³udniowo-wschodniej, pocz¹tki pomocne w wyborze kierunku studiów.
jej dzia³alnoœci siêgaj¹ 1951 r. Jest te¿ jedyn¹ polsk¹ Marta Olejnik

Redaktor Naczelny GP

Nowoczesny Zespó³ Sal Wyk³adowych (bud. S).

Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasionce.
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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:

Wydzia³owe Laboratorium Badañ Konstrukcji.
Fot. M. Misiakiewicz

OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz

Budynek WBiIŒ.
Fot. M. Misiakiewicz
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� 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,

� 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

OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz
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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 spe-
cjalnoœæ 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,
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

Nasze samoloty. Mewa M-20 w powietrzu.
Fot. P. Czajka

OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz
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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-
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-

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

OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz
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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
nadawania stopnia naukowego doktora
nauk chemicznych w dyscyplinie tech-
nologia chemiczna.

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

Wydzia³ Chemiczny poœrodku.
Fot. M. Misiakiewicz
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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
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-

ria³owa. 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-
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Laboratorium chemiczne.
Fot. M. Misiakiewicz
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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
nadawania stopnia doktora nauk techni-

OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz

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

Pracownia komputerowa - Katedra Informatyki i Automatyki.
Fot. M. Misiakiewicz
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cznych 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.

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

Fot. M. Misiakiewicz
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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-
stosowania matematyki w ekonomii
zdobyta wiedza matematyczna pozwoli
zrozumieæ i opisaæ wiele zjawisk eko-
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Pokazy z fizyki - dr T. Jasiñski i dr in¿. T. Wiêcek demonstruj¹ zjawisko Bernoullie-
go.

Fot. w³asna

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
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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-

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

Fot. M. Misiakiewicz
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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
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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
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

Pracownia komputerowa na WZiM.
Fot. M. Misiakiewicz
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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-
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
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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

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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10 tys. osób. W ubieg³ym roku wypo¿y-
czono na zewn¹trz oko³o 55 tys.
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-

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

Schemat 2.
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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,

�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 spe-
cjalistycznych i przygotowuj¹cych do
egzaminów miêdzynarodowych (sche-
mat 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 PRz
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.

Nowa hala sportowa.
Fot. M. Misiakiewicz

OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz



XVIII GAZETA POLITECHNIKI

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,

� 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

OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz
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przyjazdy studentów z uczelni partne-
rskich, trwaj¹ce powy¿ej 3 miesiêcy.
Studenci realizuj¹ uzgodniony wczeœ-
niej z w³adzami danego wydzia³u pro-
gram zajêæ. W jego sk³ad wchodz¹
przedmioty posiadaj¹ce okreœlon¹ war-
toœæ punktów ECTS, których suma po-
winna wynosiæ nie mniej ni¿ 30.
System punktowy ECTS pozwala na
zaliczenie okresu studiów zagranicz-
nych w uczelni macierzystej. Studenci
wyje¿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 Wspó³pra-
cy z Zagranic¹, gdzie mo¿na równie¿
znaleŸæ szczegó³owe informacje do-
tycz¹ce Programu Socrates/Erasmus
oraz zasady 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
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Socrates
Edukacja i Kultura

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); oceny z egzaminu testowego
nie wlicza siê do œredniej ocen
w semestrze.

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

Fot. w³asna
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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
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

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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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,
wieczory kabaretowe. Na wystêpy za-
praszani s¹ nie tylko artyœci lokalni, ale
tak¿e gwiazdy rangi ogólnopolskiej
oraz muzycy ze Stanów Zjednoczo-
nych, krajów Unii Europejskiej, nawet
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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, piosenka poetycka
oraz muzyka jazzowa, 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"

Andy Egert z kraju zegarków w Klubie “PLUS”.
Fot. T. Zaj¹c

Terry Man dla studentów.
Fot. T. Zaj¹c
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Wieczory studenckie w Klubie “PLUS”.
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.

Otrzêsiny studentów PRz pod patronatem ARC.
Fot. w³asna
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Studio emisyjne ARC - Marlena Walas.
Fot. w³asna
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Akademickie Radio Centrum dociera
do blisko 250 tys. s³uchaczy.

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
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, Po-
znañ, Warszawa, £ódŸ, Zielona Góra,
Wroc³aw). Dziêki temu najlepsze mate-
ria³y dziennikarskie maj¹ szansê do-
trzeæ 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

OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz

“Po³oniny” na rzeszowskim Rynku.
Fot. M. Zych
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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-
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”
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"PO£ONINY" na Placu Czerwonym w Moskwie.
Fot. M. Zych

"PO£ONINY" i zespó³ z Meksyku.
Fot. M. Zych
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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 Sto³ówki

Sto³ówka akademicka.
Fot. M. Misiakiewicz

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 - prze-

Sto³ówka akademicka.
Fot. M. Misiakiewicz
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OFERTA EDUKACYJNA dla KANDYDATÓW na studia w PRz
widziany g³ównie do zakwaterowa-
nia studentów specjalizacji pilota¿o-
wej Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, dysponuj¹cy 74 miejscami.

Domy studenckie Politechniki Rze-
szowskiej po³o¿one przy ul. Akademic-
kiej w Rzeszowie to:
� “Akapit” - 315 miejsc,
� “Alchemik” - 224 miejsca,
� “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?

Fragment miasteczka akademickiego.

Si³ownia w akademiku.
Fot. M. Misiakiewicz

Fot. M. Misiakiewicz

Fot. M. Misiakiewicz
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Sekcja paralotniowa AKL.

Juwenalia na miasteczku akademickim.

Nasi studenci i nasze szybowce.

Dni Rzeszowa zawsze z udzia³em "Po³onin".

Do ostatniego tchu...

Fot. M. Misiakiewicz

Fot. Archiwum Fot. Archiwum

Tak siê mieszka w "Alchemiku". O puchar Rektora Politechniki Rzeszowskiej.

To te¿ trudna konkurencja.
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ZAPRASZAMY NA SEMINARIA
Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej

rok akademicki 2006/2007, semestr letni
poniedzia³ki, godz. 16:30, sala D-109 (bud. D), ul. M. Sk³odowskiej-Curie 8

� 19.02.2007 – Replikacje baz danych na przyk³adzie
MySQL – LINUX – dr in¿. Krzysztof Œwider, mgr in¿.
Tomasz Rak, KIA, Politechnika Rzeszowska

� 26.02.2007 – Symulacja aplikacji rozproszonych przy
u¿yciu sieci Petriego – mgr in¿. Wojciech Rz¹sa, KIA,
Politechnika Rzeszowska

� 05.03.2007 – System sterowania 5-osiowym robotem Zy-
mark XP – Marcin Dereñ, Rafa³ Pajda, dr in¿. Tomasz
¯abiñski, KIA, Politechnika Rzeszowska
Œrodowisko agentów zorientowane na zastosowania al-
gorytmów immunologicznych – mgr in¿. Mariusz Oszust,
KIA, Politechnika Rzeszowska

� 19.03.2007 – Zastosowanie automatów czasowych do
rozpoznawania akcji – dr in¿. Lucjan Pelc, KIA, Politech-
nika Rzeszowska

� 02.04.2007 – Zarz¹dzanie zu¿yciem energii elektrycznej
w inteligentnym budynku – mgr in¿. Wojciech Szyde³ko,
KIA, Politechnika Rzeszowska

� 16.04.2007 – Technologia ZigBee – dr in¿. Andrzej Stec,
KIA, Politechnika Rzeszowska

Aktywne t³umienie wibracji w lekkich robotach – identyfi-
kacja modeli – dr in¿. Ryszard Leniowski, KIA, Politech-
nika Rzeszowska

� 30.04.2007 – Bezpieczne przesy³anie danych w Internecie
– mgr in¿. Tomasz Œliwa, KIA, Politechnika Rzeszowska

� 07.05.2007 – Nowe stanowiska mechatroniczne w Labo-
ratorium Robotów Przemys³owych – Tomasz Grygiel, dr
in¿. Tomasz ¯abiñski, KIA, Politechnika Rzeszowska

� 21.05.2007 – Zastosowania optymalizacji z wizji kompu-
terowej – dr hab. in¿. Marian Wysocki, prof. PRz, KIA,
Politechnika Rzeszowska

� 28.05.2007 – Analiza danych medycznych metod¹ adap-
tacyjnego generowania zapytañ – mgr in¿. Bartosz Jê-
drzejec, KIA, Politechnika Rzeszowska

� 04.06.2007 – Wybrane algorytmy uczenia ze wzmocnie-
niem – dr in¿. Roman Zajdel, KIA, Politechnika Rze-
szowska

� 18.06.2007 – Zastosowania sterowników mikroproceso-
rowych w budownictwie – dr in¿. Marek Œnie¿ek, KIA,

Politechnika Rzeszowska

Leszek Trybus

Konferencje-Sympozja-Seminaria

W dniu 8 listopada 2006 r. odby³o
siê w naszej uczelni seminarium nt.
Absolwenci o marketingu. Po raz pierw-
szy studenci mieli mo¿liwoœæ zapozna-
nia siê z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ osób,
które ukoñczy³y studia w Politechnice
Rzeszowskiej, a obecnie w swoich fir-
mach zajmuj¹ siê marketingiem.

Podczas spotkania cztery zaproszo-
ne osoby zaprezentowa³y wyst¹pienia
dotycz¹ce nastêpuj¹cych tematów:

� Internet PR w praktyce - mgr Urszula
Kandefer (projekt manager w Ideo
Sp. z o.o.),

� E-marketing us³ug finansowych -
mgr Marcin Kandefer (dyrektor
konsultingu i rozwoju w Ideo Sp.
z o.o.),

� Organizacyjne aspekty Podkarpac-
kich Targów Zoologicznych Œwiat
Zwierz¹t - mgr Alicja Rogo¿ (project

manager w Miêdzynarodowych Tar-
gach Rzeszowskich),

� Techniki wywierania wp³ywu w kon-
taktach handlowych (przez klientów)
- mgr Bart³omiej Indycki (szef sprze-
da¿y w Euro-Center Sp. z o.o.).
Prelegentami byli absolwenci Wy-

dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu, któ-
rym, dziêki uzyskanemu wykszta³ceniu
i doœwiadczeniu, posiadanym predy-

"Powrót do Ÿróde³", czyli nasi absolwenci
w murach Politechniki Rzeszowskiej

"Powrót do Ÿróde³", czyli nasi absolwenci
w murach Politechniki Rzeszowskiej

Seminarium
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spozycjom oraz umiejêtnoœciom, uda³o
siê zdobyæ znacz¹ce pozycje w swoich
firmach. Wszyscy z nich podczas stu-
diów w Politechnice Rzeszowskiej bra-
li aktywny udzia³ w pracach ko³a
naukowego dzia³aj¹cego przy Kate-
drze Marketingu (kiedyœ funkcjono-
wa³o ono pod nazw¹ “Studenckie Ko³o
Naukowe eM@rketingu”, a obecnie -
“Studenckie Ko³o Naukowe Komuni-
kacji Marketingowej”). Ponadto dwie
z tych osób odby³y sta¿e asystenckie
we wspomnianej jednostce Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu.

Seminarium pod has³em Absolwen-
ci o marketingu uzupe³ni³o cykl po-
przednio zorganizowanych spotkañ nt.
Studenci o marketingu oraz Praktycy
o marketingu. By³o ono dobr¹ okazj¹
do skonfrontowania doœwiadczeñ ab-

solwentów naszej uczelni z oczekiwa-
niami i wyobra¿eniami studentów nt.
ich przysz³ego ¿ycia zawodowego.
Z uwagi na liczn¹ frekwencjê oraz du¿e
zainteresowanie przyby³ych osób,
cz³onkowie Studenckiego Ko³a Nauko-
wego Komunikacji Marketingowej za-
mierzaj¹ w przysz³oœci (byæ mo¿e ju¿
na wiosnê) zorganizowaæ kolejne spot-
kanie, podczas którego nasi byli stu-
denci, a obecnie pracownicy licz¹-
cych siê na Podkarpaciu firm, bêd¹
prezentowaæ ró¿norodne zagadnienia
marketingowe zwi¹zane z ich dzia³al-
noœci¹ zawodow¹.

Marcin Gêbarowski

Prezentacja absolwenta WZiM mgr. Marcina Kandefera z firmy IDEO.
Fot. w³asna

S³uchacze prelekcji.
Fot. w³asna

W dniach 28 listopada - 1 grudnia
2006 r. na Zamku w £añcucie odby³o
siê V Seminarium Naukowe nt. “Zinte-
growane studia podstaw deformacji
plastycznej metali PLASTMET’2006”,
zorganizowane przez Katedrê Przerób-

ki Plastycznej Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa PRz, pod auspicjami
Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Pla-
stycznej Komitetu Metalurgii PAN
oraz Sekcji Mechaniki Materia³ów Ko-
mitetu Mechaniki PAN.

Forum konferencyjne pozwala na
integracjê œrodowisk naukowych Ko-
mitetu Metalurgii i Komitetu Mechani-
ki Polskiej Akademii Nauk poprzez
prezentacjê wyników prac i wymianê
doœwiadczeñ z zakresu fizycznych, me-

PLASTMET 2006
Seminarium
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chanicznych i strukturalnych aspektów
deformacji plastycznej metali. Dodat-
kowo, w tej edycji seminarium za-
akcentowano prace z obszaru mo¿li-
wych analiz i zastosowañ w lotnictwie.

Tradycyjnie, seminarium stanowi
formu³ê spotkania Mistrzów z wycho-
wankami oraz m³odymi pracownikami
naukowymi, daj¹c mo¿liwoœæ inicjacji
oraz rozwoju wspó³pracy ró¿nych œro-
dowisk naukowych w bie¿¹cych
i przysz³oœciowych naukowych pra-
cach interdyscyplinarnych. Wœród
uczestników konferencji by³o ponad
60 reprezentantów prawie wszyst-
kich oœrodków naukowych w kraju
znacz¹cych w dziedzinie przeróbki pla-
stycznej, metaloznawstwa, in¿ynierii
materia³owej, mechaniki materia³ów
oraz innej problematyce z nimi zwi¹za-
nej.

W ramach 11 sesji tematycznych
dokonano prezentacji 44 prac nauko-
wych autorstwa zespo³ów z ró¿nych
oœrodków badawczych w kraju.

W programie seminarium znalaz³y
siê nastêpuj¹ce referaty kluczowe:
� Prof. Zenon Mróz (IPPT PAN, War-

szawa): Analiza procesów deforma-
cji przy obci¹¿eniach cyklicznych,

� Prof. Henryk Petryk, dr hab. Sta-
nis³aw Stupkiewicz (IPPT PAN):

Modelowanie ewolucji mikrostru-
ktury metali i wzmocnienia przy du-
¿ych deformacjach plastycznych
(SPD),

� Prof. Andrzej Neimitz (Politechnika
Œwiêtokrzyska): Procesy pêkania
w materia³ach plastycznych,

� Prof. Maciej Pietrzyk (AGH): Nu-
meryczne metody wieloskalowego
modelowania materia³ów,

� Prof. Wojciech Nowacki (IPPT
PAN): Badania dynamicznych
w³asnoœci materia³ów w warunkach
wysokich prêdkoœci deformacji,

� Prof. Franciszek Grosman (Polite-
chnika Œl¹ska), prof. Zbigniew Gro-
nostajski (Politechnika Wroc³aw-
ska): Wp³yw wymuszonej drogi od-
kszta³cenia na parametry si³owo-
-energetyczne i strukturê materia³u,

� Prof. Andrzej Korbel, prof. W³odzi-
mierz Bochniak (AGH): Ener-
goch³onnoœæ procesu KOBO,

� Prof. Henryk Dybiec (AGH): Kon-
solidacja plastyczna metalicznych
materia³ów proszkowych.
Podczas konferencji odby³o siê tak-

¿e ³¹czone zebranie cz³onków Sekcji
Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej
Komitetu Metalurgii Polskiej Akade-
mii Nauk, z udzia³em przewodni-
cz¹cego Komitetu Metalurgii PAN
prof. dr. hab. in¿. Józefa Zasadziñskie-
go oraz przewodnicz¹cego Sekcji
TPPP KM PAN prof. dr. hab. in¿. Ma-
cieja Pietrzyka, oraz Sekcji Mechaniki
Materia³ów Komitetu Mechaniki PAN
z wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Me-

Prof. W. Nowacki w wyk³adzie kluczowym.
Fot. w³asna

� dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof.
PRz (WBMiL)
12th NORDIC SYMPOSIUM
ON TRIBOLOGY (7-10.06.2006)
– Helsingor (Dania), www.nord-
trib2006.mek.dtu.dk/
materia³ami nt. konferencji dyspo-
nuje: dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus,
prof. PRz, Katedra Technologii Ma-
szyn i Organizacji Produkcji, pok.
41, tel. wew. 1588, e-mail: ppaw-
lus@prz.rzeszow.pl

� mgr in¿. Lidia Ga³da (WBMiL)
TRIBOLOGY AT THE INTERFA-
CE (12-15.09.2006) – Leeds (Wiel-
ka Brytania), www.mecheng.
leed.ac.uk/tribology/leeds-lyon

materia³ami nt. konferencji dyspo-
nuje: mgr in¿. Lidia Ga³da, Katedra
Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji, pok. 122b, tel. wew.
1904, e-mail: lgktmiop@prz.rze-
szow.pl

� mgr in¿. Lidia Ga³da (WBMiL)
AUSTRIB’06 (3-6.12.2006) Bris-
bane (Australia), www.icms.au/au-
strib2006
materia³ami nt. konferencji dys-
ponuje: mgr in¿. Lidia Ga³da,
Katedra Technologii Maszyn i Or-
ganizacji Produkcji, pok. 122b, tel.
wew. 1904, e-mail: lgktmiop@prz.
rzeszow.pl

UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych w 2006 r.

UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych w 2006 r.
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Op³atek
akademicki

2007

Op³atek
akademicki

2007

chaniki PAN prof. dr. hab. in¿. Henry-
kiem Petrykiem.

Nale¿y podkreœliæ zwiêkszaj¹cy siê
aktywny udzia³ m³odej kadry naukowej
w realizacji prac naukowych, ich pre-
zentacji oraz udzia³ w dyskusjach na-
ukowych dotycz¹cych szerokiego
zakresu tematycznego, z uwzglêdnie-
niem zarówno prac teoretycznych, jak
i eksperymentalnych, nowoczesnych
rozwi¹zañ oraz ich aplikacji technicz-
nych. Prezentowano prace o mo¿liwym
zastosowaniu w lotnictwie - w tym cie-
kaw¹ propozycjê wspó³pracy i wspó³-
uczestnictwa we wspólnych przedsiê-

wziêciach sfery nauki i edukacji oraz
przemys³u, przedstawion¹ przez prof.
Jana Kusiaka i po³¹czon¹ z dyskusj¹
z dyrektorem Stowarzyszenia Grupy
Przedsiêbiorców Przemys³u Lotnicze-
go - DOLINA LOTNICZA - panem
Andrzejem Rybk¹.

Rozbudowane streszczenia refera-
tów wydano w formie materia³ów kon-
ferencyjnych, a wybrane prace, obecnie
recenzowane, zostan¹ opublikowane
w nr 2/2007 periodyku naukowego
“Archives of Metallurgy and Mate-
rials” (z Listy Filadelfijskiej).

Szerokie forum dyskusyjne, mo¿li-
woœæ konfrontacji wyników i bardzo
dobra atmosfera naukowa od lat stano-
wi¹ inspiracjê w realizacji ró¿nych pro-
blemów badawczych. Spotkania te s¹
Ÿród³em informacji dotycz¹cych mo¿li-
woœci wspó³pracy specjalistów z ró¿-
nych dziedzin oraz okazj¹ do na-
turalnego tworzenia siê zespo³ów ba-
dawczych z obu œrodowisk nauko-
wych: mechaników i metalurgów.
S³u¿¹ transferowi wiedzy do sfery prze-
mys³u i rozwojowi nauk technicznych.

Romana Ewa Œliwa

To by³ ju¿ 14. akademicki op³atek,
zorganizowany 11 stycznia 2007 r.
przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ “Soli-
darnoœæ” dla ca³ej spo³ecznoœci Polite-
chniki, pracowników i studentów - nie
licz¹c spotkañ op³atkowych organizo-
wanych od pocz¹tków uczelni w Sena-
cie, w katedrach i zak³adach, których

historia jest jeszcze d³u¿sza, bo siêga-
j¹ca pocz¹tków naszej Alma Mater.

Wchodz¹cych do miejsca uroczy-
stoœci wita³ œpiewem Studencki Ze-
spó³ Pieœni i Tañca PRz “Po³oniny”.
W g³êbi piêknie udekorowanej jadalni
sto³ówki akademickiej rozstawiono
sto³y wigilijne z p³on¹cymi œwieca-
mi, tacami rogalików i talerzykami
z bia³ym op³atkiem.

Nasi Goœcie nigdy nie zawodz¹.
Witaliœmy w progach Politechniki
Jego Ekscelencjê ks. bp. Edwarda
Bia³og³owskiego, przewodnicz¹cego
Zarz¹du Regionu NSZZ “Solidarnoœæ”
Wojciecha Buczaka, przedstawicieli
Uniwersytetu Rzeszowskiego w oso-

Wzajemne ¿yczenia JE ks. bp. E. Bia³og³owskiego i JM Rektora.
Fot. M. Misiakiewicz

Op³atek
akademicki

2007

Op³atek
akademicki

2007

Wspólne œpiewanie kolêd.
Fot. M. Misiakiewicz
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W dniu 14 stycznia 2007 r. po
raz kolejny odby³a siê zabawa kar-
nawa³owa dla dzieci pracowni-
ków naszej uczelni , której
organizatorem by³a Sekcja ds. So-
cjalnych i Bytowych. W piêknie
udekorowanej sto³ówce studenc-
kiej nasze pociechy bawi³y siê
wspaniale, zw³aszcza ¿e czuwa³
nad tym, jak co roku, Studencki
Zespó³ Pieœni i Tañca PRz “Po³o-

bach prof. Janiny Kaniuczak i prof.
Czes³awa Puchalskiego oraz wielu in-
nych szacownych Goœci. Wspólna mo-
dlitwa, poœwiêcenie op³atka i kilka
myœli przekazanych przez biskupa
Bia³og³owskiego, JM Rektora i Goœci
wprowadzi³o nas w ten niepowtarzalny
wigilijny nastrój.

Kolejne kolêdy intonowa³ JE ks. bp,
a ich ton podchwytywali uczestnicy -
pieœñ otacza³a nas ciep³em wspomnieñ
rodzinnych wigilii. Ks. kanclerz Jan
Szczupak i ks. Stanis³aw S³owik zainto-
nowali, tradycyjnie ju¿, “W dzieñ Bo-
¿ego Narodzenia”. Czas odmierza³y
nam kolejne kolêdy i pastora³ki, zebra-
ne przed kilku laty przez pani¹ Martê
Olejnik w œpiewniku. Znalaz³o siê tam
prawie 50 kolêd, a podobno na œwiecie
jest ich ju¿ oko³o kilkunastu tysiêcy.

Szopka z Dzieci¹tkiem, Maryj¹ i Jó-
zefem by³a w naszej wyobraŸni - to tym
œwiêtym Osobom œpiewaliœmy w po-
dziêkowaniu za miniony rok, z nadzie-
j¹, ¿e w Nowym Roku, bêdziemy mogli
wspólnie rozwi¹zywaæ powierzone za-

dania, tak jak tu razem z ca³ym Ze-
spo³em Rektorskim wspólnie œpiewa-
my. Organizatorzy ju¿ dzisiaj zapra-
szaj¹ wszystkie Kole¿anki i Kolegów,

Studentki i Studentów do wspólnego
œpiewania kolêd w styczniu 2008 r. -
niech to bêdzie dobry pocz¹tek ka¿dego
nowego roku.

Andrzej Rylski

Tradycyjne ju¿, 14. spotkanie op³atkowe w Politechnice.
Fot. M. Misiakiewicz

W wymyœlaniu tañców i zabaw pomaga³y - jak zawsze - “Po³oniny”.
Fot. M. Misiakiewicz

Karnawa³ naszych milusiñskich
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niny”. Inn¹ atrakcj¹ dla dzieciaków
by³o towarzystwo Œwiêtego Miko³aja
i wodzireja.

W tym tradycyjnym ju¿ noworocz-
nym balu uczestniczy³o 483 dzieci, któ-
rym Miko³aj - równie¿ tradycyjnie -
wrêczy³ paczki z ³akociami.

Imprezê uatrakcyjni³ wystêp arty-
stów Teatrzyku „Bajlandia”, którzy
przedstawili bajkê “Przygody Kubusia
i Ancymona”. Na kolejn¹ zabawê dzie-
ci bêd¹ czekaæ ca³y d³ugi (dla nich) rok.

W³odzimierz Ptak

Takie królewny s¹ nie tylko w bajkach.
Fot. M. Misiakiewicz

W dniach 22-24 listopada 2006 r.
odby³a siê VIII Ogólnopolska Konfe-
rencja Nadawców Akademickich, któ-
rej organizatorem by³o Studenckie
Radio ¯AK Politechniki £ódzkiej.
W trakcie konferencji omówiono
obecn¹ sytuacjê na rynku nadawców
akademickich. Podczas dyskusji pane-
lowych uda³o siê wypracowaæ strategiê
wspólnego prowadzenia polityki pro-
mocyjno-reklamowej. Wiele miejsca
poœwiêcono pozauczelnianym formom
dofinansowania dzia³alnoœci nadaw-
ców radiowych. Uzgodniony zosta³
tak¿e projekt emisji wspólnych pro-
gramów radiowych oraz wymiany ma-
teria³ów dziennikarskich. W trakcie ob-
rad do porozumienia Polskie Roz-
g³oœnie Akademickie (PRA), zrze-
szaj¹cego wszystkie koncesjonowane
stacje radiowe, przyjêto Radio Luz Po-
litechniki Wroc³awskiej, które w paŸ-
dzierniku br. pojawi³o siê na falach
eteru. Dziêki temu w porozumieniu
dzia³a 10 rozg³oœni radiowych, obej-

Polskie Rozg³oœnie Akademickie.
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muj¹cych swoim zasiêgiem 5 400 000
s³uchaczy, w tym prawie 900 000 stu-
dentów. Stacje radiowe dzia³aj¹ce w ra-
mach grupy PRA dokona³y równie¿
wyboru w³adz na kolejn¹ kadencjê.
Przewodnicz¹cym zosta³ £ukasz Stani-

szewski (Uniwersytet Warmiñsko-Ma-
zurski). Funkcje wiceprzewodnicz¹-
cych powierzono Andrzejowi Blahacz-
kowi (Politechnika Rzeszowska) oraz
Iwonie Kostka-Kwiatkowskiej (Uni-
wersytet Warszawski).

Warto przypomnieæ, ¿e porozumie-
nie PRA tworz¹:

� Akademickie Radio Centrum –
Uniwersytet Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie

� Akademickie Radio i Telewizja
Centrum – Politechnika Rze-
szowska

� Akademickie Radio Kampus –
Uniwersytet Warszawski

� Radio Afera – Politechnika Po-
znañska

� Radio Akadera – Politechnika
Bia³ostocka

� Radio Ex Fm – Fundacja Kra-
kowskiego Radia Akademickie-
go

� Radio UWM FM – Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olszty-
nie

� Studenckie Radio ¯ak – Politech-
nika £ódzka

� Radio Index – Uniwersytet Zielo-
nogórski

� Studenckie Radio Luz – Politech-
nika Wroc³awska

Kolejne spotkanie nadawców aka-
demickich odbêdzie siê w marcu
2007 r. we Wroc³awiu.

Piotr Trojanowski
Studenckie Radio ¯ak. Studio emisyjne.

Fot. w³asna

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

Regu³a Forum wymaga³a, aby ka¿dy kraj cz³onkowski Miêdzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej
(ITU) reprezentowany by³ przez jedn¹ studentkê i jednego studenta, zatwierdzonych przez
organizatorów spoœród czterech kandydatur zg³oszonych przez dany kraj. Kwalifikacja
ogólnopolska przeprowadzona zosta³a na prze³omie lat 2005/2006 wœród studentów jedenastu
politechnik, o czym pisaliœmy w GP nr 11/2006. Spoœród kandydatur zg³oszonych przez Polskê,
organizatorzy Œwiatowego Forum M³odzie¿y ITU TELECOM WORLD 2006 wyró¿nili: Alicjê
D¹browsk¹, studentkê V roku na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (kierunek studiów:
informatyka), i £ukasza Kolendê-Parakiela z Politechniki Poznañskiej. Wyró¿niona zosta³a
studentka naszej uczelni, doceniono te¿ sam¹ uczelniê. Laureatce ¿yczymy kolejnych sukcesów
i dziêkujemy za mi³¹ wspó³pracê.

Od Redakcji:

ITU TELECOM WORLD 2006
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Wiadomoœæ z Genewy o tym, ¿e za-
kwalifikowa³am siê do udzia³u w Fo-
rum M³odzie¿y ITU TELECOM
WORLD 2006 dosta³am e-mailem od
przedstawicielki organizatorów Forum
ITU Pani Julienne Keating w po³owie
sierpnia 2006 r.
By³a to dla
mnie du¿a
n i e s p o-
dzianka, ponie-
wa¿ wyniki konkursu mia³y byæ
w lipcu i ju¿ pogodzi³am siê z myœl¹, ¿e
do Hongkongu nie pojadê. Jednak ucie-
szy³am siê i od razu odes³a³am wyma-
gane formularze.

Nied³ugo po tym zaczê³am dosta-
waæ e-maile od uczestników z innych
krajów. Kolega z Indonezji za³o¿y³ gru-
pê dyskusyjn¹ i tak naprawdê, to ju¿
wtedy zaczê³o siê dla nas Forum. Mo¿e
nie od razu podejmowaliœmy tematy
zwi¹zane z informatyk¹ i telekomuni-
kacj¹, ale poznawaliœmy siê i to po-
mog³o nam ³atwiej porozumiewaæ siê
póŸniej w Hongkongu.

Wszystkie formalnoœci zwi¹zane
z wyjazdem za³atwia³am drog¹ interne-
tow¹ z Pani¹ Keating. Jednak na dwa
tygodnie przed rozpoczêciem Forum
by³am coraz bardziej zaniepokojona
tym, ¿e jeszcze nie mam biletu. Ostate-
cznie, na oko³o tydzieñ przed odlotem
dosta³am informacjê, ¿e mój bilet jest
do odebrania w Warszawie. Ca³e Fo-
rum by³o przygotowane bardzo dok³ad-
nie . Wype³nial iœmy formularze
dotycz¹ce nawet tego, czy jemy miêso,
czy chcemy mieszkaæ w pokoju dla nie-
pal¹cych, czy mamy jakieœ wymagania
wynikaj¹ce z naszego wyznania religij-
nego, jakie mamy wzi¹æ ubrania.
W moim odczuciu wszystko by³o za-
piête na ostatni guzik.

Moja podró¿ do Hongkongu rozpo-
czê³a siê 1 grudnia 2006 r. po godzinie
14:00. Lot do Frankfurtu trwa³ oko³o
pó³torej godziny, a po dwóch godzinach
czekania ju¿ lecia³am do Hongkongu.
Ten lot trwa³ z kolei 13 godzin! To na-
prawdê d³ugo. Na lotnisku w Hongkon-

gu bardzo szybko odnalaz³am stanowi-
sko ITU TELECOM WORLD 2006,
sk¹d pokierowano mnie dalej. Co mo¿-
na dodaæ o lotnisku w Hongkongu?
Mianowicie to, ¿e znajduje siê na spe-

cjalnie wybudowanej sztucznej wyspie,
powsta³ej z po³¹czenia trzech mniej-
szych wysp, jest bardzo nowoczesne,
jak zreszt¹ ca³e miasto. W bardzo wielu
miejscach obok zwyk³ych schodów s¹
schody ruchome. Na lotnisku s¹ te¿ ru-
chome chodniki oraz kolejka, któr¹ mo-
¿na szybko siê przemieszczaæ po-
miêdzy terminalami.

Po odebraniu baga¿u, wraz z innymi
uczestnikami Forum M³odzie¿y, cze-
ka³am przez oko³o godzinê na dalsze in-
strukcje. Kiedy nareszcie wsiedliœmy
do autobusu, mia³am nadziejê, ¿e za-

wioz¹ nas do hotelu, gdzie mog³abym
siê odœwie¿yæ, ale pojechaliœmy wprost
na Spotkanie Organizacyjne M³odzie¿y
(Youth Forum Orientation). Poniewa¿
wszystkich uczestników by³o 257 osób,
podzielono nas tam na mniejsze grupy,

w których pozostali-
œmy do koñ-
ca Forum,
i w których

odbywa³y siê zapo-
znawcze zabawy i konkursy w trak-

cie tego spotkania. Jednoczeœnie orga-
nizatorzy uprzedzili nas, ¿e zbli¿aj¹ca
siê noc jest ostatni¹, kiedy bêdziemy
mogli siê wyspaæ.

Rankiem 3 grudnia 2006 r. odby³o
siê spotkanie powitalne, w czasie które-
go przemawiali: Pani Walda Roseman -
prezes i mened¿er CompassRose Inter-
national Inc (USA), Pan Yoshio Utsumi
- sekretarz generalny Miêdzynarodo-
wej Unii Telekomunikacyjnej (ITU),
Jego Ekscelencja Pan Xudong Wang -
wiceminister ds. zagranicznych w Mi-
nisterstwie Przemys³u Informatyczne-

Przedstawicielami Polski na ITU TELECOM WORLD 2006 byli: Alicja D¹brow-
ska z Politechniki Rzeszowskiej i £ukasz Kolenda-Parakiel z Politechniki Poznañ-
skiej.

Fot. w³asna

Alicja wróci³a z Hongkongu
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nauczania. W dniu 8 grudnia 2006 r.
odby³o siê oficjalne podsumowanie
i zakoñczenie Forum. Oprócz przemó-
wieñ uczestników G³ównego Forum,
dwoje uczestników Forum M³odzie¿y -
Cathy Mae Margarette Jumao-As Favo-
rito z Filipin oraz Patrick Joseph Cos-
grave z Irlandii, przedstawi³o De-
klaracjê Forum M³odzie¿y 2006. Zawa-
rliœmy w niej nastêpuj¹ce cele:

1) stworzenie wolnego rynku dla
firm zajmuj¹cych siê technologiami in-
formatycznymi i telekomunikacyjny-
mi, który umo¿liwia³by wsparcie
spo³ecznych inicjatyw w tej dziedzinie,

2) za³o¿enie na 10 uniwersytetach
na œwiecie klubów promuj¹cych
i wdra¿aj¹cych technologie informaty-
czne i telekomunikacyjne,

3) stworzenie przez m³odzie¿ elek-
tronicznej publikacji zawieraj¹cej in-
formacje, problemy, pogl¹dy i pomys³y
z bran¿y technologii informatycznych
i telekomunikacyjnych. Bêd¹ one sta-
nowiæ platformê pomiêdzy ró¿nymi

ludŸmi i krajami oraz u³atwiaæ rozwój
krajów, dziêki mo¿liwoœci poznania
rozwi¹zañ wykorzystywanych w in-
nych regionach.

Na zakoñczenie ka¿dy z nas otrzy-
ma³ certyfikat uczestnika ITU TELE-
COM WORLD 2006 Youth Forum.

Oprócz spotkañ Forum M³odzie¿y
przygotowano dla nas ró¿ne atrakcje.
Mieliœmy okazjê uczestniczyæ w kola-
cji dla VIP-ów, byliœmy w Muzeum
Dziedzictwa Narodowego w Hongkon-
gu, zorganizowano dla nas kolacjê
z grillem, zwiedziliœmy równie¿ Dis-
neyland w Hongkongu. W sobotê,
przed powrotem do domu, podziwia-
liœmy Park Wodny, a jeden wieczór
organizatorzy zaplanowali nam spe-
cjalnie na zakupy w centrum miasta.
Chocia¿ mo¿e siê wydawaæ, ¿e Hong-
kong jest przepe³niony wie¿owcami, to
jednak nie brakuje w nim zieleni i jest
tam bardzo czysto. Ka¿de niezabudo-
wane miejsce jest pokryte pe³n¹ uroku
roœlinnoœci¹.

Po¿egnanie nie by³o ³atwe, bo choæ
pobyt w Hongkongu nie trwa³ d³ugo,
zd¹¿yliœmy siê poznaæ i polubiæ. Nasza
znajomoœæ nie zakoñczy³a siê wraz
z zakoñczeniem Forum M³odzie¿y,
utrzymujemy kontakt e-mailowy i mam
nadziejê, ¿e bêdziemy mieli jeszcze
okazjê siê spotkaæ.

Jestem bardzo wdziêczna Panu Pro-
fesorowi Markowi Gotfrydowi z Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki,
a tak¿e wszystkim, którzy przyczynili
siê do mojego wyjazdu, ¿e dziêki nim
mog³am wzi¹æ udzia³ w tym nie-
zwyk³ym Forum M³odzie¿y ITU TE-
LECOM WORLD 2006. ¯yczê
wszystkim studentom, aby mieli mo¿li-
woœæ uczestnictwa w podobnym wyda-
rzeniu choæby raz w ¿yciu. Pozosta³y
mi w pamiêci niezatarte wra¿enia i jesz-
cze wiêksza chêæ poznania œwiata,
a sta³o siê to dziêki studiowaniu w Poli-
technice Rzeszowskiej.

Alicja D¹browska

VISION
We, the Youth Fellows of the ITU World Telecom 2006, en-

vision a world of greater understanding and diversity, where

ICTs are distributed more equitably and the choices and oppor-

tunities available to all are vastly improved.

ISSUES
The digital divide means that hundreds of millions of people

do not have equal access to information, knowledge of the be-

nefits of ICTs and the possibility of harnessing the full potential

of ICTs in everyday life. These inequities are a consequence of

diverse failings across multiple sectors that differ from country

to country and region to region.

The Youth Forum of the ITU Telecom World 2006 has iden-

tified a set of common issues. They include, but are not limited

to, inequities and inefficiencies in the areas of technology, re-

gulation, communication and education within ICTs.

ACTIONS
We, the Youth Fellows of the ITU World Telecom 2006, re-

cognise that you can wait for change or you can initiate change.

We are committed to initiating change. We will start with reali-

sable actions that can be implemented in our home countries

and regions in partnership with the ITU, governments, univer-

sities, companies and other bodies. We commit ourselves to

the following actions and we hope you will follow:

Corporate Social Responsibility
and ICTs

We wish to form a Fair Trade label specifically for ICTs with

the aim of increasing the incentives for companies to act in

more socially responsible ways.

Education and ICTs
We wish to establish 10 ICT clubs in universities on all con-

tinents by January 2008 with the aim of increasing awareness

of and skills in ICTs.

Governments and ICTs
We wish to create by January 2008 a biannual electronic

publication for all ICT stakeholders, in particular governments.

It will be created and edited by youth and will provide a unique

platform for our diverse views and ideas covering important is-

sues such as regulation, entrepreneurship, infrastructure and

accessibility, investment and regulation of content.

Youth Forum 2006 Declaration
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Od grudnia 2006 r. Samorz¹d Studencki w Politechni-
ce Rzeszowskiej dzia³a w nowym sk³adzie. W wyniku
wyborów w sk³ad Zarz¹du weszli:
� przewodnicz¹cy: Piotr MAREK (WEiI)
� z-ca przewodnicz¹cego – Adam SARAT (WZiM)
� z-ca przewodnicz¹cego – £ukasz SZUBA (WBMiL)
� cz³onkowie – Joanna Rymarowicz (WBiIŒ), Marek

Ba³ucki (WBMiL), Tomasz Góra (WBMiL)

Wybrane zosta³y tak¿e wydzia³owe samorz¹dy stu-
dentów, których sk³ad przedstawia siê nastêpuj¹co:

na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska:
przewodnicz¹ca – Joanna Rymarowicz
z-ca przewodnicz¹cej – Edyta Szeremeta
cz³onkowie – Patrycja Poniatowska, Andrzej Repel

na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa:
przewodnicz¹cy – £ukasz Szuba
z-ca przewodnicz¹cego – Tomasz Góra
cz³onkowie – Aneta Wójcik, Mateusz R¿any, Konrad
Matys

na Wydziale Chemicznym:
przewodnicz¹cy – Wojciech Wiater
z-ca przewodnicz¹cego – Anna Janas
sekretarz – Urszula Paszek
cz³onkowie – Edyta Janik, Rafa³ Konefa³

na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki:
przewodnicz¹cy – Piotr Bartman
z-ca przewodnicz¹cego – Piotr Marek
z-ca przewodnicz¹cego – Bogus³aw Rymut
cz³onkowie – Pawe³ Biega, Pawe³ Bielecki

na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej:
przewodnicz¹ca – Judyta Klocek
Cz³onkowie – Monika Kostrzyca, Katarzyna Jurek,
Agnieszka Kida

na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu:
przewodnicz¹cy – Przemys³aw Szajwaj
z-ca przewodnicz¹cego – Grzegorz Hammer
z-ca przewodnicz¹cego – Damian Gêbarowski
sekretarz – Angelika Banaœ
cz³onkowie – Katarzyna Sikoñ, Adam Sarat, Dominik
Pêk, £ukasz R¹czka, £ukasz Cycak

£ukasz Szuba

SAMORZ¥D
STUDENCKI
SAMORZ¥D
STUDENCKI
w nowym sk³adziew nowym sk³adzie

5 lutego, wraz z opublikowaniem na stronie
www.grasz.pl zadañ konkursowych, rozpo-
czê³a siê XII edycja “Grasz o sta¿”. Ju¿ na
starcie zapowiada siê ona wyj¹tkowo!

Na zwyciêzców czeka ponad 225 sta¿y w firmach, agen-
cjach reklamowych, domach mediowych i organizacjach po-
zarz¹dowych w ca³ej Polsce i za granic¹! Organizatorzy
przygotowali ponad 50 zadañ, z których uczestnicy musz¹
wybraæ od jednego do trzech. Ich rozwi¹zania nale¿y przes³aæ
do 2 kwietnia.

Jak co roku, oferowane w konkursie praktyki dotycz¹ wie-
lu zagadnieñ, wiêc ka¿dy bez trudu znajdzie interesuj¹c¹ go
dziedzinê. Tegoroczne zadania sprawdzaj¹ wiedzê z finan-
sów, nieruchomoœci, marketingu, mediów, prawa, odpowie-
dzialnoœci spo³ecznej, zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
a nawet ekologii. Wiele zadañ dotyczy bran¿y IT i telekomu-
nikacji, ale znajdzie siê równie¿ coœ dla logistyków i projek-
tantów mody! Co ciekawe, znaleŸæ mo¿na i takie, które od-
nosz¹ siê bezpoœrednio do sytuacji spo³eczno-politycznej
w naszym kraju.

To jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych
przez organizatorów. Na najlepszych uczestników, poza prak-
tykami, czekaj¹ studia podyplomowe, kursy jêzykowe, spe-
cjalistyczne szkolenia, a tak¿e publikacje ksi¹¿kowe oraz pre-
numeraty czasopism!

W konkursie organizowanym przez Gazetê Wyborcz¹
oraz PricewaterhouseCoopers mog¹ wzi¹æ udzia³ studenci III,
IV, V roku oraz absolwenci do 30. roku ¿ycia, bez wzglêdu na
rodzaj uczelni, kierunek oraz tryb studiów. Dziêki “Grasz
o sta¿” m³ode i aktywne osoby maj¹ szansê na zdobycie czêsto
pierwszych powa¿nych doœwiadczeñ zawodowych, które
staj¹ siê przepustk¹ do sta³ej pracy.

Patronat medialny nad tegoroczn¹ edycj¹ konkursu objêli:
Radiowa Trójka, Manager Magazin oraz Magazyn Akademi-
cki “Eurostudent”.

Ponadto, patronami bran¿owymi XII edycji “Grasz o sta¿”
s¹ “Marketing w Praktyce”, PRoto.pl, Magazyn Przedsiêbior-
cy “eurofirma.pl”, Miesiêcznik “Ekopartner” oraz portal Spe-
dycje.pl.

Wiêcej informacj i mo¿na uzyskaæ na stronie
www.grasz.pl

Dom Studencki “Aviata” Politechniki Rzeszowskiej w Ja-
sionce (obiekty Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz) dyspo-
nuje wolnymi miejscami do zakwaterowania zarówno
pracowników uczelni, jak i jej studentów.

Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt telefoniczny:
� z kanclerzem uczelni - tel. wew. 1224,
� z kierownikiem Osiedla Akademickiego - tel. wew. 1578,
� z kierownikiem DS “Aviata” - tel. (017) 77 13 349.

UWAGA!UWAGA!
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REGULAMIN
ORGANIZATORZY

� Studencki Klub Turystyczny P£azik
� Studenckie Radio ¯ak
� Studenckie Ko³o Przewodników Be-

skidzkich £ódŸ
� Politechnika £ódzka
� Urz¹d Miasta £odzi

TERMINY KONCERTÓW

� Koncert konkursowy
– pi¹tek 16 marca, godz. 19

� Koncert konkursowy
– sobota 17 marca, godz. 12

� Nocny koncert gwiazd
– sobota 17 marca, godz. 19

� Koncert jurorów i laureatów
– niedziela 18 marca, godz. 13

MIEJSCE

Sala Studium Wychowania
Fizycznego Politechniki £ódzkiej
£ódŸ, al. Politechniki 11

ZG£OSZENIA WYKONAWCÓW

Druk zg³oszenia jest dostêpny na
stronie www.yapa.art.pl

Zg³oszenia powinny zawieraæ:
� p³ytê lub kasetê (maksymalnie 3 pio-

senki, najlepiej o tematyce turystycz-
nej lub zbli¿onej)

� autorów tekstu i muzyki
� teksty piosenek wraz z funkcjami na

gitarê
� sk³ad imienny grupy
� dok³adny adres, telefon kontaktowy,

e-mail
Zg³oszenia nale¿y wysy³aæ na adres:

Komitet Organizacyjny 32 OSPPT
YAPA 2007, al. Politechniki 3a, p. 4,
93-590 £ódŸ, w terminie do 8 marca.
Nie bêd¹ przyjmowane zg³oszenia
przez internet.

W koncercie konkursowym
wyst¹pi¹ wy³¹cznie wykonawcy za-
kwalifikowani po przes³uchaniu p³yt
i kaset. Wyniki kwalifikacji bêd¹ znane

12 marca i zostan¹ udostêpnione do
wgl¹du w dniach 12-14 marca w siedzi-
bie SKT P£azik (£ódŸ, al. Politechniki
3a, p. 4) w godz. 12-17, tel. 42 636 40 61
oraz na stronie www.yapa.art.pl

ŒWIADCZENIA DLA WYKONAWCÓW
KONKURSOWYCH

� noclegi dla wykonawców poza³ódz-
kich w salkach telewizyjnych (w³as-
ny œpiwór i karimata)

� wy¿ywienie
� zwrot kosztów przejazdu (poci¹g po-

œpieszny 2 klasa – bilet ulgowy, ze-
spo³y do 5 osób)

� próby mikrofonowe – pi¹tek 16 mar-
ca, od godz. 10

ZG£OSZENIA WIDZÓW

Sprzeda¿ karnetów (20 z³) od 5 mar-
ca - Lady Peron, Empik, CIK, Almatur,
Zapiecek, P£azik, Cotton

Ka¿de wydarzenie ma gdzieœ swój
pocz¹tek. Powstaje z potrzeby œrodowi-
ska, pomys³u jednostki, rodzi siê z ja-
kiejœ idei. Tak by³o i z Yap¹. Pierwsza
edycja imprezy odby³a siê w dniach
16-17 marca 1974 r. pod nazw¹ “Ogól-
nopolski Przeglad Piosenki Turystycz-
nej - £odŸ 1974”. Nazwa Yapa
narodzi³a siê dopiero w trakcie
przegl¹du, a jej autorami byli dwaj stu-
denci Politechniki £odzkiej, s³ynni
z wybitnego wrêcz poczucia humoru
i szalenie inteligentnych dowcipów,
a znani w ca³ym œrodowisku pod pseu-

donimami “Mayta” i “Furman” - czyli
Janusz Majewski i Grzesio Furmaniak.

Zainspirowa³a ich tzw. “paszczêka”,
czyli plakat, którego motywem by³a
grafika z jakiegoœ poradnika stomatolo-
gicznego sprzed pó³ wieku. Dlaczego
u¿yli igreka - pozosta³o do dziœ taje-
mnic¹. Oficjalnego chrztu dokona³
Wojtek Hempel, koñcz¹c koncert fina-
³owy wymalowaniem ogromnego napi-
su YAPA na blejtramie stanowi¹cym
wystrój estrady.

Na YAPIE, oprócz El¿biety Ada-
miak, Iwony Piastowskiej, swoje

pierwsze kroki na scenie stawiali tacy
wykonawcy, jak Stare Dobre Ma³¿eñ-
stwo, Nijak, Bez Jacka, Wa³y Jagielloñ-
skie. Na OSPPT YAPA wystêpowa³o
wielu wykonawców, którzy zdobyli po-
pularnoœæ dopiero kilka lat po wystêpie
na YAPIE: Wolna Grupa Bukowina,
Wies³aw Tupaczewski, Pod Strzech¹,
Olek Grotowski, Wo³osatki, Robert
Kasprzycki, EKT Gdynia i inni.

Tegoroczna YAPA odbêdzie siê
w dniach 16-18 marca. Szczegó³owe in-
formacje s¹ dostêpne na stronie
www.yapa.art.pl

Organizatorzy

S³ów kilkanaœcieS³ów kilkanaœcie
O YAPIEO YAPIE
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Podkar-
packa Plat-
forma Che-
miczna –

o zainaugurowaniu na Wydziale Che-
micznym PRz dzia³alnoœci Podkarpac-
kiej Platformy Chemicznej poin-
formowa³o FA w wydaniu listopado-
wym, nr 11/2006. Na ten temat pisa-
liœmy obszernie w numerze 11/2006
Gazety Politechniki.

* * *
Nagroda w Sztokholmie – czytamy

w tym samym numerze FA. Jedn¹
z trzech nagród w XVIII Konkursie
Prac M³odych Naukowców Unii Euro-
pejskiej zdoby³ Tomasz Wdowik, ab-
solwent IV LO w Rzeszowie. Prace ba-
dawcze wykonywa³ pod kierunkiem dr
Gra¿yny Groszek na Wydziale Chemi-
cznym PRz, o czym pisaliœmy w nume-
rze 12/2006 GP.

Politechnika
te¿ chce mieæ
nowy budynek

– czytamy w GW z 3 listopada 2006 r.
“Lada dzieñ Politechnika Rzeszowska
wspólnie z rzeszowskim oddzia³em
SARP og³osi konkurs na projekt nowe-
go budynku, który ma stan¹æ przy
al. Powstañców Warszawy. Chce tu
przenieœæ jeden z wydzia³ów, bibliote-
kê, administracjê i rektorat”. W³adze
uczelni wyjaœniaj¹ na ³amach GW,
¿e pojawi³a siê szansa na realizacjê pla-
nowanej od dawna inwestycji pn. Re-
gionalne Centrum Dydaktyczno-
-Konferencyjne i Biblioteczno-Admi-
nistracyjne. Obiekt o pow. 12 tys. m2

sfinansowany zostanie w 85% ze œrod-
ków UE.

* * *
Nowoczesne laboratorium w sta-

rej szkole – donosi GW z 4 grudnia
2006 r. Centrum Biotechnologiczne
PRz, którego kierownikiem jest prof. dr
hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode, to jedyne
takie laboratorium na Podkarpaciu. In-
westycja zrealizowana zosta³a ze œrod-
ków ówczesnego Ministerstwa Nauki
oraz UE. Powstanie Centrum wi¹¿e siê

z uruchomieniem na Wydziale Che-
micznym kierunku studiów biotechno-
logia. Temat kontynuowano 11 grudnia
2006 r. w artykule pt. “Tu bêd¹ badaæ
i hodowaæ komórki”. Wydarzenie od-
notowa³y inne regionalne media,
m.in. “nowiny”, “Super Nowoœci”, TV.
O uroczystym oddaniu CB piszemy na
str. 4-5 GP.

* * *
Pieni¹dze unijne na rozwój uczel-

ni – donosi GW z 27 grudnia 2006 r.
“Politechnika Rzeszowska i uniwersy-
tet, a tak¿e uczelnie z Przemyœla, Kros-
na, Stalowej Woli maj¹ du¿e szanse na
skorzystanie ze œrodków unijnych na
Rozwój Polski Wschodniej” - czytamy.
“Pozytywn¹ opiniê otrzyma³y np. dwa
wnioski z³o¿one przez Politechnikê
Rzeszowsk¹ na sfinansowanie budowy
centrum dydaktycznego (58 mln z³)
oraz rozwój Oœrodka Kszta³cenia Lot-
niczego (27 mln z³). Za nieco wiêcej
ni¿ 58 mln z³ Politechnika chce wy-
budowaæ Regionalne Centrum Dy-
daktyczno-Konferencyjne i Bibliotecz-

Widzowie poza³ódzcy rezerwuj¹
karnety po dokonaniu wp³aty na konto
SKT P£azik: 16 1020 3408 0000 4602
0118 4654. Karnety bêd¹ wydawane po
okazaniu oryginalnego dowodu wp³aty.

KOMISJA
KWALIFIKACYJNA
I WYSOKIE JURY

Organizatorzy powo³uj¹ Komisjê
Kwalifikacyjn¹, która:

� przeprowadzi eliminacje wykonaw-
ców na podstawie przes³anych p³yt
lub kaset
Organizatorzy powo³uj¹ Wysokie

Jury, które:
� oceni wykonawców wystêpuj¹cych

w koncertach konkursowych
� wyda werdykt o stanie piosenki tury-

stycznej
Interpretacja niniejszego regulami-

nu nale¿y wy³¹cznie do organizatorów
XXXII OSPPT YAPA 2007

Materia³ audiowizualny zarejestro-
wany podczas koncertów jest wy³¹czn¹
w³asnoœci¹ organizatorów

NASZ ADRES

Komitet Organizacyjny
XXXII OSPPT YAPA 2007
al. Politechniki 3a, p. 4
93-590 £ódŸ
tel. 42 636 40 61, 607 074 161,
600 589 256
www.yapa.art.pl
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no-Administracyjne o 12 tys. m2 po-
wierzchni” – informuje GW.

Najwiê-
ksze wyzwa-
nie to dach
stadionu –

czytamy w “nowinach” z 12 grudnia
2006 r. “Konstruktorzy z Politechniki
bêd¹ pomagali przy zaprojektowaniu
stadionu przy ul. Hetmañskiej”. Nowy
stadion musi spe³niaæ wymogi UEFA
i tradycyjnego ju¿ w Rzeszowie sportu
¿u¿lowego. Przewiduje siê, ¿e trybuny
pomieszcz¹ ok. 30 tys. widzów. Du¿ym
wyzwaniem – pisze gazeta – bêdzie
dach stadionu. “Wspornik bêdzie mu-
sia³ mieæ d³ugoœæ ok. 40 metrów, a ta-
kiego w Polsce jeszcze nie montowano”
– poinformowa³ na ³amach “nowin”
dr in¿. Z. Plewako z Katedry Konstruk-
cji Budowlanych. To du¿e wyzwanie
zarówno dla konstruktorów i wykonaw-
ców, jak dla w³adz miasta.

* * *
Razem zrobimy wiêcej – czytamy

w “nowinach” z 20 grudnia 2006 r. “Po-
litechnika Rzeszowska wraz z uczelnia-
mi technicznymi z Lublina i Kielc bê-
dzie prowadziæ wspólne badania m.in.
w dziedzinie lotnictwa. Rzeszowska
uczelnia ju¿ wkrótce otwiera nowocze-
sne laboratorium za ok. 30 mln z³, które
ma s³u¿yæ naukowcom i przemys³owi
lotniczemu”. Pierwsze spotkanie w tej
sprawie odby³o siê w Lublinie, o czym
na ³amach “nowin” poinformowa³ rek-
tor A. Sobkowiak. Wspó³pracowaæ
bêd¹ naukowcy z ró¿nych wydzia³ów,
m.in. z WMBiL. Jeszcze w 2007 r. ma
powstaæ za ok. 30 mln z³ nowoczesne
laboratorium - donosi prasa. Wydarze-
nie odnotowa³a te¿ 21.12.2006 r. GW
w art. “Trzy politechniki razem”.
O podpisaniu deklaracji wspó³pracy pi-
saliœmy w poprzednim wydaniu GP.

* * *

Politech-
nika inwes-
tuje w bazê –
czytamy w SN

z 5 grudnia 2006 r. “Za 3 mln z³ Polite-
chnika Rzeszowska zmodernizowa³a
swój budynek, przekszta³caj¹c go
w nowe laboratorium. Remont budyn-
ku przy ul. Wincentego Pola rozpocz¹³
siê w styczniu tego roku. Powierzchnia
obiektu liczy prawie 1400 m2. Labora-
torium Obróbki Mechanicznej dla po-
trzeb Centrum Zaawansowanych Tech-
nologii AERONET sfinansowano
z funduszy strukturalnych UE i oddano
do u¿ytku 30 listopada 2006 r. Wyda-
rzenie odnotowa³y te¿ “nowiny” w arty-
kule “Super sprzêt do nauki”
z 1.12.2006 r., GW w art. “Nowe labo-
ratorium dla lotnictwa” 1.12.2006 r.
oraz regionalna TV. Szerzej na ten te-
mat przeczytaj¹ Pañstwo na str. 3 GP.

Opracowanie
Marta Olejnik

W rozegranym w nowej hali sporto-
wej w sobotê 11 listopada 2006 r. Tur-
nieju Niepodleg³oœci - I mistrzostwach
województwa podkarpackiego bran¿y
ogólnobudowlanej, pierwsze i trzecie
miejsce zajêli: Andrzej Sowa i Jerzy
¯y³a z IN¯YNIERII Rzeszów, a drugie
miejsce zaj¹³ Andrzej Bator (wolny za-
wód).

Turniej otworzy³ prorektor ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej i regio-
nalnej dr hab. in¿. Aleksander
Koz³owski, prof. PRz (“rodem” z Kate-
dry Konstrukcji Budowlanych WBiIŒ),
a puchary za trzy pierwsze miejsca
ufundowane przez dziekana Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
prof. dr. hab. in¿. Leonarda Ziemiañ-
skiego, wrêczy³ zwyciêzcom prezes
AZS-u Politechniki Rzeszowskiej mgr
in¿. Grzegorz Sowa.

Organizatorzy ju¿ dzisiaj zapraszaj¹
na II mistrzostwa, które odbêd¹ siê 11
listopada 2007 r. W kolejnym, 2008 r.

MISTRZOSTWA BUDOWLAÑCÓW

Prorektor A. Koz³owski w towarzystwie sêdziego g³ównego zawodów pana Henry-
ka Oleksiuka.

Fot. w³asna



36 GAZETA POLITECHNIKI

Politechnika Rzeszowska gotowa bê-
dzie zorganizowaæ mistrzostwa Polski
dla tej bran¿y. Natomiast od bie¿¹cego
roku pocz¹wszy przewiduje siê roze-
granie zawodów w nastêpuj¹cych kate-
goriach: amatorzy do 50 lat i powy¿ej
tej granicy wieku oraz budowlañcy z li-
cencj¹ zawodnicz¹.

Organizatorzy przewiduj¹, ¿e II mi-
strzostwa bêd¹ siê ju¿ cieszyæ du¿ym
zainteresowaniem i dlatego og³aszaj¹
limit uczestnictwa w zawodach do 64
zawodników.

Nie maj¹ równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e
wezm¹ w nich udzia³ zawodnicy
z by³ych województw: kroœnieñskiego,
przemyskiego i tarnobrzeskiego.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy na stronê www.prz.rze-
szow.pl/pingpong, gdzie zamieszczono
szczegó³owe dane na temat odbytych
zawodów, w tym bogaty serwis zdjêcio-
wy oraz informacje dotycz¹ce II mi-
strzostw przewidzianych w 2007 r.

Jerzy Gajdek

Uczestnicy zawodów i m³odzi sêdziowie.
Fot. w³asna

Turniej
Tenisa

Sto³owego

Turniej
Tenisa

Sto³owego
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

przy wspó³pracy Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu oraz Klu-
bu Uczelnianego Akademickiego
Zwi¹zku Sportowego zorganizowa³aUczestnicy turnieju.

Fot. J. Gajdek

XXX
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17 grudnia 2006 r. Jubileuszowy XXX
Turniej Tenisa Sto³owego o Mistrzo-
stwo Pracowników Politechniki Rze-
szowskiej na 2006 r. Zawody,
w których bra³o udzia³ 15 pracowni-
ków, odby³y siê w nowej hali sportowej
przy ul. Poznañskiej. Po emocjo-
nuj¹cych pojedynkach rozegranych sy-
stemem “ka¿dy z ka¿dym” tytu³
mistrzowski na 2006 r. wywalczy³ dr
in¿. Zbigniew Kie³basa, pracownik
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii

Œrodowiska, powtarzaj¹c sukces z u-
bieg³ego roku.

Nad prawid³owym przebiegiem tur-
nieju, jako sêdzia g³ówny, czuwa³ mgr
Tadeusz Czu³no. Po zakoñczeniu tur-
nieju zwyciêzcom wrêczono dyplomy
i nagrody rzeczowe. Organizatorzy ser-
decznie zapraszaj¹ wszystkich pracow-
ników Politechniki Rzeszowskiej do
liczniejszego udzia³u w przysz³orocz-
nych zawodach - sport to nie tylko ry-
walizacja, ale przede wszystkim
zdrowie, zabawa i mile spêdzony czas.

W³odzimierz Ptak

Pierwsza szóstka

1. Kie³basa Zbigniew - WBiIŒ
2. £akomy Janusz - WBiIŒ
3. Licho³ai Lech - WBiIŒ
4. Lis Andrzej - Dzia³ Gospodarczy
5. Kêdzior Marcin - WBMiL
6. Porêba Marek - WBMiL

PLAN WYCIECZEK KRAJOWYCH
dla pracowników na 2007 r.

organizowanych przez Sekcjê ds. Socjalnych i Bytowych

Lp. Trasa wycieczki Termin Iloœæ dni

1. � Zakopane i okolice 19-22.01.2007 r. 4

2. � Zakopane i okolice 10-13.02.2007 r. 4

3. � Krynica i okolice 18-21.02.2007 r. 4

4. � Rymanów Zdrój 23-25.02.2007 r. 3

5. Krynica i okolice 02-04.03.2007 r. 3

6. Rymanów Zdrój 16-18.03.2007 r. 3

7. Zakopane i okolice 28-02.05.2007 r. 5

8. Licheñ, Czêstochowa, Gniezno 02-06.05.2007 r. 5

9. Warszawa i okolice 04-06.05.2007 r. 3

10. Pieniny, Zakopane, Wadowice 01-04.06.2007 r. 4

11. Rymanów Zdrój – Bieszczady 08-10.06.2007 r. 3

12. Kraków, Ojców, Wieliczka 23-25.06.2007 r. 3

13. Gdañsk, Gdynia, Sopot 06-11.07.2007 r. 6

14. Gi¿ycko – Suwalszczyzna 21-26.07.2007 r. 6

15. Wroc³aw – Kotlina K³odzka 11-15.08.2007 r. 5

16. Szczecin – Pomorze Zachodnie 25-30.08.2007 r. 6

17. Zakopane i okolice 13-16.09.2007 r. 4

18. Krynica i okolice 28-30.09.2007 r. 3

19. Bieszczady 06-07.10.2007 r. 2

20. Obóz narciarski od 27.12.07 r. do 01.01.08 r. 6

21. Wycieczki jednodniowe do uzgodnienia 1

1. Istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania do wycieczek wydzia³owych - integracyjnych.
2. Wycieczki zagraniczne mog¹ byæ realizowane za pe³n¹ odp³atnoœci¹ uczestników.

UWAGA! Terminy i trasy wycieczek mog¹ ulec zmianie. Rezygnacjê z wycieczki nale¿y zg³osiæ co najmniej 8 dni przed
jej planowanym terminem - w przypadku niedotrzymania ww. terminu pracownik musi siê liczyæ ze strat¹ wniesionej op³aty.
Rezerwacje telefoniczne nie bêd¹ przyjmowane.

W³odzimierz Ptak
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PONIEDZIA£EK
07.00 – RADIORANEK - akademicki maga-

zyn informacyjno-muzyczny
10.00 – STUDIO 89 - miejski blok informacyj-

ny
14.00 – STREFA RADIOAKTYWNA - akade-

micki magazyn muzyczno-informacyj-
ny

18.00 – HULAHOP - audycja autorska
20.00 – KIESZEÑ PE£NA CZEREŒNI - audy-

cja autorska
22.00 – RAP CENTRUM - audycja muzyczna
24.00 – NOCNA ZMIANA

WTOREK
07.00 – RADIORANEK - akademicki maga-

zyn informacyjno-muzyczny
10.00 – STUDIO 89 - miejski blok informacyj-

ny
14.00 – STREFA RADIOAKTYWNA - akade-

micki magazyn muzyczno-informacyj-
ny

18.00 – NON STOP - audycja muzyczna
20.00 – AA - audycja akademicka
22.00 – ROCK CENTRUM - audycja muzycz-

na
24.00 – NOCNA ZMIANA

ŒRODA
07.00 – RADIORANEK - akademicki maga-

zyn informacyjno-muzyczny
10.00 – STUDIO 89 - miejski blok informacyj-

ny
14.00 – STREFA RADIOAKTYWNA - akade-

micki magazyn muzyczno-informacyj-
ny

18.00 – FONOTEKA - audycja muzyczna
20.00 – KLUB AKADEMOSA - magazyn stu-

dencki
22.00 – CZAD LISTA - studencka rockowa li-

sta przebojów
24.00 – NOCNA ZMIANA

CZWARTEK
07.00 – RADIORANEK - akademicki maga-

zyn informacyjno-muzyczny
10.00 – STUDIO 89 - miejski blok informacyj-

ny
14.00 – STREFA RADIOAKTYWNA - akade-

micki magazyn muzyczno-informacyj-
ny

18.00 – RTV - magazyn studencki
19.00 – DEJA VU - studencki magazyn kultu-

ralny
21.00 – EPICENTRUM - audycja muzyczna
24.00 – NOCNA ZMIANA

PI¥TEK
07.00 – RADIORANEK - akademicki maga-

zyn informacyjno-muzyczny
10.00 – STUDIO 89 - miejski blok informacyj-

ny
14.00 – STREFA RADIOAKTYWNA - akade-

micki magazyn muzyczno-informacyj-
ny

18.00 – NON STOP - audycja muzyczna
19.00 – BRUNET WIECZOROW¥ POR¥ -

audycja autorska
21.00 – MUZYKOTERAPIA - audycja autor-

ska
23.00 – RADIO CAFE - magazyn literacki
02.00 – NOCNA ZMIANA

SOBOTA
08.00 – DZIEÑ DOBRY, DZIŒ SOBOTA -

miejski blok informacyjno-muzyczny
11.00 – AUTO-MOTO JARMARK
12.00 – STUDIO WEEKEND - magazyn muzy-

czno-informacyjny
17.00 – DJ'S DANCE CHARTS - lista przebo-

jów
19.00 – KLUBOWE ZAJAWKI M£ODEJ

KAWKI - audycja muzyczna
24.00 – NOCNA ZMIANA

NIEDZIELA
08.00 – BAZA LUDZI Z MG£Y - magazyn stu-

dencki
11.00 – NON STOP - audycja muzyczna
14.00 – JAZZ-ROCKOWA P£YTOTEKA -

audycja autorska
17.00 – RADIO NIEBIESKIE OCZY HELE-

NY - audycja autorska
19.00 – BIURO NUMERÓW ZNALEZIO-

NYCH - audycja autorska
22.00 – P£YTOTEKA LETREKA - audycja

autorska
24.00 – NOCNA ZMIANA

Szczegó³owy program Akademickiego
Radia Centrum dotêpny jest na stronie

www.radiocentrum.pl

AKADEMICKIE RADIO
CENTRUM

RZESZÓW 89,0 MHz
PROGRAM RAMOWY

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

PAPIEROWA
ORGANIZACJA

Sterty i fury

Makulatury.

U DOBRYCH
P£YWAKÓW

Znamienny

styl zmienny.

REKOCZYNY

To coœ z manufaktury

Do garbowania skóry.

NIEPRZYSTOSOWANIE

M³ode lata

a stara data.

IDE NA REKE

Czasami

butami.

, , ,

,
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Nic tak nie integruje, jak wspólna zabawa. Widok miasta z parku wodnego w Hongkongu. 
Fotografie ze zbiorów A. D¹browskiej

Z Politechniki Rzeszowskiej do Hongkongu
Ceremonia otwarcia. 
Sala wype³niona goœæmi z ca³ego œwiata.  

Otwarcie Forum. Od lewej: Doland Tsang, Wu Bangguo, 
Yoshio Utsumi, prof. Muhammad Yunus.

Przy mikrofonie Vanen Paratian - szef
 Protoko³u ITU, z prawej Prezydium Forum. Tak firma CBOSS zachêca³a do zwiedzania swego stoiska.

Ró¿ne ubiory, ró¿ne kultury.

Do nich nale¿y przysz³oœæ.
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Ostatnia sobota karnawa³u to tradycyjnie ju¿ czas Balu Sportowca Politechniki 
Rzeszowskiej. Tak te¿ by³o i w tym roku: 17 lutego w sto³ówce studenckiej prawie 
dwieœcie osób bawi³o siê œwietnie przy dobrej orkiestrze i tylko wœród szesnastki nomi-
nowanych sportowców da³o siê odczuæ oznaki lekkiego zdenerwowania oraz niepew-
noœæ, a¿ do chwili og³oszenia wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca 
Politechniki Rzeszowskiej w 2006 r. Zgodnie z przewidywaniami zwyciê¿y³a Magda 
Balana. Na pozosta³e dwa miejsca na podium "wskoczyli" równie¿ kolarze - srebrni 
medaliœci Mistrzostw Polski Politechnik. Oto wyniki plebiscytu:

1. Magdalena Balana (V FD) - kolarstwo górskie
2. Daria Wójcik (III CD) - kolarstwo górskie
3. Marcin Piecuch (II BD) - kolarstwo górskie
4. Anna Janas (II CD) - pi³ka siatkowa
5. Marek Hajduk (II MDM) - trójbój si³owy
6. Anna Gil (III SD) - ¿eglarstwo
7. Micha³ Szybisty (IV ED) - koszykówka
8. S³awomir Jurczak (V ZD) -  pi³ka no¿na
9. Justyna Turek (III ZDL) - lekka atletyka

10. Krzysztof Machowski (III CD) - pi³ka siatkowa
Nagrody i pami¹tkowe  puchary wrêczyli wyró¿nionym sportowcom prorektor ds. 
nauczania prof. Leszek WoŸniak, kanclerz mgr in¿. Wac³aw Gawe³ i prezes KU AZS mgr 
in¿. Grzegorz Sowa. Królow¹ balu zosta³a wybrana nasza przesympatyczna ¿eglarka 
Ania Gil.

Autorzy tekstów

Alicja D¹browska
Studentka V WEiI, informatyka

mgr Jerzy Gajdek
Katedra Geodezji WBiIŒ

dr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu WZiM

Dorota Jakie³a
Biuro Wdra¿ania i Monitoringu RSI Województwa 

Podkarpackiego

mgr in¿. Marcin Kêdzior
przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej

 Samorz¹du Doktorantów

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr Krzysztof Michalski
Zak³ad Nauk Humanistycznych WZiM

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

dr hab. in¿. Ireneusz Opaliñski, prof. PRz
Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej WCh

mgr Agnieszka Pikor
Sekretariat Rektora

W³odzimierz Ptak
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

dr in¿. Andrzej Rylski
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych

£ukasz Szuba
Student V WBMiL, MDT

dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. PRz
Katedra Przeróbki Plastycznej WBMiL

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

Piotr Trojanowski
ARC

prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus
Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki WEiI

prof. dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode
Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii WCh

J. Turek, A. Janas, D. Wójcik, M. Balana, S. Jurczak, A. Gil, 
M. Piecuch, K. Machowski, M. Szybisty i M. Hajduk.

Tak siê bawi AZS. W akcji zespó³ Kornele aktualne 
wicemistrzynie œwiata.
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