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Fot. M. Misiakiewicz¯yczenia od Sekretarza Stanu W. Ortyla.

Medal "Zas³u¿onym dla PRz".

Immatrykulacja doktorantów.

Immatrykulacja studentów.
Inauguracja poprzedzona msz¹ œw. 
w koœciele oo. Dominikanów.

Wrêczenie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Nagroda dla prof. J. Raka i dr B. Tchórzewskiej-Cieœlak.

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. L. Trybus.
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Przemówienie JM Rektora
prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka

na inauguracji roku akademickiego 2006/2007
w dniu 6 paŸdziernika 2006 r.

Szanowni Pañstwo,

nowy rok akademicki rozpoczyna na
naszej Uczelni oko³o 13 tysiêcy studen-
tów, spoœród których ponad 9500
kszta³ciæ siê bêdzie na studiach stacjo-
narnych, na 15 kierunkach studiów.

W bie¿¹cym roku przyjêliœmy po-
nad 2600 studentów na studia stacjo-
narne i oko³o 900 na studia niestacjo-
narne. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e Uczel-
nia nasza zwiêksza liczbê studentów
na studiach stacjonarnych - studiach
bezp³atnych. Uczelnia zatrudnia oko³o
1400 pracowników, w tym 663 nauczy-
cieli akademickich, spoœród których 61
posiada tytu³ profesora, a 74 stopieñ
doktora habilitowanego.

Rok temu rozpoczê³a siê nowa ka-
dencja w³adz Uczelni. Kadencja trudna,
gdy¿ zbieg³a siê z wprowadzeniem no-
wej ustawy - Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, z nowym podejœciem rz¹du
do finansowania badañ naukowych,
a tak¿e uruchomieniem znacznych
mo¿liwoœci ubiegania siê o œrodki
z funduszów Unii Europejskiej.

Aktywnoœæ spo³ecznoœci akademic-
kiej realizowana jest w 3 obszarach:
dzia³alnoœci naukowej, dydaktycznej
i organizacyjnej.

Dzia³alnoœæ naukow¹ mo¿na mie-
rzyæ za pomoc¹ liczby awansów nauko-
wych. W minionym roku akademickim
4 osoby uzyska³y tytu³ naukowy profe-
sora, 3 osoby stopieñ doktora habilito-
wanego, a 27 naszych kolegów stopieñ
doktora. Odzwierciedleniem aktywno-
œci naukowej jest tak¿e kategoryzacja
podstawowych jednostek naukowych,
w naszym przypadku wydzia³ów, pro-
wadzona w bie¿¹cym roku przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego. Dwa wydzia³y otrzyma³y kate-
goriê drug¹, trzy trzeci¹, a jeden
czwart¹. Jest to wyraŸny sygna³ do in-
tensyfikacji pracy naukowej z po³o¿e-

niem szczególnego nacisku na wspó³-
pracê z przemys³em i ubieganie siê
o granty badawcze zarówno w kraju,
jak i w nadchodz¹cym 7. Programie Ra-
mowym Unii Europejskiej.

Mamy ku temu dobre warunki. Na-
sze laboratoria s¹ ju¿ bardzo dobrze wy-
posa¿one w aparaturê badawcz¹ - nie
bêdzie nadu¿yciem twierdzenie, ¿e re-
prezentujemy poziom europejski - tyl-
ko w ubieg³ym roku akademickim
zakupiliœmy aparaturê naukow¹ za
kwotê ponad 12 mln z³. Naszym obo-
wi¹zkiem jest w³aœciwe jej wykorzysta-
nie dla postêpu badañ naukowych,
pomocy przedsiêbiorstwom i szkolenia
naszych studentów.

Zwiêkszenie aktywnoœci naukowej
jest równie¿ wa¿ne z punktu widzenia
procesu dydaktycznego. Proponowany
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego nowy algorytm podzia³u
œrodków wzmacnia wagê jakoœci kadry
naukowej kosztem liczby studentów.
Takie postêpowanie z jednej strony nie
dziwi, wiadomo bowiem, ¿e jakoœæ dy-
daktyki szko³y wy¿szej zale¿y g³ównie
od jakoœci prowadzonych badañ nauko-
wych. Z drugiej jednak strony takie po-
dejœcie niepokoi, poniewa¿ pañstwo
powinno byæ zainteresowane zapew-
nieniem obywatelom wszechstronnego
wykszta³cenia. Wiadomo, ¿e na potêgê
pañstwa sk³ada siê si³a i dobrobyt jego
obywateli. Nie mo¿na zrzucaæ kosztów
wykszta³cenia wy³¹cznie na barki
spo³eczeñstwa, a do tego prowadzi
gwa³towny rozwój szkó³ prywatnych.
Apelujê do pañstwa pos³ów, aby spra-
wy szkolnictwa wy¿szego, szczególnie
w regionach o m³odszych tradycjach
akademickich, by³y przedmiotem
ci¹g³ego Pañstwa zainteresowania i tro-
ski, byœmy wspólnie dbali o rozwój in-
telektualny naszej m³odzie¿y.

Ze swojej strony musimy dostoso-
wywaæ nasz¹ ofertê dydaktyczn¹ do po-

trzeb nowoczesnej gospodarki, poszu-
kiwaæ nowych kierunków studiów
i specjalnoœci nad¹¿aj¹cych za postê-
pem i odpowiadaj¹cych na zachodz¹ce
zmiany oraz na potrzeby studiuj¹cej
m³odzie¿y. Od przysz³ego roku akade-
mickiego na wszystkich kierunkach
studiów bêdziemy kszta³ciæ w systemie
dwustopniowym. Stwarza to okazjê do
krytycznego przegl¹dniêcia progra-
mów nauczania, dostosowania ich do
nowych standardów, a tak¿e ujednoli-
cenia programów nauczania przedmio-
tów podstawowych i jêzyków obcych
na wszystkich kierunkach studiów.
Przygotowaliœmy ofertê nauczania
w jêzyku angielskim dla studentów stu-
diuj¹cych w Politechnice Rzeszowskiej
w ramach programu Socrates-Erasmus,
a tak¿e skierowan¹ do ogó³u studentów
z zagranicy.

Wdro¿one w minionym roku akade-
mickim elektroniczne systemy obs³ugi
toku studiów - USOS (elektronicznej
legitymacji studenckiej i internetowej
rekrutacji) stanowi¹ dobr¹ podstawê
do zbudowania systemu zapewnienia
wysokiej jakoœci kszta³cenia. Pozwoli
to na podnoszenie jakoœci naszej pracy
i sprawniejszej obs³ugi administracyj-
nej studentów.

Dzia³alnoœæ organizacyjna w minio-
nym roku akademickim to przede
wszystkim opracowanie nowego statu-
tu Uczelni i dostosowanie szeregu prze-
pisów wewnêtrznych do wymogów
nowej ustawy.

Dzia³alnoœæ organizacyjna to rów-
nie¿ dokoñczenie prowadzonych in-
westycji: hali sportowej - bêdziemy
mieli okazjê w dniu dzisiejszym uro-
czyœcie j¹ otworzyæ - oraz Centrum
Biotechnologii w Albigowej - obiekt
jest gotowy do u¿ytku - zostanie oficjal-
nie otwarty w terminie póŸniejszym.

Rozpoczêliœmy nowe inwestycje -
budowê inkubatora akademickiego
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i termomodernizacjê budynku L - na ten
cel otrzymaliœmy dotacjê z Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w kwocie 10 mln z³.

Siêgamy po œrodki Unii Europej-
skiej. Zakoñczyliœmy dwa projekty na
³¹czn¹ kwotê oko³o 2,5 mln z³, w tym
budowê akademickiej, internetowej
sieci bezprzewodowej, inwestycji reali-
zowanej i zarz¹dzanej przez Politechni-
kê Rzeszowsk¹, inwestycji, która
pozwoli³a na zapewnienie dostêpu do
internetu obiektom nie tylko Politech-
niki Rzeszowskiej, lecz ca³ego œrodo-
wiska akademickiego Rzeszowa.
Obecnie Politechnika Rzeszowska rea-
lizuje 15 projektów z udzia³em finanso-
wym Unii Europejskiej na kwotê blisko
51 mln z³, w tym budowê laboratorium
badañ materia³ów dla przemys³u lotni-
czego. Z³o¿yliœmy wnioski o dofinan-
sowanie szeroko rozumianej dzia-
³alnoœci uczelni w ramach ró¿nych pro-
gramów Unijnych - Polski Wschodniej,
Regionalnego Programu Operacyjnego
i Sektorowych Programów Operacyj-

nych. Rozpoczêliœmy prace przygoto-
wawcze do budowy Regionalnego Cen-
trum Dydaktyczno-Konferencyjnego
i Biblioteczno-Administracyjnego.
W dniu 20 wrzeœnia br. zosta³a podpisa-
na umowa konsorcjum miêdzy uczel-
niami lubelskimi i rzeszowskimi
w sprawie przygotowania wniosku do
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 w ramach prio-
rytetu 2 - infrastruktura sfery B+R.
Chcia³bym w tym miejscu na rêce Pani
Wojewody i Pana Marsza³ka z³o¿yæ po-
dziêkowanie za bardzo owocn¹ wspó³-
pracê. Realizacja projektów UE jest
bardzo trudna - wszyscy siê tego uczy-
my i doceniam wielk¹ pomoc Pañstwa
urzêdów w rozwi¹zywaniu problemów
dla wspólnego dobra. Mamy nasze
5 minut siêgania po œrodki unijne, wy-
maga to jednak intensywnej pracy
i wielu wyrzeczeñ w celu przygotowa-
nia odpowiednich wniosków i zgroma-
dzenia œrodków finansowych do
pokrycia wk³adów w³asnych. Apelujê
zatem do wszystkich pracowników

Uczelni, szczególnie do profesorów,
o aktywne w³¹czenie siê do tych
dzia³añ.

Szanowni Pañstwo,
Uczelnia - bez wzglêdu na rodzaj repre-
zentowanych nauk - to szczególna in-
stytucja u¿ytecznoœci publicznej. Akty-
wny udzia³ przedstawicieli spo³eczno-
œci akademickiej Politechniki w wa¿-
nych wydarzeniach i dzia³aniach regio-
nalnych uzupe³nia nasz dorobek nauko-
wy i osi¹gniêcia w zakresie kszta³cenia,
wspó³tworz¹c wizerunek publiczny
Uczelni.

Wspomnê jedynie, ¿e Politechnika
Rzeszowska prowadzi Biuro Wdra¿a-
nia i Monitoringu Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Podkarpac-
kiego, koordynujemy dzia³ania nad
opracowaniem Foresightu "Prioryteto-
we technologie dla zrównowa¿onego
rozwoju województwa podkarpackie-
go". Zosta³ otwarty Punkt Informacji
Normalizacyjnej, stanowi¹cy agendê
Polskiego Komitetu Normalizacji
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Politechnika Rzeszowska rozpoczê³a 56. rok akademicki

Tegoroczna inauguracja roku aka-
demickiego w PRz odby³a siê 6 paŸ-
dziernika 2006 r. (godz. 11.00)
w Zespole Sal Wyk³adowych (bud. S).

W szerszym ni¿ dotychczas progra-
mie inauguracji przewidziana zosta³a
msza œw., odprawiona w intencji pra-
cowników i studentów Politechniki
Rzeszowskiej o godz. 9.00 w koœciele
oo. Dominikanów pod przewodnic-
twem ks. bpa Kazimierza Górnego
z udzia³em proboszcza tej parafii
o. Józefa Bakalarza, ks. dr. Jerzego Bu-
czka - rektora Seminarium Duchowne-
go w Rzeszowie - oraz ks. dr. Andrzeja
So³tysa z tego¿ Seminarium. Po oficjal-
nej czêœci inauguracji uroczyœcie zo-
sta³a oddana do u¿ytku nowa hala
sportowa. Budowa tej hali sfinansowa-
na zosta³a ze œrodków UE w ramach
programu ZPORR, Totalizatora Spor-
towego oraz œrodków w³asnych uczel-

ni. Podkreœlenia wymaga pomoc Urzê-
du Marsza³kowskiego w pozyskiwaniu
œrodków oraz osobiste zaanga¿owanie
cz³onka Zarz¹du Województwa Pod-
karpackiego prof. PRz Jana Burka.

Otwieraj¹c uroczystoœæ, JM Rektor
prof. Andrzej Sobkowiak powita³ goœ-
ci, którzy zaszczycili swoj¹ obecnoœ-
ci¹ tê wyj¹tkow¹ w ca³ym roku akade-
mickim okolicznoœæ. W tradycji uni-
wersyteckiej uroczystoœæ inauguracji
roku akademickiego jest œwiêtem wy-
j¹tkowym. Jednoczy wszystkich cz³on-
ków spo³ecznoœci akademickiej - stu-
dentów, pracowników i absolwentów
oraz liczne rzesze przyjació³ Uczelni -
powiedzia³ Rektor. Z uszanowaniem
i radoœci¹ powita³ miêdzy innymi:
� Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej

- ks. bpa Kazimierza Górnego,
� Sekretarza Stanu w Ministerstwie

Rozwoju Regionalnego, absolwenta
PRz - W³adys³awa Ortyla,

� Wicewojewodê Podkarpackiego -
Roberta Godka,

� Marsza³ka Województwa Podkar-
packiego - Leszka Deptu³ê - wraz
z cz³onkiem Zarz¹du Województwa
prof. PRz Janem Burkiem,

� Pos³a do Parlamentu Europejskiego -
Mieczys³awa Janowskiego - oraz
parlamentarzystów z województwa
podkarpackiego: Andrzeja Mazur-
kiewicza, Annê Paku³ê-Sacharczuk,
Krystynê Skowroñsk¹, Kazimierza
Moskala, Stanis³awa O¿oga, Andrze-
ja Szlachtê, Jana Tomakê, Stanis³awa
Zaj¹ca,

� Przewodnicz¹cego Rady Miasta Rze-
szowa - Waldemara Szumnego -
wraz z Prezydentem Rzeszowa Tade-
uszem Ferencem,

� Rektora Politechniki Lubelskiej -
prof. Józefa Kuczmaszewskiego,

i Miar w zakresie popularyzacji i dys-
trybucji norm polskich i europejskich.
S¹dzê, ¿e instytucje naszego regionu,
tak licznie tutaj reprezentowane, maj¹
przekonanie, ¿e zawsze mog¹ liczyæ na
wspó³pracê z nami.

Szanowni Pañstwo,
Drodzy Studenci!
Na nowy, 56. rok akademicki

chcia³bym przekazaæ spo³ecznoœci na-
szej Uczelni najlepsze ¿yczenia. Niech
ten rok bêdzie dla nas wszystkich cza-
sem kolejnych osobistych sukcesów
i satysfakcji, znacz¹cych dokonañ
w sferze dydaktyki, dzia³alnoœci nauko-
wo-badawczej oraz w obszarze organi-
zacji i zarz¹dzania Uczelni¹.

Szczególne gor¹ce ¿yczenia pragnê
przekazaæ studentom. Niech lata stu-
diów bêd¹ udanym i szczêœliwym okre-
sem waszego ¿ycia!

Przemówienie Rektora prof. A. Sobkowiaka.
Fot. M. Misiakiewicz

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM,

FORTUNATUMQUE SIT!
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� Rektora Politechniki Œwiêtokrzy-
skiej - prof. Wies³awa Tr¹mpczyñ-
skiego,

� Prorektora Uniwersytetu Rzeszow-
skiego - prof. Stanis³awa Krawczyka,

� Prorektora Akademii Górniczo-Hut-
niczej - prof. Jerzego Lisa,

� Prorektora Politechniki Krakowskiej
- prof. Kazimierza Furtaka,

� Wicerektora Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Rzeszowie - ks. dr.
Andrzeja Widaka,

� Dziekana Wydzia³u Lotniczego
Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Si³ Po-
wietrznych w Dêblinie - p³k. dr. hab.
in¿. Marka Grzegorzewskiego - wraz
z towarzysz¹cymi osobami,

� studentów rozpoczynaj¹cych studia
w naszej uczelni,

a tak¿e rektorów minionych kadencji
w PRz, przedstawicieli pañstwowych
wy¿szych szkó³ zawodowych oraz
szkó³ niepañstwowych, przedstawicieli
s³u¿b mundurowych i wymiaru spra-
wiedliwoœci.

Na uroczystoœci obecni byli przed-
stawiciele w³adz oœwiatowych i sa-
morz¹dowych oraz wielu przyjació³
naszej uczelni. Nie zabrak³o cz³onków
Fundacji Rozwoju Politechniki Rze-

szowskiej, przedstawicieli przemys³u
i firm wspó³pracuj¹cych z uczelni¹,
przedstawicieli mediów.

Spoœród studentów przyjêtych na
pierwszy rok studiów do uroczystej im-
matrykulacji przyst¹pi³o piêtnaœcie
osób, które uzyska³y najwy¿sz¹ punkta-
cjê w postêpowaniu kwalifikacyjnym -
po z³o¿eniu œlubowania, w uroczystej
oprawie odebrali z r¹k JM Rektora in-
deksy studenckie. Nale¿¹ do nich:
Krzysztof Ko³odziej i Joanna Oczoœ
z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska; Micha³ Karaskiewicz,
£ukasz Micha³ek, Pawe³ Cholewa
i Wojciech Szpara z Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa; El¿bieta Maziarz
i El¿bieta Wo³osz z Wydzia³u Che-
micznego; Grzegorz Karnas, Natalia

Materna i Pawe³ Popek z Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki; Dawid
Jaworski i Mateusz Wójcik z Wydzia³u
Matematyki i Fizyki Stosowanej; Mal-
wina Olewicz i Ilona Krowiak z Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.

W bie¿¹cym roku akademickim po
raz pierwszy przedstawiciele studiów
trzeciego stopnia na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, którzy uzyskali
najwy¿sz¹ liczbê punktów w postêpo-

waniu kwalifikacyjnym na I rok stu-
diów doktoranckich, tak¿e z³o¿yli œlu-
bowanie i przyst¹pili do uroczystej
immatrykulacji. Uroczyœcie œlubowali:
mgr in¿. Jacek Tutak, mgr in¿. Micha³
Wróbel i mgr in¿. Anna ¯añczak.

Stypendia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego za wyró¿niaj¹ce siê
wyniki w nauce na rok akademicki
2006/2007 otrzyma³y: Agnieszka No-
wak - studentka IV roku Wydzia³u Che-
micznego - i Ewa Krystyna Hajduk -
studentka V roku Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa.

Niezale¿nie od tego Agencja Nieru-
chomoœci Rolnych przyzna³a tzw. sty-
pendia pomostowe dla dziesiêciu
studentów pierwszego roku studiów
stacjonarnych w kwocie 350 z³ mie-
siêcznie.

Na wniosek rektora Minister Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego nada³ Medal
Komisji Edukacji Narodowej: dr Gra-
¿ynie Groszek (WCh), dr in¿. Gra¿ynie
Nowak (WCh), prof. PRz Tadeuszowi
Knapowi (WBMiL), prof. PRz Mie-
czys³awowi Korzyñskiemu (WBMiL),
prof. PRz Aleksandrowi Koz³owskie-
mu (WBiIŒ), dr. in¿. Janowi Rodziñ-
skiemu (WEiI), prof. PRz Adamowi
Rybce (WBiIŒ), dr. in¿. Bogus³awowi
Wiszowi (WEiI).

Medalem "Zas³u¿onym dla Poli-
techniki Rzeszowskiej" wyró¿nieni zo-
stali: prof. Krzysztof Kluszczyñski
z Politechniki Œl¹skiej, prof. Janusz Je-
¿owiecki z Politechniki Wroc³awskiej,
Krystyna Drza³ (OKL), dr in¿. Ewa Mi-
chalak (WBiIŒ), mgr in¿. Maria Popek
(Administracja), Barbara Wo³czko (Bi-
blioteka G³ówna), Tadeusz Cis³o
(OKL), prof. PRz Adam Marciniec
(WBMiL), dr in¿. Aleksander Starakie-
wicz (WBiIŒ), Aleksander Œwigoñ
(OKL). Wrêczenie odznaczeñ pañ-
stwowych, zgodnie z informacj¹ rekto-
ra, odbêdzie siê na posiedzeniu Senatu
poœwiêconym promocjom doktorskim
i habilitacyjnym.

Za wybitne osi¹gniêcia naukowe
uzyskane w 2005 r. Minister Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego przyzna³ na-
grody trojgu nauczycielom akademic-
kim naszej uczelni. Nagrodê indy-
widualn¹ otrzyma³ dr in¿. Janusz Kon-

JM Rektor wrêcza nagrodê MNiSzW dr. in¿. Januszowi Konkolowi z WBiIŒ.
Fot. M. Misiakiewicz
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kol (WBiIŒ) za pracê doktorsk¹ pt. Za-
stosowanie analizy struktury do oceny
w³aœciwoœci betonów, wyró¿nion¹
przez Radê Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska PRz.

Zespo³ow¹ nagrodê MNiSzW otrzy-
mali prof. dr hab. in¿. Janusz Rak
(WBiIŒ) i dr in¿. Barbara Tchórzew-
ska-Cieœlak (WBiIŒ) za wspó³autor-
stwo monografii naukowej Metody
analizy i ocena ryzyka w systemie za-
opatrzenia w wodê, opublikowan¹
przez Oficynê Wydawnicz¹ PRz, nadto
prof. J. Rak za monografiê Podstawy
bezpieczeñstwa systemów zaopatrzenia
w wodê opublikowan¹ przez Komitet
In¿ynierii Œrodowiska PAN.

Nowy, 56. rok akademicki zainau-
gurowany zosta³ interesuj¹cym
wyk³adem prof. dr. hab. in¿. Leszka
Trybusa pt. Sprzê¿enie zwrotne w tech-
nice. Uroczystoœæ zakoñczy³o tradycyj-
ne Gaudeamus w wykonaniu Stu-
denckiego Zespo³u Pieœni i Tañca PRz
"Po³oniny". Akordem wieñcz¹cym uro-

czystoœæ inauguracyjn¹ by³o poœwiêce-
nie nowej hali sportowej przez ks. bpa
Kazimierza Górnego i oddanie jej do

u¿ytku przez JM Rektora. O nowej hali
pisaliœmy w poprzednim numerze GP.

Marta Olejnik

Poœwiêcenia hali dokona³ ks. bp. K. Górny - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.
Od lewej: Rektor A. Sobkowiak, ks. S. S³owik - dyrekor Caritasu w Rzeszowie,
z prawej o. J. Bakalarz, dominikanin.

Fot. M. Misiakiewicz

alternatywne Ÿród³a i przetwarzanie energii (AZiPE)

Przejawem rosn¹cego w Polsce za-
interesowania pozyskiwaniem energii
ze Ÿróde³ odnawialnych by³o powo³anie
do ¿ycia w 2003 r. specjalnoœci alterna-
tywne Ÿród³a i przetwarzanie energii.
Rok póŸniej mia³ miejsce pierwszy na-
bór dwunastu studentów. Zbieg³ siê on
w czasie z akcesj¹ Polski do UE silnie
promuj¹cej rozwój rynku odnawial-
nych Ÿróde³ energii (OZE). Stworzy³o
to mo¿liwoœæ dynamicznego rozwoju
tego sektora polskiej gospodarki, szcze-
gólnie w aspekcie wymagañ, jakie UE
stawia krajom cz³onkowskim w odnie-
sieniu do wykorzystania OZE w pro-
dukcji energii. Tak wiêc przed absol-
wentami tej specjalnoœci pojawi³y siê
realne szanse zatrudnienia na intensyw-
nie rozwijaj¹cym siê rynku OZE. Oz-
nak¹ tego by³o, ¿e jeden z nich, nie

bêd¹c jeszcze absolwentem, podj¹³ pra-
cê jako projektant systemów solarnych.

26 czerwca 2006 r. odby³ siê egza-
min dyplomowy pierwszych absolwen-
tów specjalnoœci AZiPE. Tematyka
realizowanych prac dyplomowych do-
tyczy³a praktycznych i teoretycznych
aplikacji OZE.

Godny podkreœlenia jest fakt, ¿e pra-
ca dyplomowa Micha³a Wróbla pt.
Domain Decomposition Method w nie-
skoñczonym obszarze na przyk³adzie
osiowosymetrycznego zagadnienia wy-
miany ciep³a z mieszanymi warunkami
brzegowymi, wykonana pod kierun-
kiem dr. hab. Giennadija Miszurisa,
prof. PRz, zosta³a wyró¿niona decyzj¹
Rady Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa. Ponadto, w obszarze dzia³añ
maj¹cych na celu pomoc merytoryczn¹

jednostkom samorz¹du terytorialnego
we wdra¿aniu rozwi¹zañ preferuj¹cych
OZE, zosta³a zrealizowana praca stu-
dyjna Paw³a Œwi¹toniowskiego i Ma-
riusza Wojnara pt. Oszacowanie zaso-
bów oraz propozycja wykorzystania
OZE w gospodarce energetycznej gmi-
ny £añcut. By³a ona jednym z efektów
wsparcia, zapocz¹tkowanego w grud-
niu 2005 r., jakiego gminie £añcut
udzielili studenci IV i V roku tej spe-
cjalnoœci oraz pracownicy Zak³adu Ter-
modynamiki. W ramach tej dzia³alnoœci
studenci opracowali audyty energe-
tyczne szeœciu szkó³ znajduj¹cych siê
na terenie gminy oraz dokonali analizy
potencjalnych oszczêdnoœci w zu¿yciu
energii, wynikaj¹cych z modernizacji
oœwietlenia ulic.

Robert Smusz
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Szanownych czytelników GP

uprzejmie informujemy, ¿e zapowie-
dziane w poprzednim numerze

wspomnienie prof. PRz W³adys³awa
£akoty, z przyczyn niezale¿nych

od redakcji, nie zosta³o zamieszczone
w niniejszym wydaniu.

Dziekan WBiIŒ prof. dr hab. in¿.
Leonard Ziemiañski

oraz redakcja GP serdecznie
przepraszaj¹ za to opóŸnienie.

“Pamiêæ jest wdziêcznoœci¹ serca”

Wszystkim Pañstwu, Przyjacio³om,
Studentom i Pracownikom sk³adam
najserdeczniejsze podziêkowania
za wyrazy wspó³czucia oraz towa-
rzyszenie mi w odprowadzeniu mojej
Mamy na miejsce wiecznego spo-
czynku

Tadeusz Markowski

REKRUTACJA na I rok studiów
w roku akademickim 2006/2007

Rekrutacjê na wszystkie kierunki
studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych w roku akademickim 2006/2007
przeprowadzono na podstawie konkur-
su œwiadectw dojrza³oœci. Szczegó³owe
zasady przyjêæ przewidywa³y odrêbny
tryb kwalifikacji osób, które uzyska³y
œwiadectwo dojrza³oœci wg "starej ma-
tury", oraz osób, które uzyska³y œwia-
dectwo dojrza³oœci w wyniku nowej
formu³y.

Nabór kandydatów na studia po-
przedzony zosta³ szeroko prowadzon¹
akcj¹ informacyjn¹ o zakresie kszta³ce-
nia w Politechnice Rzeszowskiej i zasa-
dach przyjêæ. Odpowiednie materia³y
przekazano do szkó³ œrednich, zamiesz-
czono te¿ informacje w prasie lokalnej
województw: podkarpackiego, lubel-
skiego, ma³opolskiego i œwiêtokrzys-
kiego. Do akcji informacyjnej w³¹czy³
siê równie¿ Samorz¹d Studencki PRz,
który by³ organizatorem w okresie
17 - 18 lutego 2006 r. III TARGÓW
EDUKACYJNYCH po³¹czonych
z dniami otwartymi Politechniki. Akcjê
kontynuowano w Akademickim Radiu
"Centrum" PRz, Radiu "Bieszczady"
oraz Radiu "RES".

Od roku akad. 2006/2007 zosta³y
uruchomione dwa nowe kierunki stu-
diów: automatyka i robotyka oraz bio-
technologia. Powsta³ równie¿ nowy
wydzia³ - Wydzia³ Matematyki i Fizyki
Stosowanej.

Rekrutacjê przeprowadzono na na-
stêpuj¹ce wydzia³y i kierunki:
� Wydzia³ Budownictwa

i In¿ynierii Œrodowiska
� budownictwo
� in¿ynieria œrodowiska

� Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa
� automatyka i robotyka
� lotnictwo i kosmonautyka
� mechanika i budowa maszyn
� zarz¹dzanie i in¿ynieria pro-

dukcji
� Wydzia³ Chemiczny

� biotechnologia
� in¿ynieria materia³owa
� technologia chemiczna

� Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki
� elektronika i telekomunikacja
� elektrotechnika
� informatyka

� Wydzia³ Matematyki
i Fizyki Stosowanej
� fizyka techniczna
� matematyka

� Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu
� zarz¹dzanie i marketing st. lic.
� zarz¹dzanie i marketing st. mgr.
Najwiêkszym zainteresowaniem

cieszy³y siê kierunki: biotechnologia,
budownictwo, elektronika i telekomu-
nikacja, informatyka, lotnictwo i kos-
monautyka.

Zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem prac, w lipcu, sierpniu i wrzeœniu
2006 r. przeprowadzono nabór na stu-
dia stacjonarne i niestacjonarne. Na stu-
dia stacjonarne przyjêto 2 640 osób, na
studia niestacjonarne 887 osób. £¹cznie
przyjêto 3 572 studentów.

Wszystkim studentom rozpoczyna-

j¹cym studia w naszej Uczelni ¿yczê

pomyœlnych wyników w nauce, zachê-

cam do pracy w studenckim ruchu

naukowym, agendach kulturalnych,

sportowych i turystycznych oraz w sa-

morz¹dzie i organizacjach studenc-

kich.

Leszek WoŸniak
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0 Panie Profesorze, kolejny, szósty
wydzia³ uczelni, którym Pan bêdzie
kierowaæ, rozpocz¹³ z dniem 1 wrzeœ-
nia br. dzia³alnoœæ…
której celem jest rozwijanie badañ
naukowych z zakresu matematyki i fizy-
ki, kszta³cenie kadry naukowej i prowa-
dzenie studiów na kierunku ma-
tematyka z zakresu dwóch specjalnoœci:
zastosowañ matematyki w ekonomii
oraz matematyki nauczycielskiej z in-
formatyk¹ i kierunku fizyka techniczna.
Mam nadziejê, ¿e utworzenie nowego
Wydzia³u bêdzie sprzyja³o pomyœlnej
realizacji tych zadañ. S¹dzê, ¿e mate-
matyka i fizyka na dobrym poziomie s¹
niezbêdne do prawid³owego rozwoju
ka¿dej uczelni technicznej. Warto za-
uwa¿yæ, jak czêsto laureaci Nagrody
Nobla z zakresu fizyki wywodz¹ siê
z uczelni technicznych.
0 Uruchomieniu nowego wydzia³u
towarzyszy³y pewnie okreœlone
i d³ugie przygotowania.

Rzeczywiœcie, utworzenie nowego
wydzia³u poprzedza³y liczne dzia³ania.
Za najwczeœniejsze nale¿y uznaæ uru-
chomienie w 2005 r. dwóch kierunków
studiów pierwszego stopnia - fizyki
technicznej i matematyki. Do wrzeœnia
bie¿¹cego roku by³y one prowadzone
we wspó³pracy z Wydzia³em Budowy
Maszyn i Lotnictwa oraz z Wydzia³em
Zarz¹dzania i Marketingu. Wysoko ce-
nimy tê formê ich pomocy w tworzeniu
naszego wydzia³u. Po zaaprobowaniu
przez profesorów obydwu katedr po-
mys³u ich po³¹czenia przygotowaliœmy
tekst odpowiedniego wniosku, który zo-
sta³ zaakceptowany przez Senat Polite-
chniki Rzeszowskiej na posiedzeniu
w dniu 22 czerwca br. Po tym dniu roz-
poczêliœmy "techniczne" przygotowa-
nia, m.in. kompletowanie tekstów aktów
prawnych, remonty pomieszczeñ Kate-
dry Fizyki, które zosta³y przeznaczone
na potrzeby Wydzia³u, ich wyposa¿a-
nie, utworzenie pomieszczenia dla ar-
chiwum wydzia³owego itd. W realizacji
tych zadañ pomagali nam pracownicy
administracji uczelni . ¯yczliwa

wspó³praca z pracownicami dzieka-
natów Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa oraz Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu pozwoli³a nam nie tylko
g³adko przej¹æ sprawy studenckie, ale
tak¿e podszkoliæ nasze pracownice
w nowych dla nich zadaniach. Przygo-
towania przebieg³y sprawnie tak¿e
dziêki harmonijnej wspó³pracy zespo³u
dziekañskiego.

0 Ilu pracowników zatrudnionych
jest na Wydziale?

71 osób, w tym w Katedrze Matema-
tyki i w Katedrze Fizyki po 8 profesorów
i doktorów habilitowanych.
0 Jakie kierunki i specjalnoœci za-
oferowano kandydatom na studia,
i czy du¿e by³o zainteresowanie pro-
ponowanym kierunkiem?

Oczywiœcie mogliœmy zapropono-
waæ kandydatom na studia jedynie te
kierunki i specjalnoœci, które Katedry
ju¿ prowadzi³y, tj. kierunek matematyka
i kierunek fizyka techniczna. Niestety,
obecny system edukacji, w którym
w szkole œredniej matematyce i fizyce
poœwiêca siê bardzo ma³o uwagi, a tak-
¿e ni¿ demograficzny powoduj¹, ¿e kan-
dydatów na nasze kierunki studiów nie
ma w nadmiarze.

0 Liczba studentów na Wydziale
Matematyki i Fizyki Stosowanej wy-
nosi ...

Ta liczba jest stosunkowo niewielka,
wynosi ponad 180 osób, ale studia na
kierunkach matematycznych i fizycz-
nych nigdy nie by³y i nie bêd¹ masowe.
Co wiêcej, uwa¿am, ¿e nie jest to po-
trzebne. Niestety, w obecnym systemie
szkolnictwa wy¿szego na bardziej eli-
tarne studia w³aœciwie nie ma miejsca.
Oprócz tego nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozpo-
czêliœmy prowadzenie naszych kierun-
ków studiów w ubieg³ym roku, a zatem
znajdujemy siê na pocz¹tku drogi...
0 Jakie szanse na rynku pracy mieæ
bêd¹ absolwenci matematyki i fizyki
technicznej?

Dok³adamy starañ, aby by³y jak naj-
wiêksze. Studenci matematyki ze spe-
cjalnoœci nauczycielskiej odbywaj¹
równie¿ gruntowne studia z informatyki
prowadzone na Wydziale Elektrotech-
niki i Informatyki. Pozwoli im to rów-
nie¿ odbyæ studia uzupe³niaj¹ce
magisterskie na kierunku informatyka.
O potrzebie kszta³cenia matematyków,
którzy rozumiej¹ zagadnienia ekonomi-
czne, chyba nie muszê siê rozwodziæ.
Studenci fizyki technicznej bêd¹ facho-
wymi pomocnikami wszystkich tych,
którzy maj¹ do czynienia z nowoczesn¹
aparatur¹, a tej, coraz bardziej wyrafi-
nowanej, ci¹gle w Polsce i w regionie
przybywa. Powinni znaleŸæ zatrudnie-
nie w zak³adach przemys³owych i pla-
cówkach medycznych regionu.
0 Perspektywy rozwoju wydzia³u?

Okreœl¹ je nasze starania i inicjaty-
wa. Rozpoczynamy skromnie - z nie-
wielk¹ liczb¹ pracowników i studentów.
Nasze pomieszczenia znajduj¹ siê
w dwóch budynkach i jest ich bardzo
ma³o. Mamy nadziejê, ¿e uzyskamy
now¹ siedzibê Wydzia³u w budynku,
którego budowa jest planowana. Z na-
szej strony bêdzie to wymaga³o przygo-
towania odpowiednich planów.

Z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y poszerzyæ
ofertê edukacyjn¹, uruchomiæ nowe,
atrakcyjne specjalnoœci studiów i stu-

Nowy wydzia³ rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Paszkiewiczem - dziekanem Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej
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dia II stopnia zarówno stacjonarne, jak
i niestacjonarne. Pracujemy nad tym.
Stan kadrowy Wydzia³u pozwala roz-
pocz¹æ starania o uzyskanie prawa na-
dawania stopnia doktora z zakresu
matematyki i fizyki - bêdzie to jedno
z pierwszych zadañ, które podejmiemy.
Prowadzimy rozmowy z nowoczesnymi,
renomowanymi firmami (np. z General
Electric) w sprawie prowadzenia
wspólnych badañ naukowych.

Dwie, dot¹d niezale¿ne, katedry
musz¹ siê zrosn¹æ. Zadaniem moim bê-
dzie zabieganie o to, aby proces zrasta-
nia siê przebiega³ szybko i pomyœlnie.
Aby Wydzia³ rozwija³ siê pomyœlnie,
musi siê pojawiæ zrozumienie wspólno-
ty celów, rodzaj wydzia³owego patrio-
tyzmu. Bêdziemy musieli nauczyæ siê
zawierania kompromisów, a wiemy, jak
w naszym kraju o to trudno. W Katedrze
Fizyki proces integracji przebieg³ bar-

dzo pomyœlnie. Od 2003 r. pracowali-
œmy ciê¿ko nad wieloma projektami
i, jak s¹dzê, uda³o siê nam osi¹gn¹æ
bardzo wiele. Dlatego ufam, ¿e to samo
uda siê w przypadku naszego Wydzia³u.
Wierzê w sukces naszego Wydzia³u i je-
go przysz³ych absolwentów.

0 Dziêkujê za rozmowê.

Marta Olejnik

Zadbajmy o nie w nowym roku akademickim

Po¿ar, jako niekontrolowany proces
palenia, niesie zagro¿enie dla mie-
nia i œrodowiska naturalnego. Przede
wszystkim zaœ zagra¿a wartoœci najcen-
niejszej, jak¹ jest ¿ycie i zdrowie ludz-
kie. Zjawiska, jakie mu towarzysz¹,
powoduj¹, ¿e ciê¿kie obra¿enia, a tak¿e
utrata ¿ycia s¹ realne w warunkach ka¿-
dego po¿aru - nawet tego najmniejsze-
go i z pozoru niegroŸnego, gdy spali siê
np. obicie fotela, firanka czy kawa³ek
szafki. Wysoka temperatura, dym, pro-
dukty spalania, wœród których wystêpu-
je wiele toksycznych gazów (tlenek
wêgla, cyjanowodór), powoduj¹, ¿e na-
wet bardzo krótki kontakt z nimi mo¿e
zagra¿aæ zdrowiu, a tak¿e mo¿e byæ
przyczyn¹ œmierci osoby, która zna-
laz³a siê w atmosferze tego zjawiska.
Szczególnie niebezpieczne, ze wzglêdu
na gwa³townoœæ rozprzestrzeniania siê,
s¹ po¿ary cieczy ³atwopalnych oraz ga-
zów. Te ostatnie nios¹ bowiem niebez-
pieczeñstwo wybuchu.

Zagro¿enie po¿arowe, a wiêc praw-
dopodobieñstwo powstania po¿aru
w obiektach PRz jest zró¿nicowane
i zale¿y od wielu czynników, wœród
których do najwa¿niejszych nale¿y za-
liczyæ rodzaj konstrukcji i materia³ów,
z jakich wykonany jest budynek, wy-
strój i urz¹dzenie wnêtrz, w³aœciwoœci
po¿arowe substancji i przechowywa-
nych w pomieszczeniach materia³ów,
wystêpowanie i stan instalacji technicz-
nych, funkcjonowanie instalacji
i urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed po-

¿arem. Bardzo wa¿ne s¹ tak¿e znajo-
moœæ i przestrzeganie przepisów prze-
ciwpo¿arowych przez u¿ytkowników
i mieszkañców budynków. Ten czynnik
- jak wykazuje praktyka - ma najwiêk-
szy wp³yw na powstanie przewa¿aj¹cej
liczby po¿arów. Na stopieñ i charakter
zagro¿enia po¿arowego obiektów na-
szej uczelni znacz¹co wp³ywa du¿a
liczba osób przebywaj¹cych we
wszystkich budynkach dydaktycznych,
a tak¿e w domach studenckich. Szcze-
gólne zagro¿enie dla ludzi nios¹ po¿ary
w tych ostatnich. W ka¿dym z nich mie-
szka przecie¿ od 300 do 600 osób i prze-
bywaj¹ one tutaj w ci¹gu ca³ej doby.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ,
jakie skutki mo¿e powodowaæ po¿ar,
który wybuchnie w przepe³nionym aka-
demiku w œrodku nocy. Istotnym ele-
mentem bezpieczeñstwa osób prze-
bywaj¹cych w budynkach dydaktycz-
nych i mieszkalnych uczelni jest za-
pewnienie w³aœciwych warunków ewa-
kuacji, a przede wszystkim zachowanie
dro¿noœci dróg i wyjœæ ewakuacyjnych,
sprawnoœci urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych
zadymieniu czy wyposa¿enie w znaki
oznaczaj¹ce kierunki ewakuacji.

Dla zapewnienia ochrony ¿ycia
i zdrowia osób przebywaj¹cych w bu-
dynkach Politechniki, a tak¿e w celu
ochrony ich mienia i mienia uczelni sto-
sowane s¹ techniczne œrodki zabezpie-
czaj¹ce, których zadaniem jest szybkie
wykrycie po¿aru i zawiadomienie
o nim, podjêcie dzia³añ gaœniczych ju¿

w pierwszej fazie po¿aru, zapobie¿enie
rozprzestrzenianiu siê dymu i truj¹cych
produktów spalania, a tak¿e usuniêcie
tych produktów z klatek schodowych
i korytarzy, które by³yby g³ównymi
drogami wyjœcia w razie po¿aru. Mimo
tych i innych zabezpieczeñ po¿ary nie
omijaj¹ budynków PRz.

Oceniaj¹c stan zagro¿enia po¿aro-
wego naszych obiektów z punktu wi-
dzenia niebezpieczeñstwa substancji
w nich przechowywanych i stosowa-
nych, wydawaæ by siê mog³o, ¿e naj-
wiêcej tych niebezpiecznych zdarzeñ
wystêpowaæ powinno w laboratoriach,
pracowniach, salach æwiczeñ i innych
pomieszczeniach, w których stosuje siê
na co dzieñ substancje niebezpieczne
po¿arowo. Gazy palne, ³atwopalne cie-
cze, substancje i zwi¹zki chemiczne,
które zapalaj¹ siê samorzutnie na po-
wietrzu, b¹dŸ te¿ reaguj¹ce niebez-
piecznie z wod¹, maj¹ce sk³onnoœæ do
samozapalenia - wszystko to w prowa-
dzonych procesach laboratoryjnych,
w których stosuje siê ogieñ otwarty lub
wystêpuje wysoka temperatura - stwa-
rza realn¹ mo¿liwoœæ zainicjowania po-
¿aru, a tak¿e jego rozprzestrzenienie siê
na znaczne powierzchnie. Proces dy-
daktyczny oraz prace naukowo-badaw-
cze z u¿yciem tych substancji wyma-
gaj¹ zachowania najdalej id¹cych
œrodków ostro¿noœci, przestrzegania
przepisów przeciwpo¿arowych i re¿i-
mów bezpieczeñstwa. Ogromna jest
rola w tym zakresie kadry naukowo-dy-

Bezpieczeñstwo po¿arowe
w obiektach naszej uczelni
Bezpieczeñstwo po¿arowe
w obiektach naszej uczelni
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daktycznej uczelni, ale tak¿e g³ównych
uczestników tych procesów - studen-
tów. Jednak statystyki ostatnich kilku
lat wykazuj¹, ¿e po¿ary, które powsta³y
w obiektach naszej uczelni, nast¹pi³y
nie tam, gdzie niebezpieczeñstwo ich
wyst¹pienia teoretycznie wydaje siê
byæ najwiêksze. Otó¿ dotyka³y one naj-
czêœciej pokoi mieszkalnych w domach
studenckich, a wiêc miejsc, gdzie pra-
wie ci¹gle przebywaj¹ ludzie, i tylko od
nich samych, od ich odpowiedzialnoœci
w przestrzeganiu regulaminu miesz-
kañców, od wyobraŸni, a czêsto od
zwyk³ej ludzkiej kultury zale¿y, jak
bezpiecznie bêd¹ mieszkaæ, jak chro-
nione bêdzie ¿ycie i zdrowie innych, jak
zabezpieczone bêdzie ich mienie i mie-
nie uczelni.

Ostatni po¿ar, jaki siê zdarzy³
18 maja 2006 r. w DS "Nestor", jest tego
dobitnym przyk³adem. Jego przyczyn¹
by³o pozostawienie bez dozoru przez
mieszkañców pokoju w³¹czonej ku-
chenki elektrycznej. Sprawcy po¿aru -
dwaj studenci, mieszkañcy pokoju nr
124 - wykazali ca³kowit¹ beztroskê
i brak dyscypliny, ³ami¹c regulamin
mieszkañców domu studenckiego, ale
tak¿e brak wyobraŸni co do skutków
powszechnego zagro¿enia, jakie dla
mieszkañców akademika stworzyli.
By³a pora nocna i mo¿liwe by³o zatru-
cie wielu osób, jak równie¿ powstanie
paniki ze wszystkimi zagro¿eniami, ja-
kie niesie to zjawisko. Spalenie czêœci
wyposa¿enia pokoju (mebli, poœcieli
i ksi¹¿ek) spowodowa³o tak silne zady-
mienie budynku na prawie wszystkich
jego kondygnacjach, ¿e zagro¿enia te
by³y realne, co potwierdzi³a akcja ewa-
kuacyjna i gaœnicza prowadzona przez
stra¿ po¿arn¹. Straty materialne spowo-
dowane przez po¿ar przekroczy³y
50 tys. z³.

Podobne po¿ary, równie¿ spowodo-
wane ludzk¹ beztrosk¹, powsta³y w DS
"Akapit" i DS "Promieñ" w latach 2004
i 2005. Ich przyczyn¹ by³a tak¿e nie-
ostro¿noœæ mieszkañców. Pozostawie-
nie bez dozoru naczynia z olejem na
zapalonym palniku kuchenki gazowej
w pomieszczeniach podgrzewalni
posi³ków spowodowa³o jego wykipie-
nie i zapalenie. Tylko wczesne zauwa-
¿enie, szybkie i prawid³owe dzia³ania

portierów zapobieg³y nieszczêœciu,
chocia¿ straty materialne by³y znaczne.

Wszystkie opisane zdarzenia mog³y
staæ siê przyczyn¹ ciê¿kich czy œmier-
telnych zatruæ - mog³y spowodowaæ
niejedn¹ ludzk¹ tragediê, dlatego te¿
doœwiadczenia, jakie z nich wynikaj¹,
wskazuj¹ na bezwzglêdn¹ koniecznoœæ
przestrzegania przepisów przeciwpo¿a-
rowych, a sprawy bezpieczeñstwa po-
¿arowego nie powinny byæ zjawiskiem

marginalnym. Wrêcz przeciwnie, po-
winny staæ siê przedmiotem zaintere-
sowania wszystkich u¿ytkowników
uczelnianych obiektów, a przede
wszystkim studentów - mieszkañców
Osiedla Studenckiego.

Budynki Politechniki, w tym domy
studenckie, mimo najlepszych zabez-
pieczeñ technicznych, nie bêd¹ zapew-
niaæ realnego bezpieczeñstwa, jeœli ich
u¿ytkownicy nie wyka¿¹ zainteresowa-
nia tymi sprawami i jeœli nie bêd¹ prze-
strzegaæ regulaminów i zaleceñ wy-
nikaj¹cych z instrukcji bezpieczeñstwa
po¿arowego poszczególnych budyn-
ków, okreœlaj¹cych obowi¹zki w zakre-
sie zapobiegania po¿arom i postêpo-
wania w przypadku ich zaistnienia. Sto-
sowne wyci¹gi z tych instrukcji s¹ roz-
plakatowane we wszystkich domach

studenckich, a zobowi¹zania do ich
przestrzegania potwierdzaj¹ corocznie
przed zasiedleniem ich mieszkañcy.
W celu przypomnienia informujemy,
¿e dla zapewnienia bezpieczeñstwa po-
¿arowego domów studenckich zabrania
siê wykonywania czynnoœci, które
mog¹ spowodowaæ po¿ar lub jego roz-
przestrzenienie oraz utrudniæ akcjê gaœ-
nicz¹ i ewakuacyjn¹. W szczególnoœci
zabrania siê:
� Palenia tytoniu w pokojach hotelo-

wych i innych pomieszczeniach
z wyj¹tkiem wyznaczonych do tego
palarni.

� Przechowywania w pokojach hotelo-
wych i innych pomieszczeniach ma-
teria³ów niebezpiecznych po¿arowo,
a w szczególnoœci gazów i cieczy
palnych, materia³ów wybuchowych
i pirotechnicznych, samozapala-
j¹cych siê itp.

� U¿ywania ognia otwartego w miejs-
cach niedozwolonych.

� Rozpalania ognisk, grillowania
w miejscach innych ni¿ wyznaczone
przez kierownika domu studenckie-
go.

� Pozostawiania bez dozoru w³¹czo-
nych kuchenek w podgrzewalniach
posi³ków.

� U¿ywania w pokojach hotelowych
dodatkowych odbiorników pr¹du, ta-
kich jak grza³ki, piecyki, kuchenki
elektryczne, dmuchawy itp., oraz do-
konywania przez mieszkañców na-
praw i przeróbek instalacji elektrycz-
nych.

� Stosowania na os³ony punktów
œwietlnych materia³ów palnych
i przechowywania materia³ów pal-
nych w odleg³oœci mniejszej ni¿
0,5 m od punktów œwietlnych i in-
nych Ÿróde³ ciep³a.

� Przechowywania i ustawiania na ko-
rytarzach, klatkach schodowych,
w holach i innych drogach komuni-
kacji wewnêtrznej materia³ów pal-
nych i innych przedmiotów utrud-
niaj¹cych ewakuacjê.

� Uniemo¿liwiania lub ograniczania
dostêpu do wyjœæ ewakuacyjnych,
a tak¿e urz¹dzeñ ppo¿. i sprzêtu gaœ-
niczego, takiego jak hydranty ppo¿.,
gaœnice itp.

Wnêtrze wypalonego pokoju w DS
"Nestor".

Fot. M. Misiakiewicz
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� U¿ywania gaœnic i wyposa¿enia sza-
fek hydrantowych do celów innych
ni¿ gaszenie po¿arów.

� Wywo³ywanie fa³szywych alarmów
sygnalizacji po¿arowej przez uru-
chamianie czujek i przycisków rêcz-
nych ostrzegaczy po¿arowych.

� Pozostawiania w stanie otwartym
(przez blokowanie) drzwi przeciw-
po¿arowych na korytarzach i klat-
kach schodowych.
W przypadku powstania w obiekcie

po¿aru, wyst¹pienia jego objawów, za-
dymienia, ulatniania siê gazu, niebez-
pieczeñstwa wybuchu lub innego
zagro¿enia nale¿y:
� Zaalarmowaæ zagro¿one osoby prze-

bywaj¹ce w budynku.
� Powiadomiæ zarz¹dzaj¹cego obiek-

tem (dziekana wydzia³u, kierownika
domu studenckiego, administratora
budynku, portiera).

� Powiadomiæ telefonicznie stra¿ po-
¿arn¹ - tel. 998 lub 112.

� Wy³¹czyæ odbiorniki pr¹du i inne
urz¹dzenia znajduj¹ce siê w po-
mieszczeniu.

� Zastosowaæ siê do poleceñ kie-
ruj¹cego akcj¹ ratownicz¹ i ewakua-
cyjn¹.
Wydaje siê konieczne, by w tym

miejscu przestrzec przed sankcjami, ja-
kie gro¿¹ winnym nieprzestrzegania
przepisów przeciwpo¿arowych. Nale¿¹
do nich kary dyscyplinarne wynikaj¹ce
z regulaminu pracy, regulaminu stu-
diów czy regulaminu zamieszkiwanego
domu studenckiego. Taka kara (pozba-
wienie prawa zamieszkiwania w do-
mach studenckich PRz) spotka³a
sprawców ostatniego po¿aru w DS
"Nestor". Jest oczywiste, ¿e spowodo-
wanie po¿aru, a w efekcie zagro¿enia
dla ludzi czy strat materialnych rodzi

tak¿e odpowiednie kary wynikaj¹ce
z ustaw i przepisów wykonawczych.
Zarówno kodeks karny, jak i kodeks
wykroczeñ precyzuj¹ rodzaje prze-
stêpstw i wykroczeñ w tej materii oraz
sankcje przewidziane za ich pope³nie-
nie. Czyny te s¹ zagro¿one karami po-
zbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do
12 lat. Tak¿e wywo³anie fa³szywego
alarmu, uszkodzenie sprzêtu lub znaku
ochrony ppo¿. niesie sankcjê kary are-
sztu lub grzywny.

Wkraczaj¹c w nowy rok akade-
micki, pragniemy, by powy¿sze wska-
zania i przypomnienia przyczyni³y siê
do poprawy stanu bezpieczeñstwa
obiektów Politechniki Rzeszowskiej
i przebywaj¹cych w nich ludzi. Jedno-
czeœnie ¿yczymy, by proces nauczania
przebiega³ spokojnie, przyjemnie
i przede wszystkim bezpiecznie dla
wszystkich jego uczestników.

Jan Ciba

"Szybowiec rozbi³ siê o drzewa",
"Wstrzymane loty" - pod takimi ty-
tu³ami informowa³y m.in. "nowiny"
o wypadku lotniczym w Bezmiecho-
wej, jaki zdarzy³ siê w niedzielê
10 wrzeœnia 2006 r. na terenie l¹do-
wiska górskiego bêd¹cego w³asnoœci¹

Politechniki Rzeszowskiej. "Gazeta
Politechniki" winna jest zainteresowa-
nym t¹ spraw¹ Czytelnikom wyjaœnie-
nie w tej kwestii.

Od 2005 r. w Akademickim Oœrod-
ku Szybowcowym PRz w Bezmiecho-
wej dzia³a równolegle Aeroklub Po-

litechniki Rzeszowskiej, dysponuj¹cy
sprzêtem u¿yczonym przez uczelniê.
Wzajemne kontakty tej wspó³pracy re-
guluje stosowna umowa. Przepisy pra-
wa lotniczego m.in. stanowi¹, ¿e ze
sprzêtu danego aeroklubu mog¹ korzy-
staæ osoby zrzeszone w innych aeroklu-
bach, pod warunkiem ¿e posiadaj¹
odpowiednie uprawnienia do wykony-
wania lotów i skierowanie z macierzy-
stego aeroklubu.

Taki w³aœnie przypadek zdarzy³ siê
owego dnia. Do wypadku dosz³o ok.
2 km od Bezmiechowej w czasie lotu
pilota szybowcowego (cz³onka Aero-
klubu Rzeszowskiego), który lata³
w Bezmiechowej na szybowcu "Pirat"
bêd¹cym w³asnoœci¹ Politechniki Rze-
szowskiej. Rannego pilota przetrans-
portowano œmig³owcem do szpitala
w Kroœnie, a przyczyny wypadku bada
Pañstwowa Komisja Badania Wypad-
ków Lotniczych. Szybowiec by³ ubez-
pieczony, pilot natomiast posiada³
wymagane kwalifikacje i skierowanie
z Aeroklubu Rzeszowskiego.

Marta Olejnik

Echa wypadku lotniczego w BezmiechowejEcha wypadku lotniczego w Bezmiechowej

Uszkodzony szybowiec.
Fot. P. Kluz
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0 Panie Profesorze, dobiega koñca
pañska kadencja radnego w Sejmiku
Województwa Podkarpackiego. Jak
Pan ocenia tê kadencjê w obszarze
dzia³alnoœci Sejmiku na rzecz szkol-
nictwa wy¿szego w Rzeszowie?

Zanim odpowiem na pytanie, po-
zwolê sobie przypomnieæ, ¿e dziêki za-
ufaniu i oddanym na mnie g³osom
œrodowiska akademickiego Rzeszowa
najpierw zosta³em wybrany na radnego
Sejmiku, a nastêpnie radni powierzyli
mi funkcjê wicemarsza³ka wojewódz-
twa. W Zarz¹dzie Województwa by³em
odpowiedzialny za rozwój nauki, edu-
kacji i kultury w województwie podkar-
packim. Nadzorowa³em równie¿
niektóre dzia³ania w zakresie podzia³u
œrodków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. By³em jedynym nauczy-
cielem akademickim w tym Sejmiku
i potrzeby œrodowiska akademickiego
podkreœla³em nieustannie w staraniach
o œrodki na rzecz miejscowego szkolnic-
twa wy¿szego.

Co do oceny dzia³alnoœci Sejmiku na
rzecz szkó³ wy¿szych, to uda³o siê sto-
sunkowo du¿o. Myœlê tu g³ównie o œrod-
kach pozyskanych na inwestycje.
Przypomnê wa¿niejsze ju¿ zrealizowa-
ne, w trakcie realizacji lub przygotowa-
ne w najbli¿szym czasie z udzia³em
œrodków europejskich, do których pozy-
skania na rzecz Politechniki Rzeszow-

skiej siê przyczyni³em, mianowicie: bu-
dowa Centrum Sportowo-Dydaktycz-
nego (10,8 mln z³); budowa bezprzewo-
dowej sieci komputerowej (2,5 mln z³);
budowa Centrum Informacyjnego
(1,5 mln z³); unowoczeœnienie kszta³ce-
nia kadr technicznych dla "Doliny Lot-
niczej" (2 mln z³); wyposa¿enie
i uruchomienie Centrum Biotechnolo-
gicznego w Albigowej (1,9 mln z³); mo-
dernizacja Laboratorium Obróbki
Mechanicznej (1,8 mln z³). Uniwersyte-
towi Rzeszowskiemu przekazano kwotê
14,5 mln z³, a Wy¿szej Szkole Informa-
tyki i Zarz¹dzania 7,2 mln z³.

0 Czy to prawda, ¿e osobiœcie Pan
nadzorowa³ realizacjê projektów w za-
kresie "Regionalnych strategii inno-
wacji i transferu wiedzy"? Jakie
projekty w tym dzia³aniu s¹ realizowa-
ne przez szko³y wy¿sze Rzeszowa?

Tak, to prawda. Z wa¿niejszych pro-
jektów, które s¹ obecnie realizowane
mo¿na wymieniæ: "Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwa-
rzania" Politechniki Rzeszowskiej
(1,7 mln z³); granty na realizacjê stu-
diów doktoranckich w PRz (750 tys. z³);
"Podkarpack¹ Platformê Chemiczn¹"
w PRz (1 mln z³); opracowanie doku-
mentacji projektowej regionalnego
centrum dydaktyczno-konferencyjnego
i biblioteczno-administracyjnego PRz
(1,4 mln z³); opracowanie strategii in-
formatyzacji i studium rozwoju nowo-
czesnej publicznej infrastruktury
informatycznej województwa przez
nasz¹ uczelniê (1 mln z³); innowacje
w technologiach roœlinnych - projekt
Uniwersytetu Rzeszowskiego (270 tys.
z³); system spo³eczno-gospodarczy i in-
nowacyjny województwa podkarpac-
kiego - projekt Wy¿szej Szko³y In-
formatyki i Zarz¹dzania (220 tys. z³).

W sumie na inwestycje i inne pro-
jekty badawcze szkó³ wy¿szych w Rze-
szowie ze œrodków UE uzyskaliœmy
ponad 50 mln z³. Jest to kwota bardzo
du¿a w stosunku do œrodków dotych-

czas uzyskiwanych z resortu
szkolnictwa wy¿szego.

0 Czy nadzorowa³ Pan te¿ realizacjê
funduszy stypendialnych dla studen-
tów ze œrodków UE? Jak¹ kwotê prze-
znaczono na te stypendia?

Stypendia te maj¹ na celu wzrost
udzia³u studentów pochodz¹cych z ob-
szarów zagro¿onych marginalizacj¹,
w tym w szczególnoœci z obszarów wiej-
skich i obszarów restrukturyzacji prze-
mys³u, w ogólnej liczbie studentów.
W roku akad. 2004/2005 na te stypen-
dia przeznaczono kwotê 1,8 mln z³,
w roku akad. 2005/2006 kwotê 1,85 mln
z³, natomiast w roku akad. 2006/2007
na mój wniosek Samorz¹d Wojewódz-
twa przesun¹³ œrodki finansowe z in-
nych dzia³añ na fundusz stypendialny
i w ten sposób uda³o siê zgromadziæ
kwotê prawie 9,6 mln z³. Chcia³bym za-
znaczyæ, ¿e aby mo¿na by³o przeznaczyæ
tak du¿e œrodki z UE na pomoc stypen-
dialn¹, Samorz¹d Województwa do
programu stypendialnego w 2006 r.
musia³ do³o¿yæ z w³asnego bud¿etu
ponad 600 tys. z³ jako uzupe³nienie tzw.
wk³adu krajowego. W sumie z progra-
mu stypendialnego w 2004 r. skorzy-
sta³o 2000 studentów, w 2004 r. 2500
studentów, natomiast w 2006 r. 4590
studentów. Jest to ogromna pomoc ma-
terialna dla nich. Myœlê, ¿e wielu stu-
dentom z biednych rodzin pomoc ta po
prostu umo¿liwi³a podjêcie studiów.

0 Z przekazywanych publicznie in-
formacji wynika, ¿e Samorz¹d Woje-
wództwa bêdzie w latach 2007-2013
dysponowa³ ogromnymi œrodkami po-
mocowymi z Unii Europejskiej. Czy to
oznacza, ¿e w sferze finansów zwiêksz¹
siê szanse szkó³ wy¿szych?

Rzeczywiœcie w latach 2007-2013
Samorz¹d Województwa bêdzie dyspo-
nowa³ prawie 10-krotnie wiêkszymi
œrodkami finansowymi z UE ni¿ dotych-
czas. Bêdzie to kwota prawie 8 mld z³.
Jesteœmy na drugim miejscu wœród
wszystkich województw w kraju pod

O inwestycjach raz jeszcze

Rozmowa z dr. hab. in¿. Janem Burkiem, prof. PRz, cz³onkiem Zarz¹du Województwa Podkarpackiego

Co mamy, na co liczymy?
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Instytut Weizmanna zosta³ za³o¿ony
w 1934 r. w ma³ym miasteczku Rehovot,
60 km na po³udniowy wschód od Tel Awi-
wu. Nazwano go imieniem pierwszego pre-
zydenta Izraela Chaimana Weizmanna,
który z wykszta³cenia by³ chemikiem. Na
terenie Instytutu znajduje siê willa prezy-

denta oraz samochód (lincoln) podarowany
przez Henry'ego Forda w 1950 r. Wykona-
no tylko dwie takie limuzyny, drug¹ otrzy-
ma³ prezydent USA Harry Truman. Nato-
miast Miasto Rehovot za³o¿yli w 1890 r.
emigranci - polscy ¯ydzi, a jego nazwa oz-
nacza w jêzyku hebrajskim "przestrzeñ"

i zosta³a zaczerpniêta z Ksiêgi Rodzaju Sta-
rego Testamentu.

Instytut Nauki Weizmanna jest anglo-
jêzyczn¹ placówk¹ naukow¹, w której reali-
zowane s¹ tylko prace magisterskie, doktor-
skie i projekty badawcze dla osób po dokto-
racie. Sk³ada siê on z piêciu wydzia³ów:
biologii, biochemii, chemii, fizyki oraz ma-
tematyki i informatyki. W sk³ad Instytutu
wchodzi równie¿ Wy¿sza Szko³a Feinberga
o profilu pedagogicznym. Obecnie pracuje
tu ok. 2,5 tys. naukowców - dos³ownie
z ca³ego œwiata, z których wiêkszoœæ to
osoby ze stopniem doktora odbywaj¹ce sta¿
naukowo-badawczy w ramach tzw. Post-
-doc Fellowship.

Laboratoria Instytutu s¹ bardzo dobrze
wyposa¿one, co niew¹tpliwie jest rezulta-
tem dzia³alnoœci kilku fundacji zrze-
szaj¹cych sponsorów, przede wszystkim
z Ameryki Pó³nocnej i Europy Zachodniej.
Znajduje siê tu drugi co do wielkoœci na
œwiecie kompleks kolektorów generuj¹cy
energiê z promieniowania s³onecznego,
z³o¿ony z 64 luster. Ich optymalne po³o¿e-
nie wzglêdem s³oñca uzyskiwane jest na
podstawie obliczeñ komputerowych, a po-
zyskiwana energia zasila m.in. sieæ elek-
tryczn¹ i lasery. O poziomie prowadzonych
tu badañ œwiadcz¹ liczne nagrody i wyró¿-
nienia, chocia¿by Nagroda Turinga, uwa-
¿ana za odpowiednik Nagrody Nobla

Staz naukowo-badawczy
w Instytucie Nauki Weizmanna

Staz naukowo-badawczy
w Instytucie Nauki Weizmanna

.

Zespó³ naukowy prof. Briana Berkowitza. Od lewej: Jolanta Warcho³, Simon Ema-
nuel, Brian Berkowitz, Ishai Dror, Maxime Gouet-Kaplan, Elza Nelkenbaum, Ha-
nita Ovdat.

Fot. w³asna

wzglêdem kwoty œrodków finansowych
przypadaj¹cych na jednego mieszkañ-
ca. Do realizacji inwestycji bêdzie wy-
magane tylko 15% œrodków w³asnych,
pozosta³¹ czêœæ œrodków w wysokoœci
85% bêdzie mo¿na uzyskaæ z funduszy
europejskich.

St¹d te¿ staje przed nami niepowta-
rzalna szansa dynamicznego rozwoju
naszego województwa, równie¿ w za-
kresie inwestycji szkó³ wy¿szych. Ju¿ te-
raz mogê powiedzieæ, ¿e zosta³a
wprowadzona do planu inwestycyjnego
województwa na lata 2007-2013 budo-
wa centrum dydaktyczno-biblioteczne-
go Politechniki Rzeszowskiej (70 mln
z³), rozbudowa i modernizacja obecnej
bazy naukowo-badawczej Politechniki
Rzeszowskiej (96 mln z³), budowa kom-

pleksu naukowo-dydaktycznego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego przy ul. Ce-
gielnianej (120 mln z³), budowa
budynku dla Wydzia³u Medycznego
Uniwersytetu przy ul. Warzywnej
(100 mln z³), modernizacja obiektów
UR w Zalesiu (170 mln z³). S¹ to kluczo-
we inwestycje dla rozwoju rzeszow-
skiego oœrodka akademickiego, przy
czym jest to wszystko mo¿liwe do reali-
zacji z udzia³em œrodków z UE. Nale¿y
tylko zadbaæ, aby w przysz³oœci nie usu-
niêto tych zadañ z planu inwestycyjne-
go województwa na lata 2007-2013.

0 Czy w staraniach o strukturalne
œrodki inwestycyjne nadal zamierza
Pan "trzymaæ rêkê na pulsie"?

Wyrazi³em zgodê na kandydowanie
do Sejmiku Województwa Podkarpac-

kiego, bo mam przekonanie, ¿e jako
œrodowisko akademickie wiele mo¿emy
zyskaæ i jak dotychczas, chcia³bym siê
zajmowaæ sprawami edukacji, nauki
i kultury, a tak¿e pozyskiwaniem fundu-
szy europejskich na realizacjê zadañ
inwestycyjnych dla naszego miasta.
Mam wieloletnie doœwiadczenie w pra-
cy samorz¹dowej. Mam równie¿ du¿e
doœwiadczenie w zakresie pozyskiwa-
nia i wdra¿ania funduszy europejskich.
Myœlê, ¿e wspólnie z w³adzami wszyst-
kich rzeszowskich szkó³ wy¿szych wyko-
rzystamy tê niepowtarzaln¹ szansê,
jak¹ nios¹ nam fundusze pomocowe UE
na lata 2007-2013.

0 Dziêkujê za rozmowê

Marta Olejnik
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w dziedzinie informatyki, przyznana dwu-
krotnie: w 1996 r. otrzyma³ j¹ Amir Pnueli,
a w 2002 r. Adi Shamir. W 2004 r. w Sta-
nach Zjednoczonych przyznano Instytuto-
wi Weizmanna status najlepszej uczelni za-
granicznej. Ka¿dego dnia odbywaj¹ siê se-
minaria prowadzone przez profesorów z ta-
kich uniwersytetów, jak Harvard, NASA-
Goddard Space Flight Center, Max Plank
Institute czy Institut de Physique du Globe
de Paris. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wyg³oszenie
seminarium jest wyró¿nieniem dostêpnym
jedynie dla autorów najlepszych projektów
badawczych. Udzia³ w seminariach jest nie
tylko ciekawy, ale równie¿ przyjemny,
ze wzglêdu na serwowane przek¹ski i kilka
rodzajów kawy. Dlatego te¿ dla spóŸnial-
skich czêsto brakuje miejsca.

Praca w Instytucie Weizmanna skupio-
na jest wokó³ projektów badawczych.
Z pieniêdzy tych finansowana jest zarówno
pensja post-doca, jak i ca³oœæ realizowa-
nych badañ. Tematy aktualnie prowadzo-
nych projektów dostêpne s¹ na stronie in-
ternetowej Instytutu. Stypendium przyzna-
wane jest w drodze konkursu na okres od
kilku miesiêcy do 2 lat. Kryteria formalne
wymagaj¹ m.in. przed³o¿enia zaproszenia
od kierownika projektu, curriculum vitae
z list¹ publikacji oraz przes³ania co naj-
mniej jednego listu rekomendacyjnego bez-
poœrednio na adres wydzia³u. Wszelkie in-
formacje o konkursie, zarobkach, ubezpie-
czeniu czy zakwaterowaniu mo¿na znaleŸæ
na stronie internetowej www.weiz-
mann.ac.il/feinberg/postdoc_fell. Instytut
dysponuje mieszkaniami dla osób przeby-
waj¹cych na stypendium bez rodziny lub
z rodzin¹. Na terenie znajduj¹ siê równie¿
dwa przedszkola i kilka placów zabaw. Ty-
dzieñ roboczy zaczyna siê w niedzielê
i koñczy w czwartek tzw. happy hour, czyli
poczêstunkiem organizowanym przez
w³adze danego wydzia³u. Wiêkszoœæ osób
kontynuuje prace a¿ do pi¹tkowego
popo³udnia, czyli rozpoczêcia szabatu.

Kompleks Instytutu zlokalizowany jest
na terenie kilkuhektarowego ogrodu, który
zachwyca barw¹ i ró¿norodnoœci¹ gatun-
ków nie tylko roœlin, ale i ¿yj¹cych tu
zwierz¹t. Wrzaskliwe papu¿ki przelatuj¹ce
z palmy na palmê, oczka wodne z koloro-
wymi rybkami, œciany kwitn¹cych krze-
wów, przy których nierzadko mo¿na do-
strzec kameleona. Wszystko to stanowi do-
skona³e miejsce na wieczorny spacer czy
jogging lub te¿ chwile wytchnienia w upal-
ny dzieñ. Temperatura w zimie nie spada
poni¿ej 15oC, a w lipcu-sierpniu czêsto
przekracza 35oC. Du¿a wilgotnoœæ (nawet
do 90%) i ¿ar z nieba nie s¹ jednak czynni-

kami, które ograniczaj¹ korzystanie z uro-
ków ogrodu nawet w samo po³udnie. Jest tu
wiele zacienionych miejsc w pobli¿u
ma³ych fontann, gdzie mo¿na usi¹œæ
i zag³êbiæ siê w lekturze, o ile tylko weso³e
trele ptaków na to pozwol¹.

Pracownicy Instytutu oraz ich rodziny
mog¹ za niewielk¹ op³at¹ korzystaæ z ma-
lowniczo usytuowanych basenów i kortów
tenisowych. Bardzo ciekawy zarówno dla
dzieci, jak i doros³ych jest Ogród Nauki pod
go³ym niebem. Mo¿na nie tylko dotykaæ ze-
branych w nim eksponatów, ale równie¿ sa-
memu byæ czêœci¹ doœwiadczenia. W ten
efektowny sposób objaœnionych jest ponad
50 rozmaitych zjawisk fizycznych. Sta³ym
punktem w ¿yciu kulturalnym Instytutu s¹
koncerty, organizowane co najmniej dwa
razy w tygodniu w ramach cyklu "Muzyka
w samo po³udnie". Zazwyczaj wstêp na
koncerty jak równie¿ na spektakle teatralne,
seanse filmowe i wystawy sztuki jest dar-
mowy. Jednak nie sam¹ sztuk¹ cz³owiek
¿yje. Godne polecenia s¹ równie¿ cztery re-
stauracje serwuj¹ce ogromny wybór dañ,
szczególnie wegetariañskich. To prawdzi-
wy raj dla smakoszy przeró¿nych sa³atek.
Miêso jest oczywiœcie koszerne (co nie ma
¿adnego wp³ywu na jego smak) i odseparo-
wane od dañ przygotowanych na bazie mle-
ka. Niestety, w menu znajduj¹ siê tylko trzy
rodzaje ryb przyrz¹dzane na ró¿ny sposób:
karp, ³osoœ i tuñczyk. Cena dobrego obiadu
mieœci siê w granicach 10-15 z³ i jest znacz-
nie ni¿sza ni¿ poza Instytutem.

Weekendy warto poœwiêciæ na zwie-
dzanie Izraela. Instytut Weizmanna organi-
zuje dla pracowników i ich rodzin tanie wy-
cieczki, umo¿liwiaj¹c w ten sposób zapo-
znanie siê z bogat¹ histori¹ i niezwyk³¹
przyrod¹ tego kraju. Jeœli preferujemy indy-
widualne zwiedzanie, to wystarczy skonta-
ktowaæ siê z Visiting Scientists Office i po-
daæ cel naszej podró¿y. Jeszcze tego same-
go dnia dostaniemy dok³adny plan wycie-
czki ³¹cznie z rezerwacjami noclegów. Po-
moc ta jest nieoceniona, bior¹c pod uwagê
zarówno specjalne rabaty dla pracowników
Instytutu, jak i fakt, i¿ podczas szabatu wej-
œcie do wiêkszoœci obiektów historycznych
oraz muzeów jest mo¿liwe tylko w okreœlo-
nych godzinach.

Ze wzglêdu na formalnie utrzymuj¹cy
siê stan wojny z pañstwami Bliskiego
Wschodu mundur jest nieod³¹czn¹ czêœci¹
krajobrazu Izraela. Ka¿dego nowo przy-
by³ego zaskakuje liczba œrodków bezpie-
czeñstwa, poczynaj¹c od lotniska a¿ do
bram Instytutu. Zawsze nale¿y mieæ przy
sobie paszport i identyfikator z uczelni.
Mimo to, a mo¿e w³aœnie dlatego, kraj ten
jest bardzo "bezpieczny", prawie nie ma tu
¿adnej przestêpczoœci. Mieszkañcami Izra-
ela s¹ imigranci z ca³ego œwiata. Oficjal-
nym jêzykiem jest hebrajski, ale prawie
ka¿dy mówi po angielsku i rosyjsku. Nie
ma ¿adnej trudnoœci w uzyskaniu jakiejkol-
wiek informacji, co bardzo u³atwia zwie-
dzanie, a jest tu naprawdê co zobaczyæ. Na
prze³omie dziejów obszar tego kraju by³

Ogród, w którym zlokalizowany jest Instytut Weizmanna.
Fot. w³asna



16 GAZETA POLITECHNIKI

prowincj¹ rzymsk¹, pañstwem krzy¿ow-
ców, egipskich mameluków, Imperium Os-
mañskim i brytyjskim terytorium mandato-
wym. Historiê tych ziem tworzy³y takie po-
stacie, jak: Salomon, królowa Saba, Ale-
ksander Wielki, Kleopatra, Ryszard Lwie
Serce, Saladyn czy Napoleon. Do tej listy
nale¿y dodaæ cztery imiona: Abraham, Mo-
j¿esz, Jezus i Mahomet. Najbardziej atrak-
cyjnymi turystycznie miejscami s¹:
� Jerozolima, kolebka trzech religii. Naj-

œwiêtsze miejsce judaizmu (Œciana
P³aczu), trzecie co do wa¿noœci œwiête
miejsce islamu (Wzgórze Œwi¹tynne)
oraz œwiête dla chrzeœcijan miejsce pro-
cesu Chrystusa, Jego ukrzy¿owania, po-
grzebania i zmartwychwstania.

� Prowincja Galilea, tu Jezus naucza³
i chodzi³ po Jeziorze Galilejskim. Ma-
lowniczo po³o¿one miasto Nazaret by³o
domem Maryi, Józefa i Dzieci¹tka Je-
zus.

� Pustynia Negew - przez góry Eliat mo¿-
na podró¿owaæ na wielb³¹dach i prze-
nocowaæ w autentycznym namiocie be-
duiñskim.
W upalne dni najlepiej spêdziæ czas

z rodzin¹ na pla¿y nad Morzem Œródzie-
mnym, Czerwonym lub Martwym. Ze
wzglêdu na rafy koralowe, szczególnie
atrakcyjne dla dzieci s¹ pla¿e w Eliacie.

Mój 6-miesiêczny sta¿ naukowo-ba-
dawczy w Instytucie Nauki Weizmanna do-
tyczy³ tematu "Sorpcja i dyspersja metali
ciê¿kich w naturalnych materia³ach poro-
watych". Kierownikiem projektu by³ prof.
Brian Berkowitz, dyrektor Departamentu
In¿ynierii Œrodowiska i Badañ Energii. Sty-
pendium w Instytucie Weizmanna by³o naj-
bardziej owocnym, a zarazem mi³ym do-
œwiadczeniem w mojej dotychczasowej
karierze naukowej. Udzia³ w seminariach
oraz bezpoœredni kontakt z pracownikami
ró¿nych uniwersytetów i instytucji rz¹do-

wych umo¿liwi³ mi zapoznanie siê z tema-
tyk¹ obecnie realizowanych badañ z zakre-
su ochrony œrodowiska. Liczba projektów
badawczych oraz wielkoœæ nak³adów finan-
sowych wskazuj¹ na to, jaki nacisk k³adzie
siê obecnie na stan œrodowiska naturalnego
w Izraelu. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e jest
to m³ode, dynamicznie rozwijaj¹ce siê pañ-
stwo, w którym najistotniejszym proble-
mem jest zagro¿enie ze strony pañstw arab-
skich. Byæ mo¿e dlatego nie przywi¹zywa-
no tutaj wczeœniej szczególnej wagi do
ochrony œrodowiska. Najlepszym tego
przyk³adem jest nadmierne wykorzystanie
wód rzeki Jordan. Spowodowa³o to obni¿e-
nie lustra wody w Jeziorze Galilejskim
i Morzu Martwym, ale jest to temat na ko-
lejny sta¿ naukowo-badawczy.

Jolanta Warcho³

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, najwiêk-
sza w Polsce pozabud¿etowa instytucja wspie-
raj¹ca naukê, do³¹czy³a w tym roku do grona or-
ganizacji uczestnicz¹cych w presti¿owym
programie EURYI (European Young Investigator

Award) - Europejska Nagroda dla M³odego Na-
ukowca.

Nagroda EURYI zosta³a stworzona w 2003 r.
z inicjatywy European Heads of Research Coun-
cils (EuroHORCs) i we wspó³pracy z European
Science Foundation (ESF), z myœl¹ o istotnym
wk³adzie w rozwój Europejskiej Przestrzeni Ba-
dawczej. Celem nagrody jest zachêcenie

wyj¹tkowo uzdolnionych, m³odych uczonych
z ca³ego œwiata do pracy na rzecz rozwoju na-
ukowego Europy, a tym samym wspomaganie
rozwoju m³odego pokolenia wybitnych europej-
skich naukowców. Nagroda, przyznawana co-
rocznie 25 wyró¿niaj¹cym siê m³odym uczo-
nym, których prace badawcze maj¹ zasiêg miê-
dzynarodowy, ma na celu finansowanie ich pro-

cz³onkiem europejskiego programu EURYI

Najlepsi absolwenci Politechniki Rzeszowskiej
z roku akademickiego 2005/2006

(osoby, które w toku studiów uzyska³y œredni¹ ocen 4,5 i powy¿ej)

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Adam Masoñ (kierunek studiów: in¿ynieria œrodowiska)

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Dorota Wójtowicz, Wioletta Bry³a-Antoñ, Pawe³ Wójto-
wicz, Ireneusz Kozek, Bogdan Kubicz, Krzysztof Ostrow-
ski, Agnieszka Czap³ygin, Ma³gorzata Bochniak, Rafa³
Skicki (kierunek studiów: zarz¹dzanie i in¿ynieria pro-
dukcji); Micha³ Wróbel, Justyna Ma³ysza, Mariusz Sadnicki,
Sabina Sieraczyñska (kierunek studiów: mechanika i budo-
wa maszyn)

Wydzia³ Chemiczny
Magdalena Krupa, Aldona Guzek, in¿. Miros³awa Magoñ
(kierunek studiów: technologia chemiczna)

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
W³adys³aw Partyka, Bartosz Mrozek, Tomasz Serafin (kie-
runek studiów: informatyka)

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
Ma³gorzata Pieni¹¿ek, Agnieszka Niezgoda, Anna Marci-
nek, Ma³gorzata Kotliñska, Monika Przykaza, Jolanta Gór-
nicka, Ewa Domowicz, Jolanta Gierczyk, Ewelina K³o-
sowska, Ma³gorzata Przepióra (kierunek studiów: zarz¹dza-
nie i marketing)

(na podstawie informacji wydzia³ów
i zgody prorektora ds. nauczania )
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REGULAMIN STUDIÓW WY¯SZYCH
na Politechnice Rzeszowskiej

REGULAMIN STUDIÓW WY¯SZYCH
na Politechnice Rzeszowskiej

Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.) ustala siê regulamin studiów wy¿szych obo-

wi¹zuj¹cy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz nauczycieli akademickich realizuj¹cych proces dydaktyczny na Politechnice Rzeszowskiej.

Regulamin wprowadzony zarz¹dzeniem nr 9/2006 Rektora PRz z 25 maja 2006 r., obowi¹zuj¹cy od dnia 1 paŸdziernika 2006 r.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. W ramach prowadzonych studiów wy¿szych zadaniem Politechniki Rzeszow-
skiej, zwanej dalej Uczelni¹, jest kszta³cenie i wychowywanie.

2. Studenci i pracownicy Uczelni tworz¹ samorz¹dn¹ spo³ecznoœæ akademick¹,
jako jej cz³onkowie wspó³decyduj¹ o sprawach Uczelni i s¹ wspó³odpowie-
dzialni za wykonanie jej zadañ.

3. Wszystkie decyzje podejmowane na podstawie przepisów regulaminu powinny
wyp³ywaæ ze zrozumienia potrzeb, praw i obowi¹zków m³odzie¿y akademic-
kiej i byæ zgodne z ustaw¹ Prawo o szkolnictwie wy¿szym oraz ze Statutem Po-
litechniki Rzeszowskiej.

4. Uczelnia uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu Punktów (ECTS - Eu-
ropen Credit Transfer System).

5. Uczelnia uczestniczy w miêdzynarodowej oraz krajowej wymianie studentów
na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach.

§ 2.

1. Osoba przyjêta na studia nabywa prawa studenckie z chwil¹ immatrykulacji
i z³o¿enia œlubowania, którego treœæ okreœla Statut Uczelni.

2. Prze³o¿onym ogó³u studentów Uczelni jest Rektor, a na wydziale - Dziekan.
3. Wy³¹cznym reprezentantem ogó³u studentów Uczelni s¹ organy samorz¹du stu-

denckiego.
4. Dziekan, w porozumieniu z wydzia³owym samorz¹dem studenckim, spoœród

nauczycieli akademickich mo¿e powo³aæ opiekunów lat studiów i grup studenc-
kich.

§ 3.

1. Na Uczelni mog¹ byæ prowadzone nastêpuj¹ce studia wy¿sze:
1) studia pierwszego stopnia (licencjackie lub in¿ynierskie);
2) studia drugiego stopnia (magisterskie);
3) jednolite studia magisterskie.

2. Studia stacjonarne s¹ podstawow¹ form¹ studiów wy¿szych.
3. Uczelnia mo¿e prowadziæ równie¿ odp³atne studia niestacjonarne.
4. Wyk³ady prowadzone na Uczelni s¹ otwarte.
5. Zajêcia dydaktyczne na Uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejêtnoœci,

a tak¿e egzaminy dyplomowe mog¹ byæ prowadzone w jêzyku obcym. W jêzy-
ku obcym mog¹ byæ równie¿ przygotowywane prace dyplomowe. Decyzjê
o prowadzeniu zajêæ w jêzyku obcym - w tym przygotowania pracy dyplomo-
wej - podejmuje w³aœciwa Rada Wydzia³u.

6. Zajêcia dydaktyczne na studiach mog¹ byæ prowadzone tak¿e z wykorzystaniem
metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ na warunkach okreœlonych w odrêb-
nych przepisach.

II. PRAWA I OBOWI¥ZKI STUDENTA

§ 4.

1. Student ma prawo do:
1) zdobywania wiedzy i rozwijania w³asnych zainteresowañ;
2) studiowania wed³ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania na

zasadach ustalonych przez Radê Wydzia³u;
3) studiowania na wiêcej ni¿ jednym kierunku (specjalnoœci) lub innych przed-

miotów, tak¿e na ró¿nych uczelniach;
4) odbycia semestru (semestrów) studiów w uczelni partnerskiej krajowej lub

zagranicznej;
5) wyra¿ania opinii o prowadzonych zajêciach dydaktycznych i nauczycielach

akademickich na zasadach ustalonych na Uczelni;
6) zrzeszania siê w uczelnianych organizacjach studenckich oraz czynnego

uczestniczenia w ¿yciu naukowym, spo³ecznym, kulturalnym i sportowym;
7) pomocy materialnej przyznawanej na zasadach okreœlonych w odrêbnych

przepisach;
8) ochrony danych osobowych;
9) otrzymywania nagród i wyró¿nieñ na zasadach obowi¹zuj¹cych na Uczelni;

10) wyboru w³adz Uczelni i wydzia³u.
2. Student posiada czynne i bierne prawo uczestnictwa w wyborach do organów

kolegialnych Uczelni i wydzia³u oraz do organów samorz¹du studenckiego na
zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach.

§ 5.

1. Student podejmuj¹cy studia na Uczelni zobowi¹zany jest do:
1) postêpowania zgodnego z treœci¹ œlubowania i regulaminem studiów;

2) przestrzegania przepisów obowi¹zuj¹cych na Uczelni oraz zwyczajów aka-
demickich;

3) uczestniczenia w zajêciach dydaktycznych i organizacyjnych;
4) sk³adania egzaminów, odbywania praktyk, spe³niania innych wymagañ

przewidzianych w planie studiów;
5) szacunku dla w³adz akademickich i pracowników Uczelni;
6) godnego zachowania siê na Uczelni i poza jej terenem;
7) poszanowania mienia Uczelni;
8) obrony dobrego imienia Uczelni oraz cz³onków jej spo³ecznoœci.

2. Student ma obowi¹zek:
1) niezw³ocznego powiadomienia Dziekana o zmianie nazwiska, miejsca

sta³ego zameldowania oraz adresu do korespondencji;
2) terminowego wnoszenia na rzecz Uczelni obowi¹zkowych op³at okreœlo-

nych w odrêbnych przepisach;
3) zapoznawania siê z zarz¹dzeniami, poleceniami i informacjami w³adz Uczel-

ni i wydzia³u oraz ich przestrzegania.

§ 6.

1. Dziekan skreœla studenta z listy studentów w przypadku:
1) niepodjêcia studiów;
2) rezygnacji ze studiów;
3) niez³o¿enia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
4) ukarania kar¹ dyscyplinarn¹ wydalenia z Uczelni.

2. Dziekan mo¿e skreœliæ studenta z listy studentów w przypadku:
1) stwierdzenia braku postêpów w nauce;
2) nieuzyskania zaliczenia semestru w okreœlonym terminie;
3) niewniesienia op³at zwi¹zanych z odbywaniem studiów.

3. Za naruszenie przepisów obowi¹zuj¹cych na Uczelni oraz czyny uchybiaj¹ce
godnoœci studenta student ponosi odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹ przed ko-
misj¹ dyscyplinarn¹ lub s¹dem kole¿eñskim samorz¹du studenckiego na zasa-
dach okreœlonych w odrêbnych przepisach.

4. Za przewinienie mniejszej wagi Rektor mo¿e, z pominiêciem komisji dyscypli-
narnej lub s¹du kole¿eñskiego, wymierzyæ studentowi karê upomnienia po
uprzednim wys³uchaniu obwinionego lub jego obroñcy.

5. Student ukarany przez Rektora kar¹ upomnienia lub organ samorz¹du studenc-
kiego mo¿e wnieœæ odwo³anie do komisji dyscyplinarnej lub s¹du kole¿eñskie-
go w terminie 14 dni od dorêczenia zawiadomienia o ukaraniu.

6. W stosunku do studenta podejrzanego o pope³nienie przestêpstwa Rektor poleca
przeprowadzenie postêpowania wyjaœniaj¹cego na warunkach okreœlonych
w odrêbnych przepisach. Jednoczeœnie Rektor mo¿e zawiesiæ studenta w pra-
wach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisjê dyscyplinarn¹.

III. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 7.

1. Rok akademicki rozpoczyna siê 1 paŸdziernika i trwa do 30 wrzeœnia nastêpnego
roku. Rok akademicki obejmuje:
1) okres zajêæ dydaktycznych wynikaj¹cy z planu studiów, podzielony na dwa

semestry (zimowy i letni);
2) dwie sesje egzaminacyjne trwaj¹ce ³¹cznie nie krócej ni¿ 6 tygodni: zimow¹ -

koñcz¹c¹ semestr zimowy (zasadnicz¹ i poprawkow¹) oraz letni¹ - koñcz¹c¹
semestr letni (zasadnicz¹ i poprawkow¹);

3) praktykê programow¹ okreœlon¹ w planie studiów;
4) ferie zimowe i wiosenne oraz wakacje letnie.

2. Szczegó³ow¹ organizacjê roku akademickiego ustala Rektor po zasiêgniêciu
opinii samorz¹du studenckiego i podaje j¹ do wiadomoœci przed rozpoczêciem
roku akademickiego.

3. Rektor mo¿e ustaliæ w ci¹gu roku akademickiego dni lub godziny wolne od zajêæ
dydaktycznych, nieujête w harmonogramie roku akademickiego.

4. Szczegó³owy rozk³ad zajêæ jest podawany do wiadomoœci studentów przed roz-
poczêciem semestru.

§ 8.

1. Student mo¿e studiowaæ wed³ug indywidualnego planu studiów i programu na-
uczania.

2. Student mo¿e siê ubiegaæ o podjêcie studiów, o których mowa w ust. 1, po zali-
czeniu co najmniej dwóch semestrów.

3. Dziekan kwalifikuje studenta na studia indywidualne na podstawie jego wnio-
sku, bior¹c pod uwagê postêpy w nauce, zainteresowania, zdolnoœci i osi¹gniê-
cia.
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4. Szczegó³owe zasady studiowania wed³ug indywidualnego planu studiów i pro-
gramu nauczania ustala Rada Wydzia³u.

5. Indywidualny plan studiów i program nauczania musi spe³niaæ standardy
kszta³cenia okreœlone dla danego kierunku studiów.

6. Dziekan mo¿e cofn¹æ studentowi zgodê na studia indywidualne, je¿eli jego po-
stêpy w nauce s¹ niezadowalaj¹ce. Wraz z decyzj¹ o przerwaniu studiów wed³ug
indywidualnego planu i programu nauczania Dziekan ustala warunki, na jakich
student kontynuuje naukê.

§ 9.

1. Student mo¿e, za zgod¹ w³aœciwych dziekanów, studiowaæ poza swoim kierun-
kiem podstawowym (specjalnoœci¹ podstawow¹) na dowolnie wielu kierunkach
(specjalnoœciach) lub inne przedmioty, tak¿e na ró¿nych uczelniach, je¿eli
wype³nia wszystkie obowi¹zki zwi¹zane z tokiem studiów na kierunku podsta-
wowym.

2. Studia, o których mowa w ust. 1, student mo¿e podj¹æ nie wczeœniej ni¿ po zali-
czeniu dwóch semestrów studiów na kierunku podstawowym.

3. Dziekan mo¿e cofn¹æ zgodê na studiowanie na innym kierunku (specjalnoœci),
innych przedmiotów w razie niewype³nienia przez studenta obowi¹zków
zwi¹zanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

§ 10.

1. Student mo¿e siê przenieœæ na inny wydzia³ lub kierunek za zgod¹ Dziekana wy-
dzia³u przyjmuj¹cego oraz Dziekana wydzia³u, który student opuszcza, je¿eli
wype³ni³ wszystkie obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cych na wy-
dziale lub kierunku, który opuszcza.

2. Postanowienia ust. 1 odnosz¹ siê równie¿ do przeniesienia studenta z innej
uczelni.

3. Za zgod¹ Dziekana student mo¿e siê ubiegaæ o przeniesienie ze studiów stacjo-
narnych na studia niestacjonarne tego samego stopnia, a tak¿e odwrotnie.

4. Dziekan, uwzglêdniaj¹c system ECTS, okreœla warunki, termin i sposób wyrów-
nania zaleg³oœci przez przeniesionego studenta, wynikaj¹cych z ró¿nicy planów
studiów i programów nauczania.

§ 11.

1. O wznowienie studiów mo¿e siê ubiegaæ osoba, która je przerwa³a po zaliczeniu
co najmniej pierwszego semestru studiów.

2. Wznowienie studiów nastêpuje od pocz¹tku semestru. Warunek ten nie dotyczy
wznowieñ w przypadku skreœlenia spowodowanego niez³o¿eniem pracy dyplo-
mowej w terminie lub niezdaniem egzaminu dyplomowego.

3. O wznowienie studiów na danym wydziale (kierunku) mog¹ siê ubiegaæ byli stu-
denci danego wydzia³u (kierunku), innych wydzia³ów (kierunków) Uczelni lub
innych uczelni.

4. O wznowieniu studiów decyduje Dziekan w³aœciwego wydzia³u, który okreœla
szczegó³owe zasady wyrównania ró¿nic programowych oraz zarz¹dza przepro-
wadzenie egzaminów sprawdzaj¹cych w przypadku przerwy w studiach d³u¿-
szej ni¿ dwa lata lub up³ywu dwóch lat od daty niezdania egzaminu
dyplomowego.

5. Egzaminy sprawdzaj¹ce przeprowadzaj¹ egzaminatorzy wyznaczeni przez
Dziekana.

6. Student, który wznowi³ studia na tym samym semestrze, na którym by³ wpisany
przed skreœleniem, lub na ni¿szym, jest uznawany za powtarzaj¹cego semestr,
przedmiot (przedmioty) i zobowi¹zany do uiszczenia op³aty z tego tytu³u.

7. Studenci drugiego lub wy¿szego semestru studiów, którzy zostali skreœleni z li-
sty studentów prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, mog¹ siê
ubiegaæ o ponowne przyjêcie na odpowiednie semestry studiów tylko w przy-
padku, gdy kara wydalenia z Uczelni zosta³a im darowana w trybie i na zasadach
okreœlonych w przepisach o postêpowaniu dyscyplinarnym wobec studentów
szkó³ wy¿szych.

IV. ZALICZENIE SEMESTRÓW

§ 12.

1. Z postêpów w nauce student rozliczany jest co semestr.
2. Sprawdzenie wiedzy w jêzyku obcym przeprowadza siê na zasadach ogólnych,

okreœlonych w § 13-16.
3. Warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objê-

tych planem studiów i praktyk oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów zgod-
nie z zapisem w § 13 ust. 11.

4. Warunkiem zaliczenia semestru studentowi, który przebywa³ na uczelni partner-
skiej krajowej lub zagranicznej, jest zaliczenie wszystkich przedmiotów wed³ug
ustalonego i zatwierdzonego przez Dziekana wykazu oraz uzyskanie wymaga-
nej liczby punktów zgodnie z zapisem w § 13 ust. 11. Zatwierdzony przez Dzie-
kana plan semestru realizowany na uczelni partnerskiej jest równowa¿ny
z planem obowi¹zuj¹cym na Uczelni macierzystej.

5. Zaliczenie semestru potwierdza siê odpowiednim wpisem w dokumentacji stu-
denckiej z³o¿onej przez studenta w dziekanacie w terminie wyznaczonym przez
Dziekana.

6. Wpisu, o którym mowa w ust. 5, dziekanat zobowi¹zany jest dokonaæ w terminie
do 30 dni od daty z³o¿enia dokumentów przez studenta.

§ 13.

1. Zaliczenie przedmiotu koñcz¹cego siê w danym semestrze egzaminem dokony-
wane jest na podstawie zaliczenia wszystkich rodzajów zajêæ prowadzonych
w ramach przedmiotu oraz zdanego egzaminu.

2. Zaliczenie przedmiotu, z którego wed³ug planu studiów nie obowi¹zuje egza-
min, dokonywane jest na podstawie zaliczenia wszystkich rodzajów zajêæ pro-
wadzonych w ramach przedmiotu.

3. Z ka¿dego przedmiotu wystawiana jest ocena koñcowa. Okreœlone na Uczelni
zasady ustalania oceny koñcowej z przedmiotu podawane s¹ do wiadomoœci stu-
denta.

4. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje siê nastêpuj¹ce oceny oraz odpowia-
daj¹ce im oceny w systemie ECTS:
bardzo dobry bdb 5,0 A (w systemie ECTS)
dobry plus db+ 4,5 B (w systemie ECTS)
dobry db 4,0 C (w systemie ECTS)
dostateczny plus dst+ 3,5 D (w systemie ECTS)
dostateczny dst 3,0 E (w systemie ECTS)
niewystarczaj¹cy nw 2,5 FX (w systemie ECTS)
niedostateczny ndst 2,0 F (w systemie ECTS)
Zapis oceny w systemie ECTS mo¿e byæ stosowny oprócz zapisu w systemie tra-
dycyjnym. Ocenê "niewystarczaj¹cy" (nw; 2,5; FX) stosuje siê tylko w przypad-
ku systemu ECTS. Interpretowana jest ona jako ocena negatywna ze
stwierdzeniem potrzeby uzupe³nienia wymaganego zakresu wiedzy.

5. Ocena "niewystarczaj¹cy" (nw; 2,5; FX) lub "niedostateczny" (ndst; 2,0; F) albo
brak oceny oznacza niezaliczenie przedmiotu.

6. Zaliczenia przedmiotu w semestrze i wpisu do obowi¹zuj¹cej dokumentacji stu-
denckiej dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot.

7. Zaliczenia przedmiotów i wpisu do obowi¹zuj¹cej dokumentacji studenta, który
przebywa³ na uczelni partnerskiej krajowej lub zagranicznej, dokonuje Dziekan
na podstawie przed³o¿onej dokumentacji.

8. Oprócz oceny, przedmiotowi przyporz¹dkowuje siê punkty bêd¹ce miar¹
nak³adu pracy studenta niezbêdnej do opanowania wymaganego zakresu mate-
ria³u. Liczba tych punktów jest liczb¹ ca³kowit¹.

9. Wydzia³owy system ECTS zatwierdza Rada Wydzia³u.
10. Student uzyskuje punkty za zaliczenie przedmiotu bez wzglêdu na wysokoœæ

otrzymanej pozytywnej oceny koñcowej. Rejestr uzyskanych punktów prowa-
dzi dziekanat w dokumentacji studenta.

11. £¹czna liczba punktów ECTS, któr¹ ma uzyskaæ student w semestrze, nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 30.

12. Ocenê œredni¹ z okresu rozliczeniowego lub przebiegu studiów wyznacza siê
jako œredni¹ wa¿on¹ ocen koñcowych okreœlon¹ wzorem:

ocena œrednia

O P

P

i i

i

i

i

�
�
�

,

Oi - ocena koñcowa i-tego przedmiotu, Pi - punkty przyporz¹dkowane do i-tego
przedmiotu.

§ 14.

1. Zaliczeniu podlegaj¹ wszystkie formy zajêæ dydaktycznych. Kryteria zaliczenia
poszczególnych zajêæ oraz warunki dopuszczenia do egzaminu w przypadku
przedmiotów egzaminacyjnych ustala nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot,
a po zatwierdzeniu przez kierownika katedry (zak³adu, studium) podaje do wia-
domoœci studentom w pierwszych dwóch tygodniach zajêæ.

2. Student ma obowi¹zek przyst¹piæ do zaliczenia poszczególnych form zajêæ
z danego przedmiotu w terminach ustalonych z prowadz¹cym zajêcia.

3. Usprawiedliwieniem nieobecnoœci w wyznaczonych terminach zaliczeñ mo¿e
byæ choroba lub inne zdarzenie losowe. Udokumentowane usprawiedliwienie
przyjmuje nauczyciel w terminie do 3 dni od daty koñcz¹cej okres choroby lub
daty zdarzenia losowego, jednoczeœnie wyznaczaj¹c nowy termin zaliczenia.

4. W sprawach dotycz¹cych zaliczeñ poszczególnych zajêæ studentowi przys³ugu-
je prawo odwo³ania w terminie 3 dni od decyzji prowadz¹cego przedmiot do kie-
rownika katedry (zak³adu, studium), który rozstrzyga ostatecznie sprawê.
Kierownik katedry (zak³adu, studium) mo¿e zarz¹dziæ komisyjne sprawdzenie
wiedzy studenta.

5. Komisyjne sprawdzenie wiedzy z przedmiotu jest przeprowadzane w terminie
do koñca sesji poprawkowej.

6. Je¿eli prowadz¹cym przedmiot jest kierownik katedry (zak³adu, studium) oraz
w szczególnie uzasadnionych przypadkach student w sprawach okreœlonych
w ust. 4 zwraca siê do Dziekana.

7. Komisyjne sprawdzenie wiedzy odbywa siê w sk³adzie: kierownik katedry
(zak³adu, studium) lub Dziekan w przypadkach okreœlonych w ust. 4, nauczyciel
prowadz¹cy przedmiot, drugi specjalista z danego przedmiotu. Komisyjnemu
sprawdzeniu wiedzy nie mo¿e przewodniczyæ osoba prowadz¹ca zajêcia dy-
daktyczne z przedmiotu.

8. Na wniosek studenta w sk³ad komisji sprawdzaj¹cej wiedzê mo¿e byæ powo³a-
ny przedstawiciel organów samorz¹du studenckiego lub nauczyciel pe³ni¹cy
funkcjê opiekuna roku bez prawa uczestniczenia w g³osowaniu.

9. Komisyjne sprawdzenie wiedzy odnotowywane jest w dokumentacji studenta
oddzielnym wpisem, zgodnie z zasadami ustalonymi na Uczelni, i potwierdzane
przez przewodnicz¹cego.

10. Negatywny wynik komisyjnego zaliczenia z danego przedmiotu nie wyklucza
rejestracji z d³ugiem dopuszczalnym na kolejny semestr.

§ 15.

1. Egzaminy odbywaj¹ siê w czasie trwania sesji egzaminacyjnej. Do sesji egzami-
nacyjnej przystêpuj¹ wszyscy zarejestrowani studenci.
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2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest posiadanie za-
liczeñ ze wszystkich rodzajów zajêæ realizowanych w tym przedmiocie.

3. Terminy egzaminów uzgadniaj¹ studenci z nauczycielami prowadz¹cymi
przedmioty. Harmonogram sesji egzaminacyjnej zatwierdza Dziekan i podaje
do wiadomoœci studentów.

4. Tematy egzaminacyjne powinny byæ przygotowane przynajmniej z dwudnio-
wym wyprzedzeniem, z prawem wgl¹du przez kierownika katedry (zak³adu,
studium) i Dziekana zlecaj¹cego zajêcia z danego przedmiotu.

5. Student mo¿e przyst¹piæ do egzaminu zerowego przed rozpoczêciem sesji za-
sadniczej na zasadach okreœlonych przez prowadz¹cego przedmiot.

6. Wyniki egzaminu og³aszane s¹ w sposób uzgodniony ze studentami w terminie
do 7 dni od daty przeprowadzonego egzaminu. Wyniki egzaminu mog¹ byæ
równie¿ udostêpnione studentom przez internet i sieæ lokaln¹ z zachowaniem
indywidualnego dostêpu oraz zasad ochrony informacji.

7. Student ma prawo wgl¹du do ocenionej pracy. Udostêpnienie studentowi pracy
pisemnej mo¿e nast¹piæ w obecnoœci nauczyciela prowadz¹cego przedmiot
w terminie do 14 dni od daty og³oszenia wyników. W przypadku w¹tpliwoœci co
do zasadnoœci wyniku egzaminu nauczyciel ma obowi¹zek uzasadnienia wysta-
wionej oceny.

8. Podczas trwania sesji egzaminacyjnej zasadniczej student jest zobowi¹zany
przyst¹piæ do egzaminów w terminie ustalonym dla danego przedmiotu, ma
równie¿ prawo uzupe³niæ brakuj¹ce zaliczenia przedmiotów w terminach usta-
lonych przez prowadz¹cych zajêcia.

9. Nieprzyst¹pienie do egzaminu z danego przedmiotu spowodowane niespe³nie-
niem warunku z ust. 2 lub nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœci¹ jest równoznacz-
ne z ocen¹ "niedostateczny" (ndst; 2,0; F).

10. Usprawiedliwieniem nieobecnoœci na egzaminie mo¿e byæ choroba lub inne
zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie udokumentowane przyjmuje egzamina-
tor w terminie do 3 dni od daty koñcz¹cej okres choroby lub od daty zdarzenia
losowego. W przypadku usprawiedliwienia nieobecnoœci na egzaminie student
zdaje egzamin w terminie ustalonym z prowadz¹cym przedmiot lub w sesji po-
prawkowej, jako egzamin zdawany w sesji zasadniczej. Sprawy sporne roz-
strzyga Dziekan.

11. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny "niewystarczaj¹cy" (nw; 2,5; FX)
lub "niedostateczny" (ndst; 2,0; F) studentowi przys³uguje prawo do jednego
egzaminu poprawkowego z ka¿dego niezdanego przedmiotu w terminie ustalo-
nym w sesji poprawkowej.

§ 16.

1. Na uzasadniony wniosek studenta, z³o¿ony nie póŸniej ni¿ po up³ywie 3 dni od
daty uzyskania negatywnej oceny z egzaminu poprawkowego, Dziekan mo¿e
zarz¹dziæ egzamin komisyjny, który powinien siê odbyæ w terminie 7 dni od
daty decyzji Dziekana.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan mo¿e z w³asnej inicjatywy
zarz¹dziæ egzamin komisyjny.

3. Egzamin komisyjny odbywa siê przed komisj¹ z³o¿on¹ z Dziekana - przewod-
nicz¹cego komisji, nauczyciela prowadz¹cego przedmiot, który przeprowadzi³
poprzedni egzamin, jednego lub wiêcej specjalistów z zakresu przedmiotu objê-
tego egzaminem lub przedmiotu pokrewnego. Osobê egzaminatora i formê eg-
zaminu komisyjnego ustala przewodnicz¹cy komisji, który podaje j¹ do
wiadomoœci studenta 3 dni przed terminem egzaminu.

4. Postanowienia § 14 ust. 6 maj¹ zastosowanie odpowiednio do sk³adu komisji
powo³anej do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego.

5. Komisji egzaminacyjnej nie mo¿e przewodniczyæ osoba uprzednio egzami-
nuj¹ca studenta.

6. Egzamin komisyjny student mo¿e zdawaæ z jednego przedmiotu w sesji egzami-
nacyjnej.

7. Egzamin komisyjny odnotowywany jest zgodnie z zasadami ustalonymi na
Uczelni w dokumentacji studenta oddzielnym wpisem, potwierdzanym przez
przewodnicz¹cego.

8. Ocena "niewystarczaj¹cy" (nw; 2,5; FX) lub "niedostateczny" (ndst; 2,0; F) z eg-
zaminu komisyjnego jest ostateczna, ale nie wyklucza rejestracji z d³ugiem do-
puszczalnym na kolejny semestr.

§ 17.

1. Praktyki stanowi¹ce czêœæ procesu dydaktycznego okreœlonego w standardach
kszta³cenia podlegaj¹ obowi¹zkowemu zaliczeniu. Szczegó³owe warunki od-
bywania i tryb zaliczania praktyk okreœla Dziekan na podstawie obo-
wi¹zuj¹cych na Uczelni zasad organizacji praktyk i podaje do wiadomoœci
studentów przed ich rozpoczêciem.

2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan mo¿e wyraziæ zgodê na zmianê terminu
i miejsca odbywania praktyki przez studenta.

3. Warunki zwalniania studenta z obowi¹zku odbycia praktyki reguluj¹ odrêbne
przepisy ustalone na Uczelni.

§ 18.

1. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie po semestrze poprze-
dzaj¹cym co najmniej 30 – d punktów, gdzie d jest d³ugiem dopuszczalnym.

2. Jako dopuszczalny uznaje siê d³ug nieprzekraczaj¹cy 6 punktów za semestr,
przy czym d³ug ten nie mo¿e wynikaæ z niezaliczenia przedmiotów objêtych
planem studiów (obligatoryjnych), które s¹ obowi¹zkowymi poprzednikami

przedmiotów semestru nastêpnego lub s¹ kontynuowane w semestrze nastêp-
nym.

3. Student, który uzyskuje rejestracjê na kolejny semestr z d³ugiem dopuszczal-
nym, obci¹¿ony jest op³at¹ za powtarzanie przedmiotu (przedmiotów).

4. Student wpisany na kolejny semestr z d³ugiem dopuszczalnym zachowuje pra-
wa studenckie.

5. D³ug zwi¹zany z niezaliczeniem przedmiotu (przedmiotów) objêtych planem
studiów semestru k-tego powinien byæ usuniêty nie póŸniej ni¿ do koñca seme-
stru k+2. Informacja o terminie zaliczenia musi byæ wpisana w dokumentacji
studenckiej.

6. Dziekan ma prawo podj¹æ decyzjê o skierowaniu na powtarzanie przedmiotu
(przedmiotów) bez rejestracji na kolejny semestr lub skreœleniu z listy studen-
tów, je¿eli:
1) d³ug za semestr jest wiêkszy ni¿ 6 punktów;
2) d³ug za semestr nie przekracza 6 punktów, lecz wynika z niezaliczenia przed-

miotów, o których mowa w ust. 2;
3) d³ug z kolejnych dwóch semestrów jest wiêkszy ni¿ 12 punktów;
4) student nie zaliczy³ d³ugu, o którym mowa w ust. 5, do koñca semestru k+2

bez wzglêdu na wartoœæ d³ugu.
7. Zaliczenie semestru studenta, który przebywa³ na studiach w uczelni partner-

skiej krajowej lub zagranicznej, odbywa siê na warunkach okreœlonych w ust.
1-6.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan mo¿e podj¹æ decyzjê o re-
jestracji na kolejny semestr z d³ugiem dopuszczalnym wiêkszym ni¿ 6 punktów
za semestr studenta, który przebywa³ na studiach w uczelni partnerskiej krajo-
wej lub zagranicznej. D³ug ten nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 10 punktów za se-
mestr.

9. Po ostatnim semestrze studiów liczba uzyskanych punktów musi wynosiæ co
najmniej 30n, gdzie n jest liczb¹ semestrów, zgodnie z planem studiów. Nie-
spe³nienie tego warunku jest równoznaczne z niedopuszczeniem studenta do
egzaminu dyplomowego. Liczba punktów z ca³ego toku studiów obliczana jest
jako suma wszystkich punktów uzyskanych w kolejnych semestrach.

V. URLOPY

§ 19.

1. Studentowi mo¿e byæ udzielony urlop:
1) krótkoterminowy;
2) roczny.

2. Jeden raz w okresie studiów student na w³asn¹ proœbê mo¿e otrzymaæ urlop bez
podania przyczyny, pod warunkiem zaliczenia semestru poprzedzaj¹cego urlop
lub gdy w semestrze poprzedzaj¹cym urlop uzyska³ 30 – d punktów, gdzie d jest
d³ugiem dopuszczalnym okreœlonym w § 18 ust. 2.

3. Oprócz urlopu, o którym mowa w ust. 2, student mo¿e otrzymaæ urlop jedynie
w przypadku:
1) d³ugotrwa³ej choroby potwierdzonej odpowiednim zaœwiadczeniem lekar-

skim;
2) wa¿nych okolicznoœci losowych, w tym trudnej sytuacji materialnej, pod wa-

runkiem terminowego wywi¹zywania siê z obowi¹zków studenta;
3) wyjazdu na studia krajowe lub zagraniczne do uczelni nieobjêtych

wspó³prac¹ partnersk¹ z Uczelni¹;
4) urodzenia dziecka lub opieki nad nim.

4. Na czas odbywania czynnej s³u¿by wojskowej student otrzymuje urlop specjal-
ny.

5. Ubieganie siê przez studenta o udzielenie urlopu powinno nast¹piæ bezpoœred-
nio po zaistnieniu przyczyny stanowi¹cej podstawê do jego udzielenia.

6. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie.
7. W trakcie urlopu student mo¿e, za zgod¹ Dziekana, braæ udzia³ w niektórych za-

jêciach oraz przyst¹piæ do zaliczeñ i egzaminów.

VI. PRACA DYPLOMOWA

§ 20.

1. Pracê dyplomow¹ student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela
akademickiego, spe³niaj¹cego kryteria zatwierdzone przez Radê Wydzia³u.

2. Temat pracy dyplomowej powinien byæ ustalony nie póŸniej ni¿ 12 miesiêcy
przed ukoñczeniem studiów.

3. Zmiana opiekuna lub tematu pracy dyplomowej jest mo¿liwa w uzasadnionych
przypadkach za zgod¹ Dziekana.

4. Jednostka wydaj¹ca temat pracy dyplomowej jest zobowi¹zana do zapewnienia
technicznych warunków jej realizacji w przewidzianym terminie.

5. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun oraz jeden recenzent wyznaczony
przez Dziekana.

6. Gdy jedna z ocen jest negatywna, Dziekan podejmuje decyzjê o powo³aniu dru-
giego recenzenta lub skierowaniu pracy do poprawy.

7. W przypadku powo³ania drugiego recenzenta jego opinia jest wi¹¿¹ca i na jej
podstawie Dziekan podejmuje decyzjê o dalszym toku postêpowania.

8. Dyplomant zobowi¹zany jest do z³o¿enia w dziekanacie oœwiadczenia w spra-
wie korzystania przez Uczelniê z utworu, jakim jest praca dyplomowa jego
autorstwa.

§ 21.

1. Student jest zobowi¹zany do z³o¿enia pracy dyplomowej w ustalonych termi-
nach, tj. do 28/29 lutego w przypadku studiów koñcz¹cych siê w semestrze zi-
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mowym lub do 30 czerwca w przypadku studiów koñcz¹cych siê w semestrze
letnim, przyjêtych na Uczelni jako planowy termin ukoñczenia studiów.

2. Dziekan, na wniosek kieruj¹cego prac¹ lub na wniosek studenta, mo¿e prze-
sun¹æ termin z³o¿enia pracy dyplomowej w przypadku:
1) d³ugotrwa³ej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaœwiadcze-

niem lekarskim;
2) niemo¿noœci wykonania pracy dyplomowej w obowi¹zuj¹cym terminie

z uzasadnionych przyczyn, niezale¿nych od studenta.
Termin z³o¿enia pracy w tych przypadkach mo¿e byæ przesuniêty do 6 miesiêcy
w stosunku do terminów okreœlonych w ust. 1.

§ 22.

1. Student, który nie z³o¿y³ pracy dyplomowej w terminach okreœlonych w § 21,
zostaje skreœlony z listy studentów.

2. Wznowienie studiów w przypadku skreœlenia studenta mo¿e nast¹piæ na zasa-
dach okreœlonych w § 11.

VII. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 23.

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk, zdanie wszystkich

egzaminów przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie wymaganej
liczby punktów okreœlonych w § 18 ust. 9;

2) uzyskanie oceny co najmniej "dostateczny" (dst; 3,0; E) z pracy dyplomowej;
3) z³o¿enie wymaganych dokumentów i wniesienie obowi¹zuj¹cych op³at

okreœlonych w odrêbnych przepisach.
2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzanym zgodnie z pro-

cedur¹ ustalon¹ przez Radê Wydzia³u.
3. Egzamin dyplomowy odbywa siê przed komisj¹ powo³an¹ przez Dziekana,

w sk³ad której wchodz¹: Dziekan lub Prodziekan jako przewodnicz¹cy oraz
opiekun pracy dyplomowej i recenzent (recenzenci). Ponadto jako cz³onków ko-
misji egzaminacyjnej Dziekan mo¿e powo³aæ nauczycieli akademickich lub
specjalistów spoza Uczelni, reprezentuj¹cych dyscypliny zwi¹zane ze specjal-
noœci¹ odpowiadaj¹c¹ tematyce pracy dyplomowej.

4. W szczególnych przypadkach usprawiedliwionej nieobecnoœci jednego z cz³on-
ków komisji egzaminu dyplomowego (opiekuna pracy lub recenzenta) Dziekan
mo¿e powo³aæ w sk³ad komisji, w zastêpstwie, nauczyciela akademickiego z da-
nej dyscypliny.

5. Egzamin dyplomowy powinien siê odbyæ w terminie nieprzekraczaj¹cym trzech
miesiêcy od daty z³o¿enia pracy.

6. W przypadku nieprzyst¹pienia studenta do egzaminu dyplomowego w wyzna-
czonym terminie z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego, Dziekan
wyznacza nowy termin po przed³o¿eniu przez studenta udokumentowanego
usprawiedliwienia w terminie do 3 dni od daty koñcz¹cej okres choroby lub daty
zdarzenia losowego.

7. Dziekan mo¿e ustaliæ indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studen-
ta, który z³o¿y³ pracê dyplomow¹ przed up³ywem terminu okreœlonego w § 21
ust. 1.

8. Przy ocenie wyników egzaminu dyplomowego stosuje siê oceny okreœlone
w § 13 ust. 4.

§ 24.

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny "niewystarczaj¹cy"
(nw; 2,5; FX) lub "niedostateczny" (ndst; 2,0; F) albo nieusprawiedliwionego
nieprzyst¹pienia do tego egzaminu w ustalonym terminie Dziekan wyznacza
drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie mo¿e siê odbyæ
wczeœniej ni¿ przed up³ywem jednego miesi¹ca.

2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan
wydaje decyzjê:
1) o skierowaniu na powtórzenie przedmiotu (przedmiotów)

lub
2) o skreœleniu z listy studentów.

§ 25.

1. Ostateczny wynik studiów okreœla siê na podstawie:
1) oceny œredniej z toku studiów wyznaczonej jako œrednia wa¿ona ocen koñco-

wych przedmiotów okreœlonej wzorem w § 13 ust. 12 z wag¹ 0,7;
2) oceny pracy dyplomowej jako œredniej oceny opiekuna pracy i recenzenta

z wag¹ 0,2;
3) oceny egzaminu dyplomowego z wag¹ 0,1.

2. Na dyplomie ukoñczenia studiów wy¿szych wpisuje siê ostateczny wynik stu-
diów jako:
dostateczny 3,0 przy wyniku do 3,30
dostateczny plus 3,5 przy wyniku 3,31 - 3,75
dobry 4,0 przy wyniku 3,76 - 4,25
dobry plus 4,5 przy wyniku 4,26 - 4,60
bardzo dobry 5,0 przy wyniku powy¿ej 4,60

3. Komisja egzaminacyjna mo¿e podwy¿szyæ ocenê, o której mowa w ust. 2, o pó³
stopnia, je¿eli student z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego otrzyma³
oceny "bardzo dobry" (bdb; 5,0; A) oraz w okresie ostatnich dwóch lat studiów

uzyska³ ocenê co najmniej "dobry" (db; 4,0; B) z przedmiotów koñcz¹cych siê
egzaminem.

4. Absolwenci, którzy spe³nili ni¿ej wymienione warunki:
1) ukoñczyli studia w terminie okreœlonym planem studiów;
2) uzyskali œredni¹ ocen z toku studiów nie ni¿sz¹ ni¿ 4,65;
3) uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny "bardzo do-

bry" (bdb; 5,0; A);
4) postêpowali zgodnie z treœci¹ œlubowania,

mog¹ otrzymaæ dyplom "z wyró¿nieniem" wed³ug wzoru opracowanego
przez Uczelniê.

5. Dyplom z wyró¿nieniem przyznaje Rada Wydzia³u na wniosek komisji egzami-
nu dyplomowego.

6. Egzamin dyplomowy w jêzyku obcym przeprowadza siê wed³ug zasad okreœlo-
nych w § 23-24 oraz § 25 ust. 1-5.

§ 26.

1. Student po z³o¿eniu egzaminu dyplomowego staje siê absolwentem Uczelni.
2. Dyplom otrzymuj¹ absolwenci, którzy spe³nili wszystkie wymagania programu

studiów danego wydzia³u, kierunku i specjalnoœci.
3. Uczelnia mo¿e wydaæ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych z tytu³em zawodo-

wym:
1) in¿ynier;
2) licencjat;
3) magister;
4) magister in¿ynier.

4. Student, który podj¹³ studia na drugiej specjalnoœci tego samego kierunku,
otrzymuje zaœwiadczenie o odbyciu zajêæ i zaliczeniu przedmiotów objêtych
planem studiów z zakresu wybranej dyscypliny wed³ug wzoru opracowanego
przez Uczelniê.

§ 27.

1. Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych wydawany jest przez Uczelniê w termi-
nie okreœlonym w odrêbnych przepisach.

2. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulowaæ wszystkie zobo-
wi¹zania wobec Uczelni. Odbiór dyplomu ukoñczenia studiów odbywa siê na
zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach.

VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŒCIOWE

§ 28.

1. Studentów, którzy rozpoczêli studia przed rokiem akademickim 2003/2004,
obowi¹zuj¹ zasady regulaminu wprowadzonego zarz¹dzeniem Rektora nr 24/97
z dnia 7 lipca 1997 r. do czasu ukoñczenia studiów, je¿eli planowany termin ich
ukoñczenia nie uleg³ przesuniêciu na skutek powtarzania (semestru) semestrów,
przedmiotu (przedmiotów) lub na skutek udzielonego urlopu.

2. Studenci, którzy rozpoczêli studia przed rokiem akademickim 2003/2004 i de-
cyzj¹ Dziekana zostali skierowani na powtarzanie (semestru) semestrów, przed-
miotu (przedmiotów) lub na urlop, kontynuuj¹ naukê na podstawie przepisów
niniejszego Regulaminu.

3. Studentów, których obowi¹zywa³y zasady regulaminu wprowadzonego
zarz¹dzeniem Rektora nr 13/2003 z dnia 7 kwietnia 2003 r., z dniem 1 paŸdzier-
nika 2006 r. obowi¹zuj¹ przepisy niniejszego Regulaminu.

4. Studenci, którzy rozpoczêli naukê na jednolitych studiach magisterskich i de-
cyzj¹ Dziekana zostali skierowani na powtarzanie przedmiotu (przedmiotów)
bez rejestracji na kolejny semestr, kontynuuj¹ naukê na studiach pierwszego lub
drugiego stopnia, je¿eli prowadzenie jednolitych studiów magisterskich zosta³o
zawieszone na mocy obowi¹zuj¹cych w tym okresie przepisów.

5. Dziekan, uwzglêdniaj¹c system ECTS, okreœla warunki, termin i sposób wyrów-
nania zaleg³oœci oraz ró¿nic wynikaj¹cych z planów studiów i programów na-
uczania przez studentów, o których mowa w ust. 2 i 4.

6. Studenci, którzy rozpoczêli naukê na jednolitych studiach magisterskich i de-
cyzj¹ Dziekana zostali wpisani na kolejny semestr z d³ugiem dopuszczalnym,
zaliczaj¹ d³ug w terminie i na zasadach okreœlonych decyzj¹ Dziekana, je¿eli
prowadzenie jednolitych studiów magisterskich zosta³o zawieszone na mocy
obowi¹zuj¹cych w tym okresie przepisów.

IX. PRZEPISY KOÑCOWE

§ 29.

1. We wszystkich sprawach objêtych regulaminem studentowi przys³uguje prawo
odwo³ania od decyzji. Organem pierwszej instancji jest Dziekan, organem
odwo³awczym jest Rektor. Termin sk³adania odwo³ania od decyzji organu
pierwszej instancji wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja organu
odwo³awczego jest ostateczna. W przypadku skreœlenia z listy studentów decy-
zja organu odwo³awczego mo¿e byæ zaskar¿ona do w³aœciwego S¹du Admini-
stracyjnego na zasadach okreœlonych w Kodeksie postêpowania admini-
stracyjnego.

2. Decyzjê w sprawie wysokoœci op³at za studia podejmuje Rektor i podaje do wia-
domoœci w odrêbnych przepisach.

3. W sprawach dotycz¹cych porz¹dku i trybu odbywania studiów nieobjêtych
przepisami niniejszego regulaminu decyduje Rektor.
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Politechnika Rzeszowska, decy-
duj¹c siê na wprowadzenie Elektro-
nicznej Legitymacji Studenckiej, jako
kartê elektroniczn¹ wybra³a hybrydê
8-16-kB karty stykowej i 1-kB MIFA-
RE (czêœæ bezstykowa). Dziêki takiemu
po³¹czeniu, wykraczaj¹cemu poza wy-
magania opracowane przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
nowa Elektroniczna Legitymacja Stu-
dencka (w skrócie ELS) - oprócz swoje-
go tradycyjnego zastosowania - mo¿e
mieæ wiele innych zastosowañ, m.in.
jako:
� Karta biblioteczna - zbêdne staje

siê wydawanie dodatkowych kart
bibliotecznych nie tylko w bibliote-

ce PRz, ale równie¿ w bibliotekach
publicznych i bibliotekach innych
uczelni, z których korzystaj¹ stu-
denci naszej uczelni.

� Karta sto³ówkowa - elektroniczny
system rozliczania sto³ówek; przez
zast¹pienie standardowych blocz-
ków kart¹ elektroniczn¹ mo¿liwe
jest dok³adne ewidencjonowanie
posi³ków. Znacznie zmniejsza siê
mo¿liwoœæ pobierania posi³ków
przez osoby nieuprawnione oraz
zjawisko odsprzedawania posi³ków
osobom trzecim.

� Karta kontroli dostêpu do pomie-
szczeñ i obszarów uczelni - przez
zastosowanie odpowiednich czytni-

ków kontroli dostêpu ELS mo¿e siê
staæ kart¹ wstêpu np. do domów stu-
denckich czy wydzielonych pomie-
szczeñ uczelni. Mo¿liwe jest rów-
nie¿ prowadzenie statystyki obec-
noœci studentów na zajêciach.

� Logowanie do komputerów i sieci
uczelnianej - dziêki zastosowaniu
kart elektronicznych w ³atwy sposób
mo¿emy uporz¹dkowaæ dostêp do
sieci i danych uczelni. Do sieci
uczelnianej mo¿e zostaæ zalogowa-
na (z odpowiednimi uprawnienia-
mi) wy³¹cznie osoba posiadaj¹ca
wa¿n¹ ELS.

� Rozliczanie us³ug dodatkowych -
mo¿liwe jest rozliczanie u¿ywania

W dniu 25 wrzeœnia 2006 r. rozpoczê³a siê w naszej uczelni akcja wrêczania studentom nowych legitymacji studenckich. Dotychczasowe,
papierowe legitymacje zast¹pi³a - na miarê czasów - elektroniczna legitymacja studencka. Pierwszymi, którym w czasie dni adaptacyj-
nych uroczyœcie wrêczono nowe legitymacje, byli studenci I roku Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki. Politechnika Rzeszowska, jako
pierwsza pañstwowa uczelnia w Rzeszowie, wprowadzi³a w bie¿¹cym roku akademickim nowe elektroniczne legitymacje studenckie.

LEGITYMACJE STUDENCKIE
na miarê czasów

LEGITYMACJE STUDENCKIE
na miarê czasów

jektów badawczych, tak aby mogli w pe³ni oddaæ
siê niezale¿nej pracy naukowej lub te¿, w razie
potrzeby, stworzyæ samodzielny zespó³ nauko-
wy.

W tegorocznej edycji nagrody, obok FNP,
bierze udzia³ 20 czo³owych europejskich organi-
zacji finansuj¹cych naukê. Nagroda umo¿liwia
5-letnie finansowanie zwyciêskiego projektu ba-
dawczego. Ca³kowita jej wartoœæ mo¿e wynosiæ
do 1 250 000 euro, wyp³acanych w rocznych ra-
tach. Konkurs adresowany jest do m³odych na-
ukowców (2–8 lat po doktoracie, z mo¿liwoœci¹
uwzglêdnienia uzasadnionych przerw w karierze
naukowej). Jednym z g³ównych za³o¿eñ progra-
mu jest warunek, ¿e laureaci po otrzymaniu na-
grody poœwiêc¹ siê wy³¹cznie nagrodzonemu
projektowi.

Fundacja, jako pierwsza polska instytucja fi-
nansuj¹ca naukê, do³¹czy³a do grona organiza-
cji zrzeszonych w programie EURYI, daj¹c tym
samym mo¿liwoœæ ubiegania siê wybitnym,
m³odym naukowcom z ca³ego œwiata o presti-
¿ow¹ nagrodê, która umo¿liwia realizacjê proje-
ktu badawczego w jednym z polskich oœrodków
naukowych. Rola Fundacji w programie polega

na przeprowadzeniu pierwszego etapu selekcji
kandydatów, zamierzaj¹cych realizowaæ swoje
badania w Polsce. Nastêpnie wyselekcjonowane
przez FNP kandydatury zostan¹ przekazane do
European Science Foundation – organizacji,
która dokonuje ostatecznego wyboru laureatów.

Przy ocenie kandydatów do nagrody najisto-
tniejsze s¹ nastêpuj¹ce kryteria: jakoœæ prowa-
dzonych przez kandydata badañ, prze³omowy
charakter projektu oraz jego potencja³ w kontek-
œcie wzmocnienia pozycji europejskich badañ
na forum œwiatowym.

Konkurs o Nagrodê EURYI w 2006 r. zosta-
nie og³oszony w dniu 1 wrzeœnia, a wnioski bê-
dzie mo¿na sk³adaæ do 30 listopada 2006
w FNP. Lista laureatów obecnej edycji programu
zostanie og³oszona na prze³omie sierpnia i wrze-
œnia 2007 r. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
EURYI s¹ dostêpne na stronie www.fnp.org.pl.

Profesor Maciej ¯ylicz, prezes Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, komentuje przyst¹pienie
FNP do programu EURYI: "Jesteœmy dumni z fa-
ktu, ¿e w³aœnie Fundacji uda³o siê przyst¹piæ do
programu. Jest to dowód zaufania okazany FNP
przez tak renomowane europejskie instytucje

naukowe, jak EuroHORCs czy European Science
Foundation. W tym roku, dziêki EURYI, o pracê
w Polsce bêd¹ mogli siê staraæ najzdolniejsi
œwiatowi naukowcy, w tym tak¿e Polacy. Jed-
nak¿e czeka nas du¿o pracy zwi¹zanej z upo-
wszechnianiem zasad i celów programu. Nie
ukrywam, ¿e bardzo liczê na wspó³pracê z pol-
skimi uczonymi w tym zakresie. Chodzi o to, aby
namówiæ m³odych zdolnych ludzi, z którymi
wszyscy naukowcy pracuj¹cy na uczelniach
i w instytutach maj¹ szerokie kontakty, do po-
wrotu lub te¿ przyjazdu do Polski w celu realiza-
cji projektu. Musimy wspólnie przekonaæ
potencjalnych kandydatów, ¿e realizacja nagro-
dzonego projektu w Polsce wi¹¿e siê nie tylko
z godnymi warunkami finansowymi, ale daje im
tak¿e szerokie mo¿liwoœci rozwoju. W polskich
oœrodkach naukowych pracuj¹ m³odzi, utalento-
wani ludzie – w ostatnich 15 latach liczba dokto-
rantów wzros³a w naszym kraju przesz³o
szeœciokrotnie. Jest to niezwykle wa¿ny argu-
ment dla kogoœ, kto w ramach programu EURYI
od podstaw bêdzie budowaæ swój zespó³ nauko-
wy. Liczê na to, ¿e podejmuj¹c wspólny wysi³ek,
uda nam siê osi¹gn¹æ sukces w tym programie".
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drukarek i kserokopiarek rozloko-
wanych w obiektach PRz i udostêp-
nionych do u¿ytku studentom.

� Kioski informacyjne - student
w ka¿dej chwili mo¿e sprawdziæ
swój obecny rozk³ad zajêæ, odczytaæ
komunikaty generowane przez dzie-
kanaty czy nawet sprawdziæ otrzy-
mane na zajêciach oceny.

� Bilet komunikacji miejskiej - przy
wspó³pracy z MPK mo¿liwe bêdzie
wykorzystanie ELS jako biletu prze-
jazdu w komunikacji miejskiej.
W pierwszym etapie wdro¿enia PRz

zdecydowa³a siê na wykorzystanie ELS
jako karty bibliotecznej, tak wiêc stu-
denci I roku nie otrzymuj¹ ju¿ kart bib-
liotecznych stosowanych do tej pory.

Czytniki kart chipowych powoli zastê-
puj¹ u¿ywane dot¹d czytniki kodów
kreskowych. Dziêki temu studenci nie
musz¹ ju¿ nosiæ przy sobie dodatkowej
karty.

W nowych legitymacjach w zna-
cz¹cy sposób poprawiono poziom za-
bezpieczeñ. Elementy zabezpieczenia
karty mo¿emy podzieliæ na dwie grupy:

a) zabezpieczenia graficzne: jedno-
lity dla ca³ego kraju projekt graficzny
t³a karty - trudny do podrobienia gêsty
gilosz i samoprzylepny bardzo cienki
hologram z wyt³oczon¹ dat¹ wa¿noœci
legitymacji,

b) zabezpieczenia elektroniczne -
spójnoœæ informacji elektronicznej
i graficznej (powtórzenie w uk³adzie

elektronicznym danych studenta i wa¿-
noœci karty), zabezpieczenie w postaci
podpisu elektronicznego weryfikowa-
nego kwalifikowanym certyfikatem
w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzeœ-
nia 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zmianie uleg³ tak¿e sposób prze-
d³u¿ania legitymacji; nie jest on, jak do-
tychczas, anonimowy i ³atwy do podro-
bienia. Podczas ka¿dej operacji prze-
d³u¿ania wa¿noœci legitymacji w pa-
miêci karty zostaje zapisane, kto i kiedy
dokona³ przed³u¿enia. Wa¿nym ele-
mentem jest równie¿ hologram, którego
bez specjalistycznego sprzêtu nie spo-
sób wyprodukowaæ.

W tym roku planowane jest rozpo-
czêcie wymiany starych, papierowych

legitymacji, które zgodnie z Roz-
porz¹dzeniem Ministra Transportu
z dnia 21.08.2006r. (DzU nr 153, poz.
1098), trac¹ wa¿noœæ jako dokument
poœwiadczaj¹cy prawo do przejazdów
ulgowych œrodkami transportu zbioro-
wego z dniem 31 grudnia 2007 r.

Wymiana bêdzie nastêpowa³a eta-
pami, tak aby studenci nie musieli cze-
kaæ w d³ugich kolejkach. Zostanie
równie¿ opracowany i wprowadzony
specjalny system internetowego zg³a-
szania siê studentów chêtnych do wy-
miany legitymacji, u³atwiaj¹cy organi-
zacjê tego doœæ du¿ego przedsiê-
wziêcia.

Wiktor D¹borowski

Wrêczenie legitymacji przez prof. L. WoŸniaka - prorektora ds. nauczania.
Fot. M. Misiakiewicz

Elektroniczna Legitymacja Studencka

KONKURS DLA STUDENTÓW
wy¿szych uczelni technicznych

UNESCO og³asza konkurs dla studentów szkó³ wy¿szych technicznych
pod nazw¹ "Mondialogo Engineering Award".

Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie zespo³u (grupa z kraju rozwiniê-
tego+grupa z kraju rozwijaj¹cego siê), który przedstawi projekt badawczy
zgodny z celami UNESCO, skierowany na polepszenie warunków ¿ycia
w krajach rozwijaj¹cych siê. G³ównymi tematami s¹ walka z ubóstwem i zrów-
nowa¿ony rozwój œrodowiska.

Rejestracji zespo³u w konkursie nale¿y dokonaæ do dnia 30 listopada 2006.
Kolejnym etapem bêdzie uzgodnienie projektu przez zespó³ poprzez wy-

znaczonego wirtualnego eksperta UNESCO (Mondialogo Project Officer).
Szczegó³owa informacja o konkursie znajduje siê pod adresem:
http://www.mondialogo.com/272.html?L=en
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e pismem z dnia 16 sierpnia 2006 r. dyrektor De-
partamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Transportu poinformowa³ JM Rektora
o zdobyciu przez studentkê V roku Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki PRz (kie-
runek studiów informatyka, specjalnoœæ systemy informatyczne) pani¹ Alicjê
D¹browsk¹ statusu laureatki konkursu o udzia³ w Forum M³odych w ramach Œwiato-
wego Forum "ITU TELECOM World 2006" w Hongkongu.

Regu³a Forum wymaga, aby ka¿dy kraj cz³onkowski Miêdzynarodowej Unii Tele-
komunikacyjnej (ITU) by³ reprezentowany przez jednego studenta i przez jedn¹ stu-
dentkê, zatwierdzonych przez organizatorów spoœród czterech kandydatur
zg³oszonych przez kraj. Kwalifikacjê ogólnopolsk¹ przeprowadzono na prze³omie lat
2005 i 2006 wœród studentów 11 politechnik. Spoœród kandydatur zg³oszonych
przez Polskê organizatorzy Forum wybrali dwie: Alicjê D¹browsk¹ z Politechniki Rze-
szowskiej i £ukasza Kolendê-Parakiela z Politechniki Poznañskiej.

Pani Alicji D¹browskiej sk³adamy na ³amach "GP" serdeczne gratulacje i s³owa
zas³u¿onego uznania, ¿ycz¹c kolejnych sukcesów.

Forum M³odzie¿y
ITU TELECOM WORLD 2006

Forum M³odzie¿y
ITU TELECOM WORLD 2006

Od Redakcji:

Alicja D¹browska

Laureatka konkursu o sobie
Forum M³odzie¿y ITU TELECOM

odbywa siê od 2001 r. jako czêœæ wyda-
rzeñ ITU TELECOM. Pierwsze Forum
swoj¹ tematyk¹ obejmowa³o Afrykê.
Od tamtej pory odby³o siê ju¿ piêæ ta-
kich spotkañ. Dwa z nich dotyczy³y
Afryki, dwa Azji, a jedno ca³ego œwiata.
W dniach 4 - 8 grudnia 2006 r. w Hong-
kongu ma siê odbyæ kolejne œwiatowe
spotkanie ITU TELECOM, którego
czêœci¹ ma byæ równie¿ Forum M³o-
dzie¿y. Forma tego Forum pozostanie
zachowana - studenci uniwersytetów
krajów cz³onkowskich ITU bêd¹ siê
zbieraæ na wczeœniej zaplanowanych
spotkaniach, debatach i interaktywnym
panelu dyskusyjnym ze zgromadzony-
mi na ITU TELECOM. Na zakoñczenie

przygotuj¹ deklaracjê zawieraj¹c¹ wi-
zje i plany ich realizacji w przysz³oœci
z zastosowaniem technologii informa-
tycznych i telekomunikacyjnych.

O mo¿liwoœci starania siê o uczest-
nictwo w Forum M³odzie¿y ITU TELE-
COM WORLD 2006 dowiedzia³am siê
od pana profesora Marka Gotfryda.
Profesor og³osi³, ¿e Polska jest jednym
z krajów cz³onkowskich ITU i z ka¿de-
go z tych krajów dwie osoby mog¹ zo-
staæ zaproszone do wziêcia udzia³u
w Forum M³odzie¿y. Aby zg³osiæ swoj¹
kandydaturê, nale¿a³o napisaæ esej
w jednym z wyznaczonych jêzyków.
Postanowi³am spróbowaæ, napisa³am
esej na temat "If you were a world lea-
der, what information and communica-

tion technology (ITC) program would
you establish to improve the lives of
people in your country and the world?
In other words, what would be your
digital vision?" ("Gdybyœ by³ œwiato-
wym liderem, jaki program informa-
tyczny i telekomunikacyjny wprowa-
dzi³byœ dla poprawy ¿ycia ludzi w two-
im kraju i na œwiecie? Innymi s³owy,
jaka by³aby twoja cyfrowa wizja?").
Pan Profesor pomóg³ mi wys³aæ
wszystkie potrzebne dokumenty na
czas i potem pozosta³o mi tylko czekaæ.
Koñcem sierpnia br. otrzyma³am wia-
domoœæ od pani Julienne Keating
z Genewy, ¿e zosta³am wybrana do
udzia³u w Forum. Bardzo siê cieszê
z tego wyró¿nienia.

Alicja D¹browska



20 GAZETA POLITECHNIKI

Wyst¹pienie wiceprzewodnicz¹cego
Samorz¹du Studenckiego PRz Adama Sarata

na inauguracji roku akademickiego 2006/2007

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Szanowni Goœcie,
Studenci, Doktoranci!

W imieniu Samorz¹du Studentów
Politechniki Rzeszowskiej serdecznie
witam wszystkich obecnych zgromadzo-
nych na inauguracji nowego roku akade-
mickiego.

Szczególnie s³owa powitania kierujê
do studentów pierwszego roku. Dla wielu
z was bêdzie to rok wytê¿onej pracy, któ-
rej celem jest osi¹gniêcie wykszta³cenia
pozwalaj¹cego na patrzenie w przysz³oœæ
z nadziej¹ na osi¹gniêcie sukcesu - czy to
w ¿yciu zawodowym, czy te¿ prywat-
nym.

Politechnika Rzeszowska jest uczel-
ni¹ pozwalaj¹c¹ nam - studentom -
z wiar¹, ufnoœci¹ i optymizmem patrzeæ
w przysz³oœæ. Podejmuj¹c studia
w uczelni, macie przed sob¹ nieograni-
czon¹ mo¿liwoœæ rozwoju swoich umie-
jêtnoœci, w zale¿noœci od osobistego ta-
lentu, pracowitoœci i zaanga¿owania. Na-
uka nie ma granic - wszyscy z was nosz¹
w sobie ogromny potencja³, umo¿li-
wiaj¹cy rozszerzenie tych granic pozna-
nia, jakie s¹ przypisane wspó³czesnemu
poziomowi wiedzy.

Dlatego ¿yczê wam, abyœcie roz-
s¹dnie godzili prawa m³odoœci z wynika-
mi w nauce, a tym samym z inwestowa-
niem we w³asne kwalifikacje, poprzez
rzetelne zdobywanie wiedzy budowali
przysz³oœæ naszego kraju.

Jako student V roku zdoby³em pewne
doœwiadczenia, kilkoma z nich teraz
chcia³bym siê z Wami podzieliæ. Lata
studiów to najlepszy czas uczenia siê
samodzielnoœci i wspó³decydowania
o wszystkich aspektach naszego ¿ycia.

Przedstawiciele studentów obecni s¹
na prawie ka¿dym spotkaniu dotycz¹cym
spraw studenckich. Nasi przedstawiciele
zasiadaj¹ w komisjach dydaktycznych,
radach wydzia³ów, Senacie, a tak¿e we
w³adzach statutowych Parlamentu Stu-
dentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak wiele ró¿norodnych problemów,
w których rozwi¹zywaniu uczestniczy
Samorz¹d Studencki, pozwala na zdoby-
cie doœwiadczeñ i umiejêtnoœci - dodat-
kowych atutów w walce o pracê, których
nie zaoferuje nam ¿aden kierunek
kszta³cenia.

Choæ praca w takiej organizacji
poch³ania mnóstwo czasu, to jest to cieka-
we hobby. Robimy to, by móc siê rozwi-
jaæ, mieæ wp³yw na to, co nas dotyczy,
uczestniczyæ w rozwoju naszej Uczelni
i z dum¹ mówiæ: "Jestem studentem Poli-
techniki Rzeszowskiej". Naszym zada-
niem jest, by tej szansy nie zaprzepaœciæ.

Koñcz¹c swoj¹ wypowiedŸ, ¿yczê
wszystkim, aby nowy rok akademicki
przyniós³ jak najwiêcej sukcesów: stu-
dentom jak najlepszych wyników w na-
uce, pracodawcom zadowolenia z pracy
absolwentów naszej uczelni, a nauczycie-
lom akademickim wielu sukcesów za-
równo na polu naukowym, jak i w pracy
z m³odzie¿¹.

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

Flawonoidy i ich zastosowanie
W dniach 25 - 26 maja 2006 r. w Bo-

guchwale ko³o Rzeszowa odby³a siê
VI Ogólnopolska Konferencja "Flawo-
noidy i ich zastosowanie" z udzia³em
uczestników z Polski i z zagranicy. Or-
ganizatorem by³a Katedra Chemii Nie-
organicznej i Analitycznej Wydzia³u
Chemicznego Politechniki Rzeszow-

skiej wraz z Rzeszowskim Oddzia³em
Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Komitetem Organizacyjnym kiero-
wa³ prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz,
prof. zw. PRz. W sk³ad Komitetu Na-
ukowego weszli: dr hab. Maria Kopacz,
prof. PRz - przewodnicz¹ca, prof. dr
hab. Alfreda Graczyk z Wojskowej

Akademii Technicznej w Warszawie
i prof. dr hab. Wojciech Król ze Œl¹skiej
Akademii Medycznej w Zabrzu.

Przyby³ych uczestników konferen-
cji powita³ JM Rektor prof. dr hab. in¿.
Andrzej Sobkowiak, chemik z wy-
kszta³cenia i pracownik Wydzia³u Che-
micznego Politechniki Rzeszowskiej.
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Konferencja obejmowa³a zagadnienia
zwi¹zane z wystêpowaniem w przyro-
dzie, wydzielaniem i w³aœciwoœciami
bioflawonoidów - barwników roœlin-
nych wystêpuj¹cych we wszystkich ro-
œlinach oraz ich niektórych sulfono-
wych pochodnych uzyskanych w labo-
ratoriach chemicznych i bardzo dobrze
rozpuszczalnych w wodzie.

Konferencja mia³a charakter inter-
dyscyplinarny i zgromadzi³a oko³o
50 uczonych z uczelni wy¿szych oraz
przedstawicieli zak³adów przemys³o-
wych zainteresowanych bioflawonoi-
dami. Wziêli w niej udzia³ chemicy,
biochemicy, farmaceuci, farmakolo-
dzy, lekarze oraz producenci leków
i œrodków spo¿ywczych z nastêpu-
j¹cych oœrodków naukowych i prze-
mys³owych: Uniwersytet im. Iwana
Franki we Lwowie (Ukraina), Akade-
mia Medyczna w Bia³ymstoku, Akade-
mia Œwiêtokrzyska w Kielcach,
Akademia Rolnicza w Lublinie, Uni-
wersytet Medyczny w £odzi, Akade-
mia Medyczna w Poznaniu,
Politechnika Poznañska, Politechnika
Rzeszowska, Akademia Medyczna
w Warszawie, Wojskowa Akademia
Techniczna w Warszawie, Szko³a
G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Akademia Medyczna
we Wroc³awiu, Akademia Rolnicza
we Wroc³awiu, Œl¹ska Akademia Me-
dyczna w Zabrzu, AGROPHARM

w Tuszynie , Urz¹d Rejestracj i
Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
w Warszawie.

Na konferencji zaprezentowano
25 prac, które obejmowa³y nastêpuj¹ce
zagadnienia:
� wystêpowanie w przyrodzie, wy-

dzielanie i fizykochemiczne badania
w³aœciwoœci bioflawonoidów,

� zastosowanie bioflawonoidów
w analizie chemicznej i w lecznic-
twie jako antyoksydantów, sk³adni-
ków ró¿nych preparatów leczni-
czych oraz komponentów produktów
spo¿ywczych,

� syntezê i badania fizykochemiczne
w³aœciwoœci sulfonowych pochod-
nych flawonoidów, dobrze rozpusz-
czalnych w wodzie, nie wystê-
puj¹cych w przyrodzie, ale posia-
daj¹cych fizykochemiczne i terapeu-
tyczne w³aœciwoœci zbli¿one do bio-
flawonoidów,

� zastosowanie sulfonowych pochod-
nych flawonoidów do otrzymywania
zwi¹zków kompleksowych z jonami
metali p-, d- i f-elektronowymi.
Sponsorem konferencji by³a ICN

Polfa Rzeszów.

Stanis³aw Kopacz

Od lewej: dr in¿. B. Papciak, prof. PRz Maria Kopacz, prof A. Graczyk z WAT,
prof. S. Kopacz.

Fot. M. Misiakiewicz

W dniach 25-28 czerwca 2006 w ka-
nadyjskim Kananaskis odby³o siê ko-
lejne z organizowanych co 3 lata sym-
pozjów pt. Power Plants and Power
Systems Control (PPS). Prezentowane
s¹ na nich nowe metody i technologie
sterowania elektrowniami, elektro-
ciep³owniami oraz systemami energe-
tycznymi. Sympozja organizuje
w³aœciwy komitet techniczny Miêdzy-
narodowej Federacji Automatyki IFAC
(International Federation of Automatic
Control), któremu od paru lat przewod-

niczy prof. O. Malik z Uniwersytetu
w Calgary (g³ówny organizator).

Tematyka sympozjum PPS 2006
koncentrowa³a siê wokó³ nastêpuj¹-
cych zagadnieñ:
� Modelowanie, symulacja, metody

sterowania i praca w czasie rzeczy-
wistym.

� Funkcjonowanie, planowanie i anali-
za systemów energetycznych.

� Aparatura i systemy sterowania, te-
chnologie informacyjne, sieci i ko-
munikacja.

� Deregulowane rynki energii.
Autor niniejszej notatki przedstawi³

referat na temat cech obecnych syste-
mów sterowania DCS dla elektrowni
(Current features of DCS systems for
power plants). Dotyczy³ on jednego
z obszarów, w którym Katedra Infor-
matyki i Automatyki specjalizuje siê od
prawie 10 lat.

Oprócz przedstawicieli œrodowisk
akademickich w PPS 2006 uczestniczy-
li reprezentanci koncernów energetycz-
nych, w tym niemieckiego Siemensa,

IFAC Symposium on Power Plants

and Power Systems Control

Sympozjum
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francuskiego EDF, duñskiego ELSAM.
Stworzy³o to okazjê do wymiany
pogl¹dów, zw³aszcza nt. tendencji roz-
wojowych. Spoœród wyst¹pieñ plenar-
nych szczególnie ciekawy by³ referat
prof. E. Welfondera ze Stuttgardu, wy-
jaœniaj¹cy przyczyny za³amañ syste-
mów energetycznych (Nowy Jork,
pó³nocne W³ochy) i wskazuj¹cy, jak
mo¿na im zaradziæ.

Kananaskis Village, gdzie odby-
wa³o siê sympozjum, jest faktycznie
grup¹ trzech niedu¿ych hoteli stano-
wi¹c¹ centrum niemal dziewiczego Ka-
nanaskis Country (4000 km2) po
wschodniej stronie Gór Skalistych
(100 km na po³udniowy zachód od Cal-
gary, 70 km na po³udnie od Banff). Vil-
lage le¿y w du¿ej zalesionej kotlinie
otoczonej wspania³ymi górami, z Ka-
nanaskis River u podnó¿a. W 2002 r.
odby³o siê tu spotkanie szczytu G8.

Po sympozjum odwiedzi³em Uni-
wersytety w Calgary i Edmonton (stoli-
ca prowincji Alberta) oraz zak³ady
Syncrude Oil Canada w Fort MacMur-
ray (400 km na pó³noc od Edmonton),
odnawiaj¹c kontakty sprzed lat oraz za-
poznaj¹c siê z aktualnymi programami
kszta³cenia i podrêcznikami. W Ed-
monton i Syncrude przedstawi³em roz-
szerzon¹ wersjê referatu z PPS 2006.
Syncrude wytwarza ropê uzyskiwan¹

z piasków roponoœnych (oil sands).
Roczna produkcja (12 mln ton) jest po-
równywalna z produkcj¹ Rafinerii
P³ock. Instalacje technologiczne s¹ ol-
brzymie, zw³aszcza wielopiêtrowe co-
kers zmniejszaj¹ce zawartoœæ ciê¿kich
wêglowodorów w surowcu. Zosta³em
zapoznany z utworzonym w Matlabie/
Simulinku modelem instalacji energe-
tycznych i technologicznych oraz z pro-
cesem przechodzenia na nowy system

sterowania (Experion PKS Honey-
well). Centrum operatorskie systemu
mieœci siê w nowym, nawi¹zuj¹cym do
indiañskich motywów budynku, który
ze wzglêdów bezpieczeñstwa znajduje
siê kilkaset metrów poza zak³adami
(ewentualnoœæ po¿aru).

Nastêpne sympozjum ma organizo-
waæ uniwersytet w Tampere, Finlandia
(2009).

Leszek Trybus

Piêkno i groza Gór Skalistych.
Fot. w³asna

Tytu³ artyku³u, bêd¹cego zarazem
sprawozdaniem jego autorów z pobytu na
Sympozjum, nie jest przypadkowy. Zawie-
ra on bowiem trzy cele, jakie postawiliœmy
przed sob¹ do zrealizowania:
� zwiedzenie Moskiewskiego Instytutu

Lotnictwa (MAI) bêd¹cego "oczkiem
w g³owie" rz¹du rosyjskiego, szczegól-
nie w okresie powojennym,

� udzia³ w Sympozjum z udzia³em szere-
gu uczonych œwiatowej s³awy pra-
cuj¹cych w Syberyjskim Oddziale Aka-
demii Nauk Rosji,

� spotkanie z Polakami osiad³ymi na za-
bajkalskim obszarze, zrzeszonymi
w Towarzystwie "Nadzieja".
Te trzy elementy mia³y swój odmienny

urok, atmosferê, przebieg i zas³u¿y³y na od-
rêbne potraktowanie.

I. Moskwa i pobyt w MAI
Gdy wspominam Moskwê z lat osiem-

dziesi¹tych, wydaje siê, ¿e centrum miasta
pozosta³o w niezmienionej formie. Jest to
tylko pozorne z³udzenie odniesione z obej-
rzenia murów Kremla z wart¹ honorow¹

przy pomniku Walki i Mêczeñstwa, placu
Czerwonego z pochodami nios¹cymi flagi
narodowe w kierunku Mauzoleum Lenina,
aktywnego muzeum sztuki przy placu
Czerwonym czy czêsto odwiedzanej ulicy
Arbat z pomnikiem Bu³ata Okud¿awy.

U¿ywam s³ów "tylko pozorne z³udze-
nie", istotnym bowiem zmianom uleg³y
wnêtrza obiektów. Stoj¹cy przy pl. Czer-
wonym GUM (G³awnyj Uniwersalnyj Ma-
gazin) jest siedliskiem sklepów z ró¿nych
stron œwiata, a ekspozycja historycznych
osi¹gniêæ nauki i techniki (m.in. Leonarda

TRZY STRONY MEDALU
Podsumowanie wyjazdu na Miêdzynarodowe Sympozjum zorganizowane przez Syberyjski Oddzia³

Akademii Nauk Rosji w Enhaluk (nad Bajka³em) w dniach 4 - 8 lipca 2006 r.
z udzia³em prof. prof. Jana Gruszeckiego, Andrzeja Tomczyka i W³odzimierza Brusowa.
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da Vinci) wzbudza podziw zwiedzaj¹cych.
Pobyt w Moskwie i zakwaterowanie w jed-
nym z czterech 28-piêtrowych hoteli wybu-
dowanych z okazji olimpiady w 80. latach
ubieg³ego wieku ma jeszcze jeden element
egzotyczny. Wzorem innych stolic Europy,
przechodz¹c obok tego "blokowiska" hote-
lowego w dzielnicy Izmaj³owo, mo¿na za-
chwyciæ siê miniatur¹ miasta z odtworzo-
nymi najbardziej presti¿owymi budowlami
Rosji - od wie¿y Kremlowskiej z kurantami
w Moskwie po Pa³ac Zimowy w Sankt Pe-
tersburgu.

Pora jednak na podstawowy cel pobytu
w Moskwie - MAI. Instytut, w którym
mia³em jedynie w 1988 r. zaszczyt rozmo-
wy z jego w³adzami, sta³ siê bardziej otwar-
ty. Sta³o siê to równie¿ za przyczyn¹ by³ego
profesora tego Instytutu prof. W³odzimie-
rza Brusowa. Dysponuj¹c niespe³na kilko-
ma godzinami na jego zwiedzenie, nie mo¿-
na by³o zwiedziæ go w ca³oœci. Wynika to
st¹d, ¿e Instytut zajmuj¹cy siê wy³¹cznie
problematyk¹ lotnicz¹ i rozdrobniony te-
matycznie (np. katedr zajmuj¹cych siê
osprzêtem samolotów i œmig³owców jest
oko³o oœmiu) jest bardzo du¿ym komple-
ksem gmachów. Trudno podaæ nazwy ka-
tedr, bo s¹ numerowane: 301, 302... Te, któ-
re mieliœmy przyjemnoœæ zwiedziæ, zaj-
muj¹ siê w czêœci dydaktycznej zjawiskami
drgañ wykorzystywanych w identyfikacji
zak³óceñ.

Drugi fragment Instytutu, stanowi¹cy
uprzednie miejsce pracy prof. W. Brusowa,
to Katedra Dynamiki Lotu. Obecnie zajmu-
je siê ona symulacj¹ lotu od prostych trena-
¿erów po klasyczne symulatory nierucho-
me oraz o trzech stopniach swobody. Na
jednym z nich mo¿na by³o odbyæ lot (lata³
prof. PRz A. Tomczyk). Symulacja umo¿li-
wia trening pilotów (ale równie¿ studen-
tów). Rozpracowywane s¹ problemy symu-
lacji kolizyjnych samolotów z u¿yciem tre-
na¿erów bêd¹cych w³asn¹ konstrukcj¹ pra-
cowników MAI. Niektóre z rozwi¹zañ s¹
wyj¹tkowo tanie i mo¿na rozwa¿yæ zakup
kilku z nich dla Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa. Kolejn¹ zwiedzan¹ czêœci¹ In-
stytutu by³a Katedra Budowy Samolotów
i Œmig³owców. Zgromadzone w nich samo-
loty (m.in.: Mig 23, Mig 29, Jak 40, Su 27,
fragmenty samolotów amerykañskich ze-
strzelonych nad Wietnamem, Mi 2, M 24...)
s¹ starannie wyeksponowane, z odpowied-
nio wykonanymi przekrojami. Daje to mo¿-
liwoœæ pokazania studentom rozwi¹zañ
konstrukcyjnych, ich analizy oraz wskaza-
nia zalet i wad konstrukcyjnych. Ma jeszcze
jedn¹ niew¹tpliw¹ zaletê - umo¿liwia
podgl¹d rozwi¹zania upakowania osprzêtu

lotniczego wewn¹trz konstrukcji. S³owa te
mo¿na skierowaæ pod adresem w³adz Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, w któ-
rym hala 31 jest idealnym miejscem na tego
typu ekspozycjê. Koñczymy zwiedzanie
MAI wzbogaceni doœwiadczeniem dydak-
tycznym kolegów tego Instytutu i przeœwia-
dczeni, ¿e wizyta bêdzie pierwsz¹ rozpo-
czynaj¹c¹ cykl spotkañ roboczych i udzia³
w organizowanych przez obie strony konfe-
rencjach (pierwsza w 2007 r. Konferencja
Awioniki w Polsce). Rozstaj¹c siê z Insty-
tutem z ³ezk¹ w oku, ¿egnamy budynek za-

bezpieczenia Instytutu przy g³ównej bra-
mie, który jeszcze tak niedawno broni³ do-
stêpu do prac naukowo-badawczych - lotni-
czych i kosmicznych. Œwiadomi, ¿e zoba-
czyliœmy tylko czêœæ dzia³alnoœci dydakty-
cznej Instytutu, zostawiamy Moskwê i leci-
my na sympozjum za Bajka³.

II. Sympozjum pt. Ogólne
rozwi¹zania zadañ sterowania
3 lipca br., w godzinach wieczornych

odlatujemy z Moskwy (port Domodiedo-
wo) w nieznane. U¿ywam tego s³owa, gdy¿
bilet mamy do U³an-Ude, a wydano nam
kartê pok³adow¹ do Bratska. To ju¿ nieda-
leko - mówi informatorka - tylko 500 km,
jakoœ was dowioz¹. Powodem tej zmiany
by³o zamkniêcie pasa startowego w U³an-
-Ude i koniecznoœæ zmiany w Bratsku sa-
molotu Tu-154M na poczciwy AN 24, któ-
ry z powodzeniem l¹duje na trawie. Skoro
œwit (u nas po³owa nocy, bo przesuniêcie
czasu wynosi 7 godzin) l¹dujemy w U³an-
Ude, by mikrobusem przejechaæ do miejs-
cowoœci Enhaluk (nad brzegiem Bajka³u),
gdzie w oœrodku Ministerstwa Edukacji

Rosji zorganizowano sympozjum. Zanim
przejdziemy do reflekcji z sympozjum, kil-
ka ogólnych uwag o tej czêœci Rosji. ¯ycie
w azjatyckiej czêœci Rosji skupia siê w za-
sadzie w kilkunastu zbiorowiskach stano-
wi¹cych stolice by³ych republik Zwi¹zku
Radzieckiego. Takie oœrodki jak Irkuck (tu
wyprodukowano pierwsze sputniki, dzia³a
silny oœrodek naukowy syberyjskiego od-
dzia³u AN Rosji), Omsk, Krasnojarsk,
Bratsk, Nowosybirsk (najsilniejszy oœro-
dek naukowy i badañ kosmicznych), Char-
kowsk, Tomsk, Samara, Karaganda i inne
jakby w oderwaniu od reszty tworz¹ dzie³a
zachwycaj¹ce œwiat. To tu projektuje siê
i buduje najnowsze samoloty wielozada-
niowe (Su 34), tu pracuje siê nad proble-
mem lotu cz³owieka na Marsa w najbli¿-
szym trzydziestoleciu. Obok tych centrów
naukowo-przemys³owych, skupionych
w okolicy magistrali bajkalsko-amurskiej
jest jednak ten drugi œwiat. Nieprzebrane
obszary lasów, gdzieniegdzie osady (s³owo
"dieriewnia" oddaje w³aœciwie ich wygl¹d)
wymagaj¹ ca³kowitej przebudowy. Rosja
po oderwaniu siê niektórych republik stra-
ci³a na swej potêdze i liczebnoœci.
Z 256 mln mieszkañców w 1967 r. liczy
obecnie ok. 120 mln, a g³ówny obrót finan-
sowy na poziomie 80% odbywa siê w Mo-
skwie. Nic dziwnego, ¿e brak œrodków na
przebudowê azjatyckiej czêœci. Wprawdzie
realizowane s¹ niezbêdne prace budowlane
(np. most na rzece Selenga) tworz¹ce infra-
strukturê dróg i mostów, lecz bez powa¿-
nych inwestycji ta czêœæ œwiata bêdzie jesz-
cze d³ugo zaroœniêta tajg¹, a podstawowym
œrodkiem lokomocji pozostanie samolot
w ró¿nych odmianach.

Czas wróciæ do sympozjum.
Niew¹tpliwie zgromadzi³o ono najbardziej
znanych specjalistów z zakresu optymali-
zacji i teoretycznych problemów sterowa-
nia. Mo¿liwoœæ kontaktu ze znanymi tylko
z publikacji badaczami, takimi jak prof.
prof.: S.N. Vassiyev (cz³onek RAN, Ir-
kuck), C.H. Aleksiejenko (Kirgizja), L.T.
Aszjenkow (W³adywostok), W.A. Baturin
(Syberyjski Oddzia³ RAN), W.N. Bukow
(Moskwa), W.I. Kurman (RAN), P.I. Kogut
(Ukraina), Ni Min Kan (Chiny), S. Ota-
ku³ow (Uzbekistan), A.Ju. Popow, A.W.
Surkow (RAN SO), D.Je. Urbanowicz
(RAN SO), W.A. Czernyszew (Moskwa),
W.F. Czistjakow (RAN SO), F.L. Pereira
(Uniwersytet w Porto, Portugalia),
M. Guerra (Uniwersytet w Lizbonie, Portu-
galia), Li Ping Pan (Shanghai, Chiny), V.N.
Pilishkin (Uniwersytet Baumana w Mosk-
wie), to du¿a przyjemnoœæ dla naukowca
pracuj¹cego w tym obszarze wiedzy.

Na Arbacie w Moskwie.
Fot. A. Tomczyk
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Wymieniam te nazwiska, mo¿na je bo-
wiem spotkaæ w wielu powa¿nych periody-
kach poœwiêconych ogólnym problemom
optymalnego sterowania, zw³aszcza pro-
blemom optymalnego sterowania obiekta-
mi dynamicznymi, w tym sterowania
obiektami lataj¹cymi i kosmicznymi. Sym-
pozjum, mimo ogólnego has³a dotycz¹cego
rozwi¹zañ zadañ sterowania, nie mia³o wy-
raŸnie wydzielonych sekcji. Powód scale-
nia tematyki w jednolite 3 sesje plenarne
i 4 sesje robocze by³ prosty. Wystarczy
spojrzeæ na tematykê referatów poœwiêco-
nych g³ównie zadaniom optymalnego ste-
rowania (najczêœciej stosuj¹cych metodê
Pontriagina), okreœlenia warunków istnie-
nia rozwi¹zañ i obszarów rozwi¹zañ.

Oto kilka przyk³adowych tytu³ów refe-
ratów (zbiór streszczeñ do wgl¹du w Kate-
drze Awioniki i Sterowania Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej):
� Zastosowanie metody dodatkowego ar-

gumentu w badaniu i rozwi¹zaniu pro-
blemu Frankla,

� Optymalne hiperboliczne liniowe
uk³ady ze sterowaniem warunkami gra-
nicznymi,

� Metody poprawy rozwi¹zania zadañ
sterowania optymalnego w uk³adach lo-
giczno-dynamicznych,

� Metody punktów zbiorów wypuk³ych
Czebyszewa i ich zastosowanie,

� Optymalne dyskretno-impulsowe rów-
nanie w czasie rzeczywistym,

� Wariacyjne metody realizacji ogólnych
rozwi¹zañ zadañ sterowania,

� Rozwi¹zanie pewnego zadania syntezy
nieliniowej optymalizacji procesów
cieplnych,

� Synteza optymalnego uk³adu drga-
j¹cego z ograniczonym zak³óceniem,

� Analiza wp³ywu struktury i parametrów
modelu matematycznego na rozwi¹za-
nie zadania konstrukcji optymalnego
regulatora wysokoœci¹ lotu sterowca,

� Synteza algorytmu obliczeniowego ste-
rowania optymalnego.
Nie mniejsze zainteresowanie wzbu-

dzi³y referaty naszego zespo³u:
1. V.S. Brusow: Application of set -

theoretical approach to take into account
vagueness at solving problems of vector op-
timization.

2. J. Gruszecki: Convergence condition
of control of multidimensional plant in
rough sets approach.

3. A. Tomczyk: Model-following me-
thod as a useful tool for flight indirect con-
trol system design.

Sympozja i konferencje maj¹ równie¿
drugie oblicze. Spotkania z wymienionymi
profesorami, dyskusje, wzajemne zapro-
szenia do odwiedzenia oœrodków i organi-
zowanych konferencji zapocz¹tkowa³y niæ
wzajemnych kontaktów i przyjaŸni, które
zaowocuj¹ wymian¹ doœwiadczeñ, a tak¿e
mo¿liwoœci¹ wys³ania m³odych pracowni-
ków nauki na sta¿e naukowe itp.

Podsumowuj¹c sympozjum, które sta-
nowi³o jedn¹ z trzech imprez naukowych
nad Bajka³em, trwaj¹cych od 1 do 10 lipca
2006 r., uznajemy je za bardzo udane i nie-

powtarzalne wydarzenie naukowe. Czas
by³ jednak opuœciæ Enhaluk i zaznaczyæ
w U³an-Ude swoj¹ polsk¹ racjê stanu.

III. Spotkanie z rodakami
w U³an-Ude

Powrót znad Bajka³u i zakwaterowanie
w hotelu Buriata da³y nam mo¿liwoœæ spot-
kania z grup¹ Polaków okrêgu buriackiego.
Pierwszym elementem pobytu u rodaków
by³o zaproszenie nas na koncert w jednym
z czterech teatrów, poœwiêcony 800-leciu
powstania pañstwa mongolskiego i 80-le-
ciu powstania niezale¿nej republiki Mon-
golii. By³y przemówienia z udzia³em kon-
sula Mongolii, wyró¿nienia dzia³aczy na
rzecz umacniania buriacko-mongolskiej
wspó³pracy i wspania³y koncert. Udzia³
w tej imprezie zawdziêczamy Marii Iwano-
wnej - przewodnicz¹cej Towarzystwa Pola-
ków pn. "Nadzieja", a jednoczeœnie zastêp-
cy naczelnika Wydzia³u Kultury w U³an-
Ude (córka pani Marii Iwanownej studiuje
dziennikarstwo na Uniwersytecie War-
szawskim). Po koncercie spotkaliœmy siê
w lokalu Stowarzyszenia, gdzie powita³ nas
jego honorowy przewodnicz¹cy 81-letni
Wac³aw Soko³owski. Sympatyczny, pe³en
jeszcze werwy pan przy herbacie opowia-
da³ o swoich przejœciach: II wojnie œwiato-
wej, szlaku do Berlina, wspó³pracy z Pola-
kami, komunistycznych budowlach typu
miasta w Azji i magistrali bajkalsko-amur-
skiej, wreszcie o sta³ym miejscu na emery-
turze w U³an-Ude i pomocy Polakom tam
przebywaj¹cym. Nurtowa³y nas dwa pyta-

Na g³ównej ulicy Enhaluk. Od lewej: prof. J. Gruszecki, prof. W.I. Gurman i prof.
PRz A. Tomczyk.

Fot. A. Tomczyk

Prof. V. Brusov udziela dodatkowych
wyjaœnieñ w trakcie dyskusji.

Fot. A. Tomczyk
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nia, które oddaj¹ atmosferê grupy Polaków
na tamtym terenie:

– dlaczego Stowarzyszenie ma nazwê
"Nadzieja"?

– ilu jest Polaków na tamtym terenie?
£atwiej by³o odpowiedzieæ na drugie

pytanie. Za Polaka uwa¿any jest ten, który
w metryce urodzenia ma obywatelstwo pol-
skie, wszyscy bowiem obywatele by³ego
ZSRR mieli wpisane do dowodu obywatel-
skiego radzieckie. Jeœli kto siê z tym nie
godzi³, to budowa³ magistralê bajkalsko-
-amursk¹. Wed³ug tej definicji Polaków
jest kilkunastu, mo¿e kilkudziesiêciu.
Tych, którzy przyznaj¹ siê do polskich ko-
rzeni, kilkaset.

OdpowiedŸ na drugie pytanie jest
znacznie trudniejsza. Polacy, wtopieni
w œrodowisko, staraj¹ siê integrowaæ, wy-
dawaæ ksi¹¿ki poœwiêcone pobytowi Pola-
ków na tamtym terenie (Buriatii). W³aœnie
ukaza³ siê V tom cyklu "Polacy w Buriatii"
redagowany przez honorowego prezesa
Towarzystwa, który z dedykacj¹ zosta³ nam
wrêczony (do wgl¹du w Katedrze Awioniki
i Sterowania). Motto tego tomu, rosyjskie-
go poety A. Diemientiewa, wydaje siê, od-
powiada na pierwsze pytanie (t³umaczenie
w³asne):

"Póki my cudzy ból czujemy
Póki ¿yje w nas wspó³czucie

Póki marzymy i szalejemy
Potwierdza siê nasze wspó³¿ycie".
Po dopiciu herbaty po¿egnaliœmy prze-

mi³ych rodaków i azjatyck¹ czêœæ Rosji
z g³êbokim uk³onem przed ogromem prac,
jaki czeka ten kraj, aby udostêpniæ œwiatu

wspania³¹ przyrodê i ekonomiczne mo¿li-
woœci.

Ten pozytywny nastrój psuje jednak po
powrocie do kraju wiadomoœæ o katastrofie
w Irkucku samolotu Syberyjskich Linii
Lotniczych S7-A310. Ale to ju¿ inna histo-
ria.

Jan Gruszecki

Honorowy przewodnicz¹cy Towarzystwa "Nadzieja" W. Soko³owski wrêcza V tom
redagowanej serii "Polacy w Buriatii".

Fot. A. Tomczyk

W dniu 23 wrzeœnia 2006 r. w budynku
Wydzia³u Chemicznego PRz odby³o siê
pierwsze z planowanych w ramach projektu
"Podkarpacka Platforma Chemiczna" semi-
nariów pt. "Farby i Lakiery".

Seminarium towarzyszy³a uroczysta
inauguracja dzia³alnoœci Platformy. Uro-
czystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹
m.in. JM Rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak oraz dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³-
kowskiego pani Teresa Pasterz - pe³nomoc-
nik Marsza³ka Województwa Podkarpac-
kiego ds. Regionalnej Strategii Innowacji.
Seminarium otworzy³ JM Rektor, który
przypomnia³ genezê powstania Platformy,
podkreœlaj¹c przy tym zaanga¿owanie w jej
tworzenie dziekana Wydzia³u Chemiczne-
go PRz prof. dr. hab. in¿. Henryka Galiny
oraz dr. in¿. Macieja Heneczkowskiego, dr.
in¿. Mariusza Oleksego i mgr. in¿. Seba-
stiana Grosickiego - pracowników tego¿
Wydzia³u. Przedstawi³ te¿ kierownictwo

Platformy i wyrazi³ nadziejê, ¿e projekty
podejmowane w ramach platformy przy-
czyni¹ siê do jej rozszerzenia i nawi¹zania
nowych form wspó³pracy pomiêdzy praco-
wnikami naukowymi a kadr¹ technologicz-
no-badawcz¹ zak³adów przemys³u chemi-
cznego naszego regionu. To z kolei powin-
no sprzyjaæ szybszemu i pe³niejszemu
transferowi nowych opracowañ nauko-
wych do praktyki technologicznej i w kon-
sekwencji poprawie konkurencyjnoœci pod-
karpackiego przemys³u chemicznego.

Pani Teresa Pasterz w imieniu mar-
sza³ka województwa podkarpackiego wy-
razi³a satysfakcjê z powodu powo³ania
i rozpoczêcia dzia³alnoœci merytorycznej
Podkarpackiej Platformy Chemicznej,
przekazuj¹c ¿yczenia owocnej dzia³alnoœci
w zakresie transferu wiedzy od laborato-
riów naukowych do opracowañ prze-
mys³owych i budowy "gospodarki opartej
na wiedzy", jak to nazywaj¹ kolejne progra-
my ramowe Unii Europejskiej. Pani Dy-

rektor zapozna³a zebranych ze strategi¹
prorozwojow¹ wojewódzkich w³adz sa-
morz¹dowych, która zmierza do utworze-
nia klasterów przemys³owych w kilku bran-
¿ach. Wybrano bran¿e, które od wielu lat
tradycyjnie rozwija³y siê na Podkarpaciu:
lotnictwo (projekt "Dolina Lotnicza"),
przemys³ chemiczny, a tak¿e informatyka,
gdzie dziêki powstaniu wielu firm i ich
osi¹gniêciom oraz ogromnym mo¿liwo-
œciom w tej dziedzinie, nasz region sta³ siê
licz¹cy w skali kraju. ¯yczy³a, aby Platfor-
ma sta³a siê zacz¹tkiem podobnej do "Doli-
ny Lotniczej" inicjatywy integracyjno-go-
spodarczej i naukowej w przemyœle che-
micznym.

Nastêpnie g³os zabra³ kierownik mery-
toryczny Platformy - prof. dr hab. in¿. Jacek
Je¿owski. Wymieni³ m.in. tematykê na-
stêpnych seminariów oraz dziesiêciu war-
sztatów, które bêd¹ realizowane do koñ-
ca 2007 r. (w kilku cyklach i czêsto na kilku
poziomach). Wszystkie warsztaty i semina-

Seminarium

Podkarpacka Platforma ChemicznaPodkarpacka Platforma Chemiczna



26 GAZETA POLITECHNIKI

ria dotycz¹ problemów szeroko rozumianej
technologii chemicznej, a ich tematyka zo-
sta³a uzgodniona z zak³adami i firmami re-
gionu. Profesor J. Je¿owski poinformowa³,
¿e dotychczas swój akces do Platformy
zg³osi³o ponad 250 osób z ponad 25
zak³adów i firm województwa podkarpac-
kiego. Mo¿na to uznaæ za sukces projektu
ju¿ na samym starcie, a tak¿e za wyraz po-
trzeby jego realizacji, a nawet kontynuacji
w przysz³oœci.

Czêœæ inauguracyjn¹ zakoñczy³o
wyst¹pienie p. Janusza Kêska - dyrektora
ds. rozwoju FFiL Œnie¿ka SA. Nale¿y do-
daæ, ¿e ta najwiêksza na polskim rynku farb
i lakierów firma by³a te¿ partnerem semina-
rium. Dyrektor J. Kêsek przedstawi³ profil
produkcji, zak³ady produkcyjne w kraju i za
granic¹ oraz zamierzenia inwestycyjne
m.in. w dziedzinie wdra¿ania nowych tech-
nologii. Warto pokreœliæ, ¿e jednym
z za³o¿ycieli firmy i jej g³ównym udzia³ow-
cem jest absolwent naszego Wydzia³u.
Wielu innych absolwentów jest zatrudnio-
nych na odpowiedzialnych stanowiskach,
co szczególnie zaakcentowa³ J. Kêsek.

Celem seminarium by³o zapoznanie
pracowników przemys³u farb i lakierów
Podkarpacia z najbardziej interesuj¹cymi
wynikami badañ uzyskanymi w ramach za-
mawianego projektu badawczego nr
PBZ-KBN-95/T08/2003, zatytu³owanego
"Materia³y polimerowe modyfikowane na-
nocz¹stkami", realizowanego przez przed-
stawicieli kilku zespo³ów badawczych,
w tym tak¿e z Wydzia³u Chemicznego PRz.
Zamiarem organizatorów by³o tak¿e
nawi¹zanie dialogu i wymiana doœwiad-
czeñ pomiêdzy pracownikami naukowymi
a pracownikami przemys³u. Dlatego po
inauguracji seminarium w jego harmono-
gramie ujêto kilka referatów oraz czas na
dyskusje i bezpoœrednie konsultacje. Jako
pierwsi referaty wyg³osili zaproszeni spoza
Rzeszowa prelegenci - wybitni uczeni
i praktycy z tematyki seminarium oraz che-
mii polimerów:
� prof. dr hab. in¿. Zbigniew Florjañczyk

(Wydzia³ Chemiczny Politechniki
Warszawskiej): Dyspersje nanocz¹stek
z lateksami polimerowymi,

� doc. dr in¿. Janusz Kozakiewicz
(Zak³ad Materia³ów Pow³okowych In-
stytutu Chemii Przemys³owej z War-
szawy): Nanoproszki polimerowe do
modyfikacji farb proszkowych.
W sesji popo³udniowej autorami refe-

ratów byli pracownicy naszego Wydzia³u:
� prof. dr hab. in¿. Henryk Galina: Poli-

mery hiperrozga³êzione, polimery hy-

brydowe i inne polimery pow³okotwór-
cze,

� dr in¿. Maciej Heneczkowski: Bentonity
modyfikowane czwartorzêdowymi sola-
mi amoniowymi do nape³niania polime-
rów.
(Teksty referatów dostêpne s¹ w witry-

nie Platformy pod adresem www.ppch.
prz.edu.pl/platchem/index.php).

Po referatach odby³a siê o¿ywiona dys-
kusja, któr¹ prowadzono tak¿e w mniej for-
malnych warunkach, podczas przerwy na
kawê, a tak¿e przed oficjalnym zakoñcze-
niem, w czasie przeznaczonym na indywi-
dualne konsultacje dla uczestników semi-
narium.

W seminarium wziêli udzia³ tak¿e
przedstawiciele w³adz i Rady Wydzia³u
Chemicznego oraz pracownicy i studenci
Wydzia³u.

Przede wszystkim nale¿y podkreœliæ
aktywny udzia³ 45 pracowników 11 firm
Podkarpacia zajmuj¹cych siê tematyk¹ farb
i lakierów. Na podstawie prywatnych opinii
uczestników oraz ich aktywnego udzia³u
w dyskusjach i konsultacjach z prelegenta-
mi oraz pracownikami Wydzia³u Chemicz-
nego mamy prawo s¹dziæ, ¿e pierwsze inau-
guracyjne seminarium dobrze spe³ni³o swo-
je podstawowe cele. Mamy nadziejê, ¿e po-
dobnie - a mo¿e nawet lepiej - bêd¹ przebie-
ga³y nastêpne oraz ca³e przedsiêwziêcie.

Korzystaj¹c z okazji, sk³adamy niniej-
szym podziêkowanie studentom Wydzia³u
Chemicznego: Marcjannie Kielar, Kamilo-
wi Dacy i Piotrowi Gorliwcowi za pomoc

w organizacji i prowadzeniu biura semina-
rium. Osobiœcie, jako kierownik Platformy,
gor¹co dziêkujê panom dr. in¿. M. Olekse-
mu (mened¿er projektu) i mgr. in¿. S. Gro-
sickiemu (pracownik obs³ugi administra-
cyjnej) za zapa³ i wysi³ek w³o¿ony w orga-
nizacjê seminarium.

Wszystkich uczestników seminarium,
uczestników Platformy i zainteresowanych
jej dzia³alnoœci¹ zapraszamy do czêstych
odwiedzin witryny Platformy (www.ppch.
prz.edu.pl), a Czytelników "GP" równie¿
na stronê 31 niniejszego numeru.

W imieniu
kierownictwa Platformy

Jacek Je¿owski

Prof. Henryk Galina - dziekan WCh.
Fot. M. Misiakiewicz

� Prof. Natascha Movan z University
of Liverpool, UK, wyg³osi³a wyk³ad
pt. Moving cracks on imperfect inter-
faces w dniu 8 czerwca 2006 r., zor-
ganizowany przez Katedrê Matema-
tyki i Oddzia³ Rzeszowski Polskiego
Towarzystwa Matematycznego.

� Mgr Ryszard Stagraczyñski, asy-
stent, oraz dr El¿bieta Szwajczak,
adiunkt - oboje z Katedry Fizyki -
przedstawili w dniu 22 czerwca
2006 r. referat pt. Kwas hialuronowy
- wodny roztwór na seminarium Ka-
tedry Fizyki.

� Mgr in¿. Magdalena Zarêba, asys-
tentka w Katedrze Chemii Ogólnej
i Elektrochemii na Wydziale Che-
micznym, wyg³osi³a w dniu 28
czerwca 2006 r. referat pt. Wielo-

rdzeniowe zwi¹zki kompleksowe jonów
metali przejœciowych z pirazolem
na seminarium Wydzia³u Chemicz-
nego.

� Mgr S³awomir Wolski, asystent w Ka-
tedrze Fizyki, wyg³osi³ w dniu
29 czerwca 2006 r. referat pt. PRO-
GRAM MASTERING PHYSICS - Kom-
puterowe wspomaganie dydaktyki fizy-
ki na seminarium Katedry Fizyki.

� Na seminarium Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa w dniu 5 lipca
2006 r. referaty wyg³osili uczestnicy
Studium Doktoranckiego WBMiL
i jednoczeœnie asystenci:
� mgr in¿. Marcin Nawrocki z Kate-

dry Mechaniki Stosowanej i Robo-
tyki pt. Modelowanie ruchu mani-
pulatora Scorbot,

SEMINARIA WYDZIA£OWE
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� mgr in¿. £ukasz ¯y³ka z Katedry
Technik Wytwarzania i Automaty-
zacji pt. Zastosowanie emisji aku-
stycznej do wykrawania przypaleñ
szlifierskich uzêbieñ kó³ walco-
wych,

� mgr in¿. Katarzyna Antosz z Kate-
dry Technologii Maszyn i Organi-
zacji Produkcji pt. Polepszanie
efektywnoœci eksploatacyjnej par-
ku maszyn technologicznych meto-
dami techniczno-organizacyjnymi.

� Na seminarium Wydzia³u Chemicz-
nego w dniu 27 wrzeœnia 2006 r. refe-
raty wyg³osili:
� mgr Monika Karbarz, asystentka

w Zak³adzie Chemii Analitycznej
Instytutu Chemii na Wydziale Ma-
tematyczno-Przyrodniczym Aka-
demii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach
pt. Anodowe utlenianie troloksu
i alfa-tokoferolu w wybranych roz-
puszczalnikach protycznych,

� dr hab. Jan Ma³yszko, prof. nadzw.
Akademii Œwiêtokrzyskiej, kie-
rownik Zak³adu Chemii Analitycz-
nej w tej¿e uczelni pt. Nienasycone
kwasy t³uszczowe i ich rola fizjolo-
giczna.

� Na seminarium Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa w dniu 4 paŸ-
dziernika 2006 r. referaty wyg³osili
uczestnicy Studium Doktoranckiego
WBMiL:
� mgr in¿. Bogus³aw Konefa³ pt.

Podniesienie efektywnoœci auto-
matycznie projektowanych proce-
sów technologicznych monta¿u,

� mgr in¿. Ma³gorzata Sitek pt. Od-
kszta³cenia graniczne w procesie
wywijania obrze¿y otworów w bla-
chach,

� mgr in¿. Tomasz Pieja pt. Kszta³to-
wanie na pó³gor¹co wyt³oczek ze
stali odpornej na korozjê.

� Na seminariach Katedry Fizyki na
Wydziale Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej zosta³y przedstawione referaty:
� w dniu 5 paŸdziernika 2006 r. pt.

Bazy typu Walpol'e, modu³y Youn-
ga i œcinania oraz wspó³czynnik
Poissona dla 2D krystalicznych
oœrodków sprê¿ystych autorstwa
pracowników tej Katedry: prof. dr.
hab. Tadeusza Paszkiewicza, prof.
zw. PRz; dr. hab. Czes³awa Jasiu-
kiewicza, prof. nadzw. PRz; mgr.
S³awomira Wolskiego,

� w dniu 12 paŸdziernika 2006 r. pt.
Anizotropia w³asnoœci sprê¿ystych
i auksetycznoœæ 2D oœrodków kry-
stalicznych autorstwa: mgr. S³a-
womira Wolskiego, prof. dr. hab.
Tadeusza Paszkiewicza i dr. hab.
Czes³awa Jasiukiewicza.

� Na seminarium Wydzia³u Chemicz-
nego w dniu 18 paŸdziernika 2006 r.
referaty wyg³osili:
� mgr in¿. Tadeusz Mederski, asy-

stent w Katedrze In¿ynierii Proce-
sowej na Wydziale Przyrodniczo-
Technicznym Uniwersytetu Opol-
skiego pt. Analiza kinetyczna wy-
branych z³o¿onych reakcji che-
micznych.

� prof. dr hab. Józef Zió³kowski,
profesor zwyczajny Uniwersytetu
Wroc³awskiego w Zak³adzie Che-
mii Nieorganicznej na Wydziale
Chemi, pt. Monomolekularne i na-
nowymiarowe katalizatory w uk³a-
dach homogenicznych i heteroge-
nicznych.

Bronis³aw Œwider

� Prof. dr hab. in¿. Leszek TRYBUS (WEiI - bud. D)
POWER PLANTS AND POWER SYSTEMS CONTROL,
25-28.06.2006 Kananaskis (Kanada), http:// ifacpps 2006.
org/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje: prof. dr hab. in¿. Le-
szek Trybus - Katedra Automatyki i Informatyki, pok. 206,
tel. wew. 1225, e-mail: ltrybus@prz.rzeszow.pl
� dr in¿. Maciej PIEKARSKI (WBiIŒ - bud. P)

ADPTALES'06 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ADAPTABILITY IN DESIGN AND CONSTRUCTION,
2-5.07.2006 Eindhoven (Holandia), www.adaptales2006.nl/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje: dr in¿. Maciej Piekar-
ski - Zak³ad Geometrii i Grafiki In¿ynierskiej, pok. 217c, tel.
wew. 1839, e-mail: mailto:mgpiekr@prz.edu.pl
� dr Stanis³awa KANAS (Katedra Matematyki - bud. L) - IN-

TERNATIONAL CONFERENCE ON COMPLEX ANA-
LYSYS 2006, 20-22.07.2006 Cluj-Napoca (Rumunia),
www.cs.ubbcluj.ro
Materia³ami nt. konferencji dysponuje: dr Stanis³awa Kanas -
Katedra Matematyki, tel. wew. 1495, pok. 13, e-mail: ska-
nas@prz.rzeszow.pl
� prof. dr hab. in¿. Jan GRUSZECKI, prof. dr hab. in¿. Wladi-

mir BRUSOW, dr hab. in¿. Andrzej TOMCZYK, prof. PRz

(WBMiL - bud. L)
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GENERALIZED
SOLUTIONS IN CONTROL PROBLEMS, 4-8.07.2006
Enhaluk (Rosja), www.uufidstu.ru/welcome eng.htm
Materia³ami nt. konferencji dysponuje: prof. dr hab. in¿. Jan
Gruszecki - Katedra Awioniki i Sterowania, pok. 304, tel.
wew. 1333, e-mail: awionjgr@prz.rzeszow.pl, dr hab. in¿.
Andrzej Tomczyk, prof. PRz - Katedra Awioniki i Sterowa-
nia, pok. 405, tel. wew. 1485, e-mail: atomczyk@prz.rze-
szow.pl oraz prof. dr hab. in¿. Wladimir Brusow, Katedra Sa-
molotów i Silników Lotniczych, pok. 346, tel. wew. 1674,
e-mail: vbrusow@prz.rzeszow.pl

� prof. dr hab. in¿. Jacek JE¯OWSKI (WCh - bud. H)
1) EUROPEAN SYPMOSIUM ON COMPUTER AIDED
PROCESS ENGINEERING, 9-13.07.2006 Garmisch-
Partenkirchen (Niemcy), www.dechema.de/Psecape06
2) PROCESS SYSTEM ENGINEERING - PSE 2006, j.w.
3) 17th INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL
AND PROCESS ENGINEERING, 27-31.08.2006 Praga,
www.chisa.cz/2006
Materia³ami nt. konferencji dysponuje: prof. dr hab. in¿. Ja-
cek Je¿owski - Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej,
pok. 66, tel. wew.1380, e-mail: ichjj@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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�mgr in¿. Grzegorz KOPECKI (WBMiL - bud. L)
GUIDANCE, NAVIGATION AND CONTROL,
21-24.08.2006 Keystone, Colorado (USA), www.aiaa.org
Materia³ami nt. konferencji dysponuje: mgr in¿. Grzegorz
Kopecki - Katedra Awioniki i Sterowania, pok. 408, tel. wew.
1835, e-mail: gkopecki@prz.edu.pl
� dr in¿. Pawe³ RZUCID£O (WBMiL - bud. L)

GENERAL AVIATION TECHNOLOGY, 29-31.08.2006
Wichita, Kansas (USA), www.sae.org
Materia³ami nt. konferencji dysponuje: dr in¿. Pawe³ Rzu-
cid³o - Katedra Awioniki i Sterowania, pok. 408, tel. wew.
1835, e-mail: pawelrz@prz.edu.pl
� dr in¿. Tadeusz BEWSZKO (WEiI - bud. B)

CSM 2006 - THE 20th WORKSHOP ON COMPLEX SY-
STEMS MODELING, 28-30.08.2006 Laxenburg (Austria),
www.iiasa.ac/~marek/wrksp/esm06
Materia³ami nt. Konferencji dysponuje: dr in¿. Tadeusz
Bewszko - Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki,
pok. 22, tel. wew. 1977, e-mail: tbewszko@prz.rzeszow.pl
� dr hab. in¿. Jan JAREMSKI, prof. PRz (WBiIŒ - bud. P)

IAEG 2006 ENGINEERING GEOLOGY FOR TOMOR-

ROW'S CITIES, 6-10.09.2006 Nottingham (Wielka Bryta-
nia), www.iaeg2006.com
Materia³ami nt. Konferencji dysponuje: dr hab. in¿. Jan
Jaremski, prof. PRz - Zak³ad Geotechniki i Hydrotechniki,
pok. 414, tel. wew. 1342, e-mail: jjaremsk@prz.edu.pl
�mgr in¿. Ma³gorzata Zieliñska (WBMiL - bud. C)

XIII INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING
CONFERENCE "MACHINE - BUILDING AND TECH-
NOSPHERE OF THE XXI CENUTRY", 11-16.09.2006 Se-
wastopol (Ukraina), www.dgtu.donetsk.ua, www.iumb.
dgtu.donetsk.ua
Materia³ami nt. konferencji dysponuje: mgr in¿. Ma³gorzata
Zieliñska - Katedra Materia³oznawstwa, pok. 306, tel. wew.
1144, e-mail: gonia@prz.rzeszow.pl

� dr in¿. Henryk WACHTA (WEiI - bud. B)
KONFERENCJA OŒWIETLENIOWA KRAJÓW GRUPY
WYSZEHRADZKIEJ LUMENV4, 28-29.09.2006 Balaton-
fured (Wêgry), www.vilagitashaza.hu/lumenv4
Materia³ami nt. konferencji dysponuje: dr in¿. Henryk Wach-
ta - Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki, pok. 22,
tel. wew. 1977, e-mail: hwachta@prz.rzeszow.pl

ZAPRASZAMY NA SEMINARIA
Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej

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

� 16. 10.2006 – Seminarium organizacyjne - prof. dr hab. in¿.
Leszek Trybus, dr in¿. Ryszard Leniowski, KIA, Politechni-
ka Rzeszowska

� 30.10.2006 – Implementacja i weryfikacja modelu sterowni-
ka w jêzyku SML.NET - dr in¿. Jan Cisek, KIA, Politechnika
Rzeszowska

� 6.11.2006 – Bezpieczeñstwo w przemys³owych protoko³ach
komunikacyjnych w sieci Ethernet - wybrane aspekty - mgr
in¿. Dariusz Rzoñca, KIA, Politechnika Rzeszowska

� 20.11.2006 – Przegl¹d wspó³czesnych metod tworzenia apli-
kacji - mgr in¿. Jan Sadolewski, KIA, Politechnika Rze-
szowska

� 27.11.2006 – Seminarium - Standardy kszta³cenia - mgr in¿.
Bartosz Jêdrzejec, dr in¿. Ryszard Leniowski, KIA, Poli-
technika Rzeszowska, SSID - realizacja systemu sterowania

i nadzoru obiektu budowlanego - dr in¿. Ryszard Leniowski,
KIA, Politechnika Rzeszowska

� 4.12.2006 – Wybrane problemy implementacji protoko³u
IPv.6 w sieci Internet - dr in¿. Kazimierz Lal, KIA, Politech-
nika Rzeszowska

� 18.12.2006 – System szybkiego prototypowania do sterowa-
nia g³owic¹ z kamer¹ - dr in¿. B. Kwolek, dr in¿. T. ¯abiñski,
KIA, Politechnika Rzeszowska

� 8.01.2007 – Rozmyte interpretowane sieci Petriego - dr in¿.
Les³aw Gniewek, KIA, Politechnika Rzeszowska

� 22.01.2007 – Uniwersalny kod wykonywalny dla jêzyka ST
normy IEC 61131-3 - dr in¿. Bartosz Trybus, KIA, Politech-
nika Rzeszowska

Leszek Trybus

Kartka z kalendarza

Radio CENTRUM jest pierwsz¹ nieza-
le¿n¹ rozg³oœni¹ radiow¹ w Polsce po³ud-
niowo-wschodniej. Geneza radia siêga
pocz¹tków lat siedemdziesi¹tych, kiedy to
utworzone zosta³y radiowêz³y w domach

studenckich ówczesnej Wy¿szej Szko³y In-
¿ynierskiej (od 1974 r. Politechniki Rze-
szowskiej). Nastêpnie z ich po³¹czenia po-
wsta³o Studenckie Radio Rzeszów Cen-
trum. Program przesy³any by³ drog¹ kab-

low¹ do blisko 2 tysiêcy potencjalnych od-
biorców. By³ to program typowo studencki,
sk³adaj¹cy siê z bardzo ró¿norodnych pod
wzglêdem tematycznym audycji autor-
skich, zawieraj¹cy du¿¹ dawkê muzyki, ja-
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kiej nie sposób by³o znaleŸæ w innych
rozg³oœniach. Du¿ym powodzeniem cie-
szy³y siê liczne audycje o zabarwieniu ka-
baretowym i koncerty ¿yczeñ. Szczególnie
du¿o by³o piosenek turystycznych, studen-
ckich, aktorskich. Trzeba pamiêtaæ, ¿e by³
to okres, w którym tzw. kultura studencka
prze¿ywa³a swój dynamiczny rozkwit
i oczywiœcie mia³o to swoje odzwierciedle-
nie w programach radiowych. Coraz wiêk-
sze grono zwolenników zdobywa³a rów-
nie¿ muzyka rockowa, która prawie nie ist-
nia³a w innych stacjach radiowych, a której
mo¿na by³o s³uchaæ w radiostacjach stu-
denckich. Dziêki pomys³owoœci i zaanga-
¿owaniu pracowników radia, którzy tylko
sobie znanymi sposobami zdobywali
atrakcyjne nagrania, s³uchacze naszego
radia mogli poznawaæ to, co wówczas by³o
zakazane, a dziœ stanowi obowi¹zuj¹cy ka-
non klasyki.

Swojej dzia³alnoœci radio studenckie
nie ogranicza³o tylko do w¹skiego grona
odbiorców. Stara³o siê wyjœæ na zewn¹trz
i pokazaæ to, co w nim najlepsze. Takim ok-
nem na œwiat by³y przygotowywane przez
nas audycje, które rozpowszechniane by³y
przez inne rozg³oœnie radiowe. W 1975 r.
nasze radio po raz pierwszy nada³o swój
program na falach eteru. By³ to "Kurier
Akademicki" emitowany raz w miesi¹cu na
antenie Rozg³oœni Polskiego Radia w Rze-
szowie. Z przerwami audycja ta nadawana
by³a do po³owy lat dziewiêædziesi¹tych.

Praca w radiu nie koncentrowa³a siê
tylko na dzia³alnoœci typowo radiowej.

W 1990 r. wydawaliœmy tygodnik "Ga-
zeta SRRC", w którym informowaliœmy
o naszym programie, wydarzeniach ze
œwiata muzyki i kultury. Gazeta ta by³a
bezp³atnie rozdawana w ka¿dym domu stu-
denckim. W 1991 r. wydawaliœmy "Gazetê
Studenck¹" kolportowan¹ przez sieæ Ruch.
Ten periodyk zawiera³ z kolei liczne arty-
ku³y propaguj¹ce szeroko pojêt¹ edukacjê,
turystykê, sport, rozrywkê oraz alternatyw-
ne formy spêdzania wolnego czasu.

Prze³omowy w historii radia by³ rok
1994, kiedy to Politechnika Rzeszowska
wyst¹pi³a z wnioskiem do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji o przydzia³ koncesji
na rozpowszechnianie programu radiofoni-
cznego w paœmie UKF. By³ to pocz¹tek
rozg³oœni komercyjnej. 15 listopada 1994 r.
powsta³o Akademickie Radio Centrum,
a koncesja zosta³a przyznana przez KRRiT
2 grudnia 1994 r. W sylwestrowy wieczór
31 grudnia 1994 r. o godzinie 21.30 rozpo-
czêliœmy emisjê programu radiowego w pa-
œmie 70,19 MHz. Wtedy to zmianie uleg³a
koncepcja programowa radia. Program
przesta³ byæ adresowany tylko do spo³ecz-
noœci akademickiej, ale równie¿ do miesz-
kañców Rzeszowa i okolic. Powsta³y nowe
redakcje, rozbudowany zosta³ dzia³ miej-
ski, od podstaw stworzone zosta³o Biuro
Promocji i Reklamy. Pocz¹tkowo emitowa-
ne by³o 12 godzin programu dziennie.
W 1996 r. uruchomiona zosta³a emisja pro-
gramu radiowego w paœmie 89,0 MHz
z jednoczesnym poszerzeniem czasu emisji
do 18 godzin. Pod nowym szyldem Radio

Centrum organizowa³o lub wspó³organizo-
wa³o szereg imprez plenerowych czy ró¿ne-
go rodzaju akcji promocyjnych. Najbar-
dziej znane to: Lato w Centrum, Piknik dla
ca³ej rodziny, Promocja Gmin, Rock Cen-
trum Festival, rzeszowskie Juwenalia,
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy,
Tornister pe³en s³oñca, Targi Pracy, Targi
Edukacyjne, Pokój dla ¯aka. Ponadto w pa-
miêci naszych s³uchaczy pozosta³o wiele
organizowanych przez nas imprez klubo-
wych czy koncertów.

Kolejne zmiany przynios³a nowa kon-
cesja, któr¹ Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji przyzna³a nam 29 listopada 2001 r.
Wtedy te¿ opracowany zosta³ nowy profil
stacji, a co za tym idzie, zmianie uleg³ wize-
runek rozg³oœni. Wa¿nym momentem
w historii radia by³a magiczna dla nas data
2 lutego 2002 r., kiedy to rozpoczêliœmy
ca³odobow¹ emisjê nowego programu,
zwiêkszony zosta³ zasiêg radia, poprawiona
zosta³a jakoœæ przesy³anego sygna³u radio-
wego. Pojawi³a siê równie¿ emisja komuni-

Studio realizacji dŸwiêku - lata siedem-
dziesi¹te.

Fot. R. Cieliñski

Zespó³ redakcyjny - lata dziewiêædziesi¹te.
Fot. M. Misiakiewicz
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ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2006/2007
dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

w Politechnice Rzeszowskiej
(na podstawie zarz¹dzenia Rektora PRz nr 4/2006 z dnia 10 marca 2005 r.)

a) semestr zimowy * od 1.10.2006 do 19.02.2006

w tym:
- zajêcia dydaktyczne
- ferie zimowe
- zajêcia dydaktyczne

od 1.10.2006
od 22.12.2006
od 3.01.2007

do 21.12.2006
do 2.01.2007

do 29.01.2007****

zimowa sesja egzaminacyjna zasadnicza** od 30.01.2007 do 11.02.2007

zimowa sesja poprawkowa*** od 12.02.2007 do 18.02.2007

b) semestr letni od 19.02.2007 do 16.09.2007

w tym:
- zajêcia dydaktyczne
- ferie wiosenne
- zajêcia dydaktyczne

od 19.02.2007
od 5.04.2007
od 12.04.2007

do 4.04.2007
do 11.04.2007

do 18.06.2007****

letnia sesja egzaminacyjna zasadnicza** od 19.06.2007 do 30.06.2007

jesienna sesja poprawkowa od 3.09.2007 do 16.09.2007

Uwagi: * Rok akademicki 2006/2007 dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych rozpocz¹³ siê 25.09.2006 r. W terminie 25 - 29.09.2006 r. odby³y siê dni
adaptacyjne studentów I roku, w tym zajêcia obowi¹zkowe z BHP. ** Terminy zaliczeñ i egzaminów ustalane s¹ wed³ug planu wydzia³owego. Wpisów w obowi¹zuj¹cej
dokumentacji dokonuje siê z dat¹ faktycznego zaliczenia lub zdawania egzaminu. *** Sesja poprawkowa mo¿e zostaæ przed³u¿ona do 25 lutego 2007 r. na podstawie decyzji
Dziekana uzgodnionej z wydzia³owym samorz¹dem studenckim i doktorantów. **** 29.01.2007 r. (poniedzia³ek) - zajêcia odbywaæ siê bêd¹ wg rozk³adu przewidzianego na
pi¹tek. 18.06.2007 r. (poniedzia³ek) - zajêcia odbywaæ siê bêd¹ wg rozk³adu przewidzianego na czwartek.

Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnieñ od pracy lub nauki osób na-
le¿¹cych do koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych w celu obchodzenia œwi¹t religijnych nie bêd¹cych dniami ustawowo wolnymi od pracy (DzU nr 26, poz. 235) stu-
dent mo¿e na w³asn¹ proœbê zg³oszon¹ na pocz¹tku roku akademickiego lub w toku nauki, nie póŸniej jednak ni¿ 7 dni przed dniem zwolnienia, uzyskaæ zgodê Dziekana na
zwolnienie od zajêæ okreœlonych harmonogramem roku akademickiego. Dziekan, udzielaj¹c zwolnienia, okreœla sposób wyrównania zaleg³oœci dydaktycznych spowodo-
wanych zwolnieniem. Ustala siê nastêpuj¹ce dni wolne od zajêæ dydaktycznych: 2 listopada 2006 r. (czwartek), 3 listopada 2006 r. (pi¹tek), 30 kwietnia 2007 r. (ponie-
dzia³ek), 2 maja 2007 r. (œroda), 4 maja 2007 r. (pi¹tek). Inne dni wolne od zajêæ dydaktycznych mog¹ byæ ustanowione m.in. na wniosek Samorz¹du Studenckiego,
z zachowaniem warunku realizacji planowanego na rok akademicki 2006/2007 programu nauczania.

katów tekstowych w systemie Radio Data
System (RDS). Na nowo narodziliœmy siê
te¿ w internecie, za poœrednictwem którego
dŸwiêki naszej rozg³oœni mog³y docieraæ do
najdalszych zak¹tków œwiata.

W styczniu 2004 r. w struktury radia
w³¹czona zosta³a powstaj¹ca telewizja edu-
kacyjna. Wtedy te¿ rozg³oœnia akademicka
zosta³a przekszta³cona w Akademickie Ra-
dio i Telewizjê Centrum.

Najnowsza historia radia to powstanie
grupy multimedialnej Polskie Rozg³oœnie
Akademickie, zrzeszaj¹cej wszystkie kon-
cesjonowane stacje radiowe o charakterze
akademickim (Rzeszów, Lublin, Kraków,
Bia³ystok, Olsztyn, Poznañ, Warszawa,
£ódŸ, Zielona Góra). Dziêki tej inicjatywie
najlepsze materia³y dziennikarskie maj¹
szansê dotrzeæ do 3.800 000 s³uchaczy,
w tym do blisko 850 000 studentów.

Kolejne zmiany - w³aœnie w tym mo-
mencie - pisze samo ¿ycie ...

Andrzej Blahaczek

Radiowe studio emisyjne - stan obecny.
Fot. M. Misiakiewicz
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Fot. M. Misiakiewicz

Przemówienie Rektora prof. A. Sobkowiaka.

Dyrektor Teresa Pasterz, pe³nomocnik Marsza³-
ka Województwa Podkarpackiego.

Prof. Jacek Je¿owski - kierownik merytoryczny 
projektu (WCh PRz).

Wyst¹pienie dyrektora ds. rozwoju FFiL Œnie¿ka 
SA mgr. in¿. Janusza Kêska (z lewej mgr in¿. 
Sebastian Grosicki).

Uczestnicy seminarium.

Dr Maciej Heneczkowski (WCh PRz).

Prof. Zbigniew Florjañczyk (Politechnika War-
szawska).

Doc. Janusz Kozakiewicz (Instytut Chemii Prze- 
mys³owej w Warszawie).
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oraz zmiany ich tytu³ów.

Magda znów medalistk¹

SOLINA 2006

Br¹zowy medal w klasyfikacji generalnej wywalczy³a studentka Wydzia³u 
Elektrotechniki i Informatyki Magdalena Balana (V FD) na Mistrzostwach Polski 
w Crossduathlonie, rozegranych 1 paŸdziernika 2006 r. w W¹growcu, oraz z³oty medal na 
tych samych zawodach w kategorii m³odzie¿owej.

Crossduathlon to stosunkowa nowa dyscyplina, sk³adaj¹ca siê w³aœciwie z dwóch 
konkurencji: biegu i jazdy na rowerze: 3 km bieg - 10 km rower - 3 km bieg - 10 km rower - 
3 km bieg.

J a k  c o  r o k u  
Uczelniany AZS rozbi³ 
s w o j ¹  b a z ê  n a d  
Zalewem Soliñskim. 
Kiedy wyje¿d¿aliœmy 
23 czerwca br. z ca³ym 
majdanem, Rzeszów 
¿egna³ nas zachmurzo- 
nym niebem oraz za-
nikaj¹cym deszczem, 
a przez ca³¹ drogê 
pogoda by³a podobna.

Gdy zaczêliœmy 
rozbijaæ obóz, jak za 
dotkniêciem czaro- 
dziejskiej ró¿d¿ki zza 
chmur zaczê³o wy- 
gl¹daæ s³oñce, które 
towarzyszy³o nam 
prawie nieprzerwanie 
przez dwa miesi¹ce. 
Czysta i wyj¹tkowo 
ciep³a woda w jeziorze 
wprost zaprasza³a do 
k¹pieli. Burza gra- 
dowa, jaka i w tym roku 
nas dopad³a, zniszczy³a 
kolejny namiot i by³a 
jak przys³owiowa ³y¿-
ka dziegciu w beczce 
miodu. Zwa³y lodu 
obok namiotów le¿a³y 
jeszcze kilkanaœcie 
godzin, ciesz¹c ama-
torów drinków.

Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Zapraszamy w przysz³ym roku.

"A lato by³o piêkne tego roku".

Fura lodu w œrodku lata.

Autorzy tekstów

mgr Andrzej Blahaczek
Redaktor Naczelny ARiT "Centrum" PRz

mgr Jan Ciba
Specjalista ds. Ochrony Przeciwpo¿arowej

Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpo¿arowej PRz

Alicja D¹browska
Studentka V WEiI

mgr in¿. Wiktor D¹borowski
Dzia³ Nauczania

prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki
Kierownik Katedry Awioniki i Sterowania WBMiL

prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski
Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej WCh

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz
Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej 

i Analitycznej WCh

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - 

Redaktor Naczelny "Gazety Politechniki"

dr in¿. Robert Smusz
Katedra Termodynamiki WBMiL

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozwoju

 Kadry Naukowej

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

dr in¿. Jolanta Warcho³
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód WBiIŒ

prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
Prorektor ds. Nauczania
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