


Fot. M. Misiakiewicz

Rzeszów, 19 listopada 2009 r.

DOKTOR HONORIS CAUSADOKTOR HONORIS CAUSA

Zas³u¿one wyró¿nienie. Gratulacje w imieniu przedsiêbiorców stowarzyszenia “Dolina Lotnicza”
sk³ada prezes Zarz¹du WSK “PZL-Rzeszów” Marek Darecki.  
 

Publikacja nt. doktoratu honoris causa wa¿na z dedykacj¹. ¯yczenia od Biskupa Rzeszowskiego przekazuje kanclerz ks. Jan Szczupak.

Doktor Honorowy w otoczeniu pracowników swojego Zak³adu.
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"Nadanie przez uczelniê tytu³u
i godnoœci doktora honoris causa oso-
bie wybitnej, która poprzez swoje
osi¹gniêcia naukowe oraz wyj¹tkow¹
pracê na rzecz œrodowiska naukowego
znajduje powszechne i niekwestiono-
wane uznanie, jest wielowiekow¹ tra-
dycj¹ akademick¹. Jest dla mnie wielk¹
radoœci¹, ¿e Wysoki Senat Politechniki
Rzeszowskiej, któremu mam zaszczyt
przewodniczyæ, na wniosek Rady Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
nada³ szósty w swojej historii tytu³
doktora honoris causa. Godnoœci¹ t¹
uhonorowa³ prof. Krzysztofa Jana Ku-
rzyd³owskiego, profesora zwyczajnego
Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej Poli-
techniki Warszawskiej, wybitnego
uczonego w dziedzinie nauki o mate-
ria³ach, a tak¿e inicjatora wielu przed-
siêwziêæ organizacyjnych na rzecz
nauki na forum miêdzynarodowym

i krajowym" - napisa³ JM Rektor prof.
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak we
wstêpie do monografii poœwiêconej
osobie prof. K.J. Kurzyd³owskiego.
Szerzej o wybitnej, znanej i cenionej
postaci Pana Pro fesora mo¿na przeczy-
taæ w opublikowanej na kolejnych stro-
nach laudacji wyg³oszonej przez prof.
Jana Sieniawskiego.

Nadanie tej najwy¿szej godnoœci
akademickiej mia³o miejsce w dniu
19 listopada 2009 r. w czasie uroczyste-
go posiedzenia Senatu Politechniki
Rzeszowskiej, w najwiêkszej auli Ze-
spo³u Sal Wyk³adowych (bud. S). Wi-
taj¹c goœci, rodzinê Doktora Hono-
rowego i wielu jego przyjació³, JM
Rektor prof. Andrzej Sobkowiak wyra-
zi³ wielk¹ satysfakcjê z wyró¿nienia
prof. K.J. Kurzyd³owskiego, wielce
zas³u¿onego dla Politechniki Rzeszow-
skiej, œrodowiska akademickiego Rze-
szowa, ale tak¿e dla Podkarpacia i prze-
mys³u lotniczego tego regionu.

Profesor Krzysztof Jan Kurzyd³owski
doktorem honorowej sprawy

Prorektor ds. nauki prof. PRz Jacek Kluska w trakcie ceremonii nadania tytu³u
doktora honoris causa.

Fot. M. Misiakiewicz

Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ uczeni z ca³ego kraju.
Fot. M. Misiakiewicz
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Wœród zaproszonych goœci, jak na
prawdziwe œwiêto przysta³o, znalaz³y
siê nazwiska najbardziej zas³u¿onych
dla nauki polskiej uczonych - profeso-
rów, cz³onków Komitetów Nauki
o Materia³ach i Metalurgii PAN, rekto-
rów, prorektorów, recenzentów wnio-
sku o nadanie tytu³u honorowego,
wybitnych reprezentantów polskich
uczelni wy¿szych. Tê d³ug¹ listê do-
pe³nili pracownicy Politechniki Rze-
szowskiej, a wœród nich rektorzy po-
przednich kadencji.

Zabieraj¹c g³os, prorektor ds. nauki
prof. PRz Jacek Kluska powiedzia³
m.in.:

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Doktorze Honorowy,
Szanowni Pañstwo!
Z przyjemnoœci¹ informujê, ¿e na

wniosek Rady Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszow-
skiej, Senat naszej uczelni na posiedze-
niu w dniu 26 marca 2009 r. podj¹³
uchwa³ê w sprawie wszczêcia postêpo-
wania o nadanie prof. dr. hab. in¿.
Krzysztofowi Janowi Kurzyd³owskiemu
tytu³u i godnoœci doktora honoris causa
Politechniki Rzeszowskiej. Zaszczytne
obowi¹zki Promotora powierzone zo-
sta³y Panu prof. dr. hab. in¿. Janowi
Sieniawskiemu. Jednoczeœnie Senat
Politechniki Rzeszowskiej wyrazi³ zgo-
dê na zaproponowane przez Radê Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
nastêpuj¹ce uczelnie, których Senaty
zaopiniuj¹ wniosek w tej sprawie: Aka-
demiê Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie,
Politechnikê Œl¹sk¹ i Politechnikê
Wroc³awsk¹. Wysokie Senaty wymie-
nionych uczelni pozytywnie ustosunko-
wa³y siê do naszej inicjatywy, pod-
kreœlaj¹c w swoich opiniach bogaty do-
robek naukowy prof. dr. hab. in¿. Krzy-
sztofa Jana Kurzyd³owskiego oraz jego
dokonania dydaktyczne i organizacyj-
ne, i popar³y wniosek o nadanie Mu
tytu³u doktora honoris causa Politech-
niki Rzeszowskiej. Opinie o dzia³alno-
œci i dorobku naukowym Pana prof. dr.
hab. in¿. Krzysztofa Jana Kurzy-
d³owskiego opracowali:

1) prof. dr hab. in¿. Jerzy Lis z Wy-
dzia³u In¿ynierii Materia³owej i Ce-
ramiki, prorektor ds. wspó³pracy i roz-

woju z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie,

2) prof. dr hab. in¿. Marek Hetmañ-
czyk z Wydzia³u In¿ynierii Mate-
ria³owej i Metalurgii Politechniki
Œl¹skiej, kierownik Katedry Nauki
o Materia³ach,

3) prof. dr hab. in¿. Maciej Cho-
rowski z Instytutu In¿ynierii Lotniczej,
Procesowej i Maszyn Energetycznych,
dziekan Wydzia³u Mechaniczno-Ener-
getycznego Politechniki Wroc³awskiej.

Po zapoznaniu siê z opiniami recen-
zentów i uchwa³ami Senatów: Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Politechniki Œl¹skiej i Politechniki
Wroc³awskiej oraz po wys³uchaniu wy-

powiedzi cz³onków Senatu, Senat Poli-
techniki Rzeszowskiej w dniu 22 wrzeœ-
nia 2009 r. podj¹³ uchwa³ê o nadaniu
tytu³u doktora honoris causa Politech-
niki Rzeszowskiej Panu prof. dr. hab.
in¿ . Krzysztofowi Janowi Ku-
rzyd³owskiemu.

Po tej czêœci ceremonii JM Rektor
Andrzej Sobkowiak wrêczy³ prof. Ku-
rzyd³owskiemu dyplom oraz pa-
mi¹tkow¹ replikê lampy Ignacego
£ukasiewicza - patrona Politechniki
Rzeszowskiej. Na zakoñczenie uroczy-
stoœci wszyscy zebrani mieli przyjem-
noœæ wys³uchaæ interesuj¹cego wy-
k³adu prof. Krzysztofa J. Kurzyd³ow-

Fragmenty opinii recenzentów wniosku

Pana prof. dr. hab. in¿. Jerzego Lisa:

"Realizuj¹c decyzjê Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej przyznaj¹c¹ mi zaszczyt
przygotowania stanowiska Akademii w sprawie wniosku Politechniki Rzeszowskiej
o nadanie prof. Krzysztofowi Janowi Kurzyd³owskiemu tytu³u doktora honoris causa
Politechniki Rzeszowskiej, odczuwam szczególn¹ satysfakcjê, gdy¿ osoba Kandydata
w szczególny sposób odpowiada przyjêtym w takich przypadkach najwy¿szym wyma-
ganiom i w pe³ni spe³nia warunki wniosku. Prof. dr hab. in¿. Krzysztof Jan Ku-
rzyd³owski to wybitny uczony, znany w œrodowisku krajowym i zagranicznym,
ceniony nauczyciel akademicki i organizator ¿ycia naukowego."

Pana prof. dr. hab. in¿. Marka Hetmañczyka:

"Profesor Krzysztof Jan Kurzyd³owski nale¿y do œcis³ej czo³ówki polskich uczo-
nych zwi¹zanych z dyscyplin¹ naukow¹ in¿ynieria materia³owa. Harmonijnie ³¹czy
twórcz¹ dzia³alnoœæ naukow¹, która cieszy siê du¿ym uznaniem w kraju i za granic¹,
z prac¹ dydaktyczn¹ i dzia³alnoœci¹ organizacyjn¹ ¿ycia naukowego, nie tylko w ma-
cierzystej uczelni Politechnice Warszawskiej. Jego liczne dokonania na rzecz polskie-
go œrodowiska naukowego zaznaczy³y siê szczególnie w okresie, kiedy pe³ni³ funkcjê
podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (2005-2008 r.)
oraz zastêpcy przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych i wiceprzewod-
nicz¹cego Rady Nauki (2002-2005 r.)."

Pana prof. dr. hab. in¿. Macieja Chorowskiego:

"Warunkiem rewolucyjnych wrêcz zmian obserwowanych w mechanice,
elektronice, in¿ynierii materia³owej i im pokrewnych dziedzinach jest wysoki poziom
badañ podstawowych, których wyniki s¹ bezzw³ocznie implementowane w jed-
nostkach wdro¿eniowych, a nastêpnie zostaj¹ przekazane do przemys³u i znajduj¹
odzwierciedlenie w ró¿norodnych produktach nowej generacji. Procesy te tylko
wtedy mog¹ siê zazêbiaæ i wzajemnie uzupe³niaæ, jeœli wp³yw na ich przebieg maj¹
znamienici naukowcy o doskona³ej znajomoœci realiów przemys³owych, a tak¿e
œwiadomi procedur administracyjnych i globalnych uwarunkowañ, którym podlegaj¹
przedsiêbiorstwa, szczególnie dzia³aj¹ce w takich obszarach, jak przemys³ lotniczy,
energetyka czy telekomunikacja. Profesor Krzysztof Jan Kurzyd³owski jest jednym
z nielicznych, którzy wszystkie te przymioty posiadaj¹."
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skiego pt. "Perspektywy rozwoju nano-
materia³ów konstrukcyjnych".

Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ za-
szczycili: prof. Maciej Grabski, cz³o-
nek koresp. Polskiej Akademii Nauk
oraz d³ugoletni prezes Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, cz³onkowie Rady
Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego w osobach prof. Henry-
ka Góreckiego - wiceprzewodnicz¹-
cego Rady, zarazem przewodnicz¹ce-
go Komisji Badañ na rzecz Rozwoju
Gospodarki, prof. Tadeusza Bo³da,
prof. Jaros³awa Mizery, prof. Wojcie-
cha Przetakiewicza, prof. Eugeniusza
Œwitoñskiego, jednoczeœnie doktora
honoris causa naszej uczelni.

Grono uczonych powiêkszyli: rek-
tor Politechniki Opolskiej prof. Jerzy
Skubis, rektor Uniwersytetu Rzeszow-
skiego prof. Stanis³aw Uliasz, prorek-
tor Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie i jednoczeœnie recenzent
wniosku prof. Jerzy Lis, prorektor Poli-
techniki Czêstochowskiej prof. Zyg-
munt Nitkiewicz, prorektor Poli-
techniki Krakowskiej prof. Jan Kazior,
prorektor Politechniki Lubelskiej prof.
Zbigniew Pater, prorektor Politechniki
Radomskiej prof. Marian Su³ek, pro-
rektor Politechniki Œl¹skiej prof. Le-
szek Blacha, prorektor Politechniki

Warszawskiej prof. Tadeusz Kulik,
prorektor Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie prof. Andrzej Drop, pro-
rektor Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Si³
Powietrznych w Dêblinie dr in¿. Mi-
cha³ Burek, recenzenci wniosku: prof.
Maciej Chorowski, dziekan Wydzia³u
Mechaniczno-Energetycznego Poli-
techniki Wroc³awskiej i prof. Marek
Hetmañczyk z Politechniki Œl¹skiej,
rektorzy Politechniki Rzeszowskiej po-
przednich kadencji w osobach prof. Ka-
zimierza E. Oczosia - doktora honoris
causa PRz i prof. Tadeusza Markow-
skiego.

W uroczystoœci uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, a wœród nich
dyrektor Departamentu Wdro¿eñ i In-
nowacji Leszek Grabarczyk i wicedy-
rektor Departamentu Instrumentów
Polityki Naukowej Jan Ko³odziejski.

W murach Politechniki powitaliœmy
te¿ cz³onków Komitetu Nauki o Mate-
ria³ach i Komitetu Metalurgii PAN na
czele z prof. Leopoldem Jeziorskim,
tak¿e wielu profesorów i dziekanów
zwi¹zanych z prezentowan¹ tu in¿ynie-
ri¹ materia³ow¹: prof. Jerzego Szaw-
³owskiego z Politechniki Warszaw-
skiej, prof. Krzysztofa Fitznera, prof.
Miros³awa Karbowniczka i prof. Józefa

Suchego z AGH, prof. Leszka Wojnara
z Politechniki Krakowskiej, prof. Woj-
ciecha Szkliniarza z Politechniki
Œl¹skiej, prof. Piotra Krasonia z Uni-
wersytetu Szczeciñskiego. W czasie
uroczystoœci nie zabrak³o przedstawi-
cieli krajowych oœrodków badawczych,
reprezentowanych m.in. przez dr in¿.
Hannê Wiœniewsk¹-Weinert - dyrektor
Instytutu Obróbki Plastycznej w Poz-
naniu, dr. Zygmunta £uczyñskiego -
dyrektora Instytutu Technologii Ma-
teria³ów Elektronicznych w Warsza-
wie, prof. Bogus³awa Majora - dyrekto-
ra Instytutu Metalurgii i In¿ynierii
Materia³owej PAN w Krakowie, prof.
Adama Mazurkiewicza - dyrektora In-
stytutu Technologii i Eksploatacji Pañ-
stwowego Instytutu Badawczego w Ra-
domiu, prof. Jerzego Sobczaka - dyrek-
tora Instytutu Odlewnictwa w Krako-
wie, dr. Stanis³awa Traczyka - dyrek-
tora Instytutu Ceramiki i Materia³ów
Budowlanych w Warszawie, prof. Jac-
ka Wañkowicza - dyrektora Instytutu
Energetyki w Warszawie, dr. Andrzeja
Wojciechowskiego - dyrektora Instytu-
tu Transportu Samochodowego w War-
szawie, prof. Józefa Paducha - zastêpcy
dyrektora Instytutu Metalurgii ¯elaza
w Gliwicach.

Uroczystoœci nadania tej zaszczyt-
nej godnoœci prof. K.J. Kurzyd³owskie-
mu towarzyszyli przedstawiciele
przemys³u i wielu instytucji w osobach:
prezesa Stowarzyszenia Grupy Przed-
siêbiorców Przemys³u Lotniczego
"Dolina Lotnicza" Marka Dareckiego,
prezesa Mennicy Polskiej - Metale
Szlachetne Macieja Giereja, wicepre-
zesa Zarz¹du Stowarzyszenia Produ-
centów Komponentów Odlewniczych
KOM-CAST Stanis³awa Dzika, dy-
rektora ALSTOM POWER Andrze-
ja Twardowskiego, dyrektora PKN
ORLEN Czes³awa Bugaja, dyrektora
Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa Dariusza Dzirby.

Jak zawsze, w akademickich uro-
czystoœciach towarzysz¹ nam przedsta-
wiciele zaprzyjaŸnionych instytucji,
w tym w³adz miasta i regionu, delegaci
Kurii Diecezjalnej, przedstawiciele
s³u¿b mundurowych, dyrektorzy firm,
cz³onkowie Fundacji Rozwoju Poli-
techniki Rzeszowskiej.

Wœród sk³adaj¹cych gratulacje prof. Jerzy Sobczak, dyrektor Instytutu Odlewnic-
twa.

Fot. M. Misiakiewicz
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Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Czcigodny Doktorze Honorowy,
Wysoka Rado Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa,
Szanowne Panie
i Szanowni Panowie!

Na posiedzeniu Rady Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa oraz Senatu
Politechniki Rzeszowskiej, po przed-
stawieniu osi¹gniêæ naukowych prof.
dr. hab. in¿. Krzysztofa J. Kurzy-
d³owskiego podjêto jednomyœlnie
uchwa³ê, w której stwierdzono m.in.:
"…wybitny uczony z zakresu nauki
o materia³ach, ceniony w nauce œwiato-
wej, którego opracowania z zakresu
projektowania materia³ów i kompute-
rowej analizy obrazów nano- i mikro-
struktury materia³ów wnios³y po-
stêp…"

Opiniê potwierdzi³y Wysokie Sena-
ty znamienitych uczelni: Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Po-
litechniki Œl¹skiej w Gliwicach i Poli-
techniki Wroc³awskiej, podkreœlaj¹c
uznanie dla myœli naukowej prof. Krzy-
sztofa J. Kurzyd³owskiego, zawsze
otwartej na pogl¹dy stanowi¹ce podsta-
wê nauki interdyscyplinarnej i Jego
przyjacielskiej wspó³pracy z Politech-
nik¹ Rzeszowsk¹, œrodowiskiem aka-
demickim Rzeszowa oraz z prze-
mys³em lotniczym naszego regionu
zrzeszonym w Stowarzyszeniu Grupy
Przedsiêbiorców Przemys³u Lotnicze-
go "Dolina Lotnicza".

Bêd¹c promotorem doktoratu hono-
rowego Politechniki Rzeszowskiej,
mam ogromny zaszczyt, honor i przy-

jemnoœæ wyg³osiæ laudacjê dla prof.
Krzysztofa J. Kurzyd³owskiego - wy-
bitnego uczonego, przyjaciela naszego
wydzia³u i uczelni. Dzisiaj w tej auli
znajduje siê wielu znakomitych nau-
kowców z uczelni krajowych i zagra-
nicznych. Od lat 90. prowadz¹ wspólne
badania w obszarze nauki o materia³ach
i in¿ynierii materia³owej oraz prace do-
tycz¹ce zmiany organizacji nauki ini-
cjowane przez prof. Krzysztofa J. Ku-
rzyd³owskiego. Wystêpujê przed Pañ-
stwem tak¿e w ich imieniu. To ogrom-
ny dla mnie zaszczyt. Jednoczeœnie
znam skalê trudnoœci - wiem, ¿e przed-
stawienie sylwetki i dzia³alnoœci Pro-

fesora jest zadaniem nie³atwym ze
wzglêdu na Jego ogromne dokonania,
o znaczeniu dla nauki polskiej i œwiato-
wej zarówno w obszarze badañ, jak i or-
ganizacji nauki oraz w kszta³ceniu
pracowników naukowych.

Profesor Krzysztof J. Kurzyd³owski
urodzi³ siê 29 sierpnia 1954 r. w Lubli-
nie. Tam, w 1973 r. ukoñczy³ z wyró¿-
nieniem szko³ê œredni¹ - Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Hetmana Jana
Zamoyskiego. W tym samym roku
podj¹³ studia w Studium Podstawo-
wych Problemów Techniki Politechni-
ki Warszawskiej - przekszta³conym
w 1976 r. w Wydzia³ Fizyki Technicz-
nej i Matematyki Stosowanej. Ukoñ-
czy³ je z wyró¿nieniem w 1978 r.
i rozpocz¹³ dzia³alnoœæ naukow¹, po-
dejmuj¹c studia doktoranckie w Insty-
tucie In¿ynierii Materia³owej Politech-
niki Warszawskiej. Specjalizuje siê
w dziedzinie fizyki cia³a sta³ego,
w szczególnoœci w teorii granic ziaren
materia³ów polikrystalicznych. Jest
wychowankiem szko³y naukowej,
któr¹ za³o¿y³ i rozwija³ znakomity me-
taloznawca i uczony prof. Maciej W.
Grabski. Z dziedziny zagadnieñ analizy
stanu granic ziaren metodami nume-
rycznymi przedk³ada prof. Krzysztof J.
Kurzyd³owski w 1981 r. (trzy lata po
ukoñczeniu studiów) rozprawê dok-
torsk¹ pt. "Komputerowa symulacja
zjawisk w odkszta³canych materia-
³ach". Praca doktorska zostaje przyjêta
i wyró¿niona przez Radê Naukow¹ In-
stytutu In¿ynierii Materia³owej Poli-

Laudacja prof. Jana Sieniawskiego
promotora doktoratu honoris causa

prof. Krzysztofa Jana Kurzyd³owskiego

W uroczystoœci nadania godnoœci
doktora honorowego uczestniczyli tym
razem: wicemarsza³ek województwa
podkarpackiego dr hab. in¿. Jan Burek,
wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wo-
licki, starosta rzeszowski Józef Jod-
³owski, kanclerz Kurii Rzeszowskiej

ks. Jan Szczupak, dowódca 21. Bryga-
dy Strzelców Podhalañskich gen. bryg.
dr Tomasz B¹k, zastêpca podkarpac-
kiego komendanta wojewódzkiego Po-
licji inspektor Andrzej Sabik, zastêpca
komendanta miejskiego Policji w Rze-
szowie nadkomisarz Bogus³aw Kania.

Po czêœci oficjalnej odby³o siê spot-
kanie okolicznoœciowe, w czasie które-
go Pan Profesor przyj¹³ wiele ¿yczeñ
i zas³u¿onych gratulacji uzupe³nianych
narêczami kwiatów.

Marta Olejnik

Laudacjê wyg³osi³
prof. Jan Sieniawski.
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techniki Warszawskiej. Ustalone
w pracy warunki fizyczne modeli nu-
merycznych granic ziaren sta³y siê pod-
staw¹ rozwa¿añ w obszarze nauki
o materia³ach w literaturze œwiatowej.

Zagadnienia oddzia³ywania granic
ziaren na w³aœciwoœci metali o budowie
polikrystalicznej, opracowanie modelu
fizycznego oraz metodyki obliczeñ sto-
pnia koncentracji naprê¿eñ na grani-
cach ziaren w metalach o anizo-
tropowych w³aœciwoœciach sprê¿ys-
tych rozwija³ prof. Krzysztof J. Ku-
rzyd³owski podczas pracy naukowej
w University of Manitoba (Kanada)
oraz Brunel University (UK). Drugi
bardzo istotny w in¿ynierii materia-
³owej obszar zainteresowañ nauko-
wych, do którego prace Profesora
wnios³y trwa³y wk³ad, dotyczy³ rozwa-
¿añ teoretycznych oceny wp³ywu nie-
jednorodnoœci rozmiarów ziaren oraz
wp³ywu stochastycznych cech geome-
trii ziaren na w³aœciwoœci agregatów
polikrystalicznych. Osi¹gniêcia z tego
zakresu zainteresowañ naukowych
przedstawi³ w monografii pt. "Geome-
tryczne aspekty odkszta³cania plastycz-
nego polikryszta³ów metali o sieci
RSC" - Warszawa 1986. By³a ona pod-
staw¹ kolokwium habilitacyjnego na
Wydziale Metalurgii i In¿ynierii Ma-
teria³owej Politechniki Œl¹skiej.

Du¿e znaczenie w nauce o mate-
ria³ach maj¹ zagadnienia zaawanso-
wanych metod iloœciowego opisu
struktury i mikrostruktury materia³ów.
Poœwiêci³ im wiele prac publikowa-
nych w literaturze œwiatowej. Przyczy-
ni³y siê one istotnie do rozwoju mo-
delowania mikrostruktury materia³ów,
symulacji ich oddzia³ywañ na bodŸce
zewnêtrzne oraz prognozowanie
w³aœciwoœci fizycznych, chemicznych
i mechanicznych.

Opracowane modele i metody cha-
rakteryzacji budowy mikro- i nanokry-
stalicznej materia³ów znalaz³y za-
stosowanie równie¿ w takich dziedzi-
nach, jak nauki biologiczne i medycz-
ne. Temu zagadnieniu poœwiêca Pro-
fesor w ostatnich latach wiele publika-
cji. Poszukuje rozwi¹zañ i sposobów
wprowadzania teoretycznych rozwa-
¿añ opisu struktury materia³ów celem
poszerzenia obszarów poznania i oceny

mo¿liwoœci ich u¿ycia do analizy na
wy¿szym poziomie jej charakteryzacji.
W³¹czy³ siê wiêc bezpoœrednio w two-
rzenie nowych ga³êzi nauki o mate-
ria³ach - nanomateria³ów i nano-
technologii. Profesor Krzysztof J. Ku-
rzyd³owski jest pionierem badañ w ob-
szarze nanomateria³ów i nanotechnolo-
gii zarówno w kraju, jak i w œwiecie.
Opracowane w Jego zespole technolo-
gie wytwarzania materia³ów nanokry-
stalicznych metod¹ du¿ych odkszta³ceñ
- wyciskania hydrostatycznego - zwró-
ci³y uwagê wielu oœrodków naukowych
w œwiecie. Dziêki inicjatywie i zaanga-
¿owaniu Profesora powsta³a baza na-
ukowa i aparaturowa do badañ nano-
materia³ów, umo¿liwiaj¹ca realizacjê
projektów przez liczne oœrodki nauko-
wo-badawcze. Jest zaanga¿owany
w ramach programu EUROATOM tak-
¿e w badania materia³ów prognozowa-
nych do zastosowania w reaktorach do
syntezy termoj¹drowej.

Rezultaty badañ naukowych prof.
Krzysztofa J. Kurzyd³owskiego zosta³y
opublikowane w ponad 400 recenzowa-
nych pracach naukowych - zdecydowa-
na wiêkszoœæ w czo³owych perio-
dykach o zasiêgu miêdzynarodowym,
np. Scripta Materialia, Acta Materia-
lia, Philosophical Magazine, Materials
Science and Engineering, Materials
Characterization, Intermetallics oraz
Metallurgical Transactions. Publiko-
wa³ swoje prace tak¿e w Archiwum Na-
uki o Materia³ach i w Bulletin of Polish
Academy of Science oraz In¿ynierii Ma-
teria³owej i Mechaniku.

Jest wspó³autorem monografii: The
Quantitative Description of the Micro-
structure of Materials - CRC Press,
New York 1995; Practical Guide to
Image Analysis - Analysis and Interpre-
tation - ASM International, Materials
Park, Ohio 2000; Komputerowa analiza
obrazów, Foto Bit Design, Kraków
2003; Metallography and Microstructu-
res - ASM Handbook, vol. 9; ASM In-
ternational, Materials Park, Ohio 2004
(Quantitative Image Analysis). By³
wspó³redaktorem specjalnego wydania
Materials Characterization - Stereology
Image Analysis in Materials Science,
56(2006), poœwiêconego stereologii

oraz analizie obrazów w nauce o mate-
ria³ach.

Wyró¿niaj¹c¹ cech¹ prac nauko-
wych prof. Krzysztofa J. Kurzyd³ow-
skiego jest ich bezpoœrednie po³¹czenie
z przemys³em - st¹d kolejny obszar za-
interesowañ, w którym dokona³
prze³omu. Wiele Jego rozwi¹zañ zna-
laz³o zastosowanie w praktyce in¿y-
nierskiej. Zaawansowane metody ilo-
œciowego opisu struktury i mikrostruk-
tury by³y podstaw¹ w opracowaniu me-
todyki oceny stopnia degradacji mikro-
struktury materia³ów instalacji pra-
cuj¹cych w warunkach du¿ych ob-
ci¹¿eñ mechanicznych, cieplnych oraz
w œrodowiskach korozyjnych. Wpro-
wadzi³ do przemys³u nowe procedury
okreœlania stanu technicznego urz¹dzeñ
i instalacji z uwzglêdnieniem ich bez-
piecznej eksploatacji. Wspó³pracuje
z Urzêdem Dozoru Technicznego oraz
wieloma towarzystwami ubezpiecze-
niowymi przy ustalaniu przyczyn awa-
rii oraz szacowaniu ryzyka wprowa-
dzania nowych rozwi¹zañ konstrukcyj-
nych i technologicznych. Wspó³pracê
Profesora z przemys³em (np. Orlen
S.A., PERN S.A., ELEKTRIM, WSK
"PZL-Rzeszów", KTI i TNO-Holandia,
SNAM-PROGETTI i ATB-W³ochy)
cechuje ogromna wnikliwoœæ przy defi-
niowaniu problemów badawczych oraz
brak ograniczania siê do narzêdzi i roz-
wi¹zañ rutynowych. Jest wiêc Ÿród³em
wielu inspiracji we wprowadzaniu no-
wych konstrukcji i technologii do pro-
dukcji.

Profesor Krzysztof J. Kurzyd³owski
jest w polskiej nauce o materia³ach, fi-
zyce cia³a sta³ego i in¿ynierii mate-
ria³owej postaci¹ wybitn¹. Ogromny
jest Jego dorobek o fundamentalnym
znaczeniu dla nauki o materia³ach i du-
¿e jest Jego zaanga¿owanie w organiza-
cjê nauki w Polsce. Dzia³alnoœæ na-
ukowa i organizacyjna Profesora w o-
statnim 15-leciu niew¹tpliwie inicjo-
wa³a wiele zmian w tych obszarach.

Nieustann¹ trosk¹ prof. Krzysztofa
J. Kurzyd³owskiego jest wspó³praca
miêdzynarodowa zarówno naukowa,
jak i z przemys³em. Doskonale zdawa³
sobie sprawê z koniecznoœci takiej
wspó³pracy w warunkach globalizacji
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gospodarki œwiatowej. Wiedz¹ o tym
zarówno bezpoœredni wspó³pracowni-
cy Profesora, jak i wszyscy zajmuj¹cy
siê nie tylko problemami nauki o mate-
ria³ach i in¿ynierii materia³owej.

Zasady tej dotrzymywa³, uzu-
pe³niaj¹c swoj¹ karierê naukow¹ do-
œwiadczeniami organizacyjnymi,
sprawuj¹c funkcjê prodziekana, dzie-
kana i prorektora w Politechnice War-
szawskiej. Jest cz³onkiem wielu cia³
doradczych i komitetów Polskiej Aka-
demii Nauk oraz Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej. By³ wiceprzewod-
nicz¹cym Rady Nauki i przewod-
nicz¹cym Komisji Badañ na rzecz Go-
spodarki, zastêpc¹ przewodnicz¹cego
Komitetu Badañ Naukowych
(2000-2005), przewodniczy³ te¿ pra-
com Zespo³u In¿ynierii Materia³owej
i Technologii Materia³owych. Profesor
Krzysztof J. Kurzyd³owski pe³ni³ funk-
cjê podsekretarza stanu ds. nauki w Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego w latach 2005-2008.

Budzi du¿y szacunek dzia³alnoœæ
naukowa i organizacyjna Profesora,
charakteryzuj¹ca siê poziomem naj-
wy¿szym. Dodatkowo prof. Krzysztof
J. Kurzyd³owski wnosi do rozwoju na-
uki wyj¹tkowo znacz¹cy i inicjuj¹cy
swój wk³ad. Podpiera to olbrzymi¹ -
znan¹ przez wszystkich pracowitoœci¹
oraz kreatywnoœci¹. Podobnie znana
jest intuicja Profesora w ustalaniu ob-
szarów badañ naukowych ukierunko-
wanych na ich aktualnoœæ i rozwój oraz
wdro¿enie technologii. Uznaj¹ i doce-
niaj¹ to wszyscy zajmuj¹cy siê nauk¹
o materia³ach i in¿ynieri¹ materia³ow¹.

Zainteresowania naukowe prof.
Krzysztofa J. Kurzyd³owskiego stano-
wi³y podstawê do przygotowania i pro-
wadzenia wyk³adów autorskich dla
studentów i doktorantów Wydzia³u In-
¿ynierii Materia³owej Politechniki
Warszawskiej, takich jak m.in.: Teoria
defektów sieci krystalicznej, Mechani-
ka materia³ów, Metody matematyczne
w nauce o materia³ach, Wprowadzenie
do teorii sprê¿ystoœci, Stereologia i me-
talografia iloœciowa, Metody opisu mi-
krostruktury, Nowoczesne materia³y
konstrukcyjne.

Jest wspó³autorem monografii
i podrêczników dla studentów oraz

doktorantów, wydanych przez Oficynê
Wydawnicz¹ Politechniki Warszaw-
skiej, m.in.: Teoria dyslokacji, Mecha-
nika materia³ów, Wprowadzenie do
technologii materia³ów dla projektan-
tów. Na jego podrêcznikach i wy-
k³adach wychowa³o siê ju¿ kilkanaœcie
roczników studentów i doktorantów
z obszaru in¿ynierii materia³owej.

Celem nadrzêdnym dzia³alnoœci dy-
daktycznej Profesora jest ci¹g³y rozwój
naukowy studentów, doktorantów
i wspó³pracowników nakierowany na
doskonalenie i wysoki poziom pracy.
Utworzy³ od podstaw Zak³ad Projek-
towania Materia³ów, którym kieruje
tak¿e obecnie. Jest promotorem 35 roz-
praw doktorskich. Kilku Jego wy-

chowanków zajmuje ju¿ stanowiska
profesorów lub wysokie stanowiska
w gospodarce. Niew¹tpliwie Profesor
potrafi sprawiæ, by wspó³pracownicy
rozwijali siê i doskonalili swoje umie-
jêtnoœci. Maj¹ za sob¹ bezsporny auto-
rytet i poparcie Mistrza, który stworzy³
swoj¹ nowoczesn¹ szko³ê naukow¹.

Wa¿nym okresem dla nauki pol-
skiej, wrêcz prze³omowym, by³o
pe³nienie przez Niego funkcji podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Nauki
i Informatyzacji oraz Ministerstwie Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego (2005-
-2008 r.). By³ zdecydowanym i konsek-

wentnym organizatorem nowego syste-
mu prowadzenia badañ naukowych
w Polsce, ukierunkowanych bezpo-
œrednio na problemy badawcze istotne
dla przemys³u. Skutecznie d¹¿y³ do in-
tegracji rozproszonych tematycznie
projektów i programów naukowych,
tworz¹c podstawy "map drogowych",
m.in. dla nauk fizycznych, chemicz-
nych i technicznych. Jego dzia³ania
niew¹tpliwie podnios³y w hierarchii ba-
dania naukowe i przyczyni³y siê do ich
rozwoju w obszarze nauk technicz-
nych. Podj¹³ jednoczeœnie wyzwanie
uporz¹dkowania i racjonalizacji
udzia³u Polski w budowie du¿ej infra-
struktury badawczej, jak¹ stanowi¹
akceleratory w Europejskiej Organiza-

cji Badañ J¹drowych CERN (Genewa)
i FAIR-GSI (Darmstadt), reaktory
ITER (Cadarache) i W-7X (Greifs-
wald) oraz laser XFEL (DESY). D¹¿y³
konsekwentnie, aby udzia³ Polski
w projektach naukowych Unii Europej-
skiej by³ d³ugofalow¹ inwestycj¹, a nie
tylko doraŸnie poniesionymi nak³ada-
mi. Niew¹tpliwym jest, ¿e dziêki swo-
jej wiedzy, cechom charakteru i wy-
trwa³oœci prof. Krzysztof J. Kurzy-
d³owski doprowadzi³ do wielu roz-
wi¹zañ systemowych, by³ te¿ inicjato-
rem procesów zmieniaj¹cych orga-
nizacjê badañ naukowych w Polsce,

Spotkanie okolicznoœciowe rozpoczê³o siê toastem wzniesionym przez JM Rektora.
Fot. M. Misiakiewicz
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umo¿liwiaj¹cych uczestnictwo i wspó³-
pracê naukow¹ w programach miêdzy-
narodowych.

Profesor Krzysztof J. Kurzyd³owski
wspó³tworzy³ system instytucji stano-
wi¹cych o rzeczywistych wiêzach na-
uki i gospodarki oraz wp³ywaj¹cych na
politykê organizacji badañ naukowych,
w szczególnoœci o walorach aplikacyj-
nych. Du¿a jest aktywnoœæ prof. Krzy-
sztofa J. Kurzyd³owskiego w obszarze
polityki organizacji badañ naukowych.
Jest cz³onkiem wielu stowarzyszeñ,
m.in.: Institute of Materials, Fellow of
the Institute of Materials (FIM), Inter-
national Society of Stereology, Europe-
an Materials Research Society,
European Pressure Equipment Rese-
arch Council, American Society of Me-
chanical Engineers (ASME), Polskiego
Towarzystwa Stereologicznego, Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego,
Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
Polskiego Towarzystwa Materia³ozna-
wczego, Polskiego Towarzystwa Ba-
dañ Nieniszcz¹cych, Stowarzyszenia
Organizatorów Oœrodków Innowacji
i Przedsiêbiorczoœci w Polsce.

Zainteresowanie wynikami prac na-
ukowych i organizacj¹ badañ prowa-
dzonych przez prof. Krzysztofa J.
Kurzyd³owskiego potwierdzaj¹ zapro-
szenia do wyg³oszenia wyk³adów na
konferencjach i sympozjach, m.in.:
Conference on Advanced Materials and
Technologies (1992 r., 1998 r.), 15th
Riso Internat ional Symposium
(1994 r.), 9th World Congress of Ste-
reology, Kopenhaga (1995 r.), 32nd
IMS Congress, Cincinnatti (1999 r.),
EUROMAT 2000 Saarbruecken
(2000 r.), Second International Sympo-
sium on Ultra-fine Grained Materials II,
TMS Annual meeting, Seattle (2002 r.),
EU-US Workshop on Computational
Materials Science, San Francisco
(2004 r.), Polish Science Forum in Ja-
pan, Tokyo (2004 r.), 3rd International
Conference "Computational Modeling
and Simulation of Materials", Sicily
(2004 r.).

Profesor przedstawi³ w³asne tezy
rozwoju badañ naukowych na zapro-
szenie wielu uczelni, stowarzyszeñ
i firm zagranicznych, m.in.: University
of Waterloo (Finite element method ap-

plications in material science), Univer-
sity of Manitoba (The effect of boron on
properties of austenitic stainless steels),
Brunel University (Grain size homoge-
neity: the concept and applications),
Ecole des Mines de Saint Etienne
(Quantitative stereology applications in
material science), La Trobe University,
Melbourne (The Development of an In-
cubator in a Changing Economy: the
Polish Experience), Edith Cowan Uni-
versity, Perth (Economic development,
job creation and the business incuba-
tor), Cornell University, Ithaca (Sto-
chastic modeling of microstructures of
materials), Aalborg University (Quan-
titative characterization of the micro-
structure of materials), Snamprogetti
Mediolan (Monitoring of the degrada-
tion of engineering materials), Brighton
University (KBN research evaluation
procedures), Budapest Technical Uni-
versity (Cooperation between the Uni-
versities and Industry in Poland),
Technical University of Berlin (Com-
puter aided image analysis of the micro-
structure of materials), JRC Institute for
Reference Materials and Measurements
(Polish science at the moment of acces-
sion to EU).

Profesor Krzysztof J. Kurzyd³owski
jest wybitn¹ indywidualnoœci¹ nauki
polskiej, inicjuj¹c¹ prace naukowe
w wielu oœrodkach w kraju.

W sposób szczególny Profesor jest
zwi¹zany z przemys³em lotniczym, za-
równo poprzez aplikacje wyników pro-
wadzonych badañ materia³owych
w technice lotniczej, jak i dziêki wielu
inicjatywom zwi¹zanym z integracj¹
firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Grupy Przedsiêbiorców Przemys³u
Lotniczego "Dolina Lotnicza" na czele
z WSK "PZL-Rzeszów" S.A. By³ po-
mys³odawc¹ i jednym z za³o¿ycieli
Centrów Zaawansowanych Materia³ów
i Technologii wspó³pracuj¹cych z prze-
mys³em lotniczym, a tak¿e Polskiej
Platformy Lotniczej. Z Jego inicjatywy
utworzono klaster przemys³owo-uczel-
niany s³u¿¹cy realizacji prac naukowo-
-badawczych dla lotnictwa, zrzeszaj¹cy
uczelnie oraz instytucje pañstwowe
(m.in. Politechnikê Warszawsk¹, Poli-
technikê Œl¹sk¹, Politechnikê Rze-
szowsk¹, Politechnikê £ódzk¹, Po-

litechnikê Lubelsk¹, Instytut Lotnictwa
i Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN).

By³ inspiratorem utworzenia w Poli-
technice Rzeszowskiej Laboratorium
Badañ Materia³ów dla Przemys³u Lot-
niczego. Obecnie jesteœmy zaszczyceni
wspó³prac¹ z zespo³ami wiêkszoœci
krajowych uczelni technicznych w roz-
wi¹zywaniu zadañ badawczych dla lot-
nictwa. W naszej uczelni powsta³o wiêc
silne centrum wspó³pracy z krajowymi
oœrodkami naukowymi nakierowane na
rozwój materia³ów i technologii wyso-
ko zaawansowanych.

Wymieniæ pragnê jeszcze najwa¿-
niejsz¹ cechê osobowoœci Profesora,
której nie mogê pomin¹æ. Jest ni¹ ser-
decznoœæ Profesora, jak¹ otacza wspó³-
pracowników i przyjació³, wszystkich
ludzi i ich codzienne sprawy. I za to Mu
gor¹co dziêkujemy.

Dorobek naukowy prof. Krzysztofa
J. Kurzyd³owskiego i Jego prace
zwi¹zane z organizacj¹ badañ nauko-
wych stanowi¹ znacz¹cy wk³ad w roz-
wój wspó³czesnej nauki polskiej,
licz¹cy siê w nauce œwiatowej.

Profesor jest cz³owiekiem o szero-
kich horyzontach i dlatego wielkim za-
szczytem by³a mo¿noœæ przedstawienia
Jego sylwetki i stwierdzenia z pe³nym
przekonaniem, ¿e przyznanie Mu naj-
wy¿szej godnoœci akademickiej jest
g³êboko uzasadnione. Jesteœmy za-
szczyceni i czujemy siê wyró¿nieni, ¿e
przyst¹pi³ do spo³ecznoœci akademic-
kiej Rzeszowa i przyjmie od naszej
uczelni godnoœæ doktora honorowego.

Zdarzenie to zostanie potwierdzone
dyplomem.

Wielce Szanowny
Panie Profesorze!

Proszê pozwoliæ, ¿e z³o¿ê Panu
najserdeczniejsze gratulacje z okazji
nadania przez Senat naszej uczelni
zaszczytnego i w pe³ni zas³u¿onego
tytu³u doktora honoris causa. Jedno-
czeœnie Drogi Przyjacielu proszê
przyj¹æ z g³êbi serca p³yn¹ce, najlepsze
¿yczenia wielu lat zdrowia, wszelkiej
pomyœlnoœci i dalszych osi¹gniêæ
naukowych dla dobra nauki polskiej.
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Jego Magnificencja Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Andrzej Sobkowiak, rozpoczynaj¹c now¹

kadencjê we wrzeœniu 2008 r. i kieruj¹c siê potrzeb¹ zintensyfikowania rozwoju uczelni, powierzy³

prorektorowi ds. rozwoju prof. Markowi Orkiszowi przygotowanie strategii jej rozwoju na lata 2010-2020.

Opracowany i prezentowany obecnie dokument obejmuje wszystkie obszary dzia³ania uczelni,

a zasadniczymi elementami budowy strategii jest sprecyzowanie jej misji i perspektywy rozwoju.

Misja to nic innego, jak uzasadnienie naszego istnienia w sensie globalnym i regionalnym.

Perspektywa to odpowiedŸ na pytanie: jakiej uczelni chcemy w przysz³oœci i jak chcemy byæ postrzegani

w œwiadomoœci spo³ecznej w za³o¿onym horyzoncie czasowym. Tê perspektywê uzyska siê tylko wówczas,

gdy zostan¹ jasno okreœlone cele strategiczne, które s¹ do osi¹gniêcia.

STRUKTURA
PLANÓW

¨ Plan strategiczny
n Horyzont czasowy - kilkanaœcie lub

kilkadziesi¹t lat
n Zakres dzia³ania - ca³a uczelnia i jej

otoczenie
n Stopieñ szczegó³owoœci - uogólnio-

ne stwierdzenia zmuszaj¹ce do my-
œlenia o uczelni jako ca³oœci

¨ Plan operacyjny
n Horyzont czasowy - rok lub kilka lat
n Zakres dzia³ania - wydzia³, interak-

cja pomiêdzy wydzia³ami i jednost-
kami uczelni

n Stopieñ szczegó³owoœci - du¿y

ZA£O¯ENIA
n Strategia opisuje zbiór zadañ, które

œrodowisko Politechniki Rzeszow-
skiej uznaje za priorytetowe
w za³o¿onym horyzoncie czaso-
wym.

n Za realizacjê strategii odpowiada
rektor.

n Realizacjê strategii nadzorowaæ i o-
ceniaæ bêdzie corocznie Senat Poli-
techniki Rzeszowskiej.

n Na podstawie corocznej analizy
i zg³oszonych przez Senat wniosków
wprowadzane bêd¹ niezbêdne ko-
rekty strategii rozwoju.

n Wszyscy pracownicy uczelni maj¹
prawo do zg³aszania wniosków co
do dalszego rozwoju uczelni poprzez
organa kolegialne i spo³eczne.

n Strategia rozwoju jest podstaw¹ do
opracowania "Planów operacyj-
nych", tj. celów g³ównych - defi-
niuj¹cych problemy, i szczegó³o-
wych - grupuj¹cych zadania do reali-
zacji.

MISJA
n Politechnika Rzeszowska im. Igna-

cego £ukasiewicza jest publiczn¹
techniczn¹ uczelni¹ akademick¹ sta-
nowi¹c¹ czêœæ narodowego systemu
edukacji i nauki.

n Politechnika Rzeszowska prowadzi
kszta³cenie oraz podejmuje zadania
naukowo-badawcze i rozwojowe
zgodnie z potencja³em naukowym

kadry w dziedzinach nauki przez ni¹
reprezentowanych oraz zgodnie z u-
prawnieniami podstawowych jedno-
stek uczelni.

n Politechnika Rzeszowska poprzez
wspó³pracê z w³adzami regionalny-
mi, w³adzami samorz¹dowymi,
przemys³em i œrodowiskiem kultury
doskonali programy kszta³cenia,
przygotowuj¹c absolwentów do
aktywnego uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznym, gospodarczym i kultu-
ralnym w wymiarze lokalnym i naro-
dowym.

n Politechnika Rzeszowska poprzez
proces edukacyjny zmierza do wy-
chowania studentów w duchu posza-
nowania praw cz³owieka, patriotyz-
mu, wra¿liwoœci na losy spo³eczeñ-
stwa, szacunku dla pañstwa i jego
obywateli, tolerancji, odpowiedzial-
noœci i rzetelnoœci wykonywania
swoich obowi¹zków.

n Politechnika Rzeszowska swoj¹
dzia³alnoœæ prowadzi w poczuciu
odpowiedzialnoœci za wysok¹ jakoœæ
procesu dydaktycznego i naukowe-
go.

Strategia Rozwoju

POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
im. Ignacego £ukasiewicza

na lata 2010-2020
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n Politechnika Rzeszowska swoim
dzia³aniem pragnie trwa³ego osadze-
nia uczelni w regionalnej, krajowej,
europejskiej i globalnej przestrzeni
edukacyjno-naukowej, a tak¿e pod-
niesienia jej konkurencyjnoœci
wœród uczelni technicznych oraz
tworzenia wizerunku uczelni nowo-
czesnej, przyjaznej studentom i pra-
cownikom.

n Politechnika Rzeszowska swoim
dzia³aniem pragnie kultywowaæ
i tworzyæ techniczne, kulturalne i hi-
storyczne dziedzictwo narodowe.

CELE
STRATEGICZNE

¨ w zakresie kszta³cenia
n Sta³e wzbogacanie oferty edukacyj-

nej oraz podnoszenie poziomu
kszta³cenia stosownie do spo³eczno-
-gospodarczo-kulturowych potrzeb
regionu i kraju, poprzez tworzenie
makrokierunków, kierunków unika-
towych i studiów miedzykierunko-
wych oraz realizacjê kszta³cenia za-
mawianego

n Internacjonalizacja studiów poprzez
otwarcie uczelni na szerok¹ wymia-
nê miêdzynarodow¹

n Przygotowanie uczelni do wzboga-
cania oferty dydaktycznej wykorzy-

stuj¹cej nowoczesne techniki na-
uczania oraz pozwalaj¹cej na zapew-
nienie procesu edukacji ustawicznej

n Zapewnienie mo¿liwoœci kszta³ce-
nia w jêzyku angielskim

n Zapewnienie kszta³cenia na studiach
doktoranckich we wszystkich jed-
nostkach podstawowych uczelni

n Wzmocnienie i rozwój potencja³u
dydaktycznego uczelni w zakresie
kierunków kszta³cenia o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy

n Rozwój kwalifikowanej kadry sfery
B+R pozwalaj¹cej na wzrost œwia-
domoœci roli nauki w rozwoju go-
spodarczym

n Zintensyfikowanie wspó³pracy
w obszarze kszta³cenia z krajowymi
uczelniami w celu wymiany studen-
tów

¨ w zakresie nauki
n Osi¹gniêcie przez jednostki podsta-

wowe uczelni uprawnieñ nauko-
wych pozwalaj¹cych na zdobycie
przez ni¹ statusu uniwersytetu tech-
nicznego

n Prowadzenie badañ naukowych
i prac rozwojowych wa¿nych dla
rozwoju gospodarki regionu i kraju
osadzonych w œwiatowych kierun-
kach badawczych

n Wzmocnienie potencja³u naukowe-
go uczelni poprzez zatrudnianie na-
ukowców spoza kraju o uznanym
w œwiecie dorobku naukowym
i praktycznym

n Wzrost znaczenia w ocenie dorobku
naukowego nauczycieli akademic-
kich osi¹gniêæ praktycznych udoku-
mentowanych patentami, wzorami
u¿ytkowymi i wdro¿eniami bê-
d¹cymi wynikiem prowadzonej
dzia³alnoœci naukowej

n Rozszerzenie wspó³pracy naukowej
z przemys³em w zakresie prac wdro-
¿eniowych i us³ug doradczych
maj¹cych doprowadziæ do powsta-
nia nowego lub ulepszenia ist-
niej¹cego produktu oraz opracowa-
nia nowej lub ulepszenia istniej¹cej
technologii

n Zintensyfikowanie prac zmie-
rzaj¹cych do wzmocnienia krajowej
i miêdzynarodowej wspó³pracy na-
ukowej uczelni w ramach: Platform
Technologicznych, Centrów Za-
awansowanych Technologii, Cen-
trów Transferu Technologii, Cen-
trów Doskona³oœci, Konsorcjów,
Sieci Naukowych itp. jako potencjal-
nych beneficjentów œrodków finan-
sowych przeznaczanych na naukê
przez Uniê Europejsk¹

n Tworzenie miêdzynarodowych grup
badawczych w celu rozwi¹zywania
istotnych z punktu widzenia rozwoju
spo³eczeñstwa i gospodarki proble-
mów, okreœlonych w krajowych
i wspólnotowych programach ba-
dawczych

¨ w zakresie wspó³pracy
miêdzynarodowej

n Przyjêcie jako standardu, ¿e rozwój
studenta i nauczyciela akademickie-
go wymaga ich miêdzynarodowej
mobilnoœci

n Kszta³cenie studentów opieraj¹ce siê
na wspólnotowych przepisach zmie-
rzaj¹cych do zapewnienia podejmo-
wania studiów w ró¿nych krajach
i na ró¿nych poziomach edukacyj-
nych z poszanowaniem standardów
okreœlonych w edukacji narodowej

n Nawi¹zanie wspó³pracy z organiza-
cjami polonijnymi w celu pozyska-
nia kandydatów na studia, realizo-
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wane w jêzyku polskim lub(i) an-
gielskim, a tak¿e umo¿liwienia orga-
nizacji praktyk studenckich i sta¿y
pracowników za granic¹

¨ w zakresie
zarz¹dzania uczelni¹

n Opracowanie i wdro¿enie procedur
uczelnianych systemu zapewnienia
jakoœci w obszarach: kszta³cenie, ba-
dania naukowe i administracja

¨ w zakresie
"¿ycia studenckiego"

n Przyjêcie generalnej zasady, ¿e ruch
studencki przejawiaj¹cy siê udzia-
³em studentów w dzia³alnoœci: na-
ukowej, kulturalnej, sportowej, or-
ganizacyjnej i spo³ecznej, jest istot-
nym elementem procesu edukacyj-
nego realizowanego przez spo³ecz-
noœæ akademick¹ i umo¿liwia efek-
tywne osi¹gniêcie wymaganej syl-
wetki osobowo-zawodowej absol-
wenta PRz

¨ w zakresie
infrastruktury

n Tworzenie œrodowiskowych labora-
toriów badawczych i dydaktycznych
w celu efektywnego wykorzystania

aparatury badawczej i potencja³u ka-
drowego

n Przyjêcie zasady, ¿e budowa nowe-
go budynku lub modernizacja ist-
niej¹cych polegaj¹ca na wzroœcie
powierzchni u¿ytkowej mo¿e
nast¹piæ jedynie przy zapewnieniu
œrodków na ich utrzymanie z dotacji
celowych lub Ÿróde³ innych ni¿ dota-
cja bud¿etowa

n Wzmocnienie potencja³u naukowo-
-dydaktycznego poprzez moderni-
zacjê istniej¹cej infrastruktury

n Redukcja barier architektonicznych
dla osób niepe³nosprawnych

¨ w zakresie
finansowania uczelni

n Wzmocnienie pozyskiwania œrod-
ków finansowych na badania przez
nauczycieli akademickich w ramach
konkursów organizowanych przez
krajowe agendy badawcze

n Wzmocnienie pozyskiwania œrod-
ków finansowych na badania przez
nauczycieli akademickich w ramach
wspó³pracy z przemys³em w formie:
badañ celowych, prac rozwojowych,
ekspertyz i sprzeda¿y wyników ba-
dañ

n Wzmocnienie pozyskiwania œrod-
ków finansowych na badania przez

nauczycieli akademickich z konkur-
sów og³aszanych przez wspólnoto-
we agendy badawcze

n Wzmocnienie pozyskiwania œrod-
ków finansowych na rozwój uczelni
przez organizowanie kursów, stu-
diów podyplomowych, szkoleñ i in-
nych form kszta³cenia ustawicznego
w ramach inicjatywy w³asnej,
dzia³añ zamawianych i wspólnoto-
wych projektów rozwoju spo³eczeñ-
stwa opartego na wiedzy

ZAKOÑCZENIE
Przyjêcie Strategii Rozwoju Poli-

techniki Rzeszowskiej skutkuje po-
trzeb¹:
n identyfikacji priorytetowych obsza-

rów badawczych i dyscyplin nauko-
wych, których rozwijanie umo¿liwi
osi¹gniêcie celów strategicznych,

n sformu³owania komplementarnych
do SRPRz programów rozwoju wy-
dzia³ów oraz innych jednostek orga-
nizacyjnych uczelni,

n okreœlenia "kamieni milowych" rea-
lizacji strategii w okreœlonym hory-
zoncie czasowym,

n okreœlenia zasad monitoringu reali-
zacji strategii i wskaŸników oceny
zasad realizacji zadañ.

Prorektor ds. rozwoju
prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz

Z  OBRAD  SENATU

Dnia 26 listopada 2009 r. odby³o siê
posiedzenie Senatu Politechniki Rze-
szowskiej, któremu przewodniczy³ JM
Rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sob-
kowiak.

Obrady rozpoczêto od wrêczenia
nominacji na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat:
n dr. hab. in¿. W³adys³awowi Zielec-

kiemu (WBMiL),
n dr. hab. in¿. Miros³awowi Szukiewi-

czowi (WCh).
Ponadto Senat wyrazi³ pozytywn¹

opiniê w sprawie wniosków o miano-
wanie:

n dr. hab. in¿. Piotra Strzelczyka na
stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na okres 5 lat,

n prof. dr. hab. in¿. Macieja Pompy-
-Roborzyñskiego na stanowisko
profesora zwyczajnego.

Nastêpnie Senat przyj¹³ uchwa³y:
n nr 39/2009 w sprawie stwierdzenia

zgodnoœci Regulaminu Samorz¹du
Studenckiego Politechniki Rze-
szowskiej z ustaw¹ Prawo o szkol-
nictwie wy¿szym i Statutem PRz,

n nr 40/2009 w sprawie utworzenia na
Wydziale Elektrotechniki i Informa-

tyki kierunku studiów "automatyka
i robotyka",

n nr 41/2009 w sprawie utworzenia na
Wydziale Elektrotechniki i Informa-
tyki kierunku studiów "energetyka",

n nr 42/2009 w sprawie likwidacji na
Wydziale Chemicznym kierunku
studiów "in¿ynieria materia³owa",

n uchwa³y nr 43/2009 w sprawie lik-
widacji na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa kierunku studiów
pierwszego stopnia "automatyka
i robotyka",
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n nr 44/2009 w sprawie przyjêcia
Strategii Rozwoju Politechniki Rze-
szowskiej na lata 2010-2020,

n nr 45/2009 w sprawie przyjêcia pro-
wizorium bud¿etowego na 4 mie-
si¹ce 2010 roku oraz korekty planu
rzeczowo-finansowego za 2009 rok,

n nr 46/2009 w sprawie wyboru
bieg³ego rewidenta do przeprowa-
dzenia badania sprawozdania finan-
sowego uczelni za 2009 rok,

n nr 47/2009 w sprawie wniosku do
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego o zwiêkszenie wyna-
grodzenia rektora Politechniki
Rzeszowskiej,

n nr 48/2009 w sprawie utworzenia na
Wydziale Chemicznym studiów
drugiego stopnia na kierunku "bio-
technologia",

n nr 49/2009 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego U-
czelni na lata 2009-2011 inwestycji
pt.: "Likwidacja barier architekto-
nicznych dla osób niepe³nospraw-
nych w budynkach "L" Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa Poli-
techniki Rzeszowskiej",

n nr 50/2009 w sprawie rezygnacji
z zamierzenia maj¹cego na celu
utworzenie przez Wydzia³ Zarz¹-
dzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej Zamiejscowego
Oœrodka Dydaktycznego w Stalo-
wej Woli,

n nr 51/2009 w sprawie zmiany na-
zwy Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu na Wydzia³ Zarz¹dzania.

Senat wys³ucha³ tak¿e sprawozda-
nia z przebiegu rekrutacji na studia
w roku akad. 2009/2010 oraz podsumo-
wania realizacji programu Erasmus
i dzia³alnoœci promocyjnej uczelni.

Agnieszka Zawora

Z g³êbokim ¿alem
zawiadamiamy, ¿e w dniu 4 stycznia 2010 r.

zmar³ w wieku 92 lat

GENERA£ BRYGADY

TADEUSZ GÓRA
Pilot Wojska Polskiego, s³ynny szybownik

Pierwszy w œwiecie zdobywca Medalu Lilienthala (1938)
Uczestnik walk w Bitwie o Angliê
Kawaler Orderu Virtuti Militari

Odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Wielki i Skromny Cz³owiek, Wspania³y Instruktor
Patron Akademickiego Oœrodka Szybowcowego

Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej

Odszed³ od nas jeden z tych nielicznych, „którym tak wielu
zawdziêcza tak wiele”. Wspania³y Cz³owiek, Wielki Patriota,

nasz serdeczny Przyjaciel, orêdownik szkolenia
szybowcowego kolejnych pokoleñ w Bezmiechowej

dla chwa³y Polskich Skrzyde³

¯egnamy z g³êbokim smutkiem Genera³a Tadeusza Górê,
³¹cz¹c siê w tej szczególnej chwili z Rodzin¹ Zmar³ego

Rektor, Senat i Spo³ecznoœæ Akademicka
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza

Wspomnienie Genera³a Tadeusza Góry
w nastêpnym numerze GP.

PERSONALIA

DOKTORATY

Mgr Weronika Wojtowicz, wyk³adowca w Katedrze
Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny nauki

o zarz¹dzaniu, nadany przez Radê Wydzia³u Zarz¹dzania
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 19 listo-
pada 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: Model oceny kon-
kurencyjnoœci huty stali. Promotor w przewodzie doktor-
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skim: dr hab. in¿. Wies³aw Wa-
szkielewicz, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie.
Recenzenci rozprawy doktor-
skiej: prof. dr hab. Ryszard Bo-
rowiecki, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie i prof.
dr hab. Adam Peszko, Ma³opol-
ska Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Krakowie.

Mgr Agnieszka Zieliñska,
asystentka w Katedrze Marke-
tingu na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu, uzyska³a stopieñ
naukowy doktora nauk ekono-
micznych z zakresu dyscypliny
nauki o zarz¹dzaniu, nadany
przez Radê Naukow¹ Kole-
gium Zarz¹dzania i Finansów
Szko³y G³ównej Handlowej
w Warszawie w dniu 7 grudnia
2009 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Strategie zarz¹dzania
w organizacjach pozarz¹do-

wych dzia³aj¹cych na terenie Polski po³udniowo-wschod-
niej. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. in¿.
Jan Adamczyk, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci roz-
prawy doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Miros³aw W³odarczyk,
Spo³eczna Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania
w £odzi i dr hab. Bogdan Mróz, Szko³a G³ówna Handlowa
w Warszawie.

Mgr in¿. Marek Bolanowski, asystent w Zak³adzie Sy-
stemów Rozproszonych na Wydziale Elektrotechniki i Infor-
matyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk tech-

nicznych z zakresu dyscypliny
naukowej informatyka, nada-
ny przez Radê Wydzia³u Fizy-
ki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej Poli-
techniki £ódzkiej w dniu
8 grudnia 2009 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Synteza
wielomagistralowych syste-
mów komputerowych z rekon-
figurowaln¹ architektur¹ do
realizacji zadañ z³o¿onych ob-
liczeniowo. Promotor w prze-
wodzie doktorskim: dr hab.
in¿. Liliana Byczkowska-Lipiñska, Politechnika £ódzka.
Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Alexandr Provo-
tar, Uniwersytet Rzeszowski i dr hab. in¿. Piotr Stachiw, Po-
litechnika £ódzka.

Mgr in¿. Andrzej Paszkie-

wicz, asystent w Zak³adzie Sy-
stemów Rozproszonych na
Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny
naukowej informatyka, nada-
ny przez Radê Wydzia³u Fizy-
ki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej Po-
litechniki £ódzkiej w dniu
8 grudnia 2009 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Dobór
œrodków komunikacji w systemach rozproszonych z uwzglêd-
nieniem wielozadaniowego charakteru ich wykorzystania.
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. in¿. Wladi-
mir Brusov, Politechnika Bia³ostocka. Recenzenci rozpra-
wy doktorskiej: dr hab. in¿. Liliana Byczkowska-Lipiñska,
Politechnika £ódzka i dr hab. in¿. Stanis³aw Paszczyñski,
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rze-
szowskiej dr. hab. in¿. Piotra Strzelczyka w Zak³adzie Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na okres 5 lat z dniem 1 grudnia 2009 r.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE
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W œwi¹tecznym nastroju, 17 grud-
nia 2009 r. pod przewodnictwem JM
Rektora prof. Andrzeja Sobkowiaka
odby³o siê w Zespole Sal Wyk³ado-
wych (S-1) uroczyste posiedzenie Se-
natu poœwiêcone promocji doktorskiej,
wrêczeniu odznaczeñ, Nagród Rektora
nauczycielom akademickim oraz na-
gród i medali "Primus Inter Pares"
dla najlepszych absolwentów PRz
w 2009 r. Te ostatnie ufundowane zo-
sta³y przez Fundacjê Rozwoju Politech-
niki Rzeszowskiej.

W pierwszej kolejnoœci JM Rektor
wrêczy³ listy gratulacyjne panom: prof.
Aleksandrowi Koz³owskiemu i prof.
Piotrowi Królowi z okazji otrzymania
tytu³u naukowego profesora. Nastêp-
nie, w uroczystej gali odby³a siê promo-
cja doktorska.

W roku akademickim 2008/2009
w Politechnice Rzeszowskiej nadano
stopnie naukowe doktora dwudziestu
osobom. Wypromowani zostali:
u dr in¿. Krzysztof Kurc i dr in¿. Piotr

Nazarko, którym Rada Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz
nada³a stopieñ doktora nauk tech-

nicznych z zakresu dyscypliny "me-
chanika",

u dr in¿. Tomasz Cieœlak, dr in¿.
Wies³aw Graboñ, dr Rafa³ Reizer, dr
in¿. Tadeusz Gancarczyk, dr in¿. An-
dreas Gosch, dr in¿. Ryszard Klu-

czowski, dr in¿. Marcin Pyæ, dr in¿.
Ma³gorzata Sitek, dr in¿. Zygmunt
Szczerba (nieobecny), dr in¿. To-
masz ¯arski, którym Rada Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa nada³a
stopieñ doktora nauk technicznych
w dyscyplinie "budowa i eksploata-
cja maszyn",

u dr in¿. Artur Borowiec, któremu
Rada Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska nada³a stopieñ
doktora nauk technicznych w dyscy-
plinie "budownictwo",

u dr in¿. Katarzyna Rydel, dr in¿. Anna
Szczepanik, dr in¿. Anna Œl¹czka, dr
in¿. Elwira Wêgrowska (nieobecna)
i dr in¿. Magdalena Zarêba, którym
Rada Wydzia³u Chemicznego nada³a
stopieñ naukowy doktora w dziedzi-
nie nauk chemicznych z zakresu dys-
cypliny "technologia chemiczna"
oraz dr in¿. Izabela Poplewska (nie-
obecna), której Rada Wydzia³u Che-
micznego nada³a stopieñ naukowy
doktora w dziedzinie nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny "in¿ynie-
ria chemiczna",

Uroczyste posiedzenie Senatu PRz

PROMOCJE, NAGRODY I MEDALE

Nagrodê odbieraj¹: dr Justyna Zamorska, dr in¿. Jadwiga Kaleta, dr in¿. Dorota
Papciak (WBiIŒ).

Fot. M. Misiakiewicz

Dr in¿. Anna Œl¹czka z Wydzia³u Chemicznego odbiera dyplom doktorski.
Fot. M. Misiakiewicz
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u dr in¿. Mieczys³aw Grad, któremu
Rada Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki nada³a stopieñ doktora
nauk technicznych z zakresu dyscyp-
liny "elektrotechnika".
Nieobecnym na posiedzeniu Senatu

doktorom dyplomy zostan¹ wrêczone
na posiedzeniu Rady Wydzia³u po
uprzednim z³o¿eniu przez nich przewi-
dzianej na tê okolicznoœæ formu³y przy-
rzeczenia.

W czasie uroczystoœci wojewoda
podkarpacki Miros³aw Karapyta w to-
warzystwie JM Rektora wrêczy³ odzna-
czenia pañstwowe, przyznane naszym
pracownikom postanowieniem prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej we
wrzeœniu 2009 r.

MEDAL Z£OTY ZA D£UGO-
LETNI¥ S£U¯BÊ otrzymali: dr hab.
in¿. W³adys³aw Filar, prof. PRz - kie-
rownik Zak³adu Finansów i Bankowo-
œci na Wydziale Zarz¹dzania i Marke-
tingu i pan Kazimierz Redko z Katedry
Samolotów i Silników Lotniczych na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa.

MEDALEM SREBRNYM ZA
D£UGOLETNI¥ S£U¯BÊ zosta³a od-
znaczona mgr Barbara Biskup - kierow-
nik Dzia³u Spraw Osobowych.

MEDALEM BR¥ZOWYM ZA
D£UGOLETNI¥ S£U¯BÊ zosta³ od-
znaczony mgr in¿. Marek Furman z Ka-
tedry Technologii i Materia³oznawstwa

Chemicznego na Wydziale Chemicz-
nym.

Wzorem lat ubieg³ych, najlepsi ab-
solwenci poszczególnych wydzia³ów
PRz zostali laureatami nagród Fundacji
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej
i ustanowionego przez Fundacjê meda-
lu "Primus Inter Pares". Zgodnie z regu-
laminem, medal ten Kapitu³a Medalu
nadaje za wybitne wyniki w nauce oraz
za dzia³alnoœæ na innych p³aszczyznach
¿ycia akademickiego, m.in. w studenc-
kim ruchu naukowym, dzia³alnoœæ or-

ganizacyjn¹, sportow¹, kulturaln¹,
maj¹c¹ istotny wp³yw na kreowanie wi-
zerunku Politechniki Rzeszowskiej.

Tegorocznymi laureatami zostali:
Barbara Zaj¹czkowska z Wydzia³u Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
Magdalena £osowska z Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, Marcin De-
reñ z Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki, Barbara Kusy z Wydzia³u
Chemicznego, Damian Gêbarowski
z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.
Medale i nagrody wyró¿nionym absol-
wentom wrêczy³ przewodnicz¹cy Rady
Fundacji Roman Krzystyniak oraz pre-
zes Zarz¹du Fundacji Tadeusz Grat-
kowski w towarzystwie JM Rektora.

Niezale¿nie od powy¿szego, 152
nauczycielom akademickim wrêczono
Nagrody Rektora (patrz str. 28-32 GP).

Posiedzenie Senatu zbieg³o siê z o-
kresem Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, to-
te¿ po oficjalnej czêœci uroczystoœci JM
Rektor prof. Andrzej Sobkowiak zapro-
si³ wszystkich obecnych na spotkanie
op³atkowe w sto³ówce akademickiej.
Tu, przy wtórze kolêd w wykonaniu
"Po³onin", w mi³ym œwi¹tecznym na-
stroju wszyscy mogli po³amaæ siê
op³atkiem, z³o¿yæ sobie wzajemnie ¿y-
czenia i raczyæ siê œwi¹tecznymi potra-
wami przy piêknie zastawionym stole.

Marta Olejnik

Prof. Feliks Stachowicz przedstawia swojego doktoranta.
Fot. M. Misiakiewicz

Uroczystoœæ odby³a siê w sali S-1.
Fot. M. Misiakiewicz
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W poszukiwaniu nowych technologii
Umowa z Uniwersytetem Œl¹skim i WSK "PZL-Rzeszów"

Pomiêdzy Politechnik¹ Rzeszow-
sk¹, Uniwersytetem Œl¹skim i WSK
"PZL-Rzeszów" 14 grudnia 2009 r.
podpisana zosta³a trójstronna umowa
o wspó³pracy naukowo-badawczej
i œwiadczeniu us³ug badawczych, do-
tycz¹ca m.in. oceny jakoœci monokry-
stalicznych odlewów ³opatek turbiny
wykonanych z nadstopów niklu i kobal-
tu oraz badania i opracowania technolo-
gii wytwarzania warstw ¿aroodpornych
na krytycznych elementach silników
lotniczych.

Umow¹ objêto tak¿e:
o ustalanie nowych perspektywicz-

nych kierunków badañ oraz wpro-
wadzanie do programów kszta³cenia
tematyki zwi¹zanej z zainteresowa-
niami lub problemami przemys³u
lotniczego,

o proponowanie zagadnieñ do roz-
wi¹zania w ramach tematów prac
dyplomowych i w ramach kó³ na-
ukowych,

o zlecanie prac badawczo-rozwojo-
wych,

o wzajemne prezentowanie i propago-
wanie wspólnych osi¹gniêæ w kraju
i za granic¹,

o wystêpowanie i realizacjê wspól-
nych projektów badawczych, zama-
wianych, celowych i rozwojowych,
w szczególnoœci na potrzeby prze-
mys³u lotniczego.
Umowê podpisali: JM Rektor Poli-

techniki Rzeszowskiej prof. Andrzej
Sobkowiak, rektor Uniwersytetu Œl¹s-
kiego prof. Wies³aw Banyœ oraz prezes
„Doliny Lotniczej” i Zarz¹du WSK
„PZL-Rzeszów” Marek Darecki.
W tym wa¿nym wydarzeniu wziêli tak-
¿e udzia³: dr hab. Danuta Stró¿ -
dyrektor Instytutu Nauki o Materia³ach
UŒ, kierownik Zak³adu Badañ Struk-
turalnych na Wydziale Informatyki
i Nauki o Materia³ach UŒ prof. Euge-
niusz £¹giewka i prof. Jan Sieniawski -
kierownik Katedry Materia³oznawstwa

PRz oraz Uczelnianego Laboratorium
Badañ Materia³ów dla Przemys³u Lot-
niczego.

Wspó³praca Katedry Materia³o-
znawstwa, ostatnio tak¿e ww. Labora-
torium z Instytutem Nauki o Mate-
ria³ach UŒ de facto rozpoczê³a siê
o wiele lat wczeœniej - od dwóch lat do-
tyczy wysoko zaawansowanych tech-
nologii, g³ównie w zakresie wytwa-
rzania monokrystalicznych ³opatek tur-
biny silnika lotniczego. W ocenie do-
skona³oœci strukturalnej monokrysz-
ta³ów ta wspó³praca jest œcis³a i pilnie
strze¿ona. "Wydajnoœæ i osi¹gi silni-
ków lotniczych zale¿¹ od temperatury
pracy. Nowoczesne silniki pracuj¹ ju¿
w temperaturze 1350-1380oC. Mate-
ria³y konwencjonalne nie s¹ w stanie
wytrzymaæ tych temperatur. My w tej
chwili potrafimy wytworzyæ tak¹ no-
woczesn¹ ³opatkê" - powiedzia³ w cza-
sie spotkania prof. J. Sieniawski.

Wspó³praca Katedry Materia³o-
znawstwa z Uniwersytetem Œl¹skim

dotyczy nie tylko monokryszta³ów, ale
tak¿e warstwy wierzchniej elementów
konstrukcyjnych silników lotniczych.
Tego rodzaju technologie chronione s¹
przez wszystkie œwiatowe koncerny lot-
nicze. Dla pe³nej realizacji podjêtych
badañ w³¹czono do wspó³pracy WSK
"PZL-Rzeszów" - wiod¹c¹ w "Dolinie
Lotniczej" jednostkê wdro¿eniow¹.

Dotychczasowa wspó³praca pol-
skich uczelni z przemys³em nie nale¿y
z pewnoœci¹ do satysfakcjonuj¹cych.
Podpisanie tego rodzaju umowy z naj-
lepiej rozwijaj¹cym siê obecnie klas-
trem lotniczym jest szans¹ na po-
lepszenie tego stanu rzeczy. "Dolina
Lotnicza" zrzesza dziœ 78 przedsiê-
biorstw o wielkich mo¿liwoœciach pro-
dukcyjnych i zdaniem prezesa M. Da-
reckiego stanowi jedno z najbardziej
rozwijaj¹cych siê centrów lotniczych
na œwiecie, poszukuj¹ce rozwi¹zañ
konstrukcyjnych na uczelniach tech-
nicznych, tak¿e na uniwersytetach.

Marta Olejnik
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7. edycja Wyszehradzkiego Programu

Stypendialnego
7. edycja Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego

Miêdzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (MFW)
adresowana jest do studentów (po drugim roku studiów
I stopnia) zainteresowanych podjêciem studiów II stopnia.
O stypendia aplikowaæ mog¹ równie¿ osoby zainteresowa-
ne odbyciem czêœci studiów doktoranckich albo podjêciem
studiów podyplomowych.

Termin sk³adania wniosków up³ywa dnia 31 stycznia
2010 r.

Wnioski nale¿y sk³adaæ - on-line - bezpoœrednio do Wy-
szehradzkiego Programu Stypendialnego MFW -
www.scholarships.visegradfund.org.

Uprzejmie informujemy, ¿e jest mo¿liwoœæ uzyskania
stypendiów Miêdzynarodowego Funduszu Wyszehradz-
kiego dla studentów, którzy s¹ zainteresowani podjêciem

studiów wy¿szych lub podyplomowych albo odbyciem
czêœci studiów doktoranckich w uczelni jednego z pañstw
Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, S³owacja, Wêgry) lub
uczelni takich pañstw, jak: Albania, Armenia, Azerbejd¿an,
Bia³oruœ, Boœnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra,
Gruzja, Macedonia, Mo³dowa, Rosja, Serbia lub Ukraina
(na tych samych zasadach mo¿na aplikowaæ do uczelni
w Kosowie). Stypendia przyznawane s¹ na okres od 1 do 4
semestrów i wynosz¹ 2300 euro/semestr, natomiast ka¿da
uczelnia przyjmuj¹ca stypendystê Wyszehradzkiego Pro-
gramu Stypendialnego otrzymuje z MFW 1500 euro/se-
mestr.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ww. stypendiów
znajduj¹ siê na stronie internetowej Miêdzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego - www.visegradfund.org.

Ministerstwo informuje

Od 4 listopada 2009 r. Studium Jê-
zyków Obcych PRz jest partnerem ETS
- Educational Testing Service - organi-
zacji bêd¹cej œwiatowym liderem
w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych
certyfikatów jêzykowych i narzêdzi
wspomagaj¹cych naukê jêzyków ob-
cych. G³ówna siedziba ETS mieœci siê
w Princeton w Stanach Zjednoczonych.
Od powstania w 1947 r. ETS jest lide-
rem w badaniach edukacyjnych i udo-
stêpnianiu obiektywnych i rzetelnych
systemów oceny dla klientów indywi-
dualnych, instytucjonalnych i korpora-
cyjnych na ca³ym œwiecie.

Rocznie, do egzaminów ETS przy-
stêpuje ponad 24 mln kandydatów.
Z oferty audytu jêzykowego ETS ko-
rzysta ponad 2000 znacz¹cych firm
i korporacji w Europie, ponad 8000 na
ca³ym œwiecie. Liczne instytucje akade-
mickie wykorzystuj¹ egzaminy ETS do
certyfikacji swoich studentów i absol-

wentów. Sprawdzanie egzaminów od-
bywa siê z zachowaniem œcis³ych pro-
cedur, które zapewniaj¹ precyzyjne
i szybkie sprawdzenie wyników. Wyni-
ki raportowane przez ETS mo¿na inter-
pretowaæ dziêki stworzonym w tym
celu opisom kompetencji i innym syste-
mom odniesienia (np. CEFR).

W listopadzie 2009 r. odby³o siê
w naszej uczelni szkolenie dla lektorów
Studium Jêzyków Obcych w celu uzy-
skania uprawnieñ egzaminacyjnych,
po³¹czone ze spotkaniem informacyj-
nym dla studentów Politechniki Rze-

szowskiej, którego tematem by³o
przedstawienie systemu certyfikatów
jêzykowych ETS i zapoznanie studen-
tów z warunkami przystêpowania do
nich. Egzaminy przeznaczone s¹ do te-
stowania znajomoœci jêzyka w biznesie,
w œrodowisku pracy.

Wiêcej informacji mog¹ Pañstwo
uzyskaæ pod adresem: http://www.pl.
etsglobal.org.

Najwiêkszym zainteresowaniem ze
strony naszych studentów ciesz¹ siê eg-
zaminy z jêzyka:
= angielskiego: Test of English for in-

ternational communication. Liste-
ning and Reading (TOEIC),

= niemieckiego: Deutsch als Fremd-
sprache in der Wirtschaft (Wi-
DaF),

= francuskiego: Test de Français In-
ternational (TFI).
Studium Jêzyków Obcych PRz jest

certyfikowanym oœrodkiem egzamina-

Miêdzynarodowe egzaminy jêzykowe

w Politechnice Rzeszowskiej
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cyjnym, organizuj¹cym sesje egzami-
nacyjne ETS w semestrze zimowym
i letnim lub na ¿¹danie w terminach
podanych na stronie internetowej:
http://sjo.prz.edu.pl.

Pierwsza sesja egzaminacyjna w Po-
litechnice Rzeszowskiej odby³a siê
19 grudnia 2009 r. Zosta³a ona poprze-
dzona konkursem dotycz¹cym wiedzy
nt. egzaminów ETS. Studenci wykazali

siê ni¹ na specjalnych kuponach kon-
kursowych. W dniu 4 grudnia 2009 r.
wylosowano komisyjnie kupony 5 o-
sób, które w ramach promocji zosta³y
zwolnione z op³at egzaminacyjnych.

W naszym oœrodku egzaminacyj-
nym mog¹ Pañstwo:
= zarejestrowaæ siê na egzamin TOE-

IC, TFI™, TOEIC Bridge lub Wi-
DaF,

= przygotowaæ siê do egzaminów ETS,
zarówno do TOEIC, TOEIC Bridge
i TOEFL, jak i do egzaminów z jêzy-
ka francuskiego (TFI) oraz niemiec-
kiego (WiDaF),

= zdaæ egzamin TOEIC w zamkniêtych
sesjach egzaminacyjnych organizo-
wanych przez nasz oœrodek lub zdaæ
egzamin w dowolnie wybranym ter-
minie, na ¿¹danie.
Zapraszamy do skorzystania z na-

szej oferty egzaminacyjnej.

Edyta Ptaszek

Europejskie programy edukacyjne dla szkolnictwa wy¿szego - DNI INFORMACYJNE
Rzeszów, 25 stycznia 2010 r.

Celem spotkañ jest przedstawienie mo¿liwoœci udzia³u
szkó³ wy¿szych w projektach centralnych programu "Ucze-
nie siê przez ca³e ¿ycie" - Erasmus, w programie Erasmus
Mundus, Tempus oraz w projektach transferu innowacji pro-
gramu Leonardo da Vinci. Przedstawione zostan¹ tak¿e
za³o¿enia nowej inicjatywy obs³ugiwanej przez FRSE - Fun-
duszu Stypendialnego uruchomionego w ramach Programu
wymiany naukowej miêdzy Szwajcari¹ a nowymi pañstwa-
mi cz³onkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch
(http://sciex.pl/).

Na dni informacyjne zapraszamy przede wszystkim na-
uczycieli akademickich, którzy powinni byæ inicjatorami
konkretnych projektów w tych programach. Spotkania s¹
tak¿e otwarte dla koordynatorów programu i dla pracowni-
ków biur wspó³pracy z zagranic¹ lub jednostek uczelnianych
bior¹cych udzia³ w przygotowywaniu propozycji projektów.

Rejestracja na spotkania jest uruchomiona na stronie in-
ternetowej programu: www.erasmus.org.pl. Zg³oszenia
w innej formie nie bêd¹ przyjmowane. Rejestracja zostanie
zamkniêta w terminie og³oszonym na stronie lub w momen-
cie wyczerpania limitu miejsc.

Sciex-NMSch - Program wymiany naukowej Polska -
Szwajcaria jest Funduszem Stypendialnym uruchomionym
w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej miêdzy
Szwajcari¹ a nowymi pañstwami cz³onkowskimi Unii Euro-
pejskiej.

Dofinansowanie projektów. W ramach projektów nastê-
puj¹ce koszty s¹ uznane za uprawnione:
u Stypendia dla doktorantów i m³odych pracowników na-

ukowych (Junior Researchers): stypendium, transport, ba-
dania

u Krótkie wizyty badawcze (STV) dla mentorów z instytucji
przyjmuj¹cych i goszcz¹cych (Senior Researchers): trans-
port, zakwaterowanie i wy¿ywienie

Wiêcej informacji nt. zaproszenia

do sk³adania wniosków dla Polski - 2010-2011,

a tak¿e formularze wniosków mo¿na znaleŸæ

na stronie: http://www.sciex.pl.

Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ informuje
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Nowa inwestycja tu¿, tu¿ …
W uroczystej oprawie, pomiêdzy

Politechnik¹ Rzeszowsk¹ a firm¹
SKANSKA jako wykonawc¹ projektu,
w dniu 15 grudnia 2009 r. podpisana zo-
sta³a w sali Senatu uczelni umowa o ro-
boty budowlane Regionalnego Cen-
trum Dydaktyczno-Konferencyjnego
i Biblioteczno-Administracyjnego Po-
litechniki Rzeszowskiej, której sygna-
tariuszami byli: JM Rektor prof.
Andrzej Sobkowiak i dyrektor oddzia³u
rzeszowskiego firmy SKANSKA pan
Zenon Bugno. W uroczystoœci podpisa-
nia umowy wziêli udzia³ ponadto: pro-
rektor ds. rozwoju PRz prof. Marek
Orkisz, dyrektor Biura Wojewody Pod-
karpackiego Stanis³aw Rysz, przedsta-
wiciele Urzêdu Marsza³kowskiego
i prezydenta miasta Rzeszowa, przed-
stawiciele w³adz firmy SKANSKA
oraz Politechniki Rzeszowskiej.

Ten olbrzymi kompleks budynków
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej nad-
ziemnej ok. 12 300 m2 i wartoœci ko-
sztorysowej 83 mln z³ niew¹tpliwie
wprowadzi nowy, niespotykany dot¹d
w Rzeszowie akcent architektoniczny.
SKANSKA - o czym wspomnia³ w cza-

sie spotkania dyrektor Zenon Bugno -
zrealizowa³a ju¿ kilka podobnych in-
westycji, m.in. dla Uniwersytetu £ódz-
kiego i Politechniki Opolskiej. Na
realizacjê budowy naszego Centrum

przewidziano 18 miesiêcy, przy czym,
je¿eli pozwol¹ na to warunki atmosfe-
ryczne, prace budowlane rozpoczn¹ siê
jeszcze w styczniu br. Centrum wybu-
dowane zostanie na terenie campusu
uczelnianego w pobli¿u Zespo³u Sal
Wyk³adowych i multikina "Helios".

"Jest to ambitny projekt i najwiêk-
sza inwestycja Politechniki Rzeszow-
skiej, jak¹ do tej chwili realizowaliœmy.
Mam nadziejê, ¿e ta budowla bêdzie
dobr¹ wizytówk¹ Rzeszowa i bêdzie
dobrze s³u¿yæ naszym pracownikom" -
powiedzia³, otwieraj¹c uroczystoœæ, JM
Rektor. Korzystaj¹c z okazji, wyrazi³
te¿ serdeczne podziêkowania wszyst-
kim zaanga¿owanym dotychczas w rea-
lizacjê projektu, nade wszystko pra-
cownikom Politechniki Rzeszowskiej
odpowiedzialnym za ten odcinek
dzia³alnoœci, a ponadto Ministerstwu
Rozwoju Regionalnego i Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.
Podziêkowania skierowane zosta³y
równie¿ do Biura Europejskich Fundu-
szy Inwestycyjnych i Rozwojowych
oraz pracowników przygotowuj¹cych
inwestycje i przetargi. Na zakoñczenie
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uroczystoœci JM Rektor wyrazi³ nadzie-
jê, ¿e inauguracja roku akademickiego
2011 odbêdzie siê ju¿ w nowej auli.

Podpisanie umowy to doœæ d³ugo
oczekiwany moment, czego powodem
by³y m.in. trudnoœci z wy³onieniem wy-
konawcy robót budowlanych Centrum
(w drodze przetargu nieograniczone-
go). Tak wiêc, po wielu miesi¹cach

przygotowañ plac budowy wymie-
nionego Centrum powoli zape³nia siê
ró¿nej profesji fachowcami i sprzêtem
budowlanym.

Inwestycja realizowana jest ze œrod-
ków finansowych Unii Europejskiej
oraz bud¿etu pañstwa w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013, Priorytet I:

Nowoczesna Gospodarka, Dzia³anie
1.1: Infrastruktura Uczelni. Na realiza-
cjê programu przewidziano œrodki
³¹cznej wysokoœci 2,3 mld euro, przy
czym program ten obejmuje piêæ woje-
wództw: podlaskie, warmiñsko-mazur-
skie, lubelskie, œwiêtokrzyskie i pod-
karpackie.

W sk³ad Centrum wchodzi Zespó³
Dydaktyczno-Konferencyjny oraz Ze-
spó³ Biblioteczno-Administracyjny.

Uk³ad funkcjonalny Centrum zosta³
zaprojektowany z wykorzystaniem pro-
gramu funkcjonalno-u¿ytkowego opra-
cowanego przez Politechnikê Rze-
szowsk¹ na podstawie analiz badania
ankietowego przeprowadzonego w o-
kresie powstawania dokumentacji pro-
jektowej. Zgodnie z projektem budynek
posiada czytelny uk³ad funkcjonal-
ny, w którym wszystkie podstawowe
funkcje dostêpne s¹ z g³ównego hallu -
pasa¿u. Zapewniono odrêbne wejœcia
z wewnêtrznego pasa¿u do ka¿dej czê-
œci budynku stanowi¹cej wydzielony
funkcjonalnie zespó³ pomieszczeñ. Po
lewej stronie wejœcia g³ównego zlokali-

zowano kompleks dydaktyczny z amfi-
teatraln¹ aul¹ dla 400 osób, z du¿¹ scen¹
- podium o wymiarach 10 x 15 m, z nad-
sceniem i stosownym zapleczem. Aula
przystosowana jest równie¿ do pe³nie-
nia funkcji konferencyjnych, organiza-
cji kongresów naukowych itp.

Biblioteka uczelni zlokalizowana
w Regionalnym Centrum Dydaktycz-
no-Konferencyjnym i Biblioteczno-
-Administracyjnym Politechniki Rze-
szowskiej pe³niæ bêdzie funkcjê regio-
nalnej biblioteki technicznej woje-
wództwa podkarpackiego o ukierunko-
waniu naukowo-technicznym.

Pod pomieszczeniem pasa¿u i bib-
liotek¹ przewidziano parking podziem-
ny dla 100 samochodów osobowych.
Dostêp osób do gara¿u podziemnego

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej

Podstawowe dane:

n Powierzchnia u¿ytkowa nadziem-
na -  12 324,21 m2

n Powierzchnia piwnic - 3 950,43 m2,
w tym m.in.:
- powierzchnia techniczna -

530,18 m2
- powierzchnia magazynowa -

96,35 m2
- powierzchnia gara¿u podziem-

nego - 2 983,85 m2
n Kubatura nadziemna netto -

48 224,00 m3
n Kubatura nadziemna brutto -

56 014,00 m3
n Kubatura podziemna -

13 538,42 m3

Projekt finansowany z bud¿etu pañstwa oraz ze œrodków Unii Europejskiej
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XV Podkarpackie Forum Innowacyjnoœci

mo¿liwy bêdzie z budynku przez
g³ówn¹ klatkê schodow¹ obs³uguj¹c¹
biurowiec mieszcz¹cy m.in. pomiesz-
czenia rektoratu.

W czêœci dydaktycznej znajduje siê
sala dla 220 osób (tak¿e posiadaj¹ca
uk³ad amfiteatralny) oraz dwie mniej-
sze sale odpowiednio dla 170 i 150
osób, mog¹ce stanowiæ po rozsuniêciu
sk³adanej œciany jedn¹ salê o p³askiej
pod³odze, do celów ekspozycyjnych.

W tej czêœci Centrum przewidziano
równie¿ 3 sale (dla 49 osób ka¿da) oraz:

o Laboratorium Studenckie i Nauko-
we Pracowni Komputerowej Zasto-
sowanie Informatyki w Matematyce
i Ekonomii,

o Laboratorium Studenckie i Nauko-
we Komputerowe Zastosowanie In-
formatyki w Fizyce i Medycynie,

o Specjalistyczna Sala Wyk³adowa
Fizyki wraz z Sal¹ Zbiorów, Przy-
rz¹dów do Demonstracji i Pokazów
Zjawisk Fizycznych,

o Laboratorium Naukowo-Badawcze
Urz¹dzeñ Awioniki,

o Laboratorium Zastosowania Czuj-
ników Œwiat³owodowych w Nauce
i Technice,

o Laboratoria dla Zak³adu Architektu-
ry i Urbanistyki.
Realizacja projektu uwzglêdnia po-

trzeby strategiczne rozwoju Polski
Wschodniej, miasta Rzeszowa i regio-
nu Podkarpacia w zakresie rozwoju dy-
daktyki, nauki, przedsiêbiorczoœci
i innowacyjnoœci. Centrum bêdzie pe³-
niæ funkcjê ponadregionalnego oœrodka
nowoczesnej gospodarki.

Wojciech Chwa³a

W ramach projektu "Wzmocnienie
instytucjonalnego systemu wdra¿ania
Regionalnej Strategii Innowacji w la-
tach 2007-2013 w województwie pod-
karpackim" w dniach 16 i 17 grudnia
2009 r. odby³o siê w naszej uczelni XV
Podkarpackie Forum Innowacyjnoœci,
w czasie którego nagrodzeni zostali
laureaci konkursu "Innowator Podkar-
pacia 2009". Objêty honorowym pa-
tronatem marsza³ka województwa pod-
karpackiego konkurs organizowany by³
po raz dziesi¹ty przez Rzeszowsk¹
Agencjê Rozwoju Regionalnego i Poli-
technikê Rzeszowsk¹. Tu tak¿e zapre-
zentowali siê liderzy innowacji wo-
jewództwa podkarpackiego.

Spotkaniu przewodniczy³ prof. Le-
szek WoŸniak - przewodnicz¹cy Pod-
karpackiej Rady Innowacyjnoœci,
witaj¹c na wstêpie przedstawicieli ad-
ministracji pañstwowej, naukowców,
studentów, przedstawicieli ró¿nych or-
ganizacji i firm, a szczególnie: senatora
W³adys³awa Ortyla, wicemarsza³ka
województwa podkarpackiego prof.
PRz Jana Burka i prezesa Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego Wal-
demara Pijara.

W konkursie wziêli udzia³ przedsiê-
biorcy, którzy - jak powiedzia³ prof.
L. WoŸniak - w pe³ni zas³u¿yli na przy-
znane nagrody, a pomys³y z Podkarpa-
cia nale¿y uznaæ za znakomite. Do
tegorocznej edycji konkursu zg³osi³o

siê 21 firm, o czym z kolei poinfor-
mowa³ prezes RARR Waldemar Pijar,
dodaj¹c, ¿e RARR zosta³a wyró¿niona
tytu³em "innowacyjnej organizacji".

Konkurs "Innowator Podkarpacia
2009" skierowany by³ do mikro-,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw od-
nosz¹cych sukcesy w opracowywaniu
lub wdra¿aniu innowacyjnych roz-
wi¹zañ (produktów, us³ug, technologii
czy procesów), które posiadaj¹ siedzibê

na terenie województwa podkarpackie-
go. Wy³onione w konkursie firmy pre-
zentuj¹ wysoki stopieñ rozwoju, a ich
nowatorskie i innowacyjne technolo-
gie, a tak¿e produkty, wykazuj¹ siê wy-
sokim poziomem technologicznym,
firmy zaœ staj¹ siê liderami w swoich
specjalnoœciach.

Celem konkursu jest:
v promocja innowacyjnoœci w dzia³al-

noœci gospodarczej,

Wa¿ny moment wrêczania nagród.
Fot. M. Misiakiewicz

INNOWATOR PODKARPACIA 2009
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v wspieranie rozwoju firm poprzez
promowanie przedsiêbiorstw wdra-
¿aj¹cych innowacyjne rozwi¹zania,

v poprawa wizerunku regionu i jego
firm poprzez promocjê dobrych
przyk³adów,

v zachêcanie firm do poszukiwania
nowych rozwi¹zañ technologicz-
nych, wprowadzania stosownych
zmian w wewnêtrznej organizacji
pracy, podejmowania szkoleñ
w tym zakresie.

W tegorocznej X edycji konkursu
laureatami w poszczególnych katego-
riach zostali:
u w kategorii mikroprzedsiêbiorstwo:

- Nauka i Technika Sp. z o.o.
w Rzeszowie za technologiê:
Zintegrowana platforma transmi-
sji i wymiany danych,

- VERSO TECHNOLOGIES Sp.
z o.o. w Dêbicy za technolo-
giê: Panel dotykowy 12" - VBT
Touchscreen,

u w kategorii ma³e przedsiêbiorstwo:
- D.A. GLASS - Doros Teodora

w Rzeszowie za technologiê:
Szk³o g³êboko trawione do zasto-
sowañ w kolektorach s³onecz-
nych i fotoogniwach,

u w kategorii œrednie przedsiêbior-
stwo:
- POLKEMIC II Sp. z o.o. S.K.A.

w Rzeszowie za technologiê:
Wyt³aczanie obrze¿y meblowych
z ABS o lustrzanym po³ysku.

Dodatkowo Komisja Konkursowa
wyró¿ni³a nastêpuj¹ce firmy:
u Instytut Energetyki - Oddzia³ Cera-

miki "CEREL" w Boguchwale za
technologiê: Opracowanie metod
wytwarzania i monta¿u implantów
ceramicznych do bie¿ni linii pro-
dukcyjnej baterii,

u REWA Sp. z o.o. w Woli Rafa³ow-
skiej za technologiê: Termobez-
piecznikowe urz¹dzenie wyzwala-
j¹ce do awaryjnego otwierania klap
oddymiaj¹cych.
W czasie XV Podkarpackiego Fo-

rum Innowacyjnoœci odby³a siê m.in.
prezentacja za³o¿eñ projektu "Fabryka
Innowacji" , co prezentujemy na kolej-
nych stronach GP.

Marta OlejnikGoœcie XV Forum Innowacyjnoœci.
Fot. M. Misiakiewicz

W czasach "ostro¿nego" finansowa-
nia na rynkach kapita³owych nowych
przedsiêwziêæ, szczególnie typu start-
-up, mamy do czynienia ze zjawiskiem
przenoszenia inwestycji w stabilne biz-
nesy, z jednej strony ograniczaj¹c ryzy-
ko inwestycyjne, z drugiej zaœ uru-
chamiaj¹c wiêksze strumienie gotówki
ni¿ dla nowych przedsiêwziêæ na etapie
pocz¹tkowym. W rezultacie, za ma³o
jest na rynku podmiotów, które s¹
w stanie zainwestowaæ w pomys³ (sto-

sunkowo ma³e œrodki, ale du¿e ryzyko
i koniecznoœæ posiadania wyspecjalizo-
wanej wiedzy).

Pozostaj¹ œrodki w³asne pomys³o-
dawców. Jednak inwestowanie na tak
wczesnym etapie kilkudziesiêciu tysiê-
cy z³otych bardzo czêsto wykracza
poza ich mo¿liwoœci. W rezultacie wie-
le doskona³ych pomys³ów nie zostaje
wdro¿onych, a wielu utalentowanych
ludzi podejmuje pracê dla miêdzynaro-
dowych korporacji, nie maj¹c œrodków,

¿eby zrealizowaæ w³asne marzenia
i pracowaæ dla siebie.

"FABRYKA INNOWACJI"
CHCE WYPE£NIÆ TÊ LUKÊ

Chcemy pomagaæ pomys³odawcom
ju¿ na etapie przekszta³cenia autorskie-
go pomys³u w profesjonalnie przygoto-
wany biznesplan wraz z ekspertyzami
technologicznymi, analiz¹ wykonalno-
œci, analiz¹ finansow¹, analiz¹ ryzyka,

FABRYKA INNOWACJIFABRYKA INNOWACJI
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szczegó³owym planem wytworzenia
produktu i ewentualnie w dalszej fazie -
badaniami rynku, planem marketingo-
wym, planem sprzeda¿y i uruchomie-
niem komercyjnym firmy wraz
z pomoc¹ prawn¹ i inwestycj¹ kapi-
ta³ow¹. W dalszej kolejnoœci, jeœli po-
mys³ siê rozwija, pomagamy znaleŸæ
inwestorów lub wejœæ na rynki kapi-
ta³owe (np: NewConnect), wychodz¹c
w ten sposób kapita³owo z firmy i in-
westuj¹c wypracowany zysk w nowe
pomys³y.

KAPITA£OWE WSPARCIE
DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH

G³ównym problemem, przed ja-
kim staj¹ POMYS£ODAWCY, jest
zapewnienie finansowania na wczes-
nym etapie rozwoju biznesu. Zjawisko
to potêgowane jest w okresach kryzy-
sów finansowych i zwiêkszonej ostro¿-
noœci inwestorów do ryzyka.

MASZ POMYS£ - PRZYJD�
DO NAS. POMO¯EMY CI
ZAMIENIÆ GO W BIZNES

Preinkubacja. Proces preinkubacji
to poszukiwanie, selekcja i ocena po-
mys³ów. Fabryka Innowacji na etapie
preinkubacji zapewnia pomys³odaw-
com wsparcie merytoryczne i finanso-
we w zakresie: analiz technicznych,
ekspertyz, testów prototypów, wprowa-

dzania nowej technologii, badañ rynku,
ksiêgowoœci i finansów, regulacji praw-
nych (m.in. ochrona praw autorskich,
patenty, analiza pomys³u), fachowego
doradztwa biznesowego - m.in. biznes-
planowania, wyceny przedsiêwziêæ, za-
sady funkcjonowania rynku kapi-
ta³owego, marketingu produktowego
i PR spó³ki, zasad wyceny kapita³owej,
rekrutacji personelu, poszukiwania in-
westorów, budowy kana³ów sprzeda¿y.

Wejœcie kapita³owe. Etap wejœcia
kapita³owego to utworzenie, wspólnie
z pomys³odawc¹, spó³ki prawa handlo-
wego. Wartoœæ udzia³u kapita³owego
Fabryki Innowacji w nowej spó³ce
mo¿e osi¹gn¹æ nawet 200 000 euro.
Rozpoczyna siê wczesna faza marketin-
gu oraz budowy sieci sprzeda¿y. Nastê-
puje faza weryfikacji zdolnoœci do
samofinansowania, a nastêpnie zwiêk-
szenia mocy produkcyjnych/us³ugo-
wych oraz rozwoju sprzeda¿y i pe³nego
marketingu, koniecznych do osi¹gniê-
cia progu rentownoœci.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Re-
gionalnego S.A. od listopada 2009 r.
rozpoczê³a nabór uczestników/po-
mys³odawców do projektu "Fabryka In-
nowacji", realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, dzia³anie 3.1.
Czas trwania projektu wynosi 3 lata.
Swym zasiêgiem obejmuje on woje-

Lider projektu:

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Spo³eczne (Warszawa)
Partnerzy:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski (Olsztyn)
Polsko-Japoñska Wy¿sza Szko³a Technik Komputerowych (Warszawa)
Politechnika Warszawska
Bud¿et projektu: 19 905 952,80 z³
Okres realizacji: od 1.07.2009 r. do 30.06.2012 r.
Cel g³ówny projektu:

Zwiêkszenie liczby przedsiêbiorstw w 5 regionach Polski: Warmia i Mazury, Pod-
karpacie, Pomorskie, Œl¹sk, Polska Centralna, dzia³aj¹cych z wykorzystaniem in-
nowacyjnych rozwi¹zañ
Program i dzia³anie, w ramach którego realizowany jest projekt:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 3. Oœ priorytetowa: Kapita³ dla
innowacji, Dzia³anie 3.1: Inicjowanie dzia³alnoœci innowacyjnej

Jak dzia³a "Fabryka Innowacji"?
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wództwa: mazowieckie, warmiñsko-
-mazurskie, podkarpackie, pomorskie,
œl¹skie. Bud¿et projektu to ponad 19
mln z³. W województwie podkarpac-
kim jego czêœci¹ zarz¹dza Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
jako Partner Regionalny przy Liderze -
Fundacji Towarzystwo Ekonomicz-
no-Spo³eczne w Warszawie. Celem
dzia³añ podejmowanych przez RARR
jest zwiêkszenie liczby przedsiêbiorstw
w woj. podkarpackim, dzia³aj¹cych
z wykorzystaniem innowacyjnych roz-
wi¹zañ. Cel ten zostanie zrealizowany
dziêki tworzeniu, na bazie innowacyj-
nych pomys³ów, nowych przedsiê-

biorstw, przy zapewnieniu im doradz-
twa w zakresie zak³adania nowej firmy,
zarz¹dzania, przy udostêpnieniu in-
frastruktury oraz us³ug niezbêdnych
dla nowo powsta³ych firm, a tak¿e za-

sileniu finansowym nowego przedsiê-
biorcy.

K O N T A K T:

Koordynator regionalny
Agnieszka Florek

e-mail: aflorek@rarr.rzeszow.pl
tel.: (017) 850 42 99
Preinkubator Akademicki
Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego
ul. Poznañska 2c (pok. 3)
35-084 Rzeszów

Laureatami FNP w 2009 r. zosta³y
nastêpuj¹ce osoby:
u w obszarze nauk humanistycznych

i spo³ecznych:
prof. dr hab. Jerzy STRZELCZYK
z Instytutu Historii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu za
rozprawê Pióro w w¹t³ych d³oniach,
pokazuj¹c¹ w nowatorski sposób
wk³ad twórczoœci intelektualnej ko-
biet w rozwój cywilizacji europej-
skiej od staro¿ytnoœci do prze³omu
X/XI w.

u w obszarze nauk przyrodniczych
i medycznych:
prof. dr hab. Andrzej KOLIÑSKI
z Wydzia³u Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego za opracowanie i za-
stosowanie w praktyce unikatowych
metod przewidywania struktury
przestrzennej bia³ek

u w obszarze nauk œcis³ych:
prof. dr hab. Józef BARNAŒ z Insty-
tutu Fizyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu
Fizyki Molekularnej PAN w Pozna-

niu za tworzenie teoretycznych pod-
staw spintroniki, a w szczególnoœci
za wyjaœnienie zjawiska gigantycz-
nego magnetooporu

u w obszarze nauk technicznych:
prof. dr hab. Bogdan MARCINIEC
z Wydzia³u Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
za odkrycie nowych reakcji i nowych
katalizatorów procesów prowa-
dz¹cych do wytwarzania materia³ów
krzemoorganicznych o znaczeniu
przemys³owym

Marta Olejnik

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz osiemnasty przyzna³a najbardziej presti¿owe

w polskiej nauce nagrody za wybitne osi¹gniêcia i odkrycia naukowe. S¹ to wyró¿nienia

przyznawane corocznie wybitnym uczonym w czterech tylko obszarach nauki. Wysokoœæ nagrody

w 2009 r. wynosi³a 200 tys. z³ brutto, a laureatami tegorocznej nagrody FNP zosta³o a¿ trzech

poznañskich uczonych z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Uroczystoœæ wrêczenia nagród

odby³a siê 2 grudnia 2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrody FNP 2009
POLSKIE NOBLE
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"Popularyzator
Nauki 2009"
dla profesora

Leszka WoŸniaka

W dniu 15 grudnia 2009 r. w Polskiej Agencji Prasowej
odby³a siê uroczysta gala koñcz¹ca konkurs pn. "Popularyzator
Nauki 2009". Gala zosta³a rozpoczêta wyk³adem œpiewanym pt.
"Oblicza globalizacji", tym razem w wersji skróconej. Podobnie
jak w kwietniu 2009 r. w trakcie II Rzeszowskiego Festiwalu Na-
uki, Techniki i Sztuki, wyk³ad mia³ charakter "operetki", ³¹cz¹cej
wybrane utwory muzyczne z naukow¹ analiz¹ problematyki glo-
balizacji. W prezentacji uczestniczyli: prof. Leszek WoŸniak,
mgr Beata Kud i dr Marian WoŸniak oraz sprawuj¹cy nadzór
nad techniczn¹ stron¹ prezentacji student Leszek Urbanowicz.

Presti¿ow¹ nagrodê za najlepsz¹ prezentacjê w konkursie Ser-
wisu Nauka w Polsce otrzyma³ profesor Leszek WoŸniak - pro-
rektor ds. kszta³cenia PRz. On tak¿e zosta³ nominowany (jako
jedna z szeœciu osób w kraju) do tytu³u "Popularyzator Nauki
2009".

Ca³a grupa zosta³a zaproszona do przedstawienia œpiewanego
wyk³adu "Oblicza globalizacji" w kilku oœrodkach naukowych
w Polsce. Zainteresowanie t¹ nietypow¹ (jak dot¹d) form¹
wyk³adu spotka³o siê z powszechnym, acz nale¿nym uznaniem,
co niew¹tpliwie s³u¿y równie¿ promocji Politechniki Rzeszow-
skiej na terenie ca³ego kraju.

Jolanta Stec-Rusiecka

Œpiewany wyk³ad prof. Leszka WoŸniaka.
Fot. M. Misiakiewicz
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NAGRODY REKTORANAGRODY REKTORA
W dniu 17 grudnia 2009 r., podczas uroczystego nadzwyczajnego posiedzenia

Senatu w auli S-1, nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej
otrzymali Nagrody Rektora przyznane za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne

i organizacyjne uzyskane w 2008 r.

Nagrody indywidualne I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

=prof. dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, prof. nadzw. PRz -
kierownik Katedry In¿ynierii Materia³owej i Technologii
Budownictwa za uzyskanie tytu³u naukowego profesora

=dr hab. in¿. Marek Goszty³a, prof. nadzw. PRz w Zak³adzie
Urbanistyki i Architektury za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego oraz monografiê habilitacyjn¹

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

=prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, prof. zw. PRz - kierownik
Katedry Materia³oznawstwa za wspó³autorstwo dwóch
podrêczników akademickich: "Struktura cia³ sta³ych" i "Fi-
zykochemia przemian fazowych", OW PRz

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

=prof. dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. nadzw. PRz -
kierownik Katedry Energoelektroniki i Elektroenergetyki
za uzyskanie tytu³u naukowego profesora

z WYDZIA£U MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ

=dr hab. Vitalij Dugaev, prof. nadzw. PRz w Katedrze Fizyki
za cykl publikacji naukowych dotycz¹cych fizycznych
podstaw nanoelektroniki

=prof. dr hab. Tadeusz Lulek, prof. zw. PRz w Katedrze Fi-
zyki za ca³okszta³t osi¹gniêæ naukowych, dydaktycznych
i organizacyjnych

=prof. dr hab. Jan Stankiewicz, prof. zw. PRz w Katedrze
Matematyki za ca³okszta³t osi¹gniêæ naukowych, dydak-
tycznych i organizacyjnych

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
=prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. nadzw. PRz - kierow-

nik Katedry Prawa i Administracji za uzyskanie tytu³u na-
ukowego profesora

=dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, prof. nadzw. PRz w Zak³a-
dzie Systemów Zarz¹dzania i Logistyki za uzyskanie stop-
nia naukowego doktora habilitowanego

Nagrody zespo³owe I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

=prof. dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. nadzw. PRz - kierownik
Katedry Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków
oraz dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak, adiunkt i mgr
in¿. Katarzyna Pietrucha, asystent w tej Katedrze za
osi¹gniêcia naukowe, w tym za monografiê: J. Rak, "Wy-
brane zagadnienia niezawodnoœci i bezpieczeñstwa w za-
opatrzeniu w wodê", OW PRz i za podrêcznik: B. Tchó-
rzewska-Cieœlak, "Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo syste-
mów komunalnych na przyk³adzie systemów zaopatrzenia
w wodê", OW PRz

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
=prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki, prof. zw. PRz - kierownik

Katedry Awioniki i Sterowania i dr in¿. Tomasz Rogalski,
adiunkt w tej Katedrze za uzyskanie przez Politechnikê
Rzeszowsk¹ certyfikatu Organizacji Szkolenia Personelu
Lotniczego Obs³ugi Technicznej udzielonego przez Urz¹d
Lotnictwa Cywilnego

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
=prof. dr hab. in¿. Piotr Król, prof. nadzw. PRz - kierownik

Zak³adu Technologii Tworzyw Sztucznych oraz dr Bo¿ena
Król i dr Barbara Pilch-Pitera, Panie adiunkt w tym Zak³a-
dzie za osi¹gniêcia naukowe, w tym za monografiê:
P. Król, "Linear Polyurethanes Synthesis Methods, Chemi-
cal Structures, Properties and Applications", wydawn. VSP
BV, Leiden-Boston

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
=prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak, prof. zw. PRz - kierow-

nik Katedry Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowa-
cyjnoœci oraz dr in¿. Marzena Jankowska-Mihu³owicz,
adiunkt i mgr Alicja Sobkowiak, asystent w tej Katedrze za
organizacjê I Rzeszowskiego Festiwalu Nauki, Techniki
i Sztuki

Nagrodê odbieraj¹: dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak, mgr
in¿. Katarzyna Pietrucha, prof. dr hab. in¿. Janusz Rak (WBiIŒ).

Fot. M. Misiakiewicz
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Nagrody indywidualne II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
=dr hab. in¿. Mariusz Sobolak, prof. nadzw. PRz w Katedrze

Konstrukcji Maszyn za uzyskanie stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego

=dr in¿. Grzegorz Budzik, adiunkt w Katedrze Konstrukcji
Maszyn za osi¹gniêcia naukowe oraz aktywn¹ wspó³pracê
z przemys³em

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
=dr in¿. Renata Lubczak, adiunkt w Zak³adzie Chemii Orga-

nicznej za cykl publikacji naukowych oraz dwa patenty
=dr in¿. Iwona Zarzyka-Niemiec, adiunkt w Zak³adzie Che-

mii Organicznej za cykl publikacji naukowych

z WYDZIA£U MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ

=dr hab. Stanis³awa Kanas, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Matematyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego

=dr S³awomir Wolski, adiunkt w Katedrze Fizyki za uzyska-
nie stopnia naukowego doktora oraz cykl publikacji

=prof. dr hab. Józef Banaœ, prof. zw. PRz - kierownik Kate-
dry Matematyki za cykl publikacji naukowych

=dr Janusz Sokó³, adiunkt w Katedrze Matematyki za cykl
publikacji naukowych

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
=dr Bogus³aw Bembenek, adiunkt w Katedrze Przedsiêbior-

czoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci za uzyskanie sto-
pnia naukowego doktora oraz cykl publikacji

=prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski, prof. zw. PRz w Katedrze
Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci za
cykl publikacji oraz autorstwo dwóch monografii: "Tech-
niczno-organizacyjne aspekty konkurencyjnoœci. Samo-
ocena i doskonalenie", OW PRz; "Zarz¹dzanie jakoœci¹.
Standardy i zasady", Wydawnictwo Naukowo-Technicz-
ne, Warszawa

ze STUDIUM JÊZYKÓW OBCYCH
=mgr Ma³gorzata Pomorska, zastêpca kierownika Studium

za ca³okszta³t dorobku organizacyjnego, dydaktycznego
i naukowego

Nagrody zespo³owe II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

=prof. dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. zw. PRz - kierow-
nik Katedry In¿ynierii i Chemii Œrodowiska oraz dr hab.
in¿. Piotr Koszelnik i dr in¿. Renata Gruca-Rokosz, adiunk-
ci w tej Katedrze za osi¹gniêcia naukowe

= zespó³ z Zak³adu Budownictwa Ogólnego: dr hab. in¿.
Lech Licho³ai, prof. nadzw. PRz - kierownik Zak³adu, dr
in¿. Aleksander Starakiewicz, adiunkt, mgr in¿. Prze-
mys³aw Mi¹sik, asystent i mgr in¿. Jerzy Szyszka,
wyk³adowca oraz zespó³ z Katedry Konstrukcji Budowla-
nych: dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. nadzw. PRz -
kierownik Katedry, prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ, prof.
zw. PRz, dr in¿. Grzegorz Bajorek, adiunkt, dr in¿. Jerzy
Kerste, st. wyk³adowca, dr in¿. Wies³aw Kubiszyn, adiunkt
i dr in¿. Lucjan Œlêczka, adiunkt za wspó³autorstwo ogól-
nopolskiego podrêcznika akademickiego: "Budownictwo
ogólne, elementy budynków, podstawy projektowania",
ARKADY, Warszawa

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

=dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji oraz dr in¿.
Andrzej Dzierwa, adiunkt w tej Katedrze za osi¹gniêcia na-
ukowe

=prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz, prof. zw. PRz - kierownik
Katedry Samolotów i Silników Lotniczych oraz dr hab. in¿.
Stanis³aw Antas, prof. nadzw. PRz i dr in¿. Piotr Wygonik,
adiunkt w tej Katedrze za rozwój laboratoriów silników lot-
niczych

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
=prof. dr hab. in¿. Roman Petrus, prof. zw. PRz - kierownik

Katedry In¿ynierii Chemicznej i Procesowej oraz dr hab.
in¿. Ireneusz Opaliñski, prof. nadzw. PRz i dr in¿. Marcin
Chutkowski, adiunkt w tej Katedrze za osi¹gniêcia nau-
koweMgr Ma³gorzata Pomorska ze SJO nagrodzona przez JM Rektora.

Fot. M. Misiakiewicz

Nagrodê odbiera prof. dr hab. Jan Stankiewicz.
Fot. M. Misiakiewicz
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=dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof. nadzw. PRz i dr in¿.
Agnieszka Bukowska, adiunkt w Katedrze Technologii
i Materia³oznawstwa Chemicznego za osi¹gniêcia na-
ukowe

=dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Chemii Organicznej oraz dr in¿. El¿bieta Chmiel-
-Szukiewicz i dr in¿. Dorota G³owacz-Czerwonka, Panie
adiunkt w tym Zak³adzie za osi¹gniêcia naukowe

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

=dr hab. in¿. Franciszek Grabowski, prof. nadzw. PRz - kie-
rownik Zak³adu Systemów Rozproszonych i dr in¿. Do-
minik Strza³ka, adiunkt w tym Zak³adzie za osi¹gniêcia
naukowe

Nagrody indywidualne III stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

=dr in¿. Danuta Proszak-Mi¹sik, adiunkt w Zak³adzie
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji za uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora

=dr in¿. Lilianna Bartoszek, adiunkt w Katedrze In¿ynierii
i Chemii Œrodowiska za uzyskanie stopnia naukowego
doktora

=dr in¿. Lidia Buda-O¿óg, adiunkt w Katedrze Konstrukcji
Budowlanych za uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr in¿. Andrzej Wojnar, adiunkt w Katedrze Konstrukcji
Budowlanych za uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr in¿. Krzysztof Wilk, adiunkt w Zak³adzie Geotechniki
i Hydrotechniki za uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr in¿. Jolanta Warcho³, adiunkt w Zak³adzie Oczyszczania
i Ochrony Wód za cykl publikacji naukowych

=dr in¿. Daniel S³yœ, adiunkt w Katedrze Infrastruktury
i Ekorozwoju za autorstwo skryptu "Retencja i infiltracja
wód deszczowych", OW PRz

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

=dr in¿. Lidia Ga³da, adiunkt w Katedrze Technologii Ma-
szyn i Organizacji Produkcji za uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora

=dr in¿. Zygmunt Szczerba, adiunkt w Zak³adzie Mechaniki
P³ynów i Aerodynamiki za uzyskanie stopnia naukowego
doktora

=dr in¿. S³awomir Œwirad, adiunkt w Katedrze Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora

=dr in¿. Ma³gorzata Zieliñska, adiunkt w Katedrze Mate-
ria³oznawstwa za uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr hab. in¿. Andrzej Kawalec, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Technik Wytwarzania i Automatyzacji za cykl publikacji
naukowych

=dr in¿. Stanis³aw Kut, adiunkt w Katedrze Przeróbki Plas-
tycznej za cykl publikacji naukowych oraz uzyskanie pa-
tentu

=dr in¿. Jacek Michalski, st. wyk³adowca w Zak³adzie Po-
jazdów Samochodowych i Silników Spalinowych za cykl
publikacji naukowych

=dr in¿. Gra¿yna Mrówka-Nowotnik, adiunkt w Katedrze
Materia³oznawstwa za cykl publikacji naukowych

=dr in¿. Jacek Mucha, adiunkt w Katedrze Konstrukcji Ma-
szyn za cykl publikacji naukowych oraz uzyskanie patentu

=dr in¿. Andrzej Nowotnik, adiunkt w Katedrze Materia³o-
znawstwa za cykl publikacji naukowych

=dr in¿. Leszek Skoczylas, adiunkt w Katedrze Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji za cykl publikacji nauko-
wych

=dr in¿. Andrzej Trytek, adiunkt w Katedrze Odlewnictwa
i Spawalnictwa za opracowanie regulaminu i organizacjê
programu praktyk studenckich Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
=dr in¿. Izabela Poplewska, adiunkt w Katedrze In¿ynierii

Chemicznej i Procesowej za uzyskanie stopnia naukowego
doktora

=prof. dr hab. in¿. Henryk Galina, prof. zw. PRz - kierownik
Katedry Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego
za cykl publikacji naukowych oraz za wspó³autorstwo
ogólnopolskiego podrêcznika akademickiego: "Fizyka
materia³ów polimerowych. Makrocz¹steczki i ich uk³ady",
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Nagrodê odbiera dr hab. in¿. Andrzej Kawalec, prof. PRz.
Fot. M. Misiakiewicz

Nagroda dla prof. Kazimierza Buczka z WEiI.
Fot. M. Misiakiewicz
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=prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof. zw. PRz w Katedrze
In¿ynierii Chemicznej i Procesowej za cykl publikacji na-
ukowych

=prof. dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski, prof. zw. PRz
w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej za cykl pu-
blikacji naukowych

=dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. nadzw. PRz w Katedrze In-
¿ynierii Chemicznej i Procesowej za cykl publikacji na-
ukowych

=dr in¿. Marek Potoczek, adiunkt w Katedrze Technologii
i Materia³oznawstwa Chemicznego za cykl publikacji na-
ukowych

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

=dr in¿. Maciej Kusy, adiunkt w Katedrze Podstaw Elektro-
niki  za uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof. nadzw. PRz - kierow-
nik Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych za
autorstwo skryptu "Rachunek prawdopodobieñstwa i sta-
tystyka matematyczna. Przyk³ady rachunkowe do
wyk³adu", OW PRz

=dr hab. in¿. Bogdan Kwolek, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Informatyki i Automatyki za cykl publikacji naukowych,
w tym rozdzia³ w ksi¹¿ce: "Adaptive Real-Time Image
Processing for Human-Computer Interaction" wydawn.
I-Tech Vienna, Austria

=dr in¿. Robert Hanus, adiunkt w Katedrze Metrologii i Sy-
stemów Diagnostycznych za cykl publikacji naukowych

=dr in¿. Marek Œnie¿ek, adiunkt w Katedrze Informatyki
i Automatyki za wspó³autorstwo patentu niemieckiego

=dr in¿. Bogus³aw Wisz, adiunkt w Zak³adzie Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych za cykl publikacji
naukowych

=dr in¿. Henryk Wachta, adiunkt w Katedrze Energoelektro-
niki i Elektroenergetyki za opiekê nad Ko³em Naukowym
Elektroenergetyków oraz osi¹gniêcia w zakresie iluminacji
obiektów urbanistycznych

z WYDZIA£U MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ

=dr Ewa Czerebak-Mrozowicz, adiunkt w Katedrze Mate-
matyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr Krzysztof Pupka, adiunkt w Katedrze Matematyki za
uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr hab. Czes³aw Jasiukiewicz, prof. nadzw. PRz w Kate-
drze Fizyki za cykl publikacji naukowych

=dr hab. Stanis³awa Kanas, prof. nadzw. PRz w Katedrze
Matematyki za organizacjê konferencji naukowej: XIV
Conference on Mathematics, Informatics and Related
Fields

=dr Dorota Bród, adiunkt w Katedrze Matematyki za cykl
publikacji naukowych

=dr Leszek Olszowy, adiunkt w Katedrze Matematyki za
cykl publikacji naukowych

=dr Lucyna Trojnar-Spelina, adiunkt w Katedrze Matematy-
ki za cykl publikacji naukowych

=dr Iwona W³och, adiunkt w Katedrze Matematyki za cykl
publikacji naukowych

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA
I MARKETINGU

=dr in¿. Pawe³ Dobrzañski, adiunkt w Zak³adzie Informatyki
w Zarz¹dzaniu za uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr Pawe³ Hydzik, adiunkt w Katedrze Metod Iloœciowych
w Ekonomii za uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr Dorota Kamuda, adiunkt w Katedrze Prawa i Admini-
stracji za uzyskanie stopnia naukowego doktora

=dr Tomasz Misiak, adiunkt w Katedrze Ekonomii za uzy-
skanie stopnia naukowego doktora

=dr Monika Pasternak-Malicka, adiunkt w Zak³adzie Finan-
sów i Bankowoœci za uzyskanie stopnia naukowego dokto-
ra

=dr in¿. Sylwia Dziedzic, adiunkt w Katedrze Przedsiêbior-
czoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci za administro-
wanie Systemem Zarz¹dzania Jakoœci¹ na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu

=dr Marcin Gêbarowski, adiunkt w Katedrze Marketingu za
cykl publikacji naukowych

=dr Agata Gierczak, adiunkt w Katedrze Marketingu za re-
dakcjê Zeszytów Naukowych Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu

=dr Hanna Hall, adiunkt w Katedrze Marketingu za cykl pu-
blikacji naukowych oraz prace na rzecz promocji Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu

=dr in¿. Marzena Jankowska-Mihu³owicz, adiunkt w Kate-
drze Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci
za cykl publikacji naukowych

=dr Boles³aw Kurzêpa, adiunkt w Katedrze Prawa i Admini-
stracji za cykl publikacji naukowych

=dr in¿. Irena Nowotyñska, adiunkt w Zak³adzie Informaty-
ki w Zarz¹dzaniu za cykl publikacji naukowych

Nagrody zespo³owe III stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

=dr in¿. Jadwiga Kaleta, dr in¿. Dorota Papciak, dr in¿. Ali-
cja Puszkarewicz i dr Justyna Zamorska, Panie adiunkt
w Zak³adzie Oczyszczania i Ochrony Wód za osi¹gniêcia
naukowe

=prof. dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. nadzw. PRz
w Katedrze Konstrukcji Budowlanych oraz dr in¿.
Zdzis³aw Pisarek i dr in¿. Lucjan Œlêczka, adiunkci w tej
Katedrze za osi¹gniêcia naukowe

=dr hab. in¿. Bogus³aw Januszewski, prof. nadzw. PRz - kie-
rownik Zak³adu Geometrii i Grafiki In¿ynierskiej oraz dr
in¿. Zbigniew Bieniek, adiunkt, dr in¿. Maciej Piekarski,
adiunkt i mgr in¿. Sylwester Podulka, asystent w tym
Zak³adzie za osi¹gniêcia dydaktyczne i organizacyjne,
w tym za monografiê: B. Januszewski, "W³aœciwoœci rzu-
towañ podprzestrzeniowych", OW PRz i za skrypt: B. Ja-
nuszewski, M. Piekarski, Z. Bieniek, S. Podulka, "Podsta-
wy geometrii wykreœlnej i rysunku technicznego", OW
PRz

=dr hab. in¿. Vyacheslav Pisarev, prof. nadzw. PRz - kierow-
nik Zak³adu Ciep³ownictwa i Klimatyzacji oraz dr in¿. Bo-
¿ena Babiarz, adiunkt w tym Zak³adzie za osi¹gniêcia dy-
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daktyczne i organizacyjne, w tym za opiekê nad Ko³em Na-
ukowym Studentów In¿ynierii Œrodowiska oraz wspó³au-
torstwo poradnika technicznego "Warunki techniczne, ja-
kim powinny odpowiadaæ obiekty i ich usytuowanie", wy-
dawn. Dashofer

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN
I LOTNICTWA

=prof. dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz, prof. zw. PRz - kie-
rownik Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa oraz dr in¿.
Marek Mróz, dr in¿. Andrzej Trytek i dr in¿. Miros³aw Tu-
paj, adiunkci w tej Katedrze za osi¹gniêcia naukowe

=dr hab. in¿. Jaros³aw Sêp, prof. nadzw. PRz - kierownik Ka-
tedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji, a-
diunkci: dr in¿. Katarzyna Antosz, dr in¿. Barbara Cieciñ-
ska, dr in¿. Lidia Ga³da, dr Waldemar Koszela, dr in¿. Ry-
szard Per³owski, dr in¿. Leszek Skoczylas i dr in¿. Dorota
Stadnicka - wszyscy z tej Katedry oraz dr hab. Anna Kuca-
ba-Pietal, prof. nadzw. PRz w Zak³adzie Mechaniki
P³ynów i Aerodynamiki za organizacjê czterech ogólno-
polskich konferencji naukowych: XXIX Jesienna Szko³a
Tribologiczna, I Krajowa Konferencja Nano- i Mikrome-
chaniki, VI Ogólnopolska Konferencja Technologia i Or-
ganizacja Produkcji Seryjnej, VI Ogólnopolska Konferen-
cja Technika i Technologia Monta¿u Maszyn

=prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, prof. zw. PRz - kie-
rownik Katedry Konstrukcji Maszyn oraz dr in¿. Grzegorz
Budzik, adiunkt, mgr in¿. Tomasz Dziubek i mgr in¿.
Ma³gorzata Zaborniak, asystenci - wszyscy z tej Katedry za
osi¹gniêcia dydaktyczne i organizacyjne oraz za urucho-
mienie Pracowni Pomiarów Wspó³rzêdnoœciowych

=prof. dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof. nadzw. PRz - kie-
rownik Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki oraz dr
in¿. Andrzej Burghardt, adiunkt i mgr in¿. Marcin Nawroc-
ki, asystent w tej Katedrze za osi¹gniêcia dydaktyczne i or-
ganizacyjne oraz za rozwój laboratoriów mechatroniki

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO
=dr in¿. Maciej Heneczkowski i dr in¿. Mariusz Oleksy,

adiunkci w Katedrze Technologii i Materia³oznawstwa
Chemicznego za osi¹gniêcia naukowe

=prof. dr hab. in¿. Henryk Galina, prof. zw. PRz - kierownik
Katedry Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego
oraz dr in¿. Maciej Heneczkowski i dr in¿. Mariusz Oleksy,
adiunkci w tej Katedrze za organizacjê studiów podyplo-
mowych

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

=prof. dr hab. Andrzej Kolek, prof. nadzw. PRz - kierownik
Katedry Podstaw Elektroniki oraz dr in¿. Krzysztof Mlecz-
ko i dr in¿. Adam Stadler, adiunkci w tej Katedrze za
osi¹gniêcia naukowe

=dr hab. in¿. Adam Kowalczyk, prof. nadzw. PRz - kierow-
nik Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych, dr
in¿. Ewa Dziuban, dr in¿. Anna Szlachta, dr in¿. Robert Ha-
nus, adiunkci i mgr in¿. Kazimierz Brydak, st. wyk³adowca
w tej Katedrze za organizacjê cyklicznej konferencji na-
ukowej "Miêdzynarodowe Seminarium Metrologów"

= zespó³ z Katedry Informatyki i Automatyki: dr in¿. Kazi-
mierz Lal, st. wyk³adowca i dr in¿. Tomasz Rak, adiunkt za
osi¹gniêcia dydaktyczne, wspó³autorstwo ksi¹¿ki: K. Lal,
T. Rak, S. Koœció³ek, "SUSE Linux Enterprise Server. Ad-
ministracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta", Helion,
Gliwice

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
=prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk, prof. zw. PRz - kierownik

Katedry Marketingu oraz dr Lucyna Witek, adiunkt w tej
Katedrze za wspó³autorstwo podrêcznika "Marketing miê-
dzynarodowy", OW PRz

ze STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I SPORTU

= zespó³ w sk³adzie: mgr Henryk Meder, mgr Franciszek
Gorczyca i mgr Maciej Lutak za dzia³alnoœæ na rzecz pro-
mocji Politechniki Rzeszowskiej

Bronis³aw Œwider
Mgr Henryk Meder, mgr Franciszek Gorczyca i mgr Maciej Lutak
ze SWFiS nagrodzeni przez JM Rektora.

Fot. M. Misiakiewicz

Nagrodzony prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk z WZiM.
Fot. M. Misiakiewicz
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