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¯yczenia JE ks. bpa Kazimierza Górnego dla spo³ecznoœci akademickiej. Wrêczenie przez JM Rektora prof. PRz Andrzeja Sobkowiaka stypendiów 
MEN. Otrzyma³y je: Ewa Hajduk (WBMiL) i Agnieszka Nowak (WCh).

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzyma³ m.in. prof.
Jan Sieniawski. 

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. dr hab. Boles³aw Fleszar. Wœród odznaczonych "Z³otym Krzy¿em Zas³ugi" mgr Kazimiera Smela 
(pierwsza z prawej) i prof. PRz Les³aw Go³êbiowski. 

Certyfikat ISO 9001:2001 dla WZiM na rêce dziekana prof. PRz
Kazimierza Rajchela od Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. 
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Przemówienie JM Rektora
dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka, prof. PRz

na inauguracji roku akademickiego 2005/2006
w dniu 6 paŸdziernika 2005 r.

Wysoki Senacie,
Wielce Szanowni i Dostojni Goœcie,
Ekscelencjo,
Wasze Magnificencje,
Szanowni Pañstwo,
Droga M³odzie¿y!

Rozpoczynamy kolejn¹, 55. Inaugu-
racjê Roku Akademickiego w Rzeszo-
wie. Rozpoczynamy j¹ w Roku zna-
miennym, Roku, w którym odszed³
nasz Ojciec Œwiêty, którego wo³anie na
Placu Zwyciêstwa sta³o siê fundamen-
tem naszej dzisiejszej wolnoœci. Rozpo-
czynamy j¹ 25 lat od czasu, gdy spo-
³eczeñstwo polskie za¿¹da³o zmian
i powsta³a "Solidarnoœæ". Wielu z nas
uczestniczy³o w tych wydarzeniach
i dla wielu by³a to szko³a charakteru.

Rozpoczynaj¹cy siê rok akademicki
staje w obliczu wielu zmian. Nied³ugo
poznamy zapewne sk³ad nowego rz¹du,
1 wrzeœnia rozpoczê³a siê kadencja no-
wych w³adz Uczelni, dzia³amy na pod-
stawie nowego prawa o szkolnictwie
wy¿szym. Jak zwykle, zmiany wywo-
³uj¹ nowe nadzieje i oczekiwania, st¹d
wielkie wyzwanie, aby temu sprostaæ.

Droga M³odzie¿y,
witam Was jak najserdeczniej w imie-
niu ca³ej spo³ecznoœci akademickiej na-
szej Uczelni. Szczególnie gor¹ce s³owa
powitania kierujê do rozpoczynaj¹cych
studia. ¯yczê Wam, aby dokonany
przez Was wybór kierunków studiów
spe³ni³ wszystkie Wasze oczekiwania.

Nowy rok akademicki rozpoczyna
na naszej Uczelni oko³o 13 tysiêcy stu-
dentów, spoœród których ponad 9 tysiê-
cy kszta³ciæ siê bêdzie na studiach
dziennych na 13 kierunkach, wœród któ-
rych: lotnictwo i kosmonautyka, elek-
tronika i telekomunikacja, fizyka tech-
niczna oraz matematyka rozpoczê³y
dzia³alnoœæ w tym roku akademickim.

Do wyboru studenci maj¹ 57 spe-
cjalnoœci, w ramach których mog¹ do-
stosowaæ swoj¹ wiedzê do wymagañ

nowoczesnej gospodarki. Ponadto 54
osoby kszta³c¹ siê na studiach dokto-
ranckich prowadzonych samodzielnie
przez Wydzia³ Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, a przez Wydzia³ Chemiczny
w ramach Miêdzynarodowego Studium
Doktoranckiego, wspólnie z Instytutem
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN w Krakowie oraz Wydzia³em
Chemicznym Politechniki Krakow-
skiej.

W toku studiów studenci maj¹ mo¿-
liwoœæ spêdzenia semestru lub roku na
uczelni zagranicznej. Z mo¿liwoœci tej
skorzysta³o w ubieg³ym roku akade-
mickim 40 osób. W celu zwiêkszenia
efektywnoœci tych dzia³añ chcemy
w najbli¿szym czasie ujednoliciæ pro-
gramy nauczania jêzyków obcych na
wszystkich wydzia³ach, wprowadziæ
mo¿liwoœæ uczestniczenia w wyk³a-
dach prowadzonych w jêzyku angiel-
skim.

Trzystopniowy model studiów,
okreœlony w nowej ustawie o szkolnic-
twie wy¿szym, stawia przed nami wy-
magania, aby nastêpne wydzia³y
uruchomi³y studia doktoranckie - tak,
by Uczelnia na wszystkich wydzia³ach
dysponowa³a pe³n¹ ofert¹ dla studen-
tów.

Nowa ustawa o szkolnictwie wy¿-
szym kategoryzuje uczelnie na podsta-
wie liczby posiadanych uprawnieñ do
nadawania stopnia doktora. Politechni-
ka Rzeszowska posiada obecnie piêæ ta-
kich uprawnieñ, co daje naszemu
Senatowi prawo do podejmowania de-
cyzji ostatecznych, niewymagaj¹cych
zatwierdzenia przez Ministra Edukacji
Narodowej. W najbli¿szym czasie
mamy szansê otrzymaæ trzy nowe upra-
wnienia, a analizuj¹c sytuacjê na uczel-
ni, mo¿na stwierdziæ, ¿e w nadchodz¹-
cych piêciu latach realne jest, aby ucze-
lnia posiada³a dwanaœcie uprawnieñ do
nadawania stopnia doktora i mog³a
wówczas uzyskaæ status Uniwersytetu.
Nie mo¿emy jednak zapomnieæ o pod-

jêciu wysi³ku w celu otrzymania dal-
szych uprawnieñ do nadawania stopnia
doktora habilitowanego.

Na Uczelni pracuje oko³o 1400
osób, wœród nich 671 to nauczyciele
akademiccy. Struktura zatrudnionych
nauczycieli to:
� 130 samodzielnych pracowników

naukowych,
� 358 adiunktów i starszych wyk³a-

dowców,
� 183 asystentów.

Szeœæ lat temu liczba samodzielnych
pracowników naukowych wynosi³a 93.
Widaæ wiêc, ¿e nasza Uczelnia rozwija
siê prawid³owo.

Do dyspozycji spo³ecznoœci akade-
mickiej stoj¹ obiekty zlokalizowane
w Rzeszowie w obrêbie ulic Wincen-
tego Pola i Poznañskiej, Oœrodek
Kszta³cenia Lotniczego w Jasionce,
Akademicki Oœrodek Szybowcowy
w Bezmiechowej oraz Laboratorium
Biotechnologiczne w Albigowej.
W lipcu br. zosta³a podjêta przez MEN
decyzja o utworzeniu Zamiejscowego
Oœrodka Dydaktycznego w Stalowej
Woli. Poprzez te oœrodki Uczelnia roz-
szerza swoje oddzia³ywanie i mo¿liwo-
œci wspó³pracy ze spo³ecznoœciami
lokalnymi województwa podkarpac-
kiego.

Nasza uczelnia zawsze odgrywa³a
znacz¹c¹ rolê w ¿yciu publicznym.
Aktywny udzia³ przedstawicieli
spo³ecznoœci akademickiej Politechni-
ki w wa¿nych wydarzeniach uzupe³nia
nasz dorobek naukowy i osi¹gniêcia
w zakresie kszta³cenia, wspó³tworz¹c
wizerunek publiczny Uczelni.

Uczelnia jest w dobrej sytuacji -
osi¹gniêcia w³adz poprzednich kaden-
cji widzimy, przechodz¹c po kampusie.
Ale przyczyni³a siê do tego sumienna
i oddana praca wielu z Pañstwa, którzy
nie szczêdzili trudu, aby uzyskaæ œrodki
z funduszy strukturalnych z Minister-
stwa Nauki i Informatyzacji czy Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Proszê
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pozwoliæ mi zatem z³o¿yæ podziêkowa-
nia pracownikom nowo utworzonego
Dzia³u Funduszy Europejskich za ich
pomoc w przygotowaniu wielu wnio-
sków.

Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ
i wyraziæ uznanie dla: Pani prof. El¿bie-
ty Wa³ajtys-Rode za otrzymanie œrod-
ków na wyposa¿enie Laboratorium
Biotechnologicznego w Albigowej
w kwocie 2 mln z³, dla Pana prof. Tade-
usza Paszkiewicza za zdobycie fundu-
szy na remont i wyposa¿enie nowych
laboratoriów w Katedrze Fizyki rów-
nie¿ w kwocie 2 mln z³, dla Pana prof.
Henryka Galiny, Dziekana Wydzia³u
Chemicznego, za doprowadzenie do za-
kupu spektrometru magnetycznego re-
zonansu j¹drowego za 3 mln z³ ze
œrodków przyznanych przez Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji, oraz dla
Panów profesorów Leonarda Ziemiañ-
skiego i Jana Sieniawskiego za dopro-

wadzenie do powierzenia Politechnice
budowy laboratorium badañ mate-
ria³ów, na którego wyposa¿enie apara-
turowe przyznana zosta³a kwota
26 mln z³ ze œrodków funduszy struktu-
ralnych oraz Ministerstwa Nauki i In-
formatyzacji.

Powierzone nam œrodki finansowe
mobilizuj¹ do dalszej pracy, tak aby
mog³y byæ w³aœciwie wykorzystane dla
rozwoju nauki i przemys³u w naszym
regionie. Podane przyk³ady pokazuj¹
równie¿, ¿e mimo czasem ogar-
niaj¹cego nas zniechêcenia czy maraz-
mu mo¿na prowadziæ intensywn¹
dzia³alnoœæ. Dlatego apelujê do moich
kole¿anek i kolegów, szczególnie pro-
fesorów, o podejmowanie wysi³ków
zmierzaj¹cych do rozszerzenia
nak³adów na swoje badania poprzez
wspó³pracê z przemys³em, wykorzy-
stywanie wszelkich programów granto-
wych, aby nasza Uczelnia mog³a

w dalszym ci¹gu dobrze siê rozwijaæ.
Przemys³ potrzebuje coraz lepiej wy-
kszta³conych in¿ynierów, gdy¿ nastê-
puj¹ znacz¹ce zmiany w organizacji
i technologii produkcji. Coraz wyraŸ-
niej widaæ efekty globalizacji. Trendy
te stawiaj¹ przed spo³ecznoœci¹ akade-
mick¹ du¿e wyzwania. Nasi profesoro-
wie musz¹ wspó³tworzyæ te procesy.
Poziom realizowanych badañ nauko-
wych wyznacza poziom nauczania
w szko³ach uniwersyteckich.

Szanowni Pañstwo,
Droga M³odzie¿y!
W nowym roku akademickim pro-

szê przyj¹æ serdeczne ¿yczenia wszel-
kiej pomyœlnoœci w ¿yciu zawodo-
wym, osobistym i rodzinnym. ¯yczê
Pañstwu, aby praca czy studiowanie nie
by³y przykrym obowi¹zkiem, lecz da-
wa³y wiele satysfakcji i zadowolenia,
aby przebywanie w murach naszej
Uczelni by³o przyjemnoœci¹.

W dniu 6 paŸdziernika 2005 r.
odby³a siê piêædziesi¹ta pi¹ta ju¿ inau-
guracja roku akademickiego w naszej
uczelni. Uroczystoœæ, która jak co roku
zgromadzi³a wielu goœci, odby³a siê
w Zespole Sal Wyk³adowych (bud. S).

Spoœród studentów przyjêtych na
I rok studiów do uroczystej immatryku-
lacji przyst¹pi³o trzynaœcie osób, które
w postêpowaniu kwalifikacyjnym uzy-
ska³y najwy¿sz¹ punktacjê. Uroczyste
œlubowanie z³o¿yli: Marcin Kuœ i Alicja

Matuszewska z Wydzia³u Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska; Marcin
P³odzieñ, Krzysztof Sitko, Tomasz
Strza³ka i Przemys³aw Ziobro z Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa;
Artur Pawlikowski i Maciej Pop³awski
z Wydzia³u Chemicznego; Marcin La-
sek, Micha³ Ta³anda i Micha³ Stec
z Wydzia³u Elektrotechniki i Informa-
tyki; Aldona Kalandyk i Agnieszka Ko-
zak z Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu. Dla nich w³aœnie Zespó³
Pieœni i Tañca PRz "Po³oniny" zaœpie-
wa³ Gaude Mater Polonia.

Na mocy postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni
zostali:
� Krzy¿em Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski - prof. dr hab. in¿.
Jan Sieniawski; dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak, prof. PRz; dr hab. in¿.
Szczepan Woliñski, prof. PRz. Tym
odznaczeniem - jak zapowiedzia³
JM Rektor - uhonorowany zosta³
równie¿ prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Markowski, którego dekoracji do-

55. inauguracja roku akademickiego55. inauguracja roku akademickiego

Wœród wyró¿nionych medalem “Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej” od le-
wej: dr K. Ch³êdowska, dr E. Szwajczak, prof. PRz J. Burek.

Fot. M. Misiakiewicz
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kona Premier Rz¹du RP w dniu 13
paŸdziernika br.,

� Z³otym Krzy¿em Zas³ugi - mgr Ka-
zimiera Smela i dr hab. in¿. Les³aw
Go³êbiowski, prof. PRz,

� Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi - mgr
Ewa Byczkowska, dr Barbara Gu-
zowska-Œwider, dr in¿. Gra¿yna
Nowak, dr in¿. Jadwiga P³oszyñska,
dr hab. in¿. Romana Œliwa, prof.
PRz; dr in¿. Zbigniew Klepacki, dr
Adam Lecko, dr hab. in¿. Adam
Marciniec, prof. PRz; dr in¿. Wie-
s³aw Sabat, pan Andrzej Trzeciak,

� Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi - mgr
Ewa Kochman, mgr Janina Kwoka,
Krystyna Markowska, mgr Woj-
ciech Bieniasz, Tadeusz Borecki, dr
in¿. Les³aw Gniewek, mgr in¿. Mi-
cha³ Mazur, dr in¿. Witold Posie-
wa³a, dr in¿. Krzysztof Œwider.
Na wniosek Rektora Minister Edu-

kacji Narodowej i Sportu nada³ Medal
Komisji Edukacji Narodowej: dr. hab.
in¿. Zenonowi Hendzlowi, prof. PRz;
dr. hab. in¿. Andrzejowi Kolkowi, prof.
PRz; dr. hab. in¿. Adamowi Kowalczy-
kowi, prof. PRz.

Medalem "Zas³u¿onym dla Poli-
techniki Rzeszowskiej" wyró¿nieni zo-
stali: dr Krystyna Ch³êdowska, dr hab.
in¿. Jan Burek, prof. PRz; in¿. Tadeusz
Cieœla, dr in¿. Bogus³aw Do³êga.

Ponadto, na mocy decyzji MSWiA,
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski
uhonorowany zosta³ medalem "Zas³u-
¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿arowej";
wrêczenia medalu dokona³ Podkar-
packi Komendant Wojewódzki Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Rzeszowie.

Za wyró¿niaj¹ce siê wyniki w nauce
i wzorowe wype³nianie obowi¹zków
studenta Minister Edukacji Narodowej
przyzna³ stypendia na rok akademicki
2005/2006 paniom:
� Ewie Hajduk - studentce IV roku

Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, która w okresie zaliczonych
trzech lat studiów uzyska³a œredni¹
ocen 4,53,

� Agnieszce Nowak - studentce III
roku Wydzia³u Chemicznego, która
w okresie zaliczonych dwu lat stu-
diów uzyska³a œredni¹ ocen 4,98
(stypendium przyznane zosta³o po
raz drugi).

Niezale¿nie od tego Agencja Nieru-
chomoœci Rolnych przyzna³a 17 stu-
dentom PRz stypendia pomostowe,
których wrêczenie odby³o siê w innym
miejscu i terminie.

Za wybitne osi¹gniêcia naukowe
uzyskane w 2004 r. Minister Edukacji
Narodowej i Sportu przyzna³ trzem na-
uczycielom akademickim indywidual-
ne nagrody, które otrzymali: prof. dr
hab. in¿. Zdzis³aw Wójcik (WBMiL) za
autorstwo dwuczêœciowej monografii
pt. "Przek³adnie sto¿kowe systemu
Gleason - konstrukcja i technologia"
oraz "Przek³adnie sto¿kowe systemów
Oerlikon, Klingelnberg, Saratow i Mo-
dul - konstrukcja i technologia"; dr in¿.
Tomasz Ruman (WCh) za wyró¿nion¹
pracê doktorsk¹ pt. "Ligandy polipira-
zoliloboranowe: homoskorpioniano-
we, heteroskorpionianowe i chiralne";
dr in¿. Andrzej Stec (WEiI) za wyró¿-
nion¹ pracê doktorsk¹ pt. "Metoda
kontroli stanu plazmy podczas magne-
tronowego wy³adowania jarzenio-
wego".

W uroczystoœci m.in. udzia³ wziêli:
ordynariusz diecezji rzeszowskiej - JE
ks. bp Kazimierz Górny, wicewojewo-
da podkarpacki Stanis³aw D³ugosz,
przewodnicz¹cy sejmiku województwa
podkarpackiego Krzysztof K³ak, cz³o-
nek zarz¹du województwa podkarpac-
kiego prof. PRz Jan Burek, pose³ na
Sejm RP Jan Tomaka, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec,
wiceprezydent Rzeszowa Ryszard Wi-
niarski, podkarpacki kurator oœwiaty
Stanis³aw Rusznica, prezes S¹du Okrê-
gowego w Rzeszowie Ewa Preneta-
Ambicka, dyrektor Delegatury Mini-
sterstwa Skarbu Pañstwa Zdzis³aw Ga-
wlik, wicedyrektor Instytutu Lotnictwa
w Warszawie Wojciech Podkañski, dy-
rektor Agencji Nieruchomoœci Rolnych
w Rzeszowie Marek Karczewski.

Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ za-
szczycili równie¿ przedstawiciele
uczelni wspó³pracuj¹cych z Politech-
nik¹ Rzeszowsk¹: rektor Politechniki
Lubelskiej prof. PL Józef Kuczma-
szewski, rektor Uniwersytetu Rze-

Indywidualn¹ nagrodê ministra za wyró¿nion¹ pracê doktorsk¹ otrzyma³ m.in.
dr in¿. T. Ruman (WCh).

Fot. M. Misiakiewicz

Szanownemu Panu dr. in¿. Andrzejowi Szlachcie

serdeczne gratulacje z okazji wyboru

na Pos³a do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

sk³ada Redakcja “GP”.



6 GAZETA POLITECHNIKI

szowskiego prof. W³odzimierz Bonu-
siak wraz z prorektorem prof. Jerzym
Kitowskim, prorektor Politechniki Kra-
kowskiej prof. Rafa³ Palej, delegacja
Wy¿szej Oficerskiej Szko³y Si³ Po-
wietrznych w Dêblinie w osobach pro-
dziekana Wydzia³u Lotnictwa p³k. dr.
Micha³a Burka i Szefa Szkolenia Lotni-
czego p³k. dr. Adama Zió³kowskiego,
dziekani i prodziekani z kilku uczelni.
Udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele
kilku niepañstwowych wy¿szych szkó³
zawodowych: rektor WSAiZ w Prze-
myœlu dr hab. Jerzy Pos³uszny, prorek-
tor WSSG w Tyczynie dr Kazimierz
Surowiec, wicerektor Wy¿szego Semi-
narium Duchownego w Rzeszowie
ks. Andrzej Widak, kanclerz WSIiZ
oraz kanclerz WSZ w Rzeszowie.

W uroczystoœci wziêli udzia³ przed-
stawiciele s³u¿b mundurowych Rze-
szowa, m.in.: podkarpacki wojewódzki
komendant policji nadinsp. Dariusz

Biel wraz z komendantem miejskim
insp. Januszem Kawalcem, dowódca
21. Brygady Strzelców Podhalañskich
gen. Janusz Bronowicz, podkarpacki
wojewódzki komendant stra¿y po¿ar-
nej st. bryg. Kazimierz G³adysz, dyre-
ktor Delegatury ABW p³k. Mariusz
Jab³oñski. Na uroczystej inauguracji
nie zabrak³o rektorów PRz poprzednich
kadencji, absolwentów uczelni, cz³on-
ków Fundacji Rozwoju Politechniki
Rzeszowskiej, starostów z naszego wo-
jewództwa, dyrektorów wielu insty-
tucji.

Tegoroczna inauguracja roku aka-
demickiego wzbogacona zosta³a uro-
czystym wrêczeniem dziekanowi
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu -
prof. PRz Kazimierzowi Rajchelowi
certyfikatu ISO 9001:2001 przyznane-
go Wydzia³owi w zakresie œwiadczenia
us³ug edukacyjnych przez Polsk¹ Izbê
Handlu Zagranicznego (o sukcesie

WZiM pisz¹ studenci na str. 22-23).
Wrêczenia certyfikatu dokona³ prezes
Izby - pan Wojciech Szwoch.

Nowy, 55. rok akademicki zainau-
gurowany zosta³ interesuj¹cym wy-
k³adem prof. dr. hab. Boles³awa Flesza-
ra pt. "Refleksje metafizyczne Alberta
Einsteina (w 50. rocznicê œmierci)"
(tekst wyk³adu zostanie opublikowany
w nastêpnym numerze "GP").

Uroczystoœæ zakoñczy³o tradycyjne
Gaudeamus w wykonaniu "Po³onin".
Warto dodaæ, ¿e ta studencka pieœñ
oparta jest na œredniowiecznym hymnie
pokutnym i jako "Symfonia doktoranc-
ka" autorstwa Johanna Brahmsa jest
aktem wdziêcznoœci za doktorat hono-
ris causa przyznany mu przez Uniwer-
sytet Wroc³awski w 1879 r. Prapre-
miera wykonania hymnu w obecnym
wydaniu odby³a siê we Wroc³awiu
w 1881 r.

Marta Olejnik

Nowy kierunek studiów na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Charakteryzuj¹ce siê niezwykle wy-
sok¹ dynamik¹ przeobra¿enia gospo-
darczo-cywilizacyjne stawiaj¹ przed
Uczelni¹ nowe wyzwania w aspekcie

uwzglêdnienia potrzeb szerokiej i szyb-
ko rozwijaj¹cej siê sfery gospodarczej
(zw³aszcza w skali regionu, ale równie¿
kraju) w zakresie kadr in¿ynierskich

w dziedzinie elektroniki i telekomuni-
kacji, niezbêdnych do zapewnienia efe-
ktywnego rozwoju i w³aœciwego
funkcjonowania przedsiêbiorstw pro-
dukcyjnych, operatorów sieci teleko-
munikacyjnych i teleinformatycznych,
a tak¿e jednostek dystrybucyjno-serwi-
sowych.

Wymaga to zapewnienia kszta³cenia
specjalistów w tej dziedzinie, posia-
daj¹cych odpowiedni¹ wiedzê z zakre-
su nowoczesnych technologii elektro-
nicznych i telekomunikacyjnych oraz
zaawansowanych, sprzêtowo-progra-
mowych narzêdzi informatycznych
niezbêdnych w dzia³alnoœci in¿ynier-
skiej w obszarze projektowania, wy-
twarzania, eksploatacji i serwisu urz¹-
dzeñ oraz systemów elektronicznych
i telekomunikacyjnych.

Wychodz¹c naprzeciw tym wyzwa-
niom, Rada Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki wyst¹pi³a - podejmuj¹c
w dniu 10 listopada 2004 r. stosown¹
uchwa³ê - z wnioskiem o uruchomienie

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJAELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Fragment nowego laboratorium telekomunikacji œwiat³owodowej w Zak³adzie
Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Fot. w³asna
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studiów in¿ynierskich na kierunku
elekronika i telekomunikacja. Wnio-
sek, ugruntowany na jednoznacznym
wsparciu tej inicjatywy przez kierow-
nictwo PRz, zosta³ jednomyœlnie za-
akceptowany przez Senat, a nastêpnie,
po niewielkich korektach i wyjaœnie-
niach, uzyska³ zgodê Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu wyra¿on¹
pismem z dnia 1 lipca 2005 r. W ten
w³aœnie sposób zosta³y otworzone
drzwi dla przeprowadzenia pierwszej
rekrutacji studentów na wymieniony
kierunek.

Du¿e zainteresowanie nim kandyda-
tów, pomimo oszczêdnej akcji promo-
cyjnej, wynikaj¹cej z braku - niemal do
ostatniej chwili - ministerialnej decyzji,
jednoznacznie potwierdza atrakcyjnoœæ
oraz perspektywy rozwojowe tego kie-
runku, a tym samym - trafnoœæ i zasad-
noœæ podjêtego przedsiêwziêcia po-
mimo zwi¹zanych z tym trudnoœci or-
ganizacyjnych i znacznych nak³adów,
ju¿ poniesionych i niezbêdnych
w przysz³oœci.

Ten lapidarnie i bardzo skrótowo
przedstawiony proces, obejmuj¹cy
sformu³owanie wniosku, jego akcepta-
cjê i dokonanie pierwszego naboru kan-
dydatów na studia w ramach nowego
kierunku, ma jednak bardzo z³o¿one t³o.
Wejœcie do "klubu" uczelni aktywnych
w aspekcie badawczo-dydaktycznym,
w obszarze najbardziej zaawansowa-
nych technologii, jakimi dzisiaj s¹ tech-
nologie elektroniczne i telekomuni-
kacyjne warunkuj¹ce w ogólnej skali
rozwój gospodarczy i cywilizacyjny
spo³eczeñstwa, wymaga³o du¿ej deter-
minacji i konsekwencji, a tak¿e ogrom-
nego zaanga¿owania w wieloletnich
dzia³aniach przygotowawczych, w któ-
rych partycypowa³a znaczna czêœæ
spo³ecznoœci akademickiej Wydzia³u.

Historia kszta³cenia w dziedzinie
elektroniki siêga roku 1965, kiedy to
w ramach nowo powo³anego Wydzia³u
Elektrotechniki powstaj¹ pierwsze la-
boratoria elektroniki i automatyki, na
których gruncie zostaje, rok póŸniej,
utworzony zespó³ przedmiotowy, a na-
stêpnie Zak³ad Automatyki i Elektroni-
ki. Jego niezwykle burzliwy rozwój,
zarówno w aspekcie nowoczesnych
form dydaktyki, jak te¿ dzia³alnoœci na-

ukowo-badawczej, mocno zakotwiczo-
nej w krajowych programach rozwojo-
wych, przyniós³ wymierne efekty
w zakresie szybkiego rozwoju kadry
oraz nowoczesnej bazy technologicz-
no-laboratoryjnej. Rozwijana intensy-
wnie wspó³praca z uczelniami zagra-
nicznymi oraz krajowymi oœrodkami
badawczymi, a tak¿e jednostkami go-
spodarczymi, efekty te pomna¿a i uwy-
pukla, co odzwierciedlaj¹ liczne, licz¹-
ce siê publikacje naukowe, patenty
i wdro¿enia wielu opracowañ w prakty-
ce przemys³owej i badawczej, w tym
w przemyœle elektronicznym, lotni-
czym, motoryzacyjnym, oœwietlenio-
wym itp. Dzia³alnoœæ tê wydatnie
rozszerzaj¹, powsta³e w 1982 r. na
gruncie wymienionego Zak³adu, Kate-
dry i Zak³ady: Podstaw Elektroniki,
Informatyki i Automatyki, Systemów
Rozproszonych oraz Systemów Elek-
tronicznych i Telekomunikacyjnych.
Te jednostki, przy wsparciu pozo-
sta³ych katedr i zak³adów Wydzia³u,
tworz¹ podstawowy trzon dydaktyczny
nowego kierunku, przy czym zasadni-
czy trud organizacyjny, szczególnie
w zakresie przygotowania nowoczesnej
bazy laboratoryjnej, niezbêdnej do uru-

chomienia, pocz¹tkowo specjalnoœci
aparatura elektroniczna, a nastêpnie
telekomunikacja na kierunku elektro-
technika, i wreszcie - kierunku elektro-
nika i telekomunikacja, wzi¹³ na siebie
Zak³ad Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych.

W jego strukturze zosta³y zorgani-
zowane od podstaw lub gruntownie
zmodyfikowane laboratoria: zintegro-
wanych systemów telekomunikacyj-
nych (w tym technik komutacji - central
telefonicznych), podstaw telekomuni-
kacji, telekomunikacji œwiat³owodo-
wej, technologii elektronicznych,
zw³aszcza hybrydowej technologii mi-
kroelektronicznej, kompatybilnoœci
elektromagnetycznej, akustyki (w tym
techniki ultradŸwiêkowej), wspomaga-
nego komputerowo projektowania sy-
stemów elektronicznych, elektroniki
profesjonalnej, podstaw techniki mi-
kroprocesorowej, architektury kompu-
terów oraz komputerowych urz¹dzeñ
zewnêtrznych.

Tê bazê laboratoryjn¹ w istotnym
stopniu uzupe³niaj¹ specjalistyczne la-
boratoria innych katedr i zak³adów; na-
le¿y tu zw³aszcza wymieniæ: zespó³
laboratoriów podstaw elektroniki z pra-

Pracownia badañ kriogenicznych materia³ów elektronicznych w Katedrze Pod-
staw Elektroniki.

Fot. w³asna
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cowni¹ badañ materia³owych, wyposa-
¿on¹ w unikatowe stanowisko do
niskotemperaturowych badañ mate-
ria³ów dla elektroniki (Katedra Pod-
staw Elektroniki), kompleks labora-
toriów technik informatycznych, w tym
teleinformatyki (Katedra Informatyki
i Automatyki), zespó³ laboratoriów me-
trologicznych (Zak³ad Metrologii i Sys-
temów Metrologicznych), laboratoria
energoelektroniki (Zak³ad Elektroener-
getyki i Energoelektroniki) i inne.

Wybrane laboratoria s¹ czynnie
wkomponowane w krajowe sieci na-
ukowe: Naukow¹ Sieæ Tematyczn¹
"Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
podzespo³ów, urz¹dzeñ i systemów na
potrzeby spo³eczeñstwa informacyjne-
go EMC-Net" oraz Sieæ Naukow¹ "Mi-
kro-nano-struktury pó³przewodnikowe
dla interdyscyplinarnych zastosowañ
w elektronice, telekomunikacji, ochro-
nie œrodowiska, biologii molekularnej,
diagnostyce oraz terapii medycznej
MINAS", a tak¿e - w system umownej,
planowej wspó³pracy z uczelniami za-
granicznymi (szczególnie EMC, tech-
nika sensorowa, materia³y i technologie
mikroelektroniczne) oraz krajowymi
uczelniami i innymi instytucjami na-
ukowymi.

Tak przygotowana i dalej konsek-
wentnie rozbudowywana, przy dotych-
czasowym i koniecznym w przysz³oœci
wsparciu w³adz Uczelni oraz Wydzia³u,
baza dydaktyczna umo¿liwia realizacjê
- sformu³owanej we wniosku - wizji
kszta³cenia, uwzglêdniaj¹cej zarówno
szeroko rozumiane potrzeby sprzêto-
wo-serwisowe w dziedzinie urz¹dzeñ
elektroniki powszechnego u¿ytku i pro-
fesjonalnej, jak te¿ bardzo szerokiej
sfery, obejmuj¹cej technologie prze-

twarzania i przesy³ania informacji, sta-
nowi¹cej obszar wspó³czesnej tele-
komunikacji.

Tej wizji odpowiada przygotowany
program kszta³cenia i zdefiniowany
profil absolwenta, zgodny w zupe³noœci
z krajowymi standardami, obo-
wi¹zuj¹cymi ogólnie na tym kierunku
kszta³cenia, a tak¿e spe³niaj¹cy kryteria
miêdzynarodowej organizacji in¿ynier-
skiej FEANI. W programie uwzglêd-
niono treœci kszta³cenia specjalnoœcio-
wego w zakresie urz¹dzeñ elektronicz-
nych, uwarunkowanego szczególnie
potrzebami rozwijaj¹cej siê gospodarki
w skali regionu i kraju. W nastêpnym
etapie kszta³cenie specjalistyczne zo-
stanie rozszerzone na problematykê
sieci i systemów telekomunikacyjnych.

Natomiast absolwent przygotowany wg
planu studiów dla specjalnoœci urz¹dze-
nia elektroniczne posiada niezbêdn¹
wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu pro-
jektowania, wytwarzania, eksploatacji,
testowania i obs³ugi serwisowej analo-
gowych i cyfrowych uk³adów, urz¹-
dzeñ oraz systemów elektronicznych
i telekomunikacyjnych, z uwzglêdnie-
niem aplikacji nowoczesnych technolo-
gii, w tym mikro- i nanoelektronicz-
nych oraz zaawansowanych narzêdzi
komputerowych - zarówno w aspekcie
sprzêtowym, jak te¿ programowym,
szczególnie w obszarze zaawansowa-
nych programów in¿ynierskich CAx.
Umiejêtnoœci te zostan¹ ugruntowane
przez system praktyk oraz bogaty ze-
staw praktycznych zajêæ laboratoryj-
nych z wykorzystaniem ró¿norodnego
i nowoczesnego wyposa¿enia laborato-
ryjno-technologicznego.

Zdobyta przez absolwenta wiedza
z zakresu kszta³cenia specjalistycznego
umo¿liwia mu znalezienie zatrudnienia
w wykazuj¹cych du¿¹ dynamikê roz-
wojow¹ firmach produkuj¹cych sprzêt
elektroniczny i telekomunikacyjny,
w obszarze dzia³alnoœci operatorów
sieci telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, a tak¿e w innych jed-
nostkach, przy eksploatacji nowoczes-
nych urz¹dzeñ i systemów elektronicz-
nych oraz telekomunikacyjnych,
zw³aszcza w obszernej sferze dystrybu-
cyjno-serwisowej. Jednoczeœnie zdo-
byta wiedza ogólna, zw³aszcza
z zakresu dyscyplin technicznych, po-
zwala na zatrudnienie w innych
dzia³ach gospodarki, wymagaj¹cych
wysoko wykwalifikowanych kadr ze
znajomoœci¹ nowoczesnych technolo-
gii i technik in¿ynierskich, zw³aszcza
wykorzystuj¹cych w szerokim zakresie
systemy CAx.

Na starcie nowego kierunku stu-
diów, dziêkuj¹c wszystkim, którzy
przyczynili siê do jego uruchomienia,
za poniesiony trud oraz wsparcie, nale-
¿y ¿yczyæ kadrze naukowo-dydaktycz-
nej oraz studentom, rozpoczynaj¹cym
w jego ramach zdobywanie wiedzy
u¿ytecznej do aktywnoœci zawodowej,
wielu sukcesów i satysfakcji.

W³odzimierz Kalita
Marek Gotfryd

Stanowisko dydaktyczne cyfrowej centrali telefonicznej DGT 3450 w laboratorium
systemów telekomunikacyjnych (Zak³ad Systemów Elektronicznych i Telekomuni-
kacyjnych).

Fot. w³asna
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Dokument nr 1/IV
Konferencji Rektorów Akademickich

Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 3 wrzeœnia 2005 r.

w zwi¹zku z uchwaleniem ustawy
Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich z zadowole-
niem przyjmuje uchwalenie Prawa o szkol-
nictwie wy¿szym. Ustawa ta u³atwi pol-
skim uczelniom adaptacjê do zmian za-
chodz¹cych w ich otoczeniu, stanowi te¿
zakoñczenie pewnego etapu w dzia³alnoœci
naszej Konferencji; historia KRASP jest
bowiem nieroz³¹cznie zwi¹zana z histori¹
prac nad aktem prawnym reguluj¹cym
sprawy szkolnictwa wy¿szego w naszym
kraju.

Prezydium KRASP wyra¿a podziêko-
wanie wszystkim, którzy wnieœli wk³ad
w powstanie nowej ustawy. Podziêkowania
kierujemy do Prezydenta RP Pana Aleksan-
dra Kwaœniewskiego, który zainicjowa³
i patronowa³ temu przedsiêwziêciu oraz
swoim podpisem zwieñczy³ proces legisla-
cyjny. Dziêkujemy cz³onkom powo³anego
przez Prezydenta zespo³u, który przygoto-
wa³ projekt ustawy. Szczególne podziêko-
wania sk³adamy prof. Jerzemu WoŸnickie-
mu, który od pocz¹tku dzia³alnoœci KRASP
by³ zaanga¿owany w tworzenie projektu
ustawy, a w ostatniej kadencji jako Prze-
wodnicz¹cy Zespo³u poœwiêci³ ustawie
ogromnie du¿o serca, czasu i energii. S³owa
podziêkowania kierujemy do prof. Tadeu-
sza Szulca, Sekretarza Stanu w MENiS, za
doskona³¹ wspó³pracê, wsparcie i pomoc
w torowaniu projektowi drogi do jego reali-
zacji. Zas³ugi w stworzeniu tej ustawy maj¹
wszyscy rektorzy i senaty polskich uczelni
na czele z prof. Franciszkiem Ziejk¹ i Sena-
tem Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie
zapocz¹tkowano jej powstanie.

W nowym Prawie o szkolnictwie wy¿-
szym KRASP uzyska³ umocowanie usta-
wowe. Nak³ada to na nas nowe zadania. Po-
dejmiemy wysi³ek, aby w tych nowych wa-
runkach dzia³alnoœæ Konferencji w jeszcze
wiêkszym stopniu przyczynia³a siê do roz-
woju polskiego szkolnictwa wy¿szego
i umacniania jego pozycji w œwiecie.

Dokument nr 2/IV
Konferencji Rektorów Akademickich

Szkó³ Polskich

Stanowisko Prezydium KRASP
z dnia 3 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie wspó³pracy KRASP
z Pañstwow¹ Komisj¹

Akredytacyjn¹

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich uznaje za
bardzo wa¿ne w³aœciwe wspó³dzia³anie
œrodowiskowych komisji akredytacyjnych,
powo³anych przez konferencje rektorów
poszczególnych typów uczelni dzia³a-
j¹cych w ramach KRASP z Pañstwow¹ Ko-
misj¹ Akredytacyjn¹.

W zwi¹zku z tym Prezydium postuluje,
aby - zgodnie z zapisami ustawy z dn.
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym - Pañstwowa Komisja Akredytacyjna,
realizuj¹c swoje obowi¹zki oceny jakoœci
kszta³cenia, przedstawia³a ministrowi
w³aœciwemu do spraw szkolnictwa wy¿sze-
go opinie i wnioski w sprawach, o których
mówi art. 49 ust. 1 ww. ustawy, a w szcze-
gólnoœci opinie i wnioski dotycz¹ce doko-
nanej oceny kszta³cenia - negatywnej, wa-
runkowej lub pozytywnej - na danym kie-
runku oraz przestrzegania warunków pro-
wadzenia studiów. Prezydium proponuje
zarazem, aby komisje akredytacyjne
powo³ane przez konferencje rektorów po-
szczególnych typów uczelni wystawia³y
zró¿nicowane oceny jakoœci kszta³cenia,
obejmuj¹ce mo¿liwoœæ przyznania oceny
wyró¿niaj¹cej.

Dokument nr 3/IV
Konferencji Rektorów Akademickich

Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 4 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie priorytetowych
obszarów dzia³ania KRASP

w kadencji 2005-2008

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich jako prio-
rytetowe obszary dzia³ania KRASP w ka-
dencji 2005-2008 uznaje:
� dzia³ania wspomagaj¹ce jak najszybsze

wydanie aktów wykonawczych zwi¹za-
nych z ustaw¹ Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, gwarantuj¹cych uczelniom

wykorzystanie w jak najwiêkszym stop-
niu mo¿liwoœci dzia³ania stworzonych
przez tê ustawê; Prezydium deklaruje
gotowoœæ aktywnego w³¹czenia siê
KRASP w proces przygotowywania
projektów takich aktów;

� dzia³ania wspieraj¹ce wspó³pracê miê-
dzynarodow¹ w obszarze szkolnictwa
wy¿szego i nauki, a zw³aszcza integra-
cjê polskiego szkolnictwa wy¿szego ze
szkolnictwem innych krajów w ramach
Procesu Boloñskiego, m.in. przez pro-
mocjê polskiego systemu szkolnictwa
wy¿szego i polskich uczelni za granic¹;

� tworzenie stabilnych warunków
kszta³cenia kadry naukowej, zw³aszcza
m³odych pracowników naukowych;

� podejmowanie i wspieranie dzia³añ
zmierzaj¹cych do zachowania etosu
œrodowiska akademickiego, wdra¿ania
dobrych i eliminowania niew³aœciwych
praktyk w tym œrodowisku.

Dokument nr 4/IV
Konferencji Rektorów Akademickich

Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 4 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie rekrutacji na studia
w roku akademickim 2006/07

Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich zwraca siê
do rektorów uczelni cz³onkowskich
KRASP z apelem o zorganizowanie
przysz³orocznej rekrutacji na studia tak,
aby zosta³a ona zakoñczona najpóŸniej
31 lipca 2006 r. Jednoczeœnie Prezydium
KRASP apeluje do uczelni cz³onkowskich
o reasumpcjê uchwa³ senatów dotycz¹cych
rekrutacji w roku akademickim 2006/07
oraz przekazanie decyzji w tej sprawie do
Ministerstwa Edukacji Narodowej do
koñca listopada br. Zmiany treœci uchwa³
powinny uwzglêdniæ doœwiadczenia
wynikaj¹ce z przebiegu tegorocznej akcji
rekrutacyjnej oraz regulacje zawarte w no-
wej ustawie Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym.

Przewodnicz¹cy KRASP

prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty

KRASP
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Temu wydarzeniu poœwiêcona zo-
sta³a m.in. konferencja prasowa w dniu
4 paŸdziernika br. z udzia³em prof.
Krzysztofa Kurzyd³owskiego - wice-
przewodnicz¹cego Rady Nauki w Mi-
nisterstwie Nauki i Informatyzacji
i jednoczeœnie przewodnicz¹cego Ko-
misji Badañ na rzecz Rozwoju Gospo-
darki, JM Rektora dr. hab. in¿. Andrzeja
Sobkowiaka, prof. PRz, prof. Leonarda
Ziemiañskiego, prorektora ds. nauki
w minionej kadencji i przewodnicz¹-
cego Rady Partnerów Centrum Za-
awansowanych Technologii AERO-
NET "Dolina Lotnicza", wice-
marsza³ka Województwa Podkarpac-
kiego - zarazem prof. PRz - Jana Burka
i prezesa WSK "PZL-Rzeszów" mgr.
in¿. Marka Dareckiego - wspó³organi-
zatora Laboratorium.

Tytu³em informacji prof. K. Kurzy-
d³owski podkreœli³, ¿e jest to najwiêksza
inwestycja aparaturowa dotacji Mini-
sterstwa Nauki i Informatyzacji w Pol-
sce w bie¿¹cym roku. Taka inwestycja

w granicach 26 mln z³ do chwili obecnej
nie by³a wyobra¿alna w ¿adnej polskiej
uczelni. Spe³nienie okreœlonych warun-
ków pozwoli³o, ¿e mo¿na by³o j¹ wska-
zaæ Politechnice Rzeszowskiej ze
wzglêdu na odradzaj¹cy siê w Rzeszo-
wie przemys³ lotniczy i zachodz¹ce
w ostatnich latach dynamiczne zmiany
w tej nowoczesnej bran¿y przemys³o-
wej. Fundamentalne znaczenie mia³o
wejœcie Polski do UE, jako ¿e dotacja
pochodzi z funduszy strukturalnych, co
z kolei pozwoli³o na stworzenie wspól-
nego programu badawczego przezna-
czonego na potrzeby przemys³u lot-
niczego, z zaanga¿owaniem potencja³u
intelektualnego kilku jednostek, wœród
których g³ówn¹ rolê ma Politechnika
Rzeszowska. Œrodki te z pewnoœci¹
przynios¹ niebywa³e korzyœci zarówno
dla Politechniki Rzeszowskiej, jak
i stowarzyszonych uczelni, a przede
wszystkim pozwol¹ na jeszcze bardziej
dynamiczny rozwój sektora lotniczego
w Polsce.

Niekryj¹cy zadowolenia prezes
WSK "PZL-Rzeszów" mgr in¿. Marek
Darecki wskaza³ na niew¹tpliwy prze-
³om w sytuacji gospodarczej Podkarpa-
cia, podkreœlaj¹c, i¿ w Rzeszowie - ser-
cu "Doliny Lotniczej" - powstaje
najnowoczeœniejsze w Europie lotnicze
laboratorium materia³owe. Ceniona
pod wzglêdem produkcji lotniczej Pol-
ska pozyskiwaæ bêdzie klientów
z ca³ego œwiata. Szans¹ na powodzenie
tych dzia³añ jest jednak utrzymanie
œwiatowego poziomu produkcji i zwi¹-
zanie go z badaniami, nauk¹ i konstruo-
waniem silników. Poprzez rozwój no-
woczesnych technologii mo¿liwe jest
w Rzeszowie utrzymanie bazy produ-
kcyjnej i bazy badawczej w perspekty-
wie wielu lat. Nie mo¿na w tym
wszystkim pomin¹æ wagi regionu i ab-
solwentów Politechniki Rzeszowskiej,
pracuj¹cych na najnowszej aparaturze

wg najnowszych œwiatowych
wzorców. Dziêki przep³ywowi wiedzy
i realizacji projektów rozwijaæ siê bê-
dzie tak¿e nauka, niew¹tpliwie dziêki
wspó³pracy z "Dolin¹ Lotnicz¹".

Laboratorium ma status jednostki
pozawydzia³owej, z lokalizacj¹
w obiektach Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa s¹siaduj¹cych z Wy-
dzia³em Elektrotechniki i Informatyki
(bud. C). Otwarcie tego na wskroœ no-
woczesnego Laboratorium przewiduje
siê w 2007 r. po przeprowadzeniu ko-
niecznych remontów i adaptacji budyn-
ku do przewidywanej dzia³alnoœci.
Pozyskane z Unii Europejskiej i Mini-
sterstwa Nauki i Informatyzacji œrodki
w kwocie ok. 26 mln z³ pozwol¹ na
utworzenie laboratorium wyposa¿one-
go w nowoczesn¹ aparaturê naukowo-
badawcz¹ do prowadzenia badañ nad
wysoko zaawansowanymi technologia-
mi (high-tech). Na modernizacjê obie-
ktu Zarz¹d Urzêdu Marsza³kowskiego
w Rzeszowie przeznaczy³ kwotê ok.
2 mln z³ - o czym poinformowa³ prof.
PRz Jan Burek.

Wniosek o utworzenie Laborato-
rium zosta³ przygotowany przez praco-
wników Katedry Materia³oznawstwa
PRz oraz Dzia³u Analiz i Kszta³towania
Rozwoju WSK "PZL-Rzeszów" SA.
By³ wspólny dla Centrów AERONET
i CAMAT oraz WSK "PZL-Rzeszów"
SA i Politechniki Rzeszowskiej - infor-
muje prof. Jan Sieniawski. Pozwoli on
na realizacjê prac badawczych bezpo-
œrednio zwi¹zanych z nowymi techno-
logiami wprowadzonymi w WSK
"PZL-Rzeszów" i innych przedsiêbior-
stwach zrzeszonych w "Dolinie Lotni-
czej". W badaniach przewiduje siê
uczestnictwo wspó³pracuj¹cych ze
sob¹ zespo³ów pracowników nauko-
wych z Politechnik: Rzeszowskiej,
Warszawskiej, Œl¹skiej, Lubelskiej,
Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytu-

LEPSZE CZASY

Z dniem 1 paŸdziernika 2005 r.
zarz¹dzeniem Rektora utworzone zo-
sta³o w Politechnice nowoczesne La-
boratorium Badañ Materia³ów dla
Przemys³u Lotniczego. Laboratorium
realizowaæ bêdzie zadania naukowo-
-badawcze we wspó³pracy z uczelnia-
mi zrzeszonymi w Centrum Zaawanso-
wanych Technologii AERONET "Dolina
Lotnicza", z Centrum Zaawansowa-
nych Materia³ów i Technologii (CA-
MAT) oraz z WSK PZL-Rzeszów w za-
kresie wysoko zaawansowanych tech-
nologii materia³owych dla przemys³u
lotniczego. Kierowanie Laboratorium
powierzono prof. dr. hab. in¿. Janowi
Sieniawskiemu - kierownikowi Kate-
dry Materia³oznawstwa na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa.

dla LOTNICTWA
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Nowe obiekty dla Wydzia³u Chemicznego

szonych PRz) - prowadz¹cy wyk³ady
i praktyczne æwiczenia - przeszli spe-
cjalistyczne szkolenie oraz zdobyli na-
stêpuj¹ce certyfikaty: ACSP, ACSS,
ACSE (Alcatel Certified Switch Ex-
pert), uzyskali równie¿ uprawnienia
trenera ACSI (Alcatel Certified Switch
Instructor). Firma Alcatel zapewnia
placówce akademickiej niezbêdne
wsparcie merytoryczne i opiekê tech-
niczn¹. Centrum szkoleniowe planuje
rozszerzenie zakresu dzia³alnoœci o ko-
lejne produkty i technologie.

O jakoœci kszta³cenia œwiadczy wy-
soki odsetek osób, które pomyœlnie
przesz³y trudny egzamin. Na 90, które
zosta³y dopuszczone do egzaminu,
zda³y 74 osoby - czyli 82%. Dla zain-
teresowanych uczelnia uruchomi³a
w czasie wakacji i we wrzeœniu dodat-
kowe kursy przygotowawcze oraz zor-
ganizowa³a kolejny egzamin. Sprzêt
Alcatela spe³nia ogólne standardy tele-
komunikacyjne i jest wyposa¿ony
w wiele zaawansowanych technicznie

funkcji. U³atwia to studentom lepsze
poznanie zasad funkcjonowania
i obs³ugi wspó³czesnych sieci teleko-
munikacyjnych oraz w praktyczny spo-

sób przygotowuje ich do obs³ugi zró¿-
nicowanych œrodowisk sieciowych.

Anna Worosz

Studenci III roku z certyfikatami ACSP 5.
Fot. M. Misiakiewicz

W dniu 5 lipca br. oddana zosta³a na
potrzeby Uczelni kolejna inwestycja:
nowy budynek na terenie by³ej Szko³y
Ogrodniczej w Albigowej k. £añcuta,
przejêtej przed kilkoma laty przez Poli-
technikê od Starostwa Powiatowego
w £añcucie.

Remont budynku zaowocowa³ nie
tylko piêkn¹ elewacj¹, ale i przystoso-
waniem wnêtrz do dzia³alnoœci nauko-
wo-badawczej w dziedzinie biotech-
nologii w ramach projektowanego Cen-
trum Biotechnologicznego Politechni-
ki Rzeszowskiej. W obiekcie tym bêd¹
prowadzone badania naukowe w ra-
mach dzia³alnoœci Katedry Biochemii
i Biotechnologii pod kierunkiem prof.
dr hab. El¿biety Wa³ajtys-Rode oraz
wspó³pracuj¹cych jednostek Wydzia³u
Chemicznego. W sk³ad zespo³u badaw-
czego pod kierunkiem prof. El¿biety
Wa³ajtys-Rode wchodz¹: dr Maria
Czygier, dr in¿. Tomasz Ruman, mgr

in¿. Bo¿ena Sanecka, mgr Katarzyna
Leska-Szlachta, mgr Ma³gorzata Se-
mik. Wspó³pracuj¹ z zespo³em prof. dr
hab. Andrzej Skrêt, prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Kaczmarski, dr hab. in¿.
Dorota Antos, prof. PRz, oraz dr hab.
in¿. Barbara Dêbska, prof. PRz.

Oprócz wyremontowanego ze œrod-
ków Ministerstwa Nauki i Informatyza-
cji (grant w wysokoœci 1.920 tys. z³)
budynku, Wydzia³ Chemiczny, w tym
Katedra Biochemii i Biotechnologii,
bêdzie mieæ do dyspozycji w przy-
sz³oœci pomieszczenia w pozostaj¹cym
w remoncie budynku by³ej Szko³y
Ogrodniczej (sala wyk³adowa, sale se-
minaryjne, baza noclegowa).

Pani Profesor z pasj¹ opowiada
o planach dzia³alnoœci naukowo-dy-
daktycznej oœrodka w Albigowej,
gdzie z pocz¹tkiem przysz³ego roku
uruchomione ma byæ Centrum Bio-
technologiczne Politechniki Rze-

szowskiej: Obiekt charakteryzuje siê
³¹czn¹ powierzchni¹ u¿ytkow¹ równ¹
776,8 m2 (³¹czna powierzchnia labora-
toryjna wynosi 195,4 m2). Wyposa¿enie
Centrum w aparaturê pozwoli na uru-
chomienie i udostêpnienie wysoce spe-
cjalistycznych laboratoriów: La-
boratorium Bioinformatycznego z sze-
rokopasmowym ³¹czem internetowym
(15 stanowisk pracy), Laboratorium
Wdra¿ania i Analizy Produktów Biote-
chnologicznych (6 stanowisk pracy),
Laboratorium Oczyszczania i Analizy
Bia³ek (6 stanowisk pracy), Laborato-
rium Immunologii (6 stanowisk pracy)
i Laboratorium Hodowli Komórek
i Tkanek (2 stanowiska pracy).
W obiekcie przewidziano równie¿ po-
mieszczenia dla kadry naukowej i dyp-
lomantów oraz wyposa¿ono pomie-
szczenia pomocnicze, takie jak po-
kój-ch³odnia, sterylizatornia i punkt uz-
datniania wody. Wnêtrza obiektu

Laboratoria w AlbigowejLaboratoria w Albigowej
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zosta³y wykoñczone zgodnie z normami
europejskimi dotycz¹cymi laborato-
riów z drugim stopniem zagro¿enia
biologicznego (odpowiednie pod³ogi
i œciany, wyci¹gi chemiczne, meble la-
boratoryjne z certyfikatem europej-
skim). Kolejnym realizowanym etapem
jest wyposa¿enie laboratoriów w wyso-
kiej klasy aparaturê badawcz¹ i sprzêt

komputerowy z oprogramowaniem, na
co uzyskano grant europejski w ramach
projektów Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie pomie-
szczenia Centrum Biotechnologiczne-
go w Albigowej spe³niaj¹ normy GLP
(Good Laboratory Practice) i wymaga-
nia BHP obowi¹zuj¹ce w Unii Europej-

skiej, w zwi¹zku z czym bêdzie mo¿liwe
wykonywanie badañ i analiz na potrze-
by przemys³u farmaceutycznego, pro-
dukcji ¿ywnoœci i kosmetyków. Obiekt
ten bêdzie jedynym tego typu na Pod-
karpaciu. (Prezentacja fotograficzna na
str. 31).

Marta Olejnik

W dniach 20-22 czerwca 2005 r.
w Zespole Sal Wyk³adowych Politech-
niki Rzeszowskiej odby³y siê kolejne,
siódme z rzêdu, Pokazy z Fizyki organi-
zowane przez Oddzia³ Lubelski i Od-
dzia³ Rzeszowski Polskiego Towa-
rzystwa Fizycznego, Katedrê Fizyki
Politechniki Rzeszowskiej i Fundacjê
Nauka dla Przemys³u i Œrodowiska.
W pokazach udzia³ bra³a m³odzie¿
z ca³ego Podkarpacia wraz ze swoimi
nauczycielami.

Publicznoœci szczelnie wype³niajcej
salê S-1 podczas ka¿dego z seansów
organizatorzy przedstawili pokazy z za-
kresu zjawisk termodynamicznych,
elektromagnetycznych i optycznych.
Prowadzili je dr Zdzis³aw W. Zarêbski,
mgr Krzysztof Kiszczak z Instytutu Fi-

zyki UMCS w Lublinie oraz prof. dr
hab. Karol Krop i dr in¿. Tomasz Wiê-
cek z Katedry Fizyki Politechniki Rze-
szowskiej. Stron¹ organizacyjn¹ po-
kazów zajmowali siê dr Tadeusz Jasiñ-
ski i mgr Piotr Staszewski.

Kandydaci na studia w Politechnice
Rzeszowskiej otrzymywali informato-
ry o warunkach i trybie rekrutacji na po-
szczególne wydzia³y, informatory dla
kandydatów na studia na kierunku fizy-
ka techniczna, a zainteresowani byli
czêstowani naszymi firmowymi "poli-
technicznymi krówkami".

Pokazy odwiedzili: JM Rektor Poli-
techniki Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Markowski, prorektor ds. nau-
czania dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof.
PRz, a tak¿e podkarpacki kurator
oœwiaty mgr Stanis³aw Rusznica.

POKAZY Z FIZYKI 2005POKAZY Z FIZYKI 2005

Dzia³anie elektromagnesu z rdzeniem.
Fot. w³asna

Otwarcia Pokazów z Fizyki dokona³ prof. Tadeusz Markowski.
Fot. w³asna
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Chocia¿ pokazy odbywa³y siê
w okresie bardzo bliskim wakacjom,
obejrza³o je ok. 3000 osób. Ka¿dy seans
pokazów rozpoczyna³ siê od prezenta-
cji Politechniki Rzeszowskiej, Katedry

Fizyki oraz kierunku studiów fizyka
techniczna. Przedstawione tak¿e zo-
sta³y informacje o realizacji projektu
"Unowoczeœnianie kszta³cenia kadr
technicznych dla Doliny Lotniczej"

wspó³finansowanego przez Uniê Euro-
pejsk¹ w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego.

Tadeusz Jasiñski
Tadeusz Paszkiewicz

Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski uhonorowany medalem

W dniu 10 wrzeœnia 2005 r. we
Wroc³awiu odby³y siê uroczystoœci obcho-
dów Jubileuszu 60-lecia Œl¹skiego Okrêgu
Wojskowego, obejmuj¹cego obszar kilku-
nastu województw.

Z okazji wspomnianego jubileuszu
ustanowiony zosta³ specjalny i jedyny
w swoim rodzaju medal "Z Sercem do
¯o³nierza", przyznany m.in. profesorowi
Tadeuszowi Markowskiemu, do niedawna
rektorowi Politechniki Rzeszowskiej. Me-
dal nadawany jest przez kapitu³ê z³o¿on¹
z szefów wojewódzkich sztabów wojsko-
wych pod przewodnictwem dowódcy
Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego. Utworzo-
no go w podziêce za wsparcie wszelkich
dzia³añ wojskowych, za propagowanie
obronnoœci w ró¿nych œrodowiskach
spo³ecznych, za otwartoœæ, zrozumienie
i pomoc w rozwi¹zywaniu problemów
zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ wojsko-
woœci¹, równie¿ za aktywnoœæ w kreowa-
niu nowoczesnego oblicza Œl¹skiego Okrê-
gu Wojskowego. Województwo podkar-
packie i Politechnikê Rzeszowsk¹ repre-

zentowa³ prof. dr hab. in¿. Tadeusz Marko-
wski.

Œl¹ski Okrêg Wojskowy, jak wiele in-
nych, to tak¿e historia najczêœciej bez-
imiennych bohaterów schowanych za pan-
cerzami czo³gów i wozów bojowych wspie-
raj¹cych i zabezpieczaj¹cych dzia³ania na-
szych wojsk. To ludzie i ich profesjona-
lizm, umi³owanie Ojczyzny, hektolitry
potu wylanego na poligonach i placach æwi-
czeñ, nieprzespane noce na wartach, s³u¿-
bach i patrolach, to perfekcyjnie wykony-
wane zadania z dala od kraju i rodzin.
Okrêg ten to tak¿e historia ¿ycia ponad
3 milionów ludzi, którzy w nim s³u¿yli, hi-
storie pe³ne wyzwañ, wyrzeczeñ, ludzkich
dylematów i rozterek. Historia Okrêgu to
równie¿ oficerowie i ¿o³nierze rezerwy,
m.in. nasz by³y rektor prof. Tadeusz Mar-
kowski.

Dowódca Okrêgu genera³ Ryszard La-
kner w swoim wyst¹pieniu m.in. powie-
dzia³: Cz³owiek jest wielki nie przez to, co
ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym
dzieli siê z innymi. Województwo podkar-

packie - ziemia histori¹ przesi¹kniêta,
gdzie jak mawia³ wieszcz, cz³owiek jest tyl-
ko na pozór istot¹ drobn¹ i w¹t³¹. W rzeczy-
wistoœci jest to genialny i nieœmiertelny ol-
brzym i do grona takich genialnych i nietu-
zinkowych ludzi nale¿¹ uhonorowani me-
dalem. Pan prof. dr hab. in¿. Tadeusz Mar-
kowski - rektor Politechniki Rzeszowskiej
im. I. £ukasiewicza, prezes Rzeszowskiego
Oddzia³u Wspólnota Polska oraz zarz¹du
Aeroklubu Politechniki Rzeszowskiej, autor
wielu prac naukowych, pasjonat lotnictwa,
wielki przyjaciel naszego Okrêgu - jako
pierwszy w Polsce przy Politechnice Rze-
szowskiej za³o¿y³ Miêdzyuczelniane Biuro
ds.Przysposobienia Obronnego Studentów.

Pragnê nadmieniæ, ¿e by³o to wielkie
uznanie dla naszej uczelni. Medalem
"Z Sercem do ¯o³nierza" uhonorowani zo-
stali m.in. prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Aleksander Kwaœniewski i ksi¹dz kar-
dyna³ Henryk Gulbinowicz, emerytowany
metropolita wroc³awski.

Jan Wojtyna

"Z SERCEM DO ¯O£NIERZA""Z SERCEM DO ¯O£NIERZA"

Rekrutacjê na wszystkie kierunki
studiów dziennych i zaocznych w roku
akad. 2005/2006 przeprowadzono na
podstawie konkursu œwiadectw doj-
rza³oœci wg zasad ustalonych przez Se-
nat Politechniki Rzeszowskiej w dniu
20 listopada 2003 r. Szczegó³owe zasa-
dy przyjêæ przewidywa³y odrêbny tryb
kwalifikacji osób, które uzyska³y œwia-
dectwo dojrza³oœci wg dotychczaso-
wych zasad, oraz osób, które uzyska³y

œwiadectwo dojrza³oœci w wyniku no-
wej formu³y.

Nabór kandydatów na studia po-
przedzono szeroko prowadzon¹ akcj¹
informacyjn¹ o zakresie kszta³cenia
w Politechnice Rzeszowskiej i zasa-
dach przyjêæ. Odpowiednie materia³y
przekazano do szkó³ œrednich, zamiesz-
czono w prasie lokalnej województw:
podkarpackiego, lubelskiego, ma³opol-
skiego i œwiêtokrzyskiego. Do akcji in-

formacyjnej w³¹czy³ siê równie¿ Sa-
morz¹d Studencki Pol i techniki
Rzeszowskiej, który by³ organizatorem
w okresie 11-12 lutego 2005 r. VII Tar-
gów Edukacyjnych po³¹czonych
z dniami otwartymi uczelni. Akcjê kon-
tynuowano te¿ w Akademickim Radiu
"Centrum" Politechniki Rzeszowskiej,
Radiu "Bieszczady" oraz Radiu "Res".

Zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem prac, w lipcu 2005 r. przeprowa-

REKRUTACJA na I rok studiów
w roku akademickim 2005/2006

REKRUTACJA na I rok studiów
w roku akademickim 2005/2006
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WYNIKI REKRUTACJI - studia dzienne - rok akademicki 2005/2006

Lp.
Wydzia³/kierunek studiów/

specjalnoœæ
Limit

Liczba
kandyda-

tów
lipiec 2005

Liczba
dopuszcz.

lipiec
2005

Liczba
przyjêtych
z kierunku
macierzyst.

Liczba
przyjêtych

z kier.
altern.

Liczba
przyjêtych
na studia
dzienne

lipiec 2005

Przyjêci
w ramach
odwo³añ

Razem
liczba

przyjêtych
w lipcu
2005

Liczba osób,
które po-
twierdzi³y
podjêcie
studiów
do 1.10.
2005 r.

Liczba przy-
jêtych

w naborze
uzupe³nia-

j¹cym
wrzesieñ
2005 r.

Ogó³em
liczba przy-

jêtych
na studia
dzienne

w 2005 r.

1

2
3
4

Budowy Maszyn i Lotnictwa
mechanika i budowa maszyn
w tym:
- lotnictwo (w tym pilota¿)
- informatyka i robotyka
- wspomagane komputerowo

projektowanie maszyn
- alternatywne Ÿród³a i przetwarzanie
energii

- komput. wspomaganie wytwarzania
- pojazdy samochodowe
- Stalowa Wola
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
lotnictwo i kosmonautyka
fizyka techniczna

500

140
120

180

60
160
60
90

448

140
131

155

22
126
35
9

437

136
131

150

20
122
35
9

404

130
123

131

20
113
35
9

49

15
-

34

-
45
-
3

453

145
123

165

20
158
35
12

-

-
-

-

-
-
-
-

453

145
123

165

20
158
35
12

339

122
78

119

20
117
25
9

-
-

73

14
-

22
59

426

122
78

192

34
117
47
68

5
6
7

Elektrotechniki i Informatyki
elektrotechnika
informatyka
elektronika i telekomunikacja

150
150

259
451
140

257
443
139

168
169
66

-
-
-

168
169
66

1
-
-

169
169
66

103
121
46

-
-
-

103
121
46

8
9

Chemiczny
technologia chemiczna
in¿ynieria materia³owa

350
80

188
11

186
11

186
11

22
7

208
18

-
-

208
18

148
12

105
19

253
31

10
11

Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
budownictwo
in¿ynieria œrodowiska

200
200

376
182

363
178

205
167

-
66

205
233

-
-

205
233

151
162

-
-

151
162

12

13

Zarz¹dzania i Marketingu
zarz¹dzanie i marketing
studia magisterskie
zarz¹dzanie i marketing
studia licencjackie
matematyka

300

150

120

598

237

110

593

231

110

347

183

110

-

-

55

347

183

165

1

1

1

348

184

166

283

157

125

-

-

-

283

157

125

R a z e m: 2 510 3 170 3 114 2 173 247 2 420 4 2 424 1 798 292 2 090

dzono nabór na studia dzienne i za-
oczne. Na studia dzienne przyjêtych zo-
sta³o 2 090, na studia zaoczne 629 osób.
£¹cznie przyjêto 2 719 studentów.

Podczas rekrutacji na rok akad.
2005/2006 kontynuowano system
³¹czenia egzaminów dojrza³oœci
w szko³ach œrednich z postêpowaniem
kwalifikacyjnym na Politechnikê
Rzeszowsk¹ (tylko "stara matura").
Z tytu³u przyst¹pienia do egzaminu
maturalnego z matematyki, fizyki i che-
mii z udzia³em nauczyciela akade-
mickiego Politechniki Rzeszowskiej
w postêpowaniu kwalifikacyjnym
doliczano, niezale¿nie od punktów
uzyskanych z tytu³u ocen na œwia-
dectwie dojrza³oœci, do 5 pkt (3 pkt za
przyst¹pienie do egzaminu pisemnego
i 2 pkt za przyst¹pienie do egzaminu
ustnego z danego przedmiotu). Jedynie

na Wydziale Elektrotechniki i Informa-
tyki, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
zasadami przyjêæ, mo¿na by³o doliczyæ
4 pkt. Dodatkowych punktów nie hono-
rowano przy ubieganiu siê na Wydzia³
Zarz¹dzania i Marketingu. Podstaw¹
do doliczenia odpowiedniej liczby pun-
któw w postêpowaniu kwalifika-
cyjnym by³o uzyskanie ocen co naj-
mniej dostatecznych. Na rok akad.
2005/2006 uczelnia podpisa³a w tej
sprawie porozumienia z szeœcioma
szko³ami œrednimi z województwa
podkarpackiego. Do egzaminów
z udzia³em nauczycieli akademickich
Politechniki Rzeszowskiej przyst¹pi³o
147 uczniów. Na studia dzienne w re-
krutacji lipcowej zosta³o przyjêtych
111 osób:
� Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-

twa - 43 osoby, w tym:

� mechanika i budowa maszyn - 39
� zarz¹dzanie i in¿ynieria pro-

dukcji - 1
� lotnictwo i kosmonautyka - 2
� fizyka techniczna - 1

� Wydzia³ Elektrotechniki i Informa-
tyki - 56 osób, w tym:

� elektronika i telekomunikacja -
10

� elektrotechnika - 27
� informatyka - 19

� Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska:

� budownictwo - 2
� in¿ynieria œrodowiska - 3

� Wydzia³ Chemiczny:
� technologia chemiczna - 1
� in¿ynieria materia³owa - 0

� Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu:
6 osób na matematykê.
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Wszystkim studentom rozpoczynaj¹cym studia w naszej

Uczelni ¿yczymy pomyœlnych wyników w nauce, zachêcamy

do pracy w studenckim ruchu naukowym, agendach kultu-

ralnych, sportowych i turystycznych oraz w samorz¹dzie

i organizacjach studenckich.

Leszek WoŸniak

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Dydaktyka matematyki
Konferencja

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
31 sierpnia - 2 wrzeœnia 2005, Wroc³aw

Has³em konferencji by³o "nauczanie
matematyki i przedmiotów pokrew-
nych na studiach ekonomicznych",
a miejscem Oœrodek Szkoleniowy Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy (PIP) - zlokali-
zowany w pe³nym uroków Parku
Szczytnickim, o czym kilka informacji
znajdziemy w zakoñczeniu niniejszego
tekstu. Konferencja - dla organizato-
rów siódma z kolei - chlubnie dopisa³a
siê do 36-letniego "cyklu", który nie-
przerwanie z imponuj¹c¹ konsek-
wencj¹ kultywuje Katedra Matematyki
Akademii Ekonomicznej we Wroc-
³awiu. Katedra ta w³aœnie z tej okazji
celebrowa³a 50-lecie swego istnienia.
Jej pierwszym kierownikiem by³ znany
probabilista prof. Zbigniew Hellwig,

po nim przej¹³ j¹ prof. Antoni Smoluk -
okreœlany jako "najwiêksze odkrycie
matematyczne" swego poprzednika.
Organizacjê obecnej konferencji prof.
Smoluk ca³kowicie przekaza³ w rêce
swych uczniów i wychowanków, piê-
ciu doktorów z Andrzejem Misztalem
jako przewodnicz¹cym oraz Arkadiu-
szem Maciukiem jako sekretarzem. Te-
raz kilka s³ów pro domo sua. Posta-
nowi³em podj¹æ próbê ewentualnej re-
klamy mego dwutomowego podrêczni-
ka "Statystyki nie tylko dla licencja-
tów" jak to mówi¹ - wchodz¹c do
przys³owiowej jaskini lwa. Trzeba po-
wiedzieæ, ¿e organizatorzy tej konfe-
rencji niepisan¹ umow¹ stanowi¹
g³ówn¹ katedrê matematyki dla uczelni

kszta³c¹cych w ekonomii i dyscy-
plinach jej pokrewnych. Po drugie rów-
nie¿ pozycja statystyki - jak ³atwo
mniemaæ - stoi tam wysoko, oœrodek
wroc³awski bowiem w tej mierze wyra-
sta³ na takim filarze, jakim by³ Hugo
Steinhaus, pierwszy zaœ kierownik tej
Katedry Matematyki - wspomniany
prof. Hellwig - to wychowanek Stein-
hausa. Natomiast po trzecie, by³o wia-
domo, ¿e przyjad¹ na tê konferencjê
specjaliœci z ca³ej Polski. Interesuj¹ce
bêdzie, jeœli powiem, ¿e na ¿adnym
z tych trzech aspektów siê nie za-
wiod³em. Jeszcze nie powiedzia³em, ¿e
mój referat nosi³ cokolwiek prowoka-
cyjny tytu³: "Jak uczyæ statystyki?". Do
druku w Didactics of Mathematics skie-

WYNIKI REKRUTACJI - studia zaoczne - rok akademicki 2005/2006

Lp.
Wydzia³/kierunek studiów/

specjalnoœæ
Limit

Liczba
kandyda-

tów
lipiec
2005

Liczba
dopuszcz.

lipiec
2005

Liczba
przyjêtych
z kierunku
macierzyst.

Liczba
przyjêtych

z kier.
altern.

Liczba
przyjêtych
na studia
zaoczne

lipiec 2005

Przyjêci
w ramach
odwo³añ

Razem
liczba

przyjêtych
w lipcu
2005

Liczba osób,
które

potwier-
dzi³y

podjêcie
studiów do
1.10.2005

Liczba
przyjêtych
w naborze
uzupe³nia-

j¹cym
wrzesieñ

2005

Ogó³em
liczba

przyjêtych
na studia
zaoczne

w 2005 r.

1
2
3

Budowy Maszyn i Lotnictwa
mechanika i budowa maszyn
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
fizyka techniczna

300
100
50

107
29
0

95
29
0

95
29
0

-
-
-

95
29
0

-
-
-

95
29
0

83
26
-

52
25
0

135
51
0

4
5

Elektrotechniki i Informatyki
elektrotechnika
informatyka

60
60

78
79

71
73

71
73

-
-

71
73

-
-

71
73

66
60

-
-

66
60

6
Chemiczny
technologia chemiczna 60 5 5 5 - 5 - 5 5 12 17

7
8

Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
budownictwo
in¿ynieria œrodowiska

150
150

92
28

74
22

74
22

-
-

74
22

-
-

74
22

62
21

45
17

107
38

9

10

Zarz¹dzania i Marketingu
zarz¹dzanie i marketing
- studia magisterskie
zarz¹dzanie i marketing
- studia licencjackie
matematyka*

100

100

120

52

44

5

49

42

4

49

42

4

-

-

-

49

42

4

-

-

-

49

42

4

41

34

4

32

48

-

73

82

-*

R a z e m: 1 250 519 464 464 - 464 - 464 402 231 629

*kierunek nie zosta³ uruchomiony
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rowa³em wersjê angielskojêzyczn¹, do
prezentacji zaœ moje materia³y uzbroili
w atrakcyjn¹ szatê z programu "Power
Point" - z³o¿on¹ z 55 'ekranów' - praco-
wnicy Zak³adu Metod Iloœciowych
w Ekonomii WZiM, którym od niedaw-
na kierujê.

Teraz trochê samochwalstwa.
Wys³uchano mnie z uwag¹. Zd¹¿y³em
zademonstrowaæ zawartoœæ pocz¹tko-
wych 6 ekranów - pozosta³ych 49 pre-
zentowa³o ideê siedmiu pocz¹tkowych

rozdzia³ów mego podrêcznika, li-
cz¹cego 39 rozdzia³ów. Na ich prezen-
tacjê w ramach przydzielonych mi
20 minut na referat nie by³o ju¿ czasu.
Maj¹ byæ do wgl¹du w internecie - jako
pok³osie konferencji. Najciekawsze py-
tanie w dyskusji brzmia³o, jak wprowa-
dzam pojêcie zmiennej losowej. Myœlê,
¿e wszyscy czytaj¹cy ten tekst przyjm¹
z ulg¹, ¿e nie bêdê opisywa³, jak odpo-
wiada³em na to pytanie. Po referacie,
przy kawie, us³ysza³em najwiêkszy

komplement od samego prof. Smoluka:
"jeœlibym to ja mia³ wyk³adaæ statysty-
kê - robi³bym to wedle tej propozycji".
Pozosta³e komplementy przez skrom-
noœæ przemilczê. Aliœci by³y i inne oso-
by, które wyg³asza³y pochwalne opinie,
jak mniemam szczerze - wspiera³y je
bowiem deklaracj¹ chêci kupienia tego
podrêcznika. Trudno, oczywiœcie,
uwierzyæ, ¿e teraz nast¹pi wielki run na
ten podrêcznik, a nasza Oficyna Wyda-
wnicza zostanie zasypana zamówienia-
mi. Liczê, ¿e kilka kompletów z tej racji
jednak uszczupli nasze zapasy magazy-
nowe. Jeden komplet zostawi³em w rê-
ku prof. Smoluka, a jeden wys³a³em do
SGH - do wychowanka i nastêpcy zna-
nego w ca³ej Polsce prof. Tadeusza
Czechowskiego (jego wyk³adów pro-
babilistyki dla m³odych pracowników
Politechniki Warszawskiej s³ucha³
40 lat temu autor tych s³ów) - prof. Józe-
fa Laszuka, wyk³adowcy matematyki
i statystyki. Podsumowuj¹c: by³em
zbudowany tym, z jakim sercem i z ja-
kiej jakoœci umys³ami ludzie zajmuj¹
siê w Polsce tytu³ow¹ tematyk¹:
w £odzi, Szczecinie, Gdañsku, Kra-
kowie, Katowicach, Bydgoszczy, Po-
znaniu.

A teraz dwa s³owa o miejscu konfe-
rencji. Obecny Oœrodek PIP zaproje-
ktowa³ kiedyœ wziêty architekt III Rze-Dwaj panowie "L" zas³uchani na sali obrad.

Fot. w³asna

Uczestnicy konferencji przed frontem PIP.
Fot. w³asna
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szy o niepoœlednim talencie, na dowód
czego do dziœ zaskakuje sw¹ funkcjo-
nalnoœci¹ i nowoczesnoœci¹. Obok
oœrodka znajduje siê zabytkowy drew-
niany koœció³ek z XVI w., przeniesiony
z Kêdzierzyna na pocz¹tku lat trzydzie-
stych XX w. Starodrzew, wielkie dêby,
lipy i buki przydaj¹ miejscu osobliwego

uroku, a ogród japoñski - egzotyki.
Mo¿na pozazdroœciæ posadowionemu
opodal Instytutowi Astronomii tak uro-
czej lokalizacji. Przy tej upalnej pogo-
dzie, jaka by³a naszym udzia³em
w owych dniach (i nocach), mikrokli-
mat Parku Szczytnickiego sprzyja³
d³ugim wieczornym rozmowom ucze-

stników, którzy dzielili siê wiekowo na
dwa wyraŸnie zarysowane podzbiory:
starych i m³odych. Jednak dwa te pod-
zbiory lgnê³y ku sobie - co pozosta-
wiam wyobraŸni Czytelnika jako mi³y
akcent koñcowy tej skromnej relacji.

Ludomir M. Laudañski

W dniach 4-7 wrzeœnia 2005 r. od-
by³o siê w Lublinie spotkanie naukow-
ców oraz praktyków zajmuj¹cych siê
ochron¹ œrodowiska w ramach II Kon-
gresu In¿ynierii Œrodowiska. Organiza-
torami kongresu by³ Komitet In¿ynierii
Œrodowiska PAN oraz Instytut In¿ynie-
rii Œrodowiska Politechniki Lubelskiej
przy wspó³udziale wydzia³ów in¿ynie-
rii œrodowiska innych polskich poli-
technik. Wziê³o w nim udzia³ ponad
300 uczestników, w tym grupa pracow-
ników Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska naszej uczelni repre-
zentuj¹ca Zak³ady: In¿ynierii i Chemii
Œrodowiska, Oczyszczania i Ochrony
Wód, Zaopatrzenia w Wodê i Odpro-
wadzania Œcieków.

Kongres otworzy³ dziekan Wy-
dzia³u In¿ynierii Œrodowiska Politech-
niki Lubelskiej prof. dr hab. Lucjan
Paw³owski referatem pt. In¿ynieria
œrodowiska w ochronie i kszta³towaniu
œrodowiska ¿ycia cz³owieka.

Celem kongresu by³o przedstawie-
nie najwa¿niejszych prac dotycz¹cych
in¿ynierii œrodowiska, nauki interdys-
cyplinarnej, ogrywaj¹cej g³ówn¹ rolê
w eliminacji zagro¿eñ ekologicznych,
maj¹cych ogromny wp³yw na stan œro-
dowiska naturalnego i zdrowie spo³e-
czeñstwa.

Dyskusje prowadzono w oœmiu se-
sjach tematycznych obejmuj¹cych sze-
rokie spektrum problemów in¿ynierii
œrodowiska - od metod i urz¹dzeñ do

uzdatniania wody i oczyszczania œcie-
ków, poprzez zagadnienia sieci wodo-
ci¹gowych i kanalizacyjnych, gospo-
darkê oraz utylizacjê osadów œcieko-
wych i odpadów, ochronê powietrza,
gleby i œrodowiska morskiego, po kwe-
stie analityki oraz monitoringu œrodo-
wiska. W czasie trzydniowych obrad
pracownicy Politechniki Rzeszowskiej
wyg³osili 9 referatów.

Kongresowi towarzyszy³y tematy-
cznie zwi¹zane sesje posterowe. Praco-
wnicy PRz zaprezentowali 4 postery
z zakresu uzdatniania wód wg³êbnych,
zastosowania biopreparatów w prze-
twarzaniu odpadów, podstaw nieza-
wodnoœci systemów balneotechnicz-
nych oraz badañ œrodowiskowych.

W ramach kongresu odby³o siê rów-
nie¿ zebranie dziekanów i przedstawi-
cieli wydzia³ów in¿ynierii œrodowiska
w sprawie standardów nauczania.

Obrady kongresu przebiega³y
w mi³ej i przyjaznej atmosferze, mery-
toryczne zaœ dyskusje prowadzone
by³y nie tylko w trakcie obrad, ale tak¿e
w ich przerwach.

Uczestnicy wziêli udzia³ w uroczy-
stym koncercie Kwartetu Salonowego,
który odby³ siê w Filharmonii Lubel-
skiej im. Henryka Wieniawskiego.
S³uchali znanych utworów kameral-
nych takich kompozytorów, jak
Brahms, Schubert, Elgar i in. Wieczor-
ne spotkania sprzyja³y wymianie myœli
i doœwiadczeñ oraz, co równie wa¿ne,
integracji polskiego œrodowiska nau-
kowego.

Alicja Puszkarewicz

II Ogólnopolski Kongres In¿ynierii ŒrodowiskaII Ogólnopolski Kongres In¿ynierii Œrodowiska

Dr in¿. Piotr Koszelnik z Zak³adu In¿ynierii i Chemii Œrodowiska podczas sesji
posterowej.

Fot. w³asna
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Miêdzynarodowa Szko³a Fizyki Teoretycznej

W dniach 31 sierpnia - 7 wrzeœnia
2005 r. w Myczkowcach k. Soliny,
w hotelu "Energetyk", odby³a siê ósma
Miêdzynarodowa Szko³a Fizyki Teore-
tycznej z serii "Symmetry and Structu-
ral Properties of Condensed Matter"
w skrócie SSPCM'05. Konferencja by³a
zorganizowana po raz trzeci na Pod-
karpaciu (pierwszych piêæ spotkañ or-
ganizowanych przez Instytut Fizyki
UAM odby³o siê w Zaj¹czkowie pod
Poznaniem), a po raz pierwszy przez
Katedrê Fizyki Politechniki Rzeszow-
skiej. Wspó³organizatorem by³o Krajo-
we Laboratorium Fizycznych Podstaw
Przetwarzania Informacji.

Merytoryczny profil SSPCM'05 zo-
sta³ nadany przez rzeszowski oddzia³
tego Laboratorium (LFPPI, adres inter-
netowy http://lfppi.prz.edu.pl/index.
htm), zajmuj¹cy siê problematyk¹
komputerów kwantowych. Organiza-
cja konferencji by³a mo¿liwa dziêki
znacz¹cemu sponsorowaniu przez Ni-
cholas C. Metropolis Mathematics

Foundation (USA), jak równie¿
wsparciu przez Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji (dawniejszy KBN).
Tym razem w Myczkowcach spotka³o
siê ponad 50 naukowców z ró¿nych
krajów œwiata (Anglia, Australia, Au-
stria, Francja, Grecja, Hiszpania, Ho-
landia, Niemcy, Pretoria, USA,
W³ochy), ró¿nych oœrodków z Polski
(Katowice, Kraków, Poznañ, Szczecin,
Toruñ, Wroc³aw, Rzeszów).

Tematyka SSPCM'05 wi¹za³a siê
z komputerami kwantowymi zarówno
od strony teoretycznej (dekoherencja,
spl¹tanie kwantowe, struny, rozw³ók-
nienia Hopfa), jak te¿ od strony wspó³-
czesnych technologii (nanorurki, krop-
ki kwantowe, laserowe sterowanie in-
formacji w qubitach). Oprócz fizyków
teoretyków materii skondensowanej
obecni byli zarówno matematycy, jak
i fizycy doœwiadczalnicy. Uroczystego
otwarcia SSPCM'05 dokona³ prorektor
ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej -
dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz.

£¹cznie zaprezentowano ponad 50
wyk³adów. Wa¿nym aspektem Szko³y
by³a sta³a mo¿liwoœæ spotykania siê
i dyskusji pomiêdzy wybitnymi, uzna-
nymi na œwiecie badaczami i m³odymi
adeptami wiedzy œcis³ej, przygoto-

SSPCM, Myczkowce 2005

Otwarcia SSPCM’05 dokona³ prorek-
tor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej
- dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz.

Fot. w³asna
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wuj¹cymi dopiero swoje doktoraty
b¹dŸ stawiaj¹cymi pierwsze samo-
dzielne kroki w pracy naukowej. Z za-
dowoleniem i du¿¹ satysfakcj¹ przy-
jêliœmy pozytywn¹ opiniê o poziomie
SSPCM'05 od prof. Jamesa D. Loucka
z Los Alamos National Laboratory,
reprezentuj¹cego Miêdzynarodowy
Naukowy Komitet Doradczy SSPCM.
Podobnie inni cz³onkowie Naukowego
Komitetu Doradczego wysoko ocenili
zarówno poziom naukowy, jak te¿

przyjazn¹ i kreatywn¹ atmosferê Szko-
³y, obfituj¹c¹ w nowe pomys³y i okazje
do nawi¹zywania wspó³pracy. Szko³a
by³a poœwiêcona pamiêci prof. Briana
G. Wybourne'a, wybitnego fizyka,
twórcy fundamentalnych prac w dzie-
dzinie spektroskopii atomowej i mole-
kularnej, niekwestionowanego Patrona
i Wyk³adowcy serii poprzednich
SSPCM. Ca³e Jego ¿ycie by³o po-
œwiêcone nie tylko Nauce, ale te¿
ludziom, w szczególnoœci naukowcom

i wychowawcom m³odzie¿y, promie-
niowa³ radoœci¹ z uprawiania Fizyki (to
have fun from doing Physics). Ostatnie
13 lat swego ¿ycia, z wyboru, poœwiêci³
pracy w Instytucie Fizyki Uniwersytetu
im. Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Materia³y konferencji zostan¹ opu-
blikowane w odrêbnym tomie czaso-
pisma Journal of Physics (Conference
Series), wydawanego przez reno-
mowany Institute of Physics z Bristo-
lu (UK).

Tadeusz Lulek

ZAPROSZENIE NA SEMINARIA
Katedry Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej

w roku akademickim 2005/2006 - semestr zimowy
poniedzia³ki, godz. 16:30, sala D109 (bud. D), ul. M. Sk³odowskiej-Curie 8

� 24.10.2005
Seminarium organizacyjne - prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus
dr in¿. Ryszard Leniowski - KIA Politechnika Rzeszowska

� 24.10.2005
Rozmyty system ekspertowy jako sprzêtowy uk³ad sterowania
i kontroli - mgr in¿. Grzegorz Dec - KIA Politechnika Rze-
szowska

� 28.11.2005
Zastosowanie kolorowanych sieci Petriego do modelowania
czasowych w³aœciwoœci systemów internetowych - dr in¿.
S³awomir Samolej, mgr in¿. Tomasz Rak - KIA Politechnika
Rzeszowska

� 12.12.2005
Bezpieczeñstwo w przemys³owych protoko³ach komunikacyj-
nych w sieci Ethernet - mgr in¿. Dariusz Rzoñca - KIA Poli-
technika Rzeszowska

� 19.12.2005
Przetwarzanie informacji wzorowane na biologicznych
uk³adach odpornoœciowych (wybrane zagadnienia) - mgr
in¿. Mariusz Oszust - KIA Politechnika Rzeszowska

� 9.01.2006
Dr¹¿enie danych o strukturze drzew i grafów - dr in¿. Krzy-
sztof Œwider - KIA Politechnika Rzeszowska

� 23.01.2006
Diagnozowanie systemu na podstawie kryteriów poten-
cja³owo-efektowych - mgr in¿. Marcin Bednarek - KIA Poli-
technika Rzeszowska

� 6.02.2006
System wspomagaj¹cy zarz¹dzanie zu¿yciem energii elek-
trycznej w inteligentnym budynku - mgr in¿. Wojciech Szy-
de³ko - KIA Politechnika Rzeszowska

Leszek Trybus

Etymologia s³owa ryzyko ma wielo-
aspektowe znaczenie. W jêzyku arab-
skim risq oznacza los, dopust bo¿y.
W jêzyku hiszpañskim ar-risco ozna-
cza odwagê, niebezpieczeñstwo. Z ko-
lei w jêzyku angielskim funkcjonuje
s³owo hazard jako synonim ryzyka, ro-
zumiane jako niebezpieczeñstwo lub
potencjalne Ÿród³o niebezpieczeñstwa.
W jêzyku greckim riza oznacza ostr¹

ska³ê, rafê. W jêzyku ³aciñskim czaso-
wnik risicare oznacza omijaæ coœ. P.L.
Bernstein w pracy pt. "Przeciw bogom -
niezwyk³e dzieje ryzyka" z 1997 r. po-
daje, ¿e ryzyko pochodzi od staro-
w³oskiego risicare, które oznacza od-
wa¿yæ siê. Ryzyko jest podstawowym
wskaŸnikiem bezpieczeñstwa, a wywo-
dzi siê z teorii niezawodnoœci i bezpie-
czeñstwa systemów.

Ze "S³ownika jêzyka polskiego"
mo¿na przytoczyæ nastêpuj¹c¹ defini-
cjê: "ryzyko - podejmowanie przedsiê-
wziêcia o nieznanym, niepewnym czy
problematycznym wyniku z nara¿e-
niem na niebezpieczeñstwo, szkodê lub
stratê; mo¿liwoœæ negatywnego wyni-
ku, prawdopodobieñstwo, ¿e coœ siê nie
uda".

,,Nie ma sukcesu lub klêski bez ryzyka,

potrzebna jest wyobraŸnia, aby mieæ œwiadomoœæ jego istnienia”.

Artur Wieczysty

RYZYKO - nowa kategoria
bezpieczeñstwa œrodowiskowego

RYZYKO - nowa kategoria
bezpieczeñstwa œrodowiskowego
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W potocznym rozumieniu termina-
mi bliskoznacznymi ryzyka s¹ niebez-
pieczeñstwo i zagro¿enie. W jêzyku
codziennym ryzyko kojarzy siê z igra-
niem z niebezpieczeñstwem, brakiem
pewnoœci wzglêdem podjêtego zada-
nia. Ryzykuje siê, podejmuj¹c trudne
i niebezpieczne przedsiêwziêcia, w któ-
rych mo¿na przyk³adowo straciæ zdro-
wie lub ¿ycie, pieni¹dze b¹dŸ presti¿,
ale w wypadku uzyskania pozytywnego
wyniku wchodzi siê w posiadanie war-
toœci niemo¿liwych do zdobycia w inny
sposób. Elementami ryzyka s¹ zagro¿e-
nie i niebezpieczeñstwo, np. spo¿ywa-
nia wody niewiadomego pochodzenia
albo w¹tpliwej jakoœci (bez gwaran-
towanej jakoœci bakteriologicznej).
Z podjêciem ryzykownego zadania s¹
identyfikowane negatywne skutki, ta-
kie jak strata, krzywda itp.

Bezpieczeñstwo i ryzyko wywodz¹
siê z teorii niezawodnoœci, której
pocz¹tek jako dyscypliny naukowej
okreœla siê na rok 1955, kiedy to w USA
odby³o siê pierwsze sympozjum po-
œwiêcone niezawodnoœci. W Polsce
w 1960 r. Polska Akademia Nauk zor-
ganizowa³a sesjê naukow¹ poœwiêcon¹
niezawodnoœci, stabilnoœci i trwa³oœci
elementów urz¹dzeñ radiotechnicz-
nych. W latach 60. ubieg³ego wieku
z inicjatywy Kongresu USA powsta³a
"Technology Assessment" (TA), która
metodycznie bada³a wp³yw nowych
wytworów techniki na ludzi i œrodowi-
sko. W ramach TA powsta³a "Probabili-
stic Risk Assessment" (PRA), której
zadaniem by³a predykcja ryzyka
zwi¹zanego z wytworami techniki.
W Europie 1973 r. powsta³a European
Reliability Data Bank Association, któ-
ra prowadzi wymianê doœwiadczeñ
i kontaktów zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem miêdzy krajami Unii Europej-
skiej. We wrzeœniu 1990 r. w Niem-
czech odby³ siê 1-st World Congress on
Safety Science, na którym og³oszono
powstanie nowej dyscypliny naukowej
- nauki o bezpieczeñstwie.

Œwiadomoœæ ryzyka towarzyszy
cz³owiekowi od pradawnych czasów.
W czasach staro¿ytnych najwiêksze ry-
zyko w dzia³alnoœci gospodarczej
cz³owieka by³o zwi¹zane z transportem
i handlem. Na Bliskim Wschodzie 1800

lat p.n.e. funkcjonowa³y umowy
miêdzy uczestnikami karawan, którzy
zobowi¹zywali siê pokrywaæ wspólne
szkody zwi¹zane z utrat¹ towarów b¹dŸ
zwierz¹t jucznych poniesione przez
ka¿dego z nich na skutek rabunków.
Z ryzykiem handlowej wyprawy mor-
skiej w staro¿ytnej Grecji by³a
zwi¹zana instytucja prawna zwana "po-
¿yczk¹ morsk¹". Polega³a ona na
zaci¹ganiu d³ugu finansowego ze zna-
cznym oprocentowaniem na wyprawê
morsk¹ i jeœli wyprawa zakoñczy³a siê
pomyœlnie, po¿yczkobiorca oddawa³
d³ug z oprocentowaniem. W razie fia-
ska wyprawy (zatoniêcie statku, zagra-
bienie ³adunku) wierzyciel ponosi³
ryzyko wyprawy (utrata kwoty po¿ycz-
ki). Ludzie szukali rozmaitych sposo-
bów radzenia sobie z ryzykiem. Za
pierwsze metody zarz¹dzania ryzykiem
uwa¿a siê stosowane przez staro¿yt-
nych kupców chiñskich, przewo¿¹cych
towary rzek¹ Jangcy, tzw. ³¹czenie to-
warów nara¿onych na ryzyko. Polega³o
to na tym, ¿e ka¿da ³ódŸ zabiera³a
pewn¹ iloœæ towarów ka¿dego z kup-
ców. W ten sposób w razie zatoniêcia
³odzi ¿aden z kupców nie traci³ ca³oœci
swoich dóbr. Celem takiego postêpo-
wania by³o zminimalizowanie straty
pojedynczego kupca poprzez transfer
ryzyka na wspólnotê.

Najstarsz¹ zinstytucjonalizowan¹
form¹ ubezpieczeñ by³y ubezpieczenia
zwi¹zane z ryzykiem wystêpuj¹cym
w handlu drog¹ morsk¹. Pierwsza udo-
kumentowana polisa ubezpieczeniowa
dotycz¹ca ryzyka transportu towarów
statkiem pochodzi z 1384 r., a wydano
j¹ w pó³nocnych W³oszech. W drugiej
po³owie XVII w. w kawiarni Edwarda
Lloyda nad brzegiem Tamizy w Londy-
nie dokonywano rozlicznych ubezpie-
czeñ zwi¹zanych z ryzykiem w handlu
morskim. Da³o to pocz¹tek korporacji
Lloyda, która dzisiaj z powodzeniem
funkcjonuje na rynku miêdzynarodo-
wym, ubezpieczaj¹c wszelkiego rodza-
ju ryzyko. W 1654 r. francuski uczony
B. Pascal prze¿y³ mistyczne olœnienie
i w klasztorze Port Royal napisa³ dzie³o
,,Logika, czyli sztuka myœlenia". Za-
uwa¿y³ w nim, ¿e ludzie ¿ywi¹ du¿y
lêk, s³ysz¹c grzmot wy³adowania atmo-
sferycznego. Jednak prawdopodobieñ-

stwo pora¿enia piorunem jest znikomo
ma³e. W ten sposób sformu³owa³ twier-
dzenie o podstawowym znaczeniu
w odniesieniu do ryzyka, ¿e jest ono
proporcjonalne nie tylko do wielkoœci
niebezpieczeñstwa, ale tak¿e do praw-
dopodobieñstwa zdarzenia, z jakim ono
wystêpuje. Badania Jakuba i Miko³aja
Bernoullich prowadzone wraz z Abra-
hamem de Moivre’em z pocz¹tku
XVIII w. dotyczy³y pomiaru niepewno-
œci. Byli oni przekonani, ¿e ta umiejêt-
noœæ pozwoli ujarzmiæ ryzyko. Ich
matematyczne opracowania metod sza-
cowania prawdopodobieñstwa s¹ do
dzisiaj aktualne. Ponadto podjêli pro-
blematykê poziomu awersji cz³owieka
w podejmowaniu decyzji obarczonych
ryzykiem. Sentencj¹ tych badañ jest
maksyma, ¿e "u¿ytecznoœæ przyrostu
bogactwa jest odwrotnie proporcjonal-
na do wielkoœci bogactwa ju¿ posiada-
nego".

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej
98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r.
,,O jakoœci wody przeznaczonej do spo-
¿ycia przez ludzi" stwierdza, ¿e nale¿y
zachowaæ równowagê pomiêdzy
ochron¹ przed ryzykiem wywo³anym
zarówno przez czynniki chemiczne, jak
i mikrobiologiczne i ¿e wartoœci para-
metrów w œwietle przysz³ych ich ocen
powinny byæ ustalone w odniesieniu do
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi, na podstawie rozwa¿añ do-
tycz¹cych zdrowia publicznego z wy-
korzystaniem metod oceny ryzyka.

SPROSTOWANIE

W numerze wrzeœniowym GP 9/2005
opublikowany zosta³ niepe³ny sk³ad Rady
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska, za co przeprasza przewodnicz¹cy
Wydzia³owej Komisji Wyborczej dr hab.
in¿. Janusz Rak, prof. PRz. W wyniku wy-
borów cz³onkami Rady Wydzia³u zostali
równie¿ dr in¿. Marzena K³os i dr in¿. Grze-
gorz Bajorek, o czym z przyjemnoœci¹ za-
wiadamiamy.

W tym samym numerze w sk³adzie
Rady Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa przy nazwisku dr. hab. in¿. Zbigniewa
Oniszczuka pominiêto informacjê o stano-
wisku profesora PRz. Za niedopatrzenie
przepraszamy.
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W artykule 6. stwierdza siê, ¿e podej-
mowane bêd¹ odpowiednie przedsiê-
wziêcia w celu zmniejszenia lub wy-
eliminowania ryzyka zwi¹zanego z nie-
dotrzymaniem wartoœci parametrów
jakoœciowych wody, a konsumenci
musz¹ byæ nale¿ycie poinformowani
o wszelkich dzia³aniach naprawczych
zwi¹zanych z ograniczeniem lub wyeli-
minowaniem ww. ryzyka. W artyku-
le 8. nak³ada siê obowi¹zek analizy ry-
zyka dla zdrowia ludzi w razie niedo-
trzymania parametrów jakoœciowych
wody.

Obiektywn¹ rzeczywistoœci¹
w funkcjonowaniu systemu zaopatrze-
nia w wodê (SZW) s¹ straty powodowa-
ne przerwami w dostawie wody czy te¿
dostarczanie jej o obni¿onych parame-

trach jakoœciowych. Ryzyko z tym
zwi¹zane mo¿e rodziæ protesty konsu-
mentów wody do spo¿ycia. Obecnie fir-
my wodoci¹gowe ubiegaj¹ siê o certy-
fikaty zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnie
z wymaganiami miêdzynarodowej nor-
my ISO9001:2000, które wymagaj¹
procedur szacowania szeroko pojêtego
ryzyka. W systemach zaopatrzenia
w wodê wyró¿nia siê ryzyko producen-
ta i konsumenta wody. Z punktu widze-
nia producenta wody polega ono na
zak³óceniach lub przerwach w procesie
produkcji albo dystrybucji wody, co
w konsekwencji wp³ywa na powstanie
strat finansowych (zmniejszenie
wp³ywów za niesprzedan¹ wodê, kar
umownych i odszkodowañ wyp³aco-
nych odbiorcom wody). Ryzyko konsu-

menta wody do spo¿ycia polega na mo-
¿liwych przerwach w jej dostawie lub
dostawie wody o jakoœci niezgodnej
z obowi¹zuj¹cym normatywem. Mo¿e
to skutkowaæ uszczerbkiem na zdro-
wiu, a nawet zagro¿eniem ¿ycia ludzi
lub powodowaæ straty w przypadku od-
biorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹.

Brytyjski naukowiec F.R. Farmer
jest autorem jak¿e pouczaj¹cej tezy:
"¿adna instalacja techniczna nie mo¿e
byæ rozpatrywana jako ca³kowicie wol-
na od ryzyka, a tak zwane nieprawdo-
podobne awarie czêsto sk³adaj¹ siê
z zupe³nie zwyczajnych zdarzeñ".

Janusz Rak
Barbara Tchórzewska-Cieœlak

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

Wyst¹pienie Wiceprzewodnicz¹cego
Samorz¹du Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej

Adama Sarata
na inauguracji roku akademickiego 2005/2006

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie, Szanowni Goœcie,
Studenci!

W imieniu Samorz¹du Studentów
Politechniki Rzeszowskiej serdecznie
witam wszystkich zgromadzonych na
uroczystej inauguracji nowego roku
akademickiego.

Szczególne s³owa powitania kieru-
jê do studentów pierwszego roku.
Z chwil¹ podjêcia studiów rozpoczyna
siê nowy okres w Waszym ¿yciu - czas
wytê¿onej pracy umys³owej, która
z ca³¹ pewnoœci¹ zostanie Wam wyna-
grodzona wykszta³ceniem i wiedz¹,
jak¹ wyniesiecie z naszej uczelni.

Politechnika Rzeszowska jest uczel-
ni¹ du¿¹, siln¹, pozwalaj¹c¹ nam - stu-
dentom - z wiar¹, ufnoœci¹ i optymiz-
mem patrzeæ w przysz³oœæ. Jestem

dumny, ¿e jako jeden z wielu mogê
nale¿eæ do tej wielkiej rodziny, jak¹
tworzy nasza Politechnika.

Podejmuj¹c studia, macie przed
sob¹ nieograniczone mo¿liwoœci roz-
woju swoich umiejêtnoœci, w zale¿no-
œci od osobistego talentu, pracowitoœci
i zaanga¿owania. Nauka nie ma granic -
wszyscy z was nosz¹ w sobie ogromny
potencja³, umo¿liwiaj¹cy rozszerzanie
tych granic poznania, które s¹ przypisa-
ne wspó³czesnemu poziomowi wiedzy.
Potraktujcie studiowanie jako punkt
wyjœcia do rozwijania w³asnych inicja-
tyw, wprowadzania innowacji techni-
cznych, opracowywania nowych
technologii i wynalazków. ¯yczê Wam
nade wszystko rozs¹dnego godzenia
praw m³odoœci z wynikami w nauce,
a tym samym z inwestowaniem we
w³asne kwalifikacje, abyœcie poprzez

rzetelne zdobywanie wiedzy budowali
przysz³oœæ naszego kraju.

Jako student IV roku Politechniki
Rzeszowskiej zdoby³em pewne do-
œwiadczenia; kilkoma z nich teraz
chcia³bym siê z Wami podzieliæ.

Lata studiów to najlepszy czas
uczenia siê samodzielnoœci i wspó³de-
cydowania o wszystkich aspektach na-
szego ¿ycia. Ze swego doœwiadczenia
wiem, ¿e na pocz¹tku studiów trudno
jest myœleæ, jaki mo¿emy mieæ wp³yw
na uczelniê, w której studiujemy. Jed-
nak po krótkim przystosowaniu siê do
nowych warunków nale¿y œmia³o siê
rozejrzeæ, co by mo¿na zmieniæ na lep-
sze i gdzie popróbowaæ swoich si³.
W pojedynkê jednak mo¿na niewiele
zdzia³aæ - o wiele lepiej wst¹piæ do jed-
nej z wielu na naszej uczelni organizacji
studenckich lub zebraæ g³osy poparcia
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wœród znajomych i wystartowaæ w wy-
borach do Samorz¹du Studentów.
Przedstawiciele studentów obecni s¹
bowiem na niemal ka¿dym spotkaniu
dotycz¹cym spraw studenckich. Nasi
przedstawiciele zasiadaj¹ w komisjach
dydaktycznych, radach wydzia³ów, Se-
nacie, a tak¿e we w³adzach statuto-

wych Parlamentu Studentów Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

To my, studenci, rozdzielamy œrodki
na pomoc materialn¹, dzielimy miejsca
w domach studenckich, wspó³decydu-
jemy o ich remontach i cenach, opiniu-
jemy programy studiów - maj¹c
w wielu sprawach g³os równorzêdny
z g³osami profesorów.

Tak wiele ró¿norodnych proble-
mów, w których rozwi¹zywaniu ucze-
stniczy Samorz¹d Studencki, pozwala
na zdobycie doœwiadczeñ i umiejêtno-
œci - dodatkowych atutów w walce
o pracê.

Choæ praca w takiej organizacji
poch³ania mnóstwo czasu, to jest to cie-
kawe hobby. Robimy to, by móc siê
rozwijaæ, mieæ wp³yw na to, co nas do-
tyczy, uczestniczyæ w rozwoju uczelni
i z dum¹ mówiæ: "Jestem studentem Po-
litechniki Rzeszowskiej". Naszym za-
daniem jest, by tej szansy nie zaprze-
paœciæ.

Warto te¿ wspomnieæ, ¿e nasza
uczelnia jest jedyn¹ w Polsce, która po-
siada w³asne radio, telewizjê i prasê
akademick¹. W tym roku wypada

35-lecie za³o¿enia radia. Dlatego chcê
Wam przekazaæ, ¿e od 1994 roku Aka-
demickie Radio "Centrum" realizuje
dla studentów Politechniki Rzeszow-
skiej praktyki dydaktyczno-zawodowe
w dwóch zakresach: przygotowywania
materia³ów dziennikarskich oraz tech-
nicznej obs³ugi profesjonalnych urz¹-
dzeñ radiowych i monta¿u materia³ów
dŸwiêkowych.

Akademickie Radio "Centrum",
oprócz oferowania aktywnych form
spêdzania wolnego czasu, gwarantuje
mo¿liwoœæ zdobycia drugiego zawodu.
Podobne mo¿liwoœci stwarza równie¿
dzia³aj¹ca od czerwca 2004 roku Aka-
demicka Telewizja Centrum Politech-
niki Rzeszowskiej.

Koñcz¹c swoj¹ wypowiedŸ, ¿yczê
wszystkim, aby nowy rok akademicki
przyniós³ jak najwiêcej sukcesów:
studentom jak najlepszych wyników
w nauce, pracodawcom zadowolenia
z pracy absolwentów naszej uczelni,
a nauczycielom akademickim wielu
sukcesów zarówno na polu naukowym,
jak i w pracy z m³odzie¿¹.

W okresie od 31 lipca do 7 sierpnia
2005 r. Naukowe Ko³o Geodetów
"Glob" oraz Naukowe Ko³o "In¿ynierii
Œrodowiska", dzia³aj¹ce na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Rzeszowskiej, zorganizo-
wa³y obóz naukowy w Akademickim
Oœrodku Szybowcowym w Bezmie-
chowej. Jego uczestnikami byli studen-
ci IV roku kierunków in¿ynieria œro-
dowiska oraz budownictwo, a tak¿e stu-
denci z sekcji naukowej Stowarzysze-
nia Studentów Wydzia³u Geodezji
i Kartografii "Geoida" Politechniki
Warszawskiej.

Obóz odby³ siê w malowniczym
Akademickim Oœrodku Szybowco-
wym Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej Górnej, po³o¿onym
na skraju Bieszczadów, w paœmie gór
S³onnych. Ta s³ynna od lat Bezmiecho-
wa jest jedn¹ z najpiêkniejszych legend
polskiego szybownictwa. Znajduje siê
tam jedno z najstarszych i najbardziej

zas³u¿onych szybowisk w ca³ej Euro-
pie. Obecny oœrodek mieszcz¹cy siê na

szczycie S³onnego, po ca³kowitej od-
budowie, oficjalnie zosta³ oddany

Obóz naukowy w BezmiechowejObóz naukowy w Bezmiechowej

Pomiary na S³onnem.
Fot. w³asna

Wyst¹pienie wiceprzewodnicz¹cego
Samorz¹du Studentów Adama Sarata.

Fot. M. Misiakiewicz
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28 sierpnia 2004 r. Jego celem jest
kszta³cenie pilotów szybowcowych.
Swoj¹ siedzibê ma tutaj równie¿ Areo-
klub Politechniki Rzeszowskiej.

Podczas obozu "geodeci" zajêli siê:
� za³o¿eniem pomiarowej osnowy ge-

odezyjnej w otoczeniu oœrodka tech-
nik¹ satelitarn¹ (GPS),

� wyznaczeniem metod¹ wielokrotne-
go wciêcia w przód wspó³rzêdnych
Wie¿y Kontroli Lotów, a tak¿e prze-
liczeniem wspó³rzêdnych pro-
stok¹tnych wie¿y na wspó³rzêdne
geograficzne w uk³adzie ETRF'89,

� wykonaniem okresowych pomiarów
do okreœlenia ewentualnych osiadañ
posadzki i odkszta³ceñ konstrukcji
stalowej hangaru na szybowce,

� wznowieniem granic dwóch dzia³ek
przejêtych przez PRz na stoku pó³-
nocnym.
Ko³o In¿ynierii Œrodowiska oce-

nia³o:
� stan œrodowiska przyrodniczego

w zakresie powierzchni terenu oraz
fauny i flory,

� œrodki techniczne zainstalowane
w oœrodku, s³u¿¹ce ochronie œrodo-
wiska, tj. gospodarkê wodno-œcie-
kow¹ i gospodarkê odpadkami,

� celowoœæ i mo¿liwoœci zagospodaro-
wania turystycznego terenu bêd¹ce-
go w dyspozycji PRz.
Opiekunami obozu byli: dr hab. in¿.

Witold Niemiec, prof. PRz z Zak³adu

In¿ynierii i Chemii Œrodowiska, mgr
in¿. Jerzy Gajdek z Katedry Geodezji
im. Kaspra Weigla z WBiIŒ i "goœcin-
nie" dr in¿. Piotr Koszelnik, opiekun
Ko³a "In¿ynierii Œrodowiska", przeby-
waj¹cy w tym czasie na innym obozie
nad Solin¹. Przez pierwsze dni obozu
towarzyszy³ nam tak¿e dr in¿. Andrzej
Pachuta, prodziekan ds. studenckich
Wydzia³u Geodezji i Kartografii Poli-
techniki Warszawskiej.

Z powodu trudnych warunków po-
godowych nie wszystkie punkty pro-
gramu uda³o siê zrealizowaæ w ca³oœci.

Po trudach ciê¿ko przepracowanego
dnia relaksowaliœmy siê, podziwiaj¹c
piêkne widoki, organizuj¹c ogniska
i turnieje tenisa sto³owego. Wszyscy
spêdzili w Bezmiechowej mi³e i nieza-
pomniane chwile, które jeszcze d³ugo
bêd¹ wspominaæ.

Du¿ej pomocy w organizacji obozu
udzieli³a nam Fundacja Rozwoju Poli-
techniki Rzeszowskiej, której bardzo
dziêkujemy.

Joanna Rymarowicz
NK "In¿ynierii Œrodowiska"

NKG "Glob"

Przyszli in¿ynierowie w Bezmiechowej.
Fot. w³asna

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademic-
kiego 2005/2006, która odby³a siê 6 paŸdziernika br. w bu-
dynku S, Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu otrzyma³
dokumenty potwierdzaj¹ce przyznanie certyfikatu ISO
9001:2001 w zakresie œwiadczenia us³ug edukacyjnych. Cer-
tyfikat ten zosta³ nadany 22 wrzeœnia 2005 r. przez prezesa
Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Gdyni. Oznacza to,
¿e dzia³ania prowadzone na Wydziale zgodne s¹ ze standar-
dami miêdzynarodowymi.

G³ównym inicjatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³ dzie-
kan WZiM - dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. PRz. W pracach
przygotowawczych i szkoleniach wspomagali go koordyna-
torzy: pe³nomocnik dziekana ds. zarz¹dzania jakoœci¹ dr
Grzegorz Ostasz oraz dr Arkadiusz Letkiewicz. Przygotowa-

nia te trwa³y niemal rok i spotka³y siê z pe³n¹ akceptacj¹ za-
równo ze strony by³ego rektora PRz prof. Tadeusza Marko-
wskiego, jak i obecnego - dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka,
prof. PRz. Istot¹ sukcesu by³ upór i d¹¿enie ca³ego zespo³u
Wydzia³u, który aktywnie anga¿owa³ siê w opracowanie sy-
stemu i jego wdro¿enie.

Zasadniczo idea systemu zarz¹dzania jakoœci¹ pochodzi
z zak³adów przemys³owych i dotyczy przede wszystkim pro-
dukcji. Z kolei koncepcja normy ISO, po wielu modyfika-
cjach, wywodzi siê z dzia³añ in¿ynierskich, których efektem
ma byæ produkt wykonywany wg œciœle okreœlonego standar-
du. Okazuje siê jednak, ¿e standardy nale¿y stosowaæ rów-
nie¿ w obszarach us³ugowych, w których najwa¿niejszy jest
klient. Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu jest przyk³adem

CERTYFIKAT ISO 9001 DLA WZIM
Funkcjonujemy wg norm miêdzynarodowychFunkcjonujemy wg norm miêdzynarodowych
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zastosowania ISO w us³ugach, i w to us³ugach doœæ specyfi-
cznych, bo edukacyjnych. System wymusza sta³e, regularne
badanie zadowolenia klientów oraz ustalanie celów do
osi¹gniêcia, przez co praca staje siê bardziej wydajna.
W praktyce oznacza to, ¿e oczekiwania klientów, w tym
przypadku studentów, bêd¹ rozpoznawane, a Wydzia³ do-
³o¿y wszelkich starañ, aby je zaspokoiæ. Inne cechy wdro¿e-
nia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ na Wydziale to m.in. popra-
wa jakoœci procesów dydaktycznych i sta³y nadzór nad nimi,
jasne i czytelne procedury postêpowania oraz uporz¹dkowa-
nie zakresu uprawnieñ i odpowiedzialnoœci na wszystkich
stanowiskach. Wymiernym efektem systemu jest równie¿
skrócenie czasu za³atwiania spraw, w tym tak¿e studenckich.

Uzyskany przez WZiM certyfikat to bardzo wa¿ny atut
zarówno dla samego Wydzia³u, jak i ca³ej uczelni. Oznacza
to, ¿e jesteœmy w grupie najlepszych i dzia³amy wg standar-
dów miêdzynarodowych. To tak¿e element marketingowy
oraz sprzyjaj¹cy staraniu siê o œrodki unijne.

Poza wymienionymi korzyœciami nale¿y równie¿ wspo-
mnieæ o podpisaniu umowy o wspó³pracy pomiêdzy WZiM
i Polsk¹ Izb¹ Handlu Zagranicznego. Dziêki tej umowie stu-
denci zarówno WZiM, jak i pozosta³ych wydzia³ów Politech-
niki bêd¹ mogli uczestniczyæ w szkoleniach i uzyskiwaæ
certyfikat "audytorów wewnêtrznych" systemów zarz¹dza-
nia jakoœci¹. To szkolenie stwarza wiêksze mo¿liwoœci za-
trudnienia po zakoñczeniu studiów oraz uzyskania
atrakcyjnej pracy. Pierwszy kurs, który przybli¿y tematykê
norm ISO 9001:2001, planowany jest na luty 2006 r. i jest
bardzo ciekaw¹ propozycj¹, szczególnie ¿e - dziêki umowie -

koszt takiego kursu bêdzie znacznie ni¿szy ni¿ w innych
placówkach prowadz¹cych tego typu szkolenia.

Marcin Horejda
Robert Prus

W okresie koñcz¹cym poprzedni
rok akademicki cz³onkowie Studenc-
kiego Ko³a Naukowego eM@rketingu
zrealizowali kilka wa¿nych przedsiê-
wziêæ. Dziêki zaanga¿owaniu studen-
tów Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketin-
gu mog³y siê odbyæ imprezy, które
jednoczeœnie kszta³c¹ oraz integruj¹
akademicki ruch naukowy Politechniki
Rzeszowskiej.

W dniu 28 kwietnia br. studenci
przygotowali seminarium pt. Studenci
o marketingu. Podczas tego spotkania
cz³onkowie Ko³a przedstawili piêæ pre-
zentacji dotycz¹cych wybranych za-
gadnieñ prowadzenia dzia³añ w obsza-
rze komunikacji marketingowej. Na
program seminarium z³o¿y³y siê nastê-
puj¹ce wyst¹pienia:

Podsumowanie wiosennej dzia³alnoœci

Studenckiego Ko³a Naukowego eM@rketingu

Podsumowanie wiosennej dzia³alnoœci

Studenckiego Ko³a Naukowego eM@rketingu

Integracyjne pieczenie kie³basek.
Fot. M. Gêbarowski
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� Ambient media, jako nowoczesna
forma reklamy - Agnieszka Wojty-
niak,

� Product placement - Marta Sowa,
� Podrabianie produktów markowych

- Anna Kornafel,
� Wykorzystywanie znanych osób

w reklamie - Alicja Rogo¿,
� Postawy konsumentów wobec marki

- Monika Przykaza.
Studenci zgromadzeni na semina-

rium z du¿ym zainteresowaniem wy-
s³uchali referatów swoich kole¿anek.
Ka¿da z prezentacji multimedialnych
zawiera³a przyk³ady, dziêki czemu
uczestnicy mogli ³atwiej przyswoiæ so-
bie poruszan¹ problematykê.

Kolejnym przedsiêwziêciem by³o
zorganizowanie w dniu 12 maja 2005 r.
Seminarium Biznesowego, czyli spot-
kania z praktykami marketingu z firm
Meble.pl, Ideo, Euro-Center Peugeot,
pt. Wyzwania wspó³czesnego marketin-
gu - doœwiadczenia i perspektywy. Pod-
czas spotkania przedstawiono nastêpu-
j¹ce prezentacje:

� Koncepcja dzia³ania portalu Meb-
le.pl - Roman Materna (Meble.pl),

� Portal wewnêtrzny jako element pu-
blic relations - Urszula Engel, Mar-
cin Kandefer (Ideo),

� Tworzenie cen w bran¿y samocho-
dowej - Bart³omiej Indycki (Euro-
Center Peugeot).
Prelegenci, na podstawie swego do-

œwiadczenia, opowiedzieli zgromadzo-
nym na sali ponad stu osobom o prak-
tycznych aspektach marketingu. Odpo-
wiadali tak¿e na pytania zadawane
przez studentów Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e tradycj¹ ju¿
sta³o siê organizowanie przez cz³onków
Studenckiego Ko³a Naukowego
eM@rketingu spotkañ integruj¹cych
akademicki ruch naukowy Politechniki
Rzeszowskiej. W tym roku tak¿e nie za-
brak³o takiego spotkania. W dniu
24 maja br. na terenach wokó³ hali spor-
towej zorganizowano V Integracyjne
Ognisko Studenckich Kó³ Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej. W ognisku
uczestniczyli studenci oraz pracownicy

naszej uczelni zwi¹zani z ko³ami na-
ukowymi. Wspólne œpiewanie i piecze-
nie kie³basek trwa³o do póŸnych godzin
nocnych.

Wydarzeniem wieñcz¹cym dzia³al-
noœæ ko³a eM@rketingu w roku akade-
mickim 2004/2005 by³ wyjazd jego
cz³onków: Anny G³az (III ZD), Alicji
Rogo¿ (IV ZD), Marty Sowy (IV ZD)
w dniach 2-3 czerwca na II Ogólno-
polsk¹ Konferencjê Studenckich Kó³
Naukowych pt. Internet w ¿yciu studen-
ta - lepsze wyniki, lepsza praca, lepsze
jutro, która odby³a siê w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Zawodowej w Pile.

Wymienione przedsiêwziêcia sta-
nowi¹ tylko czêœæ dzia³añ zrealizowa-
nych w poprzednim roku akademickim
przez osoby nale¿¹ce do Studenckiego
Ko³a Naukowego eM@rketingu.
Bior¹c pod uwagê entuzjazm cz³onków
Ko³a, pozostaje im tylko ¿yczyæ, by nie
tracili zapa³u i podejmowali siê realiza-
cji coraz to wiêkszej liczby nowych
projektów wzbogacaj¹cych naukowo
oraz integruj¹cych ruch akademicki Po-
litechniki Rzeszowskiej.

Alicja Rogo¿

Zarz¹dzenie nr 23/2005
Rektora Politechniki Rzeszowskiej

im. I. £ukasiewicza
z dnia 9 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie: zmian w strukturze
organizacyjnej uczelni

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym (DzU nr 164, poz. 1365) zarz¹dzam,
co nastêpuje:

§ 1.
1. Zgodnie z art. 263 ustawy prawo

o szkolnictwie wy¿szym stanowisko dyrek-
tora administracyjnego staje siê stanowi-
skiem kanclerza. Utrzymujê dotychczaso-
wy symbol organizacyjny stanowiska
"RA".

2. Zgodnie z art. 82 ustawy Prawo
o szkolnictwie wy¿szym kwestor uczelni
pe³ni funkcjê g³ównego ksiêgowego i jest
zastêpc¹ kanclerza. Symbol organizacyjny
stanowiska "AF" pozostaje bez zmian.

3. Powo³ani zastêpcy dyrektora admi-
nistracyjnego staj¹ siê zastêpcami kancle-

rza z utrzymaniem dotychczasowych sym-
boli organizacyjnych.

4. Stanowisko zastêpcy dyrektora ad-
ministracyjnego ds. osobowych i nauczania
otrzymuje brzmienie "zastêpca kanclerza
ds. osobowych" z wy³¹czeniem podleg³oœci
Dzia³u Nauczania.

5. Stanowisko zastêpcy dyrektora ds.
funduszy strukturalnych staje siê stanowi-
skiem zastêpcy kanclerza ds. funduszy
strukturalnych. Ustalam symbol organiza-
cyjny stanowiska "AS".

5.1. Stanowisko podlega kanclerzowi.
Nadzór nad stanowiskiem sprawuje pro-
rektor ds. ogólnych.

5.2. Stanowisku podlega BIURO
OBS£UGI FUNDUSZY EUROPEJ-
SKICH. Dotychczasowy symbol organiza-
cyjny jednostki "WB" zmieniam na "SF".

§ 2.
W pionie prorektora ds. nauczania

powo³ujê stanowisko g³ównego specjalisty
ds. nauczania i informatyzacji toku studiów
o symbolu organizacyjnym "DN" pod-

porz¹dkowane bezpoœrednio prorektorowi
ds. nauczania. G³ównemu specjaliœcie ds.
nauczania i informatyzacji podlega Dzia³
Nauczania.

§ 3.
W pionie kanclerza powo³ujê stanowi-

sko ds. czasopisma "Gazeta Politechniki
Rzeszowskiej", dokumentowania dzia³al-
noœci i historii Uczelni. Ustalam symbol or-
ganizacyjny stanowiska "AH".

§ 4.
Przekszta³cam Biuro Rektora w Sekre-

tariat Rektora. Symbol organizacyjny jed-
nostki "RJ".

§ 5.
1. Postanowienia niniejszego zarz¹-

dzenia stanowi¹ podstawê do wprowadze-
nia odpowiednich zmian w "Regulaminie
organizacyjnym Politechniki Rzeszow-
skiej" wprowadzonym zarz¹dzeniem rekto-
ra nr 2/2004 z dnia 6 stycznia 2004 r.

MONITOR "GP"
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2. W zarz¹dzeniu nr 16/2005 rektora
Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 czerw-
ca 2005 r. w sprawie trybu i zasad obs³ugi
wniosków oraz kontraktów realizowanych
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ z dofinan-
sowaniem œrodków Unii Europejskiej
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

a) § 1. pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:
"1.1. W pionie prorektora ds. ogólnych
powo³ujê jednostkê organizacyjn¹ pn. BIU-
RO OBS£UGI FUNDUSZY EUROPEJ-
SKICH o symbolu organizacyjnym "SF" ",

b) § 1. pkt 1.3 otrzymuje brzmienie:
"1.3. Prorektor ds. ogólnych, w oparciu
o bie¿¹ce potrzeby, ustali stan zatrudnienia
w powo³anej jednostce organizacyjnej",

c) w za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia nr
16/2005 z 17.06. 2005 r. umieszczony na
wstêpie zapis: "Kierownik Biura Obs³ugi
Funduszy Europejskich podlega bezpo-
œrednio prorektorowi ds. ogólnych i wspó³-
pracy z zagranic¹" otrzymuje brzmienie:
"Kierownik Biura Obs³ugi Funduszy Euro-
pejskich podlega zastêpcy kanclerza ds.
funduszy strukturalnych. Bezpoœredni nad-
zór nad dzia³alnoœci¹ Biura sprawuje pro-
rektor ds. ogólnych”.

§ 6.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem

podpisania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 wrzeœnia 2005 r.

Rektor
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak

prof. PRz

Otrzymuj¹ do wiadomoœci i stosowania: wszystkie
jednostki organizacyjne PRz

Zarz¹dzenie nr 28 /2005
Rektora Politechniki Rzeszowskiej

im. I. £ukasiewicza
z dnia 30 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej uczelni

Dzia³aj¹c zgodnie z art. 66 ust. 2 usta-
wy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-
twie wy¿szym (DzU nr 164, poz. 1365),
z § 29 ust. 2 Statutu oraz uchwa³¹ Senatu
Politechniki Rzeszowskiej z dnia 22 wrzeœ-
nia 2005 r., zarz¹dzam co nastêpuje:

§ 1.
1. Tworzê w Politechnice Rzeszow-

skiej z dniem 1 paŸdziernika 2005 r. w pio-
nie rektora UCZELNIANE LABORATO-
RIUM BADAÑ MATERIA£ÓW dla
PRZEMYS£U LOTNICZEGO, zwane da-

lej LABORATORIUM, jako jednostkê po-
zawydzia³ow¹, o symbolu organizacyjnym
"RU".

2. LABORATORIUM prowadziæ bê-
dzie zadania naukowo-badawcze g³ównie
przy wspó³pracy z uczelniami zrzeszonymi
w Centrach Zaawansowanych Technologii
AERONET i CAMAT oraz z WSK
"PZL-Rzeszów" w zakresie wysoko za-
awansowanych materia³ów i technologii
materia³owych dla przemys³u lotniczego.

§ 2.
1. Kierowanie LABORATORIUM,

w tym tworzenie bazy aparaturowo-mate-
ria³owej i lokalowej oraz wspó³pracê
z w³aœciwymi jednostkami pozauczelnia-
nymi w zakresie dzia³alnoœci LABORA-
TORIUM powierzam Kierownikowi Kate-
dry Materia³oznawstwa Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa.

2. Zobowi¹zujê Kierownika Katedry
Materia³oznawstwa Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa do ustalenia zasad
dzia³ania LABORATORIUM.

§ 3.
Wykonanie postanowieñ niniejszego

zarz¹dzenia powierzam odpowiednio:
� Kierownikowi Katedry Materia³oznaw-

stwa Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa,

� Dziekanowi Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa,

� Kanclerzowi,
� Kierownikom w³aœciwych jednostek

organizacyjnych administracji uczelni.

§ 4.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem

podpisania, z moc¹ od 1 paŸdziernika
2005 r.

Rektor
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak

prof. PRz

Otrzymuj¹: wszystkie jednostki organizacyjne uczelni

Pismo okólne nr 4/2005
Rektora Politechniki Rzeszowskiej

im. I. £ukasiewicza
z dnia 28 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie og³oszenia
sk³adu sta³ych komisji senackich

w kadencji 2005 - 2008

Dzia³aj¹c na podstawie § 37 ust. 4 i 5
Statutu Uczelni, Senat Politechniki Rze-

szowskiej w dniu 22 wrzeœnia 2005 r.
podj¹³ uchwa³ê w sprawie powo³ania prze-
wodnicz¹cych i cz³onków sta³ych komisji
senackich.

§ 1.
Powo³ano komisje w nastêpuj¹cym

sk³adzie:

KOMISJA ds. FINANSÓW
i MIENIA UCZELNI

1. dr hab. in¿. Szczepan WOLIÑSKI,
prof. PRz - przewodnicz¹cy

2. prof. dr hab. in¿. Tadeusz MARKOW-
SKI

3. prof. dr hab. in¿. Leszek WO�NIAK
4. dr hab. in¿. Jacek KLUSKA, prof. PRz
5. dr hab. in¿. Aleksander KOZ£OWSKI,

prof. PRz
6. prof. dr hab. in¿. Feliks STACHO-

WICZ
7. prof. dr hab. in¿. Marek ORKISZ
8. dr hab. in¿. Jerzy BAJOREK, prof. PRz
9. dr hab. in¿. Kazimierz BUCZEK, prof.

PRz
10. prof. dr hab. in¿. Leonard ZIEMIAÑ-

SKI
11. prof. dr hab. in¿. Henryk GALINA
12. prof. dr hab. in¿. Roman PETRUS
13. dr hab. Kazimierz RAJCHEL, prof.

PRz
14. dr Alfred SZYDE£KO
15. prof. dr hab. Józef BANAŒ
16. prof. dr hab. Tadeusz PASZKIEWICZ
17. mgr Ma³gorzata KO£ODZIEJ
18. mgr Jacek LUTAK
19. mgr El¿bieta KA£U¯A
20. mgr in¿. Jacek HESS
21. mgr in¿. Rafa³ ROJOWSKI
Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych:
1. dr in¿. Andrzej RYLSKI - NSZZ "Soli-

darnoœæ"
2. Stanis³aw MIAZGA - Solidarnoœæ 80
3. dr Marek MRÓZ - ZNP

Przedstawiciel samorz¹du studenckiego
PRz:

1. £ukasz SZUBA - IV MDT, WBMiL

KOMISJA ds. NAUKI
1. prof. dr hab. in¿. Jan SIENIAWSKI

- przewodnicz¹cy
2. dr hab. in¿. Jacek KLUSKA, prof. PRz
3. dr hab. in¿. Andrzej TOMCZYK, prof.

PRz
4. dr hab. in¿. Andrzej KOLEK, prof. PRz
5. dr hab. in¿. Zbigniew ŒWIDER, prof.

PRz
6. dr hab. in¿. Jan GÓRSKI, prof. PRz
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7. dr hab. in¿. Lech LICHO£AI, prof. PRz
8. prof. dr hab. in¿. Roman PETRUS
9. prof. dr hab. El¿bieta WA£AJTYS-

RODE
10. prof. dr hab. in¿. Jan ADAMCZYK
11. dr hab. in¿. Ludomir LAUDAÑSKI,

prof. PRz
12. dr hab. Jaros³aw GÓRNICKI, prof. PRz
13. prof. dr hab. Tadeusz PASZKIEWICZ
14. mgr Piotr JANUSZEWSKI
15. mgr Henryk MEDER
Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych:
1. dr hab. Maria KOPACZ, prof. PRz -

NSZZ "Solidarnoœæ"
2. dr hab. in¿. Jacek LUBCZAK, prof.

PRz - ZNP
Przedstawiciel samorz¹du studenckiego
PRz:
1. Justyna ZAWISZA - IV ZDL, WZiM

KOMISJA ds. NAUCZANIA
1. dr hab. in¿. Adam MARCINIEC, prof.

PRz - przewodnicz¹cy
2. prof. dr hab. in¿. Leszek WO�NIAK
3. dr in¿. Edward REJMAN
4. dr in¿. Pawe³ LITWIN
5. dr in¿. Jadwiga P£OSZYÑSKA
6. dr in¿. Jan RODZIÑSKI
7. dr hab. in¿. W³adys³aw £AKOTA, prof.

PRz
8. dr in¿. Jadwiga KALETA
9. dr hab. in¿. Dorota ANTOS, prof. PRz

10. dr Janusz PUSZ
11. dr Andrzej GAZDA
12. dr in¿. Grzegorz LEW
13. prof. dr hab. Jan STANKIEWICZ
14. dr Krystyna CH£ÊDOWSKA
15. mgr Ma³gorzata POMORSKA
16. mgr Henryk MEDER
Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych:
1. dr in¿. Aleksander STARAKIEWICZ -

NSZZ "Solidarnoœæ"
2. dr in¿. W³adys³aw PROSZAK - ZNP

Przedstawiciele samorz¹du studenckiego
PRz:
1. Robert PRUS - II ZD, WZiM
2. Piotr SACHAJKO - III ED, WZiM
3. Zofia SIUDA - III BD, WBiIŒ

KOMISJA ds. HISTORII
i TRADYCJI UCZELNI

1. dr hab. in¿. Andrzej TOMCZYK, prof.
PRz - przewodnicz¹cy

2. prof. dr hab. in¿. Tadeusz MARKOW-
SKI

3. Stanis³aw WOROSZ

4. dr hab. in¿. Jerzy LEWICKI, prof. PRz
5. dr hab. in¿. Bogus³aw JANUSZEW-

SKI, prof. PRz
6. prof. dr hab. Stanis³aw KOPACZ
7. dr Grzegorz OSTASZ
8. dr Stanis³aw WÊDRYCHOWICZ
9. dr hab. Henryka CZY¯, prof. PRz

10. mgr Konstanty PUSZ
11. mgr Marian GRANAT
12. mgr Ewa BYCZKOWSKA
13. mgr in¿. Marcin ZYCH
Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych:
1. dr in¿. Andrzej SZLACHTA - NSZZ

"Solidarnoœæ"
2. dr Marek MRÓZ - ZNP

Przedstawiciel samorz¹du studenckiego
PRz:
1. Aneta PÊK - V PDF, WBMiL

KOMISJA ds. WSPÓ£PRACY
z ZAGRANIC¥

1. dr hab. in¿. Marian WYSOCKI, prof.
PRz - przewodnicz¹cy

2. dr hab. in¿. Aleksander KOZ£OWSKI,
prof. PRz

3. dr hab. in¿. Adam MARCINIEC, prof.
PRz

4. dr hab. in¿. Pawe³ PAWLUS, prof. PRz
5. prof. dr hab. in¿. Leszek TRYBUS
6. dr hab. in¿. arch. Adam RYBKA, prof.

PRz
7. dr hab. in¿. Janusz TOMASZEK, prof.

PRz
8. prof. dr hab. in¿. Stanis³aw WO£O-

WIEC
9. prof. dr hab. in¿. Jacek JE¯OWSKI

10. dr hab. in¿. Ludomir LAUDAÑSKI,
prof. PRz

11. dr in¿. Grzegorz LEW
12. dr Stanis³awa KANAS
13. prof. dr hab. Karol KROP
14. mgr Gra¿yna BURSZTYN-BAJOR-

SKA
15. mgr Maciej LUTAK
Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych:
1. dr in¿. Bogus³aw DO£ÊGA - NSZZ

"Solidarnoœæ"
2. dr Marek MRÓZ - ZNP

Przedstawiciel samorz¹du studenckiego
PRz:
1. Adam SARAT - IV ZD, WZiM

KOMISJA ds. NAGRÓD
i ODZNACZEÑ

1. prof. dr hab. in¿. Roman PETRUS -
przewodnicz¹cy

2. prof. dr hab. in¿. Tadeusz MARKOW-
SKI

3. prof. dr hab. in¿. Leszek WO�NIAK
4. dr hab. in¿. Jacek KLUSKA, prof. PRz
5. dr hab. in¿. Aleksander KOZ£OWSKI,

prof. PRz
6. prof. dr hab. in¿. Jan GRUSZECKI
7. dr in¿. Bogus³aw DO£ÊGA
8. dr hab. in¿. Franciszek GRABOWSKI,

prof. PRz
9. dr hab. in¿. W³odzimierz KALITA,

prof. PRz
10. dr hab. in¿. Grzegorz PROKOPSKI,

prof. PRz
11. dr hab. in¿. Janusz RAK, prof. PRz
12. dr hab. in¿. Piotr KRÓL, prof. PRz
13. dr Janusz PUSZ
14. prof. dr hab. in¿. Jan ADAMCZYK
15. dr hab. in¿. Ludomir LAUDAÑSKI,

prof. PRz
16. dr hab. Antoni PARDA£A, prof. PRz
17. dr Krystyna CH£ÊDOWSKA
18. mgr Ma³gorzata KO£ODZIEJ
19. mgr Jacek LUTAK
20. in¿. Marek KOZIO£
21. mgr Wies³awa BOBER
22. Anna KMIEÆ
Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych:
1. dr Tadeusz JASIÑSKI - NSZZ "Soli-

darnoœæ"
2. dr in¿. W³adys³aw PROSZAK - ZNP

Przedstawiciel samorz¹du studenckiego
PRz:

1. Grzegorz RADKOWSKI - V PDF,
WBMiL

§ 2.
1. Z zastrze¿eniem ust 2. kadencja wy-

mienionych w § 1. komisji up³ywa z dniem
31 sierpnia 2008 r.

2. Kadencja przedstawicieli studentów
w komisjach wymienionych w § 1. up³ywa
z koñcem roku akademickiego 2005/2006.
Na kolejne lata akademickie bie¿¹cej ka-
dencji studentów do pracy w komisjach wy-
znaczaæ bêdzie samorz¹d studencki PRz.

§ 3.
Przedstawiciele zwi¹zków zawodo-

wych maj¹ g³os doradczy.
Rektor

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak,
prof. PRz

Otrzymuj¹: cz³onkowie komisji, wszystkie jednostki
organizacyjne PRz, zwi¹zki zawodowe
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Bezmiecho-
wa. Zdobycie
uprawnieñ pi-
lota szybowco-

wego nie jest, wbrew pozorom, drogie.
Starty z górskiego szybowiska nie wyma-
gaj¹ kosztownego holowania samolotu.
Na Podkarpaciu jest dostêpne tanie lata-
nie rekreacyjne. Mo¿e skorzystaæ z niego
ka¿dy, kto ma ochotê poczuæ wiatr
w podeszwach - poinformowa³y SN z dnia
22 czerwca 2005 r. w artykule zatytu³owa-
nym Szybowcowe prawo jazdy. Nietrud-
no siê domyœliæ, ¿e chodzi o Akademicki
Oœrodek Szybowcowy PRz w Bezmiecho-
wej, gdzie w latach trzydziestych ubieg³ego
wieku prê¿nie dzia³a³a Akademia Szybow-
cowa, a dziœ dzia³alnoœæ tê z rozmachem
prowadzi Politechnika Rzeszowska.

N a j b l i ¿ s z a
technice - to
tytu³ artyku³u,
który ukaza³ siê

17 czerwca 2005 r. Na ³amach "nowin" za-
mieszczona zosta³a rozmowa z kierowni-
kiem Katedry Fizyki PRz prof. dr. hab. Ta-
deuszem Paszkiewiczem nt. uzyskania
przez Katedrê dotacji UE z przeznaczeniem
na realizacjê projektu pt. "Unowoczeœnie-
nie kszta³cenia kadr technicznych dla Doli-
ny Lotniczej". Zgodnie z przepisami, czê-
œci¹ tej kwoty musi dysponowaæ uczel-
nia, a jedynie pozosta³a pochodzi z UE.
Niemniej, jest to istotny zastrzyk finan-
sowy, który pozwoli ulepszyæ laborato-
ria, za³o¿yæ w nich klimatyzacjê i wypo-
sa¿yæ w now¹ aparaturê. Docelowo musi-
my zbudowaæ nowe i w pe³ni nowoczesne
laboratoria - jak biofizyczne - oraz pra-
cownie komputerowe. Z myœl¹ o urucho-
mieniu studiów na kierunku fizyka tech-
niczna - informuje prof. T. Paszkiewicz.
Jak ju¿ informowaliœmy w nr. 6-8
(138-140) GP, decyzj¹ z 11 maja 2005 r.
MENiS nada³ Politechnice uprawnienia do
prowadzenia wy¿szych studiów zawodo-
wych na tym kierunku od roku akademic-
kiego 2005/2006.

* * *
Lotnictwo i kosmonautyka - pod takim

tytu³em w dniu 17 czerwca 2005 r. poinfor-

mowa³y "nowiny" o trwaj¹cej rekrutacji na
ten nowy kierunek studiów, która w na-
szej uczelni odbywa siê na mocy decyzji
MENiS z dnia 17 czerwca 2005 r., po raz
pierwszy. To kolejny, interesuj¹cy wielu
kandydatów przysz³oœciowy kierunek stu-
diów na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa Politechniki Rzeszowskiej.

* * *
17 czerwca br. autor zamieszczonego

w "nowinach" artyku³u pt. Powtórz l¹do-
wanie przytacza wypowiedzi instruktorów
OKL PRz oraz studentów specjalizacji pi-
lota¿owej na WBMiL dot. nowoczesnego
szkolenia na symulatorze lotu. Nowy, od-
dany do u¿ytku w marcu 2004 r. symulator
typu FNPT II MCC produkcji francuskiej
jest najnowoczeœniejszym tego typu urz¹-
dzeniem w Polsce, spe³niaj¹cym wymogi
jakoœciowe JAR-STD 3A. Dziêki szkoleniu
na tym symulatorze studenci specjalizacji
pilota¿owej mog¹ po ukoñczeniu studiów
podj¹æ starania o uzyskanie licencji pilota
liniowego typu "frozen" ATPL i szybko
znaleŸæ pracê.

* * *
Na œwiêtej górze szybowników - to ko-

lejny artyku³ zamieszczony w "nowinach"
dnia 24 czerwca 2005 r., poœwiêcony rów-
nie¿ tematyce lotniczej. Rzecz dotyczy
dzia³alnoœci prowadzonej przez Akade-
micki Oœrodek Szybowcowy PRz w Bez-
miechowej, gdzie wybudowany zosta³ tor
grawitacyjny dla startu szybowców. Starty
szybowców m.in. odbywaj¹ siê za wy-
ci¹gark¹, ale te¿ odbywaj¹ siê jeszcze na
trzy inne sposoby: - klasyczne za samolo-
tem (ale benzyna lotnicza sporo kosztu-
je), - tak jak przed wojn¹, czyli z lin gu-
mowych, które musi naci¹gaæ kilku mê¿-
czyzn, - z toru grawitacyjnego, który nie-
dawno wybudowali rzeszowscy entuzja-
œci szybownictwa. To jedyny taki tor
w Europie. Przy sprzyjaj¹cym przeciw-
nym wietrze szybowiec ustawia siê na
szczycie góry na torze z kostki brukowej.
Wystarczy lekko popchn¹æ szybowiec
w dó³, a ten, po nabraniu odpowiedniej
szybkoœci, samodzielnie wzbija siê w po-
wietrze.

* * *

Politechnika Rzeszowska otwiera
w Albigowej Instytut Biotechnologii.
Badania naukowe bêd¹ prowadzone
w budynkach starej szko³y ogrodniczej -
tak poinformowa³y czytelników "nowiny"
w dniu 7 lipca 2005 r. w artykule pt. Labo-
ratoria za dwa miliony. Pieni¹dze na
adaptacjê budynku i jego przystosowanie
do zamierzonych badañ pochodz¹ z dotacji
przyznanej Wydzia³owi Chemicznemu
przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
W pierwszym kwartale 2006 r. przewidzia-
ne jest tam utworzenie Centrum Biotechno-
logii.

Wspomnienie
o Romanie Nie-
dzielskim (1911-
-1978), inicjato-

rze powstania Wy¿szej Szko³y In¿ynier-
skiej w Rzeszowie i pierwszym jej rektorze
opublikowane zosta³o na ³amach "GW"
dnia 6 lipca 2005 r. Nierozerwalnie
zwi¹zany z organizacj¹ wy¿szego szkolnic-
twa technicznego w Rzeszowie od 1 paŸ-
dziernika 1951 r., czyli od pierwszych dni
dzia³alnoœci pierwszej rzeszowskiej uczel-
ni technicznej - dzisiejszej Politechniki
Rzeszowskiej, poœwiêci³ wiele zapa³u i za-
anga¿owania w jej rozwój. Od 1958 r. za-
biega³ o powo³anie w Rzeszowie samo-
dzielnej uczelni technicznej, w wyniku cze-
go ju¿ w 1960 r. dokonano pierwszego na-
boru w ówczesnym Studium Wieczoro-
wym Wydzia³u Mechanicznego Politechni-
ki Krakowskiej w Rzeszowie - dziennym
Wydziale Mechanicznym. Docent Roman
Niedzielski zosta³ pierwszym rektorem
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie
i funkcjê te sprawowa³ do 1972 r. By³ jed-
noczeœnie kierownikiem Zak³adu Konstru-
kcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym
i wspania³ym mistrzem wielu swoich wy-
chowanków. Jego portret zajmuje poczesne
miejsce w gabinecie Rektora PRz.

* * *
Chemia jako taka - to tytu³ artyku³u

opublikowanego w "GW" z dnia 14 wrzeœ-
nia 2005 r. Na ³amach gazety zamieszczona
zosta³a rozmowa z rektorem PRz prof. PRz
Andrzejem Sobkowiakiem nt. znanego
w Japonii podrêcznika jego autorstwa o za-
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stosowaniu metod elektrochemicznych
w chemii. Podrêcznik przeznaczony jest dla
doktorantów i prezentuje stan wiedzy z ro-
ku 1995 na wymieniony temat, a wydany
zosta³ wespó³ z profesorem drugiej pod
wzglêdem wielkoœci uczelni w Teksasie -
Texas A&University w czasie sta¿u JM
Rektora w tej uczelni. Podrêcznik, wydany
w wersji anglojêzycznej, przet³umaczony
zosta³ na jêzyk japoñski i jak na razie to je-
dyna - jak przyznaje JM Rektor A. Sobko-
wiak - pozycja naukowca z Politechniki
Rzeszowskiej, która doczeka³a siê t³uma-
czenia na japoñski.

* * *
Paszport na studia - pod takim tytu³em

informacjê adresowan¹ do studentów I roku
PRz zamieœci³a "GW" w dniu 30 wrzeœnia
2005 r. Paszport jest œwietnym, skierowa-

nym do podejmuj¹cych w bie¿¹cym roku
akademickim studia na Politechnice nowa-
torskim informatorem. Zgrabna, miesz-
cz¹ca siê w kieszeni granatowa ksi¹¿eczka
zawiera cenne informacje przede wszyst-
kim o uczelni, ale tak¿e traktuje o historii
miasta, w którym dzia³a, kursowaniu auto-
busów i poci¹gów, nawet samolotów. Mo¿-
na znaleŸæ w niej telefony alarmowe, plan
sytuacyjny etc. Pomys³odawc¹ wydania
"paszportu" w minionej kadencji by³ ów-
czesny prorektor ds. nauczania prof. PRz
J. Potencki. Pomys³ przybra³ formy mate-
rialne, jest wielce u¿yteczny i znakomicie
promuje Politechnikê Rzeszowsk¹, która -
jak dot¹d - jest jedyn¹ na Podkarpaciu
uczelni¹ z takim "paszportem".

Opracowanie: Marta Olejnik

Witam wszystkich serdecznie! Wa-
kacje - jak to wakacje - szybko minê³y.
Czas wracaæ do zajêæ w³aœciwych, czyli
nauki i ¿ycia studenckiego. O edukacjê
naukow¹ zadba kadra akademicka,
a o ¿ycie studenckie ekipa Pozytonu!!!
Pierwsza impreza w tym roku odby³a
siê ju¿ 19 paŸdziernika. By³ to 36. Pozy-
ton, który jak znawcy mówi¹ - jest naj-
wiêkszym wydarzeniem muzycznym
drugiej po³owy roku 2005 w Rzeszo-
wie: po raz pierwszy w Rzeszowie, po
raz drugi w Polsce - gwiazda z Austra-
lii: ROB TOGNONI z zespo³em.

S³ów kilka o artyœcie: Rob Tognoni -
gitarzysta, wokalista, bluesman, wirtu-
oz. Urodzi³ siê w Queensland na Tas-
manii w 1960 r., gdzie zaczyna³ swoj¹
muzyczn¹ karierê. Od pocz¹tku lat 80.
koncertuje regularnie w Europie, Au-
stralii i Stanach Zjednoczonych.
Wspó³praca z legendarnym zespo³em
Ten Years After przynios³a mu praw-
dziwy rozg³os i s³awê. P³yta nagrana
z Dave'em Hole'em w 1994 r. by³a
pierwsz¹ w jego dorobku, która uzy-
ska³a status z³otej. Tognoni nagra³ 6 so-
lowych p³yt, z czego ostatnia - Live in
Europe - zosta³a zarejestrowana
w Szwecji i Belgii. Rob wystêpowa³ na
wiêkszoœci najbardziej presti¿owych
festiwali bluesowych na œwiecie, jest
laureatem wielu nagród muzycznych.

Niez³y pocz¹tek sezonu�. Pozyton
przyzwyczai³ mieszkañców Rzeszowa
i braæ studenck¹, i¿ na imprezy z tego
cyklu zapraszani s¹ znakomici muzycy
z ca³ego œwiata.

Dok³adna relacja z pierwszego tego-
rocznego Pozytonu oczywiœcie na stro-
nie www.pozyton.prv.pl

Do zobaczenia na koncertach!!!
Grzegorz Krasoñ

Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!!
www.pozyton.prv.pl

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca,

/

TOWARZYSZE
NIEDOLI

Pominiêci

Prominenci.

S£ABY NURT

Gdy koryto

z twardej ziemi,

ju¿ je ¿aden

nurt nie zmieni.

PODZIA£

W spojrzeniu na nowe

nie ma siê na zmianê -

czêœæ ma œwie¿e pogl¹dy,

a czêœæ odgrzewane.

WIELKA GRA

O zielone

po¿yczone.

ROZMYSLANIA
SKONCZONEGO
PROMINENTA

Tak niewielka ró¿nica,

a tyle ma goryczy -

ma³a czarna w fotelu,

du¿a czarna na pryczy.

,
,



Nr 10-11(150-151)-PAZDZIERNIK-LISTOPAD 2005     31
,

Radio i telewizja studencka

Fot. T. Ruman

Fot. J. Hess
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MAGDA BALANA NIE ZWALNIA TEMPA

STYPENDIUM DLA MAGDY

Fot. w³asna 

Zakoñczy³ siê d³ugi i mêcz¹cy sezon w kolarstwie górskim. Nasza Magda startowa³a 
w siedemnastu najwa¿niejszych imprezach kolarskich w Polsce w maratonie górskim, 
z czego dwanaœcie wygra³a, a cztery razy zajê³a drugie miejsce.

  Najlepsze jej osi¹gniêcia to zwy-
ciêstwo w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Polski w maratonie 
w kolarstwie górskim (dziewiêæ 
edycji - w tym szeœæ wygranych 
i trzy razy drugie miejsce) oraz 
zwyciêstwa w Miêdzynarodowym 
Festiwalu Rowerowym w Szklar- 
skiej Porêbie i w Pucharze S³owacji 
rozegranym w Koszycach. Na- 
tomiast w Mistrzostwach Polski 
w maratonie w kolarstwie górskim 
Magda zajê³a czwarte miejsce.
   W œlady Magdy idzie jej serdeczna 
kole¿anka Daria Wójcik - równie¿ 
zawodniczka naszego AZS-u, 
studentka II roku Wydzia³u 
Elektrotechniki i Informatyki. 
Trapiona przewlek³ymi infekcjami, 
walczy³a z podziwu godn¹ deter-
minacj¹ z w³asnymi s³aboœciami 
i konkurentkami. Wygra³a w gene- 
ralnej klasyfikacji Pucharu Polski 
w minimaratonie (siedem edycji - 
cztery wygrane, raz druga, dwa razy 
trzecia). Zwyciê¿y³a równie¿ 
w Miêdzynarodowym Maratonie 
w  Frammersbach  (Niemcy)  
i w Mistrzostwach Podkarpacia 
w prze³ajach.
   Nasze  wspania³e  dziewczyny 
wspólnie z kolegami godnie 
reprezentowa³y  Politechnikê 
Rzeszowsk¹ w Mistrzostwach 
Podkarpacia Szkó³ Wy¿szych, od- 
nosz¹c zdecydowane zwyciêstwo.
   Serdecznie  gratulujemy udanego 
sezonu naszym sympatycznym 
"cyklistkom".

Stanis³aw Ko³odziej

Magda i Daria - serdeczne kole¿anki 
w ¿yciu prywatnym i na  trasach wyœcigów.

Magda jedzie po kolejne zwyciêstwo.

Puchar Polski w maratonie dla Magdy Balany.

Autorzy tekstów

dr hab. in¿. Marek Gotfryd, prof. PRz
Zak³ad Systemów Elektronicznych 

i Telekomunikacyjnych WEiI

Marcin Horejda
Student IV PZF

dr Tadeusz Jasiñski
Katedra Fizyki

dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Systemów

Elektronicznych i Telekomunikacyjnych WEiI

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Grzegorz Krasoñ
Pozyton

dr hab. in¿. Ludomir M. Laudañski, prof. PRz
Prodziekan ds. nauki WZiM 

prof. dr hab. Tadeusz Lulek
Katedra Fizyki

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny

"Gazety Politechniki"

prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz
Kierownik Katedry Fizyki

Robert Prus
Student II ZDL

dr in¿. Alicja Puszkarewicz
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód WBiIŒ

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê 

i Odprowadzania Œcieków WBiIŒ

Alicja Rogo¿
Studentka V ZD

Joanna Rymarowicz
Studentka IV SD

Adam Sarat
Student IV ZD

dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak

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

p³k dypl. Jan Wojtyna
Kierownik Biura ds. Przysposobienia

Obronnego Studentów

mgr Anna Worosz
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

prof. dr hab. Leszek WoŸniak
Prorektor ds. Nauczania

Zak³ad Zaopatrzenia w Wodê 
i Odprowadzania Œcieków WBiIŒ

Minister Edukacji Narodowej decyzj¹ z dnia 30 wrzeœnia 2005 r. przyzna³ pani 
MAGDALENIE  BALANIE - studentce IV roku Wydzia³u Elektrotechniki i Informaty-
ki - stypendium za wybitne osi¹gniêcia sportowe na rok akademicki 2005/2006. Decyzja, 
niestety, nadesz³a ju¿ po inauguracji roku akademickiego i z tego powodu nie mog³a byæ 
wrêczona  uroczyœcie. Magdzie szczerze gratulujemy stypendium i ¿yczymy nadal wielu 
znacz¹cych sukcesów.
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